
 (5)فصلالساهات هحیظ کارآزهَى درس : 

 دّن ضثکِ ٍ ًرم افسارپايِ ٍ رضتِ تحصیلی: 

 دقیقِ 45زهاى پاسخگَيی:

 صثح10:30ساعت ضرٍع:      3/3/96تاريخ:

 ًام دتیر: خاًن اهیٌی

 سازهاى آهَزش ٍ پرٍرش استاى اصفْاى

 هذيريت آهَزش ٍ پرٍرش ضْرستاى دّاقاى

 دتیرستاى زيٌة کثری )س(

 95-96سال تحصیلیًَتت دٍم 

 ًام ًٍام خاًَادگی :

 ًام پذر:

 ًورُ آزهَى:

 اهضاء دتیر:

 

ف  رمتا
ردي

 

 1 جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ. 

  تطر درعَل زهاى تَدُ ٍ ّست. یاساسی ازّایاز ً یکي........................ الف( 0.5

  .ضَد یضوا سؤال ه .................. ٍ............ از  سیضوا ٍ ً یکار اتیتجرتاز سَاتق ٍ ،یدر ٌّگام هصاحثِ فٌ (ب 0.5

  دارد. نیارتثاط هستق ضوا................ ضغل هذ ًظرتاى ٍ تا  تا یهصاحثِ فٌ (ج 0.5

زهاى هوکي  درحذاقلتا کٌذی کار، کوک ه یاست کِ تِ افراد در جست ٍجَ يیهْارتْا ضاهل هجوَعِ ،............................ (د 0.5

  .اتٌذیخَد ت یّای هٌاسة تا تَاًوٌذ یتتَاًٌذ کار

 2 صحیح يا غلظ تَدى گسيٌِ ّای زير را هطخص کٌیذ. 

  صفحِ تاضذ. 2از  طتریهتي ت ذیکٌ یدر کارًاهک سع الف(...... 0.5

 ّن گرفتِ ضَد. یاکتثي یاهکاى دارد از ضوا آزهَى ضفاّ  ،یدر ٌّگام هصاحثِ فٌ ......ب( 0.5

 ًذارد. یّا اضکال یاز تَاًوٌذ يیکارًاهک تسرگٌوا ِیدر تْ ......ج( 0.5

 .ذیاتي یًظر خَد دسترس درتارُ کار هَرد یتِ اعالعات تَاى یجستجَ ه یتا استفادُ از هَتَرّا ......د(  0.5

  . ذیهرتثظ تا ضغل را هغرح کٌ ریهرتثظ ٍ غ یّا یتوام تَاًوٌذ ذيدر کارًاهک تا ......ُ( 0.5

 3 سَاالت تستی 

 تْتريي رٍش پیذا کردى ضغل چیست؟-1 0.5

  تا کارهٌذاى نیداضتي ارتثاط هستق(ب                                            ّا استخذام در رٍزًاهِ یآگْالف(

 اىيهطَرت تا دٍستاى ٍآضٌاد(                                                             ابيهراجعِ تِ کار ج(

 

 .دّذ یپاسخ ه سیًفس خَد را ً . ٍ عست.........یازّایً،  ..........یازّایً يیکار کردى عالٍُ تر تاه قياًساى از عر-2 0.5

 اجتواعی                 - یفغر د(                    اجتواعی   -ی هاد ج(             ی        هاد - یفغر ب(         اجتواعی - یاسیس الف(

 د.َطًصفحِ  ....از  طتریهتي کارًاهک ت ذیکٌ یسع ،است .............. ضوا یاگر ساتقِ کار-3 0.5

 2-سال 4از  تیطتر د(                    2-سال 4از  کوتر ج(                 4-سال 2از  کوتر ب(                     2- سال 4 الف(

 ّا هالقات کردُ بايکِ تا کار اًتاىيدٍستاى ٍ آضٌا تا تواس ايٍ ..................تا  ذیتَاً یه ذیکٌ ذایّا را پ بايکار ٌکِيا یترا-4 0.5

 .ذيریتا آًْا تواس تگ واًیهستق اًذ، اعالعاتطاى را گرفتِ ٍ

 یاجتواع یجستجَ در ضثکِ ّاد(           اًاهِيرا ج(   کطَر راالًتطاریکث یّا رٍزًاهِ هغالعِ ب(     ٌترًتيجستجَ در االف(

 تفرستیذ؟ ًظر هَرد ضرکت تِ را خَد تقاضای ًاهِ ٍ کارًاهک کٌیذ ٍ کار تقاضای از چِ عريقی هی تَاًیذ ضوا-5 0.5

 ّوِ هَاردد(                              ضرکت تارًوای ج(                             راياًاهِ ب(                            پست الف(



 4 سَاالت تطريحی 

 چْارهَرد از گام ّايی کِ ترای پیذا کردى کار هٌاسة تايذ ترداضتِ ضَد را تٌَيسیذ. -1 1

 

 

 

 .ذیسيرا تٌَرح ضذُ در هصاحثِ غاًَاع سَاالت ه-2 0.5

 .ذیسيرا تٌَ یکارًاهک حرفِ ا کيهختلف  یچْار هَرد از تخص ّا -3 1

 

 رٍش کار اٍ را تٌَيسیذ.ضَد؟ یگفتِ ه یتِ چِ کس ابيکار-4 2

 

 

 

 

 .ذیکٌ فيرزٍهِ را تعر ايکارًاهک -5 1

 

 

 رد؟یگ یاًجام ه یچِ زهاً یهصاحثِ فٌ-6 1

 

 .ذیسيرا تٌَ ذیتِ ًظر ترس یحرفِ ا ،یدر هصاحثِ کار ٌکِيا یتراچْارهَرد از ًکاتی کِ -7 2

 

 

 

 .ذيکار را ًام تثر افتيي یهرسَم ترا یچْار هَرد از رٍضْا-8 2

 

 

 

 هَرد(2)چگًَِ هی تَاى ترای پیذا کردى کار از ايٌترًت استفادُ کرد؟-9 1

 

 

 چگًَِ هی تَاى سَاالت استخذاهی را تذست آٍرد؟-10 1.5

 

 

  هَفق تاضیذ 20


