
 ربایجان شرقیآذگروه بهداشت و ایمنی والزامات محیط کار استان با آرزوی موفقیت برای هنرجویان عزیز                         

 

 کنند حل را مشکالتش باید دیگران دارد اعتقاد که کسی

 . . . شود خشک آن آب تا است منتظر رودخانه از گذر برای که است سیک همانند

                   دهم سال                               محیط الزامات:   درسسواالت امتحانی  نمونه                                           تعالی بسمه

                                                                   5جمع نمره :                                            76تا  73صفحه                                                           14آزمون شماره : 

 بارم سواالت ردیف

1 

 نادرست را بنویسیددر برابر هر یک از موارد زیر عبارت درست  یا 

 .بیشتر است روز، با مقایسه در ،% 35 دستمزد کارگران شود، انجام شب برای کارها که در الف( 

 می افزایش هفته روزهای سایر نسبت به آن، در روزانه حقوق % 35 روز جمعه، در کار صورت در ب( 

  .یابد

 محل در حضور مدتی امکان که مصدومی یا بیمار کارگران مرخصی استعالجی در مواقعی برای ج( 

 .قابل استفاده می باشد ندارند را کار

 ساعت جزء دینی انجام فرایض و غذا صرف زمان کار، محل به خانه از آمد و رفت مانند ساعاتهایی د( 

 شود. نمی محسوب کار

 مشابه مرخصی روز 3 فرزند، همسر و مادر، پدر، فوت یا ازدواج موقع دراضطراری  مرخصی  ذ(

 ص .می گیرد تعلق به کارگر  مرخصی استحقاقی،
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2 
 کار توضیح دهید. روزهای و زمان اساس بر کار انواع
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3 
 متناوب را توضیح دهید. کار
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4 
 ؟کارگر چند روز مرخصی دارد و چند روز از مرخصی کارگر قابلیت ذخیره شدن دارند
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5 
 دستمزد چیست؟ حداقل

 
1 

6 

 سواالت چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید . به

 مشتریان مراجعه که ای شده انجام کار مقدار به توجه با است، خدماتی معموالا  که روش این در “ – 1

 .” شود می مشخص مزد کند، می تعیین را آن

 .................... می باشد. دستمزدتعریف باال مربوط 

      نامشخص مزد -ب        کار ساعت براساس   –الف 

 روز شمار–د        شده انجام کار اندازه براساس–ج      

به  ماهیانه بیمه حق ریال 3،000،000باشد، باید داشته دستمزد ریال 10،000،000 ماهیانه فردی اگر– 2

 .نماید پرداخت بیمه صندوق

 کسر او حقوق از که کارگر است عهده به و ..............ریال عهده کارفرما به مبلغ،...........ریال این از

 .می شود

    700،000  -2،300،000  -ب   500،000  -2،500،000  –الف 

 600،000  -2،300،000  –د         200،000  -2،800،000  –ج      

کار درقرارداد تمام وقت برای هر روز ......ساعت و در طول هفته......  ساعت حداکثر میزان  - 3

 ساعت می باشد. 

     42 - 8 -د           44 - 6  -ج              44 - 8 -ب        48 - 8 –الف 
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