
ف
دی

ر
 

 به نام او که هر چه داریم از اوست
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 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.

a)  جذب واحد تولید یا کنترل کیفیت می شوند.هنرجویان رشته های تولیدی ، 

b) باشد.وجود تبعیض در محیط کار از دالیل فردی ایجاد استرس می 

c)  پیام به روش مناسبی ارسال شود.  کهمهمترین نکته در برقراری ارتباط آن است 

d) .در ارتباط با همکاران در سالم پیش دستی کنید ولی دست خود را برای احترام جلو نیاورید 
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 جاهای خالی را با عبارت یا کلمات مناسب پر کنید.

a) است. مهمترین دلیل کارآمدی یا ناکارآمدی در یک محیط کار . . . . . . . . . . . . . 

b) شود.های غیر فنی مورد نیاز در محیط کار، . . . . . . . . . . گفته میبه مجموعه قوانین و مهارت 

c) اختالفات همکارانتان ظاهراً مخالف یکدیگر باشند، به اینها و انتظارات شما و اگر خواسته 

 شود.. . . . . . . . گفته می 

d) .طرد شدن از طرف همکاران از اثرات منفی . . . . . . . . . . . در محیط کار است 
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

a(  ؟ نیست کدام گزینه از نشانه های استرس 

 د( بی اشتهایی              بی حوصلگی   ج(                  ب( لرزش اندام ها   پُر حرفی            الف( 

 

(b کدام مورد از دالیل گروهی ایجاد استرس می باشد ؟ 

 ب( شبکه های ارتباطی ناسالم              الف( داشتن مسئولیت بیش از حد توان

 د( خجالتی بودن                      ج( بدبینی                    

 

(c در یک مزرعه ، کدام گزینه نشان دهنده تجهیزات محیط کار می باشد ؟ 

 زمین کشاورزی (بیل             د (ج        محصول  گندم       ( ب          خانواده کشاورز الف( 

 

(d کدامیک از عبارات زیر نشان دهنده ارتباط کالمی می باشد ؟ 

 ابرو باال انداختن ( تکان دادن دست      د (ج    سالم کردن         (ب      اخم کردن        (الف

 

 (eمی باشد ؟ طوالنی استرس از ناشی جسمی کدام گزینه از  مشکالت 

 پرخاشگری (د     ریزش مو           (ج       بدبینی            (ب      افسردگی           ( الف

(f می باشد؟ استرس ایجاد فردی گزینه از دالیل کدام 

 ناسالم ارتباطی های شبکه (ب       کار             محیط در تبعیض وجود (الف

 ترس از انتقاد یا شکست (طوالنی                                          د کار (ج
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(g کنید؟ می مراجعه واحد کدام به  کارتان اتاق شوفاژ خرابی مورد در رسانی اطالع برای 

 ایمنی و بهداشت (خدمات و پشتیبانی       د (جتعمیر ونگهداری      (ب برنامه ریزی تولید     (الف

  

(h کنید؟ می مراجعه واحد کدام به( بانک برای مثالً) نامه معرفی گرفتن برای 

 ایمنی و بهداشت (خدمات و پشتیبانی       د (ج          اداری مالی    (حراست                ب (الف

  

(i ،به مجموعه ای از واکنش های فیزیکی و عاطفی که در نتیجه تغییرات ، در زندگی فرد تجربه می شود 

 گویند .. . . . . . . . می 

 د( استرس             ج( پرخاشگری                ب( خشونت            الف( پریشانی

 

j(  نمی باشد ؟کدام گزینه از ورودی های محیط کار 

 فضای محیط کار  (تجهیزات محیط کار          د (ج     محصول       ( ب   ( نیروی انسانی       الف

 

 اجزاء محیط کار را نام ببرید.
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 را نام ببرید. «بازرگانی»و « کنترل کیفیت»دو مورد از وظایف هر کدام از واحدهای 
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 انواع ارتباط را نام ببرید سپس هر کدام را توضیح دهید.
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 روشهای برخورد با تعارض را نام ببرید.
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