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  نمونه سواالت
  محیط کارالزامات 

  اولفصل   
  محیط کار و ارتباطات انسانی

  سواالت  ردیف

  .الزامات محیط کار را تعریف کنید  1
  کدام گزینه جزء مفاهیم محیط کار می باشد؟  2

  هر سه گزینه) 4  تولید محصول و ارائه خدمات) 3  فضا و تجهیزات) 2    نیروي انسانی) 1
  .گفته می شود............... مهارتهاي غیرفنی مورد نیاز براي فعالیت در یک محیط کار  به مجموعه قوانین و  3

  ایمنی کار) 4    بهداشت کار ) 3  الزامات محیط کار ) 2    قانون کار ) 1
  کدام ویژگی محیط کار از اهمیت باالیی برخوردار است؟  4

  مهم ترین دلیل کارآمدي یا ناکارآمدي یک محیط کار چیست؟  5

  .مهم ترین دلیل کارآمدي و ناکارآمدي در یک محیط کار است..................   6
  تکنولوژي کار) 4    بهداشت کار ) 3    الزامات کار ) 2    نیروي انسانی) 1

کدام گزینه در انتخاب شما براي خرید . فرض کنید در محل سکونت خود چند مغازه فروش مواد غذایی وجود داشته باشد  7
  ذار است؟تأثیرگ

  اخالق و رفتار فروشنده) 4  رعایت بهداشت مغازه) 3  تجهیزات مغازه) 2  زیبایی فضاي مغازه) 1

  .برخی از قوانین عمومی یک محیط کار را نام ببرید  8

  دو ویژگی مهم در همه انسان ها کدام است؟  9

  کدام گزینه جزء ویژگی ها و اخالق فردي نمی باشد؟  10
  فداکاري) 4      تالش) 3      دقت) 2      مهارت) 1

  ؟نیست گروهی انسانکدام گزینه جزء ویژگی هاي اخالق اجتماعی و   11
  مهارت فنی) 4    احترام گذاشتن ) 3    کار تیمی ) 2  برخورد با همکاران ) 1

  ؟نیستکدام گزینه جزء ویژگی ها و اخالق فردي انسان   12
  يتعهد کار) 4      تالش) 3    مهارت فنی ) 2    کار تیمی ) 1

  ساختار محیط کار شامل چه مواردي است نام ببرید؟  13

  .سلسله مراتب محیط کاري را با ذکر یک مثال شرح دهید  14

  .است................... و وظیفه اش ............... هرچه سلسله مراتب باالتر باشد مسئولیت آن   15

  .ی را پر کنیددر مورد قوانین نمودار سلسله مراتب محیط کار جاي خال  16
  .می گویند................... به هر مستطیل ) الف
  .را نشان می دهد..................... جهت فلش روي خطوط ) ب
  .از یکدیگرند............... مرتبه هایی که کنار یکدیگرند و با هم فلش ارتباطی ندارند ) پ
  .می گیرد.... .................هر مرتبه دستورات را از مرتبه ) ت

  هاي تولیدي معموالً جذب کدام واحدها می شوند؟ هنرجویان رشته  17

  هاي خدماتی معموالً جذب کدام واحدها می شوند؟ هنرجویان رشته  18

  هنرجویان رشته هاي خدماتی جذب چه واحدهائی می شوند؟  19
  ینههر سه گز) 4    مالی و پشتیبانی ) 3    اداري ) 2  تعمیر و نگهداري  ) 1
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  نمونه سواالت
  محیط کارالزامات 

  اولفصل   
  محیط کار و ارتباطات انسانی

  سواالت  ردیف

  .در یک کارخانه چه واحدهایی می تواند وجود داشته باشد؟ وظایف هر کدام را به اختصار بیان کنید  20

  کنترل برنامه ریزي تولید وظیفه کدام واحد است؟  21
  کنترل کیفیت) 4    مدیریت کارخانه) 3    مالی - اداري)2  فروش و بازاریابی  )1

  ه کدام واحد است؟تأیید محصوالت و صدور مجوز فروش وظیف  22
  کنترل کیفیت) 4    مدیریت کارخانه) 3    مالی - اداري)2  فروش و بازاریابی  )1

  دریافت مرخصی از کدام واحد امکان پذیر است؟  23
  کنترل کیفیت) 4    مدیریت کارخانه) 3    مالی - اداري)2  فروش و بازاریابی  )1

  دام واحد باید اطالع دهیم؟در یک کارخانه در صورت مشاهده رفت و آمد مشکوك به ک  24

  براي اطالع از امکانات ورزشی یک کارخانه به کدام واحد مراجعه می کنیم؟  25

  براي گرفتن معرفی نامه جهت دریافت وام بانکی به کدام واحد مراجعه می کنیم؟  26

محیط کار نیز محسوب      می شود و  همواره بخاطر داشته باشید نمودار ارتباطات واحدهاي محیط کار و نمودار سلسله مراتب  27
  .آن است................... تابع 

  هر سه گزینه) 4  الزامات محیط کار ) 3    مدیر مجموعه ) 2      قوانین ) 1

  ارتباط را تعریف کنید؟  28

  کدام گزینه هدف برقراري ارتباط می باشد؟  29
  همه موارد) 4    تبادل اطالعات) 3    نفوذ در دیگران) 2    انتقال تجارب ) 1

  انواع ارتباط کدام است؟  30

  .ارتباط کالمی را تعریف کنید  31

  یکی از موهبت هایی که خدا به انسان داده کدام است؟   32

  به کدام ویژگی انسان داللت دارد؟» علمه البیان *خلق االنسان  *علم القرآن  *الرحمن «آیه   33

  بر کدام ویژگی انسان داللت دارد؟» شفعتین و لساناً و *الم نجعل له عینین «آیه   34

  کدام گزینه جز ارتباط کالمی می باشد؟  35
  گزینه الف و ب ) 4    حرکت چشم ) 3  خداحافظی کردن ) 2    سالم کردن ) 1

  ارتباط غیرکالمی چیست؟  36

  .زبان بدن نیز می گویند..................... به ارتباط   37

  باط غیرکالمی است؟کدام گزینه بیانگر ارت  38
      گفتن خداحافظی) 2        گفتن سالم) 1
  همه موارد) 4    دست تکان دادن موقع خداحافظی) 3

  براي برقراري یک ارتباط مؤثر از کدام ارتباط استفاده می شود؟  39

  کدام گزینه جزو ارتباط غیرکالمی محسوب می شود؟  40
  هر سه گزینه) 4    اشاره کردن ) 3  لبخندزدن ) 2    اخم کردن ) 1
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  نمونه سواالت
  محیط کارالزامات 

  اولفصل   
  محیط کار و ارتباطات انسانی

  سواالت  ردیف

  کدام گزینه جزء ارتباط کالمی است؟  41
  3و  2گزینه ) 4    خداحافظی کردن) 3  سالم کردن) 2    حرکت چشم) 1

  کدام گزینه جزء ارتباط کالمی محسوب می شود؟  42
  سالم کردن) 4    اشاره کردن) 3  لبخند زدن) 2    اخم کردن) 1

  ه است؟برقراري ارتباط با دیگران از چند بخش تشکیل شد  43

  مهم ترین نکته در برقراري ارتباط چیست؟  44

  ارتباط مؤثر موفق به چه ارتباطی می گویند؟  45

  .یک مثال از ارتباط مؤثر و یک مثال از ارتباط ناموفق که تاکنون داشته اید نام ببرید  46

  .درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید  47
  .ورد استاولین برخورد مهم ترین برخ) 1
  .در برخورد با مقام مافوق دست خود را براي دست دادن جلو می بریم) 2
  .از الفاظ رسمی و افعال جمع در برقراري ارتباط استفاده نکنید) 3
  .حریم ارتباطی به فاصله بین نیم تا یک متر از همکار می گویند) 4
  .ت قابل اصالح و ترمیم نخواهد بوداگر رابطه اي براي اولین بار به درستی برقرار نشود به سرع) 5
  .ارتباط فقط به روش کالمی برقرار می شود) 6
  .در ارتباط با مافوق بهتر است دست ها پشت کمر و روي هم قرار گیرد) 7

  در مهارت هاي ارتباطی مهم ترین برخورد کدام است؟  48
  برخورد اول) 4    حرف زدن ) 3    گوش دادن ) 2    دست دادن ) 1

  .مورد را نام ببرید 5نایی و اولین برخورد با همکاران چه مواردي را باید رعایت کنیم؟ در آش  49

  .مورد را نام ببرید 5در ارتباط با مافوق چه مواردي را باید رعایت کنیم؟   50

  .متر است................. متر و با مافوق ................. حریم ارتباطی با همکار   51

  ».هرگز براي دست دادن پیش دستی نکنید«ز خصوصیات کدام نوع ارتباط است؟ جمله فوق ا  52
    ارتباط با مافوق) 2    آشنایی و اولین برخورد ) 1
  هیچکدام) 4    ارتباط عمومی با همکاران ) 3

  .مورد را نام ببرید 5در ارتباط با همکاران چه مواردي را باید رعایت کنیم؟   53

به کدام ویژگی زشت » نوا اجتبوا کثیراً من الظنّ إنّ بعض الظنّ إثم و التجسسوا و الیغتب بعضکم بعضاًیا ایها الذین آم«آیه   54
  داللت دارد؟ 

  بدگویی پشت سر همکار چه اثرات بدي دارد؟   55

  ».پشت سر همکاران به هیچ عنوان بدگوئی نکنید«جمله فوق از مشخصات کدام نوع ارتباط است؟   56
    آشنایی و اولین برخورد ) 2      افوقارتباط با م) 1
  ارتباط با همکاران هنگام تذکر) 4    ارتباط عمومی با همکاران ) 3

  .مورد را نام ببرید 5در ارتباط با مافوق هنگام داشتن درخواست چه مواردي را باید رعایت کنیم؟   57



 

 
 

6 

  نمونه سواالت
  محیط کارالزامات 

  اولفصل   
  محیط کار و ارتباطات انسانی

  سواالت  ردیف

  .مورد را نام ببرید 5را باید رعایت کنیم؟ در ارتباط با همکاران در هنگام کمک به رفع مشکالت آنها چه مواردي   58

  .مورد را نام ببرید 5در ارتباط با همکاران در هنگام تذکر دادن اشتباه یا ایجاد ناراحتی چه مواردي را باید رعایت کنیم؟   59

  ریشه کلمه تعارض به چه مفهوم است؟  60

  تعارض چیست؟ مثال بزنید؟  61

  انتظارات شما و همکارانتان ظاهراً مخالف یکدیگر باشد به چه معنی است؟عبارت زمانی که خواسته ها و   62
  متقاعد کردن) 4    برد) 3    باخت) 2      تعارض) 1

  .براي برخورد با تعارض چند روش وجود دارد هر کدام را شرح دهید  63

  کدام یک جزء روش برخورد با تعارض می باشد؟  64
  هر سه گزینه) 4  برد  – برد) 3  باخت  –برد ) 2    باخت –باخت ) 2

  رابطه متقاعد کردن همکار چه زمانی اتفاق می افتد؟  65

  هنگام متقاعدکردن همکار یا مافوق چه مواردي را باید رعایت کرد؟  66

  هنگام متقاعد کردن همکار یا مافوق از چه جمالت کلیدي می توان استفاده کرد؟  67

  استرس چیست؟  68

  .گفته می شود.................. اي فیزیکی و عاطفی که در نتیجه تغییرات در زندگی فرد تجربه می شوند مجموعه اي از واکنش ه  69
  هیچکدام) 4    ارتباط) 3  استرس) 2      تعارض) 1

  چرا زندگی بدون استرس وجود ندارد؟  70

  .نشانه هاي استرس را نام ببرید  71

  ؟نمی باشدکدام گزینه جزء نشانه هاي استرس   72
  گرسنگی) 4      بی حوصلگی ) 3  بی خوابی ) 2    بی اشتهایی ) 1

  عوارض ناشی از استرس کدام است؟  73

  می باشد؟...................... و .................... بطور کلی عوارض ناشی از استرس به صورت   74

  .اثرات فیزیکی استرس بر بدن را نام ببرید  75

  ؟نمی باشدیکی استرس کدام گزینه جزء اثرات فیز  76
  بی حوصلگی) 4    دردهاي عضالنی و استخوان) 3    سردرد) 2    خستگی مزمن) 1

  اثرات روانی استرس بر بدن کدام است؟  77

  کدام گزینه از اثرات فیزیکی استرس بربدن نمی باشد؟  78
  افسردگی) 4      سوزش معده) 3  ریزش مو) 2    درد عضالنی ) 1

  استرس بر  بدن نمی باشد؟کدام گزینه اثر روانی   79
  گوشه گیري) 4      خستگی مزمن) 3  بی حوصلگی) 2    پرخاشگري) 1

  اثرات منفی استرس در محیط کار کدام است؟  80
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  نمونه سواالت
  محیط کارالزامات 

  اولفصل   
  محیط کار و ارتباطات انسانی

  سواالت  ردیف

  کدام گزینه اثرات منفی استرس در محیط کار است؟  81
 پایین رفتن اعتماد به نفس)2  کاهش کیفیت کار                  ) 1

       همه موارد) 4  طرف همکاران طرد شدن از )3        

  .برداشت خود را بیان کنید. شکل زیر تغییرات ناشی از استرس در محیط کار را نشان می دهد  82

  
  کدام یک از عوامل زیر منجر به کاهش کیفیت کار می شود؟  83

    ناامیدي –افسردگی ) 2    پرخاشگري -گوشه  گیري ) 1
  3و  2گزینه ) 4    بی حوصلگی –بدبینی ) 3

  دالیل ایجاد استرس کدام است؟  84

  .دالیل فردي ایجاد استرس را نام ببرید  85

  .دالیل گروهی و محیط کار در ایجاد استرس را نام ببرید  86

  کدام گزینه جزء دالیل فردي ایجاد استرس نمی باشد؟  87
  کار طوالنی مدت) 4  ترس     )3    مشکالت خانوادگی) 2    بدبینی)1

  .ار براي کنترل استرس نام ببریدپنج راهک  88
  


