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 سواالت چهار گزینه ای 

(ملزومات در نهایت تبدیل به ..................می شوند .1  

د(زیان              ج(هزینهالف(درآمد          ب(سرمایه           

(تونر و کارتریج جزء.......................می باشد .2  

            ب(تجهیزات و دستگاههای دفتری الف(ملزومات اداری                

 ج(نوشت افزار                       د(بایگانی 

(نمراتور )دستگاه شماره زن (جزء...................می باشد .3  

ب(تجهیزات و دستگاههای دفتری             الف(ملزومات اداری                

 ج(نوشت افزار                      د(بایگانی 

زیر مناسب کارهای سرعتی و متوالی است ؟ (کدامیک از ماشینهای4  

ب(رومیزی        ج(صحافی          د(دیوار کوب الف(انبری            

(کدامیک از ماشینهای زیر مناسب تایپ و تکثیر است ؟5  

د(دیوار کوب ج(صحافی          الف(انبری          ب(رومیزی          

ت می باشد .(هر پوشه شامل ................و امنی6  

 الف(اسناد جاری                     ب(اسناد غیر مجاز  

  د(اسناد مجازج(اسناد محرمانه                      

(چه چیزی ساختار بایگانی را مشخص می نماید ؟7  

ج(درختواره ب(در ختواره پوشه ها                 الف(درختواره اسناد                  

د(درختواره مدارک              پرونده ها     

(امنیت هر پوشه مشخص کننده چه چیزی است ؟8  

       ب(پست های قابل دسترسیالف(پست های سازمانی            

 ج(پست های مجاز                   د(پست های دستوری 

(وسیله ای است که برای انجام محاسبات عددی از آن استفاده می شود .9  
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ج(چرتکه        د(کامپیوتر      ب(ماشین حساب دوخت          الف(ماشین  

(ماشین حسابهای پیشرفته قادرند چه عملیاتی را محاسبه نمایند ؟11  

 الف(محاسبات ذهنی                  ب(محاسبات گسترده                

د(چهارعمل اصلی                        ج(توابع ریاضی  

 

 

 

 

با کلمات مناسب کامل نمایید جای خالی را   

استفاده می شود . زونکن(برای بایگانی برگه های اداری از 11  

باشد .زیر پوشه  (هر پوشه می تواند شامل چندین  12  

(جعبه روبازی که برای قرار دادن پرونده ها یا نامه ها از آن استفاده می شود   13

نام دارد.  کازیه  

رد .انجام می گی   نوینسط ماشین حسابهای  (امکانات گسترده مسیع تر تو14  

 

 درست یا نا درست بودن گزینه های زیر را مشخص نمایید 

)غ((پوشه محل نگهداری پرونده ها می باشد .15  

)ص((امنیت هر پوشه بطور پیش فرض ازپوشه مادر به ارث برده میشود.16  

)ص(اشند .(ماشین حسابهای نوین تلفیقی از ماشین حساب و رایانه می ب17  

)غ((ساده ترین ماشین حسابها قادرند توابع ریاضیات را محاسبه نمایند .18  

 

 ارتباط صحیحی بین جمالت و کلمات برقرار نمایید 

(ماشین دوختی سرعتی زن در میان کفاشی ها و قنادی ها   19  
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                                        انبری  

 صحافی وا با ضخامت زیاد است .                       (برای دوخت انواع کاغذ و مق21

                          

(ماشین دوخت با قدرت باال که  برای دیوارو چوب استفاده می شود21  

دیوار کوب                                      

(برای دوخت انواع کاغذ و مقوا با ضخامت کم است  .22  

                                                 رومیزی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسشهای تشریحی 

(ملزومات را تعریف نمایید .23  

سه ملزومات اجناسی مصرفی هستند که برای استفادهدر عملیات یک مؤس

 خریداری می شوند بدون آنکه قصد فروش آنها را داشته باشند.

 

(ماشین دوخت را تعریف نمایید .24  



مسئول  4 هماولفصل  

 سفارشات

ت را در میان یا زیر آن می گذارند و سوراخ می کنند یا تحابزاری که چیزی 

فشار قرار می دهند وجهت دوخت انواع کاغذ و مقوا ویاکارتن استفاده 

 میشود.

 

(زونکن چیست ؟25  

ای ی بزرگ و محکمی است از جنس مقوا، چوب یا پالستیک که گیرهپوشه

ن است شده دارد و بسته به اندازه ممکپانچ فلزی برای نگه داشتن کاغذهای 

ورد های اداری مبرگ گنجایش داشته باشد و برای بایگانی برگه 022تا  022

گیرد.استفاده قرار می  

 

 سوال عملی 

ومات فوق در جدول .(اطالعات زیر در دست است مطلوبست دسته بندی ملز1  

 تونر– فکس کاغذ– برش ماشین– میزاداری– مقوایی پوشه– حساب ماشین–کارت 

تکثیر ماشین– کازیه– دار دکمه های پوشه– چاپگر–  

 

سته (لیست زیر را به دقت مطالعه نموده ، ملزومات آنرا مشخص کرده و سپس آنرا د2

 بندی نمایید.

افزار و  نوشت

 تحریر

تجهیزات و  لوازم بایگانی

دستگاههای 

 دفتری

 دستگاههای اداری ملزومات

 

 تونر  دستگاه برش  کازیه زونکن  

پوشه دکمه  

 دار

 کارت ماشین حساب

 کاغذ فکس  پوشه مقوایی 
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 نگنهم سوزن– اداری میز– کاغذ– حساب ماشین– کامپیوتر– منگنه– پوشه–اثاثه  

– یرگ غلط الک و خودکار– کاتر– کن خرد کاغذ- تایپ ماشین– کولر-منشی میز–

– یصندل– خام های دی سی – دستی برش دستگاه– چسب پایه– کپی دستگاه

کامپیوتر کیس  

 
افزار و  نوشت

 تحریر

تجهیزات و 

 دستگاههای دفتری

دستگاههای  ملزومات

 اداری

 

 کاغذ

 الک-خودکار

 گیرغلط 

 کاغذ   تونر و کارتریج کاغذ خرد کن

  کاربن و رول فکس ماشین حساب پایه چسب 

  کاغذ فکس دستگاه برش دستی سوزن منگنه

کاتر)تیغ موکت 

 بری(

  های خام سی دی  

 

 

دی  (اطالعات زیردرمورد اقالم انبارشرکت زرین دردست است مطلوبست دسته بن3

 آنها به شکل صحیح .

 آلبوم– رتکثی و چاپ دستگاه– رایانه– دی سی– چسب نوار– کاتر–رتریج تونر و کا

 کال– صندلی-آچار کاغذ– باتری– کاربن– فکس کاغذ– حساب ماشین– گزارش

  گیر غلط
افزار و  نوشت

 تحریر

تجهیزات و  لوازم بایگانی

دستگاههای 

 دفتری

 ملزومات

دستگاههای 

 اداری

 کاغذ
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کاتر)تیغ موکت 

 بری(

 A4کاغذ   ارتریجکتونر و  ماشین حساب آلبوم گزارش 

 کاربن باطری   سب نوارچا

 

  فکسکاغذ    

  سی دی    

 
 

http://www.iranedareh.com/kater.htm
http://www.iranedareh.com/kater.htm
http://www.iranedareh.com/ClearBook.htm
http://www.iranedareh.com/Calculator.htm
http://www.iranedareh.com/tooner_cartridge_iran.htm
http://www.iranedareh.com/A4paper_print_copy.htm
http://www.iranedareh.com/majik.htm
http://www.iranedareh.com/majik.htm
http://www.iranedareh.com/chasb_Tape.htm
http://www.iranedareh.com/chasb_Tape.htm
http://www.iranedareh.com/chasb_Tape.htm
http://www.iranedareh.com/sim_office_cable_iran.htm
http://www.iranedareh.com/Carbon%20Paper.htm
http://www.iranedareh.com/Toshiba_Color_copier.htm
http://www.iranedareh.com/Compact_disc.htm

