
 بسمه تعالی

69-69نمونه سواالت درس: الزامات محیط کار                     فصل اول       پایه : دهم                          سال تحصیلی:  

 طراح: زینب داودی           هنرآموز رشته کامپیوتر       هنرستان: فنی و کاردانش عفاف                شهرستان ایالم

سواالتمتن   

 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید

برای مخاطب قرار دان مرتبه باالتر از اسم کوچک استفاده کنید.           -1  

عامل اصلی ایجاد استرس دالیل فردی انسانها است.                         -2  

         دستی نکنید.     در ارتباط با مافوق هرگز برای دست دادن پیش -3

مالی می شوند.  -هنرجویان رشته های خدماتی جذب بخشهایی مثل اداری-4  
هنگام نشستن پشت میز صاف و مرتب نشسته و گذاشتن دست زیر چانه مناسب است. -9  

 جاهای خالی را با کلمات مناسب بنویسید؟

گویند.مستطیل........................... میدر قوانین نمودار سلسله مراتب محیط کار: به هر -9  

دهند.جهت فلش روی خطوط بین مرتبه کاری ........................... را نشان می-7  

شوند............... نامیدههای فیزیکی و عاطفی که در نتیجه تغییرات در زندگی فرد تجربه میمجموعه ای از واکنش-8  

شود.می   

برقراری ارتباط با دیگران از دو بخش .................. و ........................ تشکیل شده است.به طوری کلی  -6  

های .................. در صورت ایجاد استرس خودداری کنید.از گوش دادن به آهنگ -11  

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

باشد.های محیط کار نمیکدام گزینه از ورودی -11  

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

مهمترین دلیل کارآمدی یا ناکارآمدی در یک محیط کار چیست؟-12  

 الف(تجهیزات       ب( نیروی انسانی             ج( نوع فرآورده                   د(زیبایی محیط کار

هنرستان محل تحصیل شما کدام گزینه در یادگیری شما موثر است؟در -13  

 الف(تجهیزات هنرستان      ب(نو یا کهنگی هنرستان    ج(زیبایی هنرستان   د(اخالق و دانش کارمندان

گویند.به ارتباط ................. زبان بدن می -14  

ج( فردی                     د(اجتماعی   الف(غیرکالمی                 ب( کالمی                   

کنترل ورود و خروج کاال و تجهیزات از وظایف کدام واحد است؟-19  

 الف(مدیریت کارخانه              ب(کنترل کیفیت           ج(تولید                د(حراست

کدام گزینه ناشی از مشکالت روانی ناشی از استرس طوالنی است؟ -19  



اشتیاقی به کار         د(خستگی مزمنالف(تپش قلب               ب(ریزش مو                  ج(بی  

کدام گزینه از دالیل گروهی محیط کار در ایجاد استرس نیست؟ -17  

 الف( قوانین سخت     ب(شبکه های ارتباطی ناسالم       ج(کار طوالنی مدت      ب( خجالتی بودن

زیر پاسخ کوتاه بدهید؟به سواالت   

ترین نکته در برقراری ارتباط چیست؟مهم -18  

روشهای ارتباط را نام ببرید؟-16  

شوند نام ببرید؟ارتباط انسانی در محیط کار در چند گروه تعریف می-21  

دو مورد از دالیل فردی ایجاد استرس را بنویسید؟-21  

های نیروی انسانی است؟مهارت فنی و دقت مربوط به کدام یک از ویژگی -22  

شود؟کدام ویژگی سبب پذیرش فرد در گروه می -23  

هر وقت ناامید شدید بهتر است به چه انسانهایی فکر کنید؟ -24  

 سواالت تشریحی:

الزامات محیط کار را تعریف کنید؟ -29  

قوانین موجود در محیط کاری را نام ببرید؟ -29  

های دیگر ترجیح دهید؟شود خرید از یک مغازه را بر مغازهمیدو عامل نام ببرید که موجب  -27  

ارتباط را تعریف کنید؟ -28  

چهار مورد از نشانه های استرس را بنویسید؟ -26  

در ارتباط با مافوق هنگام سالم کردن چه مواردی باید رعایت شود؟ -31  

اثرات منفی ناشی از استرس طوالنی مدت را نام ببرید؟-31  

ک از محیط های کار زیر اجزای آن محیط کار را مشخص کنید؟در هر ی-32  
فرآورده، محصول و ارائه خدمات 

 )دو مورد(
 نیروی انسانی

 )دو مورد(

 فضا و تجهیزات 

 )دو مورد(

 محیط کار

 
 

 بیمارستان  

 
 

 نانوایی  

 

 

 

 

 موفق و سربلند باشید.



 بسمه تعالی

69-69فصل اول       پایه : دهم                  سال تحصیلی:                  سواالت درس: الزامات محیط کار   پاسخنامه   

الم: زینب داودی           هنرآموز رشته کامپیوتر       هنرستان: فنی و کاردانش عفاف                شهرستان ایتهیه کننده  

 پاسخ سواالت صحیح/غلط:
 

غلط -5صحیح                      -4صحیح                 -3غلط                        -2غلط                           -1    

 

 پاسخ سواالت جاهای خالی:

پرهیجان-11ارسال پیام و دریافت پیام        - 9استرس     -8ارتباطات کاری         -7مرتبه کاری          -6  

 

 سواالت چند گزینه ای

گزینه ب )محصول( -1  

گزینه ب)نیروی انسانی(-2  

گزینه د)اخالق و دانش کارمندان(-3  

الف )غیرکالمی( -4  

د )حراست(-5  

ج )بی اشتیاقی به کار(-6  

د )خجالتی بودن(-7  

 

 سواالت پاسخ کوتاه:

با هدف ارتباط باشد. پیام به روش مناسبی ارسال شود به طوروی که برداشت رف مقابل، منطبق-8  

ارتباط کالمی و ارتباط غیرکالمی-9  

همکاران و مقام مافوق-11  

ترس -بدبینی -خجالتی بودن -عدم اعتماد به نفس -تغذیه-11  

ویژگی و اخالق فردی -12  

ویژگی و اخالق اچتماعی و گروهی-13  

انسانهایی که شرایط نامناسب تر از شما دارند. -14  

 



 سواالت تشریحی:

ی شود. به مجموعه ای از قوانین و مهارتهای غیرفنی موردنیاز برای فعالیت در یک محیط کار الزامات محیط کار گفته م -15

داشتن حداقلی از مهارت  -اصول ایمنی –ساعت کاری -16  

تجهیزات مدرن -اخالق و رفتار فروشنده -زیبایی فضای مغازه خواروبار فروشی -17  

فوذ در دیگران از کوششی آگاهانه و با قصد قبلی که با هدف تعامل، تبادل اطالعات ، انتقال تجارب، نارتباط عبارت است  -18

 ، هدایت تفکر و باور افراد انجام شود.

لرزش اندام -سردرد -درد عضالنی—بی حوصلگی -بی خوابی  -پرخاشگری -19  

سنی از شما بزرگتر باشد. اندکی سر خود  را به حالت احترام فرود آرید خصوصا اگر از نظر-21  

طرد شدن از طرف همکاران -کاهش کیفیت کار و از بین رفتن اعتماد به نفس -21  

 
 

 

 

 

 

 


