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کار محیط الزامات ای گزینه چهار سوال نمونه

انسانی ارتباطات و کار محیط اول: :فصل

کاردانش و ای حرفه و فنی شاخه های رشته کلیه

کار1 محیط های ورودی از گزینه ؟کدام باشد نمی

ب–الف انسانی د–جمحصول-نیروی کار محیط کار–تجهیزات محیط فضای

؟کارمحیطیکدرکارآمدینایاکارآمدیدلیلمهمترین2 چیست

ب–الف انسانی-تجهیزات د–جنیروی فرآورده کار–نوع محیط زیبایی

محل3 هنرستان در شما یادگیری در کمتری اثر که ؟عاملی دارد تان تحصیل

کهنگی-الف یا تجهیزات-بساختماننو هنرستانمیزان

کارمندان-ج کارمنداناخالق-ددانش

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

ب کشاورز ج-خانواده گندم کشاورزی–دبیل–محصول زمین

کنید؟میمراجعهواحدکدامبه(بانکبرایمثالً)نامهفیمعرگرفتنبرای5

ب-الف مالی–حراست د–جاداری پشتیبانی و بهداشت–خدمات و ایمنی

کنید؟مراجعهبایدمسئولکدامبهداریداعتراضرستورانرسانیخدماتبهاگر6

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

کنید؟میمراجعهواحدکدامبهکارتاناتاقشوفاژخرابیمورددررسانیاطالعبرای7

ب-الف تولید ریزی ج–برنامه ونگهداری پشتیبانی–تعمیر و بهداشت–دخدمات و ایمنی

کنید؟میمراجعهواحدکدامبهکارتانمحلبهخودشخصیتاپلپبردنبرای8

ج–بحراست-الف مالی د–اداری پشتیبانی و بهداشت–خدمات و ایمنی

کنید؟درخواستبایدواحدیچهیاکسیچهازرامرخصی9

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

؟10 باشد می کالمی ارتباط دهنده نشان زیر عبارات از کدامیک

ب–الف کردن کردن–اخم د–جسالم دست دادن انداختن-تکان باال ابرو

؟11 باشد می غیرکالمی ارتباط دهنده نشان زیر عبارات از کدامیک

ب–الف کردن ج–تشکر کردن دست–سالم دادن گفتن-دتکان حافظ خدا

نشده12 بیان درستی به همکار با رابطه مورد در گزینه ؟کدام است

خانوادگیراخودتان-الف نام .کنیدمعرفیبا

بیاورید.جلودادندستبرایراخوددست-ب

وهنگام-ج کنید.نگاهاوصورتبههمکارتان،باگوگفت

باشید.داشتهلببهلبخندهمواره-د

.میزپشتنشستنبرایهمکارانباجلساتدر13 باشد می مناسب گزینه کدام

نشستن.مرتبوصافمیزپشت-الف

شدنکج-ب

دادنلَم-ج

چانهدستگذاشتن-د زیر



از14 گزینه ؟طوالنیاسترسازناشیجسمیمشکالتکدام باشد می

ب-الف ج–افسردگی مو–بدبینی پرخاشگری–دریزش

از15 گزینه ؟طوالنیاسترسازناشیروانیمشکالتکدام باشد می

حوصلگی-الف ج–ببی معده د–سوزش درد قلب-سر تپش

نیست؟16 استرس های نشانه از گزینه کدام

ب-الف اندامها ج–لرزش حوصلگی د-بی پرخوری-پرخاشگری

دالیل17 از گزینه باشد؟استرسایجادفردیکدام می

بمحیطدرتبعیضوجود-الف ناسالمارتباطیهایشبکه-کار

دکار-ج انتقاد-طوالنی از شکستترس یا

دالیل18 از گزینه ؟ایجاددرکارمحیطوگروهیکدام باشد می استرس

بحدازبیشمسئولیتداشتن-الف حقوقپرداختافتادنتعویقبه-توان

نفس–ج به اعتماد بودنخجالتی-دعدم

با19 دوستی استرس کنترل های راه از .است.......................و..................افرادیکی

سواد–الف ب–با اخالق ایمان–با سواد–با با

ایمان–ج اخالق–با اخالق–دبا ادب–با با

است.20 استرس ایجاد ....... دالیل از کار محیط در تبعیض وجود

ب–الف ج-فردی روانی-دگروهی-اجتماعی
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