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 2پودمان  نمونه سوال الزامات محیط کار

  فناوری در محیط کارعنوان فصل: 

  www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 

 honarjo1@ کانال تلگرام:
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 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.

 .بود تلگراف استفاده مورد فناوری تنها گذشته نهایزما در اطالعات و اخبار انتقال و نقل منظور بهالف( 

 درستنا

 تولید در خطا کاهش و دقت افزایش ،خدماتی-تولیدی های یفناوریکی از اهداف برای تغییر سریع ب( 

 درست .، می باشدمحصول

 درست. معروف بودند های ملخیدستگاهدستگاههای چاپ در گذشته به  ج(

 درست. است آفیس به معروف افزارهای نرم مجموعهترین نرم افزارهای اداری، مرسوم  د(
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 جاهای خالی را با عبارت یا کلمات مناسب پر کنید.

 است. مهارت و کسب دانشکار با فناوری جدید نیازمند الف( 

انقالب عظیمی در دنیای ارتباطات رخ داده  مجازیکمتر از ده سال است با فعال شدن شبکه های  ب(

 .است

 به که است مشخصی متعال و نشانی دارای فردی هر یا بخش هر، رسانی داخلی پیامها هشبک در ج(

 .گویند یم  IDآن

  .است کار محیط معنای به انگلیسی زبان در آفیس د(
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 کنید. گزینه مناسب را انتخاب

 ست است؟رکدام ترتیب زمانی د -1

 برنز-هنآ -حجر د(    مفرغ-هنآ-سنگج(    مفرغ -سنگ-هنآ ب(    هنآ-مفرغ-عصرسنگ الف(

 قدیمی ترین فناوری کدام است؟ -2

 د( اینترنت           ج( تلفن          تلگراف ب(         الف( تلفن همراه 
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 فناوری را تعریف کنید.

 برای خدماتی یا محصولی آن، کارگیری به با انسان که است مهارت و تجربه دانش، از ای مجموعه فناوری

 وسایل صورت به تواند می خدمات یا محصول این. کند یم تولید ،مشکالتش بر غلبه و رفاه افزایش

 .باشد هردو از ترکیبی یا و )نرم(معانی و مفاهیم یا )سخت(
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 سه مورد از کاربردهای اینترنت در محیط کار را بنویسید.

 )رایانامه(الکترونیکی صورت به اطالعات و نامه دریافت و ارسال -1

 ارائه قابل وخدمات محصوالت و کارگاه شرکت، معرفی برای سایت تولید و ایجاد -2

 مرتبط شده تولید های یفناور آخرین از آگاهی -3
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 شوند؟فناوری های محیط کار به چند دسته تقسیم می

 )سخت یا نرم( خدمات /محصول تولید های یفناور

 ارتباطی های یفناور
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  ؟هستند تر موفق کار، موقعیتهای و شرایط کسب در افرادی چه فناوری، سریع تغییرات به توجه با

 :کند رعایت پیوسته را مهم ویژگیدو  که است قترموف کار، تهایموقعی و شرایط کسب در فردی

 تخصصی رشته در استفاده مورد جدید های یفناور مهارت و دانش یادگیری

 بازار به ورود و تکمیل درحال هایی فناور از اطالع کسب
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