بانک سواالت تئوری نگارنده متون فارسی

پایـه دهـم
رشته امور اداری
گردآورنده:
منیره محمد جعفری
سرگروه امور اداری خراسان شمالی
فروردین 96
1

2

ردیف
1

سواالت تستی
کدام گزینه از عوامل زیان آور محیط کار نمی باشد؟
الف) فیزیکی

2

ب) شیمیایی
ب) روحی

ج) بیولوژیکی

ب)  28مارس

د)  28آوریل

ج) 29ژانویه

مفهوم «ارگونومی» از ترکیب چند واژه بوجود آمده است؟
ج) سه واژه

ب) دو واژه

د) هیچکدام

مفهوم «ارگو» یعنی چه؟
الف) قانون

7

د) روحی

روز جهانی بهداشت از سوی سازمان بین المللی کار چه تاریخی نامگذاری شده است؟

الف) یک واژه
6

ج) شیمیایی

ب) شیمیایی

الف)  27آوریل
5

د) فیزیکی

انتقال ویروس ها ،قارچ ها و انگل ها جزء کدام عوامل زیان آور محیط کار می باشند؟
الف) فیزیکی

4

ج) مکانیکی

روابط کارگر با کارفرما جزء کدام عوامل زیان آور محیط کار می باشد؟
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شاااااه ای از فیزیولاااوژی انتاااان اسااات کاااه اعماااال و چگاااونگی کاااارکرد بافااات و انااادام هاااا را باااه هنگاااام کاااار
توضیح می دهد.
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الف) اشکال در اواندن -عدم درک پیام

ب) جدا از هم -عدم درک نوشتاری
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الف)  4قتمت
48

د) قالب

کدامیک جزء متون اداری نمی باشد؟
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الف) ستاره

45

ج) قالب
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وجوه دریافت شده توسط گمرک ،که به نفع موسته دولتی یا عام المنفعه ااصی است؟
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کدامیک از سرزمین در قلمرو گمرک قرار ندارد؟
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ارید و فروش کاال را داشته باشد.
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69

ج) مواد محترقه
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کدام گزینه از اهداف نظام بانکی نمی باشد؟
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کدام گزینه از کاالها ممنوع الورود می باشند؟
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71
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سواالت تشریحی
1

عوامل زیان آوری محیط کار را نام ببرید.

2

ارگونومی محیطی را تعریف کنید.

3

تاریخچه اط را مختصراً بنویتید.

4

اط میخی دارای  .............حروف بوده است.

5

اط اوستایی براساس چه اطی وضع شده است و دارای چند حروف می باشد.

6

زبان فارسی بر چند نوع است نام ببرید.

7

دستورزبان چه مواردی را به عنوان ویژگی های دستور جدید معرفی می کند ،نام ببرید.

8

دستور زبان را تعریف کنید.

9

متن یا نوشته چیتت.

10

ویژگی های نوشته را بنویتید.

11

متن و نوشته ها به چند گروه تقتیم می شوند نام ببرید.

12

چهار کلمه ی هم آوایی را بنویتید.

13

هنگام نوشتن امالء باید به چه نکاتی توجه کرد ،چهار مورد آن را بنویتید.

14

اعراب هایی که در زبان فارسی به کار می روند را نام ببرید و برای هر کدام مثالی بیاورید.

15

موارد «یک نقطه» را بنویتید.

16

برای کلماتی که نوشتن آن ها به دو شکل صحیح است چهار مورد را بنویتید.

17

مواردی گیومه را بنویتید.

18

جمله زیر را ویرایش کنید رسول اکرم فرمودند بهترین شما باتقواترین شماست

19

تفاوت نامه اداری را با یادداشت اداری را بنویتید.

20

متون اداری را تعریف کنید.

21

اجزاء و ارکان نامه های اداری را نام ببرید.

22

عناوین شامل  ........ ، .........و  .......می باشد.

23

مهرها به چند دسته تقتیم می شوند نام ببرید.

24

تفاوت«جهت استحضار» و «جهت اطالع» در نامه های اداری چیتت.

25

چهار نکته در مورد نوشتن نامه های اداری را بنویتید.

26

واژه نامه ها و سالنامه ها جزء مراجع  ...........و نمودارها و تصاویر جزء مراجع  ............می باشند.

27

نام دیگر فاکس  .........است.

28

برای ابزارهای عمومی و ااتصاصی مورد نیاز نگارش دو مثال بنویتید.
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29

ابزارهای ماشینی را با مثال توضیح دهید.

30

اغلب نامه های اداری ..........هتتند.

31

 ...........قتمتی است که در باالی نامه اداری چاپ شده و معموالً آرم جمهوری اسالمی و نام وزارتخانه و موسته در آن
نوشته می شود.

32

 ..........شرحی است که در ارتباط با موضوع نامه نوشته می شود ،به عبارتی هدف نامه است.

33

کتی که شغل او معامالت تجاری باشد  ..........نام دارد.

34

حقوق گمرکی چیتت.

35

از کاالهای ممنوع الورود چهار مورد را نام ببرید.

36

مهمترین اهداف نظام بانکی را نام ببرید.

37

انواع بانک ها را نام ببرید.

38

مشتریانی که قصد استفاده از سود بانکی را دارند  .......................نام دارد.

39

اسناد رسمی و غیر رسمی را مختصراً توضیح دهید و مثال بزنید.

40

 ..............عقدی است که به موجب آن متتأجر در مدت معلوم و با شرایط مورد پذیرش مکانی را به اجاره می گیرد.

41

اجاره دهنده را  ..............و اجاره کننده را  ...............می گویند.

42

متن گزارش از چند قتمت تشکیل می شود نام ببرید.

43

اجرای گزارش را نام ببرید.

44

ارکان جلته را بنویتید.

45

انواع گزارش را از نظر کارکرد نام ببرید و توضیح دهید.

46

گزارش ...........غیر مکتوب است و به وسیله گفتار به اطالع می رسد.

47

گزارش های ...........گزارش هایی از ترکیب چند نوع شکل گزارش ،به صورت عکس و نوشته یا اسالید یا گفتار نوشته می
شود.

48

تفاوت« »Resumeو « »CVرا بنویتید.

49

« »Resumeدر قالب فایل  ..............ارسال می کنند.

50

به کارگیری قواعد رسم الخط ،نشانه های فصل و وصل ،پاراگراف بندی و جدول ارجاعات از ویرایش  ................استفاده
می شود.
همیشه سبز باشید
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تعداد سواالت 40:سوال
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کد استاندارد مهارتی :

ســــؤاالت
ردیف

متن سوال

1

 .........علمای از بهداشاات اساات کاه بااا متااایل پزشاکی  ،بهداشااتی و درمااانی افاارادی کاه بااه کااار گماارده ماای شااوند ساار
و کار دارد.
الف) بهداشت محیط ب) بهداشت مدارس

2

ج) بهداشت حرفه ای(کار)

د) بهداشت عمومی

کدام مورد از اهداف بهداشت حرفه ای نمی باشد؟
الف) ارتقا و تامین عالی ترین درجه ی ممکن وضع جتمی ،روانی و اجتماعی کارکنان.
ب) جلوگیری از بیماری ها و حوادث شغلی.
ج) انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که انتان با کار وکار با انتان تطبیق دارد.
د) براورداری از حداقل تحصیالت مناسب و مدرک تحصیلی.

3

کدام مورد از عوامل زیان آور محیط کار می باشد؟
الف) فیزیکی

4

ب) شیمیایی

ج) ارگونومی

د)همۀموارد

ج) دستوری

ب) میخی

د) آرامی

ج) پهلوی

زبانی که در دورۀ سلطنت پادشاهان هخامنشی بدان تکلم می کرده اند ........است.
ب) فارسی پهلوی ج) فارسی باستان

د) پهلوی ساسانی

نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است.
الف) نامه

10

د) ایمنی

از دقیق ترین و مناسب ترین اط های جهان ...........است.

الف) فارسی دری
9

ب)فیزیولوژیکی محیط

ب) واژگانی

الف) اوستایی
8

ب) ارگونومی

زبان از چه مناظری مورد بررسی قرار می گیرد؟
الف) آوایی

7

ج) ایمنی صنعتی

د) هیچکدام

مقررات یا نظامی که برای کاهش وقوع حوادث از طریق حذف یا کنترل اطرات به کار می روند  ........نام دارد.
الف) مهندسی ایمنی

6

ج) فیزیولوژیکی

دانش به کار بردن اطالعات علمی موجود دربارۀانتان در طراحی محیط کار را ......می نامند.
الف) عوامل محیط کار

5

د) همه موارد

ب) سند

ج) بخشنامه

د) دستورالعمل

کدام مورد از اصول اواندن نیتت؟
الف) رواوانی ب) یادگیری مشارکتی

ج) االصه نویتی
12

د) عدم درک مطلب

11

هنگام نقل قول متتقیم از کدام عالمت نگارشی استفاده می شود؟
الف) اط فاصله

12

ب) پرانتز

ج) عالمت تعجب
ج)تفکر

ب) اواندن

ج) نوشتن

ب)گیرنده

الف) متن

د) سرلوحه

ج) امضا

ب) دو

د) شش

ج) چهار

ب) ابری

د) دراواستی

ج)هماهنگی

کدام مورد جزء ابزارهای عمومی سازمان است؟
ب)کاغذ

د) اسکنر

ج) قفته

 ............دستگاه انتقال اطالعات به صورت تصویری که شبیه تلفن است.
ب) ماشین برش

د) ماشین تکثیر

ج) ماشین شماره زنی

رکن اساسی نامه  ..........است.
ب) امضا

د)گیرنده

ج) متن

هدف نامه ....................است.
الف)متن نامه

26

ج) گیرنده

از نظر درون مایه و محتوا بیشترین نامه های اداری .........هتتند.

الف) سرلوحه
25

د)از

نامه های اداری از نظر سطح سازمانی چند دسته اند؟

الف)فکس
24

د) یادداشت اداری

ال آرم جمهااوری اسااالمی و نااام وزارت اانااه و م ستااه در
 ......قتاامتی کااه در باااالی نامااۀاداری چاااپ شااده و معمااو ً

الف) فکس
23

ج)گزارش

ب) رونوشت از

الف) بازدارنده
22

د)گفتار

گیرندگان رونوشت با چه عبارتی مشخص می شود؟

الف) سه
21

ج)متون اداری

ب) آیین نامه

آن نوشته می شود.
20

ج) عدم اثر

 ...........معموالً برای دستور پردااتها ،جلوگیری از انجام کارو تتریع امور ضروری به کار می رود.

الف) رونوشت به
19

د) اهمیت کمی

گونه ای از نوشته که به منظور اجرای امور جاری در سازمانهابه طور روزمره در جریان کار قرار می گیرند.

الف) نامه
18

ب) فهم پیام

ب) تاثیر متتقیم

الف) بیان
17

ج) اصول اواندن

د) درک پیام

درک مطلب و فهم پیام و محتوای متون.......بر کاهش یا افزایش میزان اطالعات عمومی اشخاص دارد.
الف) گاهی

16

د) اط

 .......از مهمترین نیازهای افراد در حال تحصیل و کارکنان ادارات است.
الف) مهارت در اواندن و درک مطلب

15

د) دونقطه

عامل مهم در نگارش .............است.
الف) نوشتن

14

ج)ستاره

به این عالمت  ،عالمت شرح یا توضیح گفته می شود.
الف) سه نقطه

13

ب) گیومه

د) قالب

ب)گیرنده

د)امضا

ج) فرستنده

سریع ترین و دقیق ترین دستگاهی که با فرمان و اعالم داده ها  ،اروجی و بازاورد برنامه ها را ارائه می دهد..............
نام دارد .الف) فکس

ب) پرینتر

ج)کامپیوتر
13

د) چاپگر

27

عبارت کوتاه و مختصری که گویای محتوا و متن نامه باشد ..........است.
الف) موضوع

28

ب) دو

ج) پنج

ب) جزوات فنی

ج) مشخصات فنی
ج) اسناد

ب) مدارک فنی

ج) صادرات

ب) ارزش کاال

ج) نوع کاال

ب)کانتینر

ج) عوارض

ب)مواد مخدر

ج) اسکناس اارجی
ج) متون بانکی

د) همۀموارد

مبلغی که صاحب آن به بانک سپرده و دسته چک دریافت می کند........است.
ب) سپردۀجاری

د) برات

ج) سفته

یکی از با اهمیت ترین بخش های اقتصادی هر کشور.........است.
الف) بانکداری

40

د) قطعات ماشین

.......همان برگ سبز گمرکی است.

الف) چک
39

د) ترایص کاال

کدام مورد جزء کاالهای ممنوع الورود نمی باشد؟

الف) پتۀگمرکی ب)کاالی مرجوعی
38

د) همۀموارد

 .......سندی که توسط انباردار گمرک صادر می شود.

الف) اسلحه
37

د) عوارض گمرکی

منظور از مشخصات کاال چیتت؟

الف) قبض انبار
36

ب)30درصد70 -درصد

ب)تجارت

الف) نام کاال
35

ج)80درصد50 -درصد د)50درصد30-درصد

 ..........حمل و نقل و عبور کاالهای اارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران.
الف) ترانزیت

34

ج) اداری -سازمانی

د) همۀموارد

آموزش های فنی و حرفه ای در سطح کارگران به صورت.....عملی و .....تئوری ارائه می شود.
الف)70درصد30 -درصد

33

د) جزوات فنی

آموزش های فنی و حرفه ای در کشورمان به صورت.......و........است.
الف) رسمی -غیر رسمی ب)رسمی-اداری

32

د) همۀ موارد

منظور از ........هر فرد یا هر چیزی است که به عنوان مأاذ اطالعات مورد مراجعه قرار می گیرد.
الف) منابع مرجع

31

د) شش

کدام مورد جزء اسناد و مدارک فنی و حرفه ای است؟
الف) نقشه

30

ج) فرستنده

متن نامۀاداری از چند قتمت تشکیل می شود؟
الف) سه

29

ب)گیرنده

د)امضا

ب) گمرک

د)سفته

ج) چک

انواع بانک ها چند دسته اند؟
الف) چهار

ب) سه

ج) پنج

د) دو
"سربلند باشید"
جمع بارم
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