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 سواالت ردیف

 را تعریف کنید . فناوری 1
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 ترکیبی یا و) ....................(   معانی و مفاهیم یا ) ....................... (  وسایل صورت به تواند می خدمات یا محصول

 .باشد هردو از

 ، آن ها را نام ببرید . شوند می بندی تقسیم دسته دو به کار محیط یهای فناور 3
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 چیست ؟ تغییرات این هدف از .است بوده زیاد بسیار خدماتی -تولیدی یهای فناور تغییر سرعت اخیر لهای سا در

 مورد 4

 .است ...................... و .................... کسب نیازمند جدید یهای فناور با کار 5
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 دو ویژگی مهم افراد برای موفقیت در کسب شرایط و موقعیت کار را بنویسید؟ فناوری، تغییرات سریع با توجه به
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 در مورد چاپخانه های قدیمی و جدید به سواالت زیر پاسخ دهید :

 مورد2معایب روش قدیمی چاپ را بنویسید .   -الف 

 مورد 2چاپ را بنویسید .  دیجیتال های دستگاه محاسن  –ب

8 
، چه نتیجه ای دادند تغییر را خود سیستم سرعت به شدند مطلعدستگاه های چاپ  تغییرات از هایی چاپخانه و افراد

 گرفتند ؟ 
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، چه نتیجه ای داشتند  قبلی فناوری از استفاده بر اصراردستگاه های چاپ ، تغییرات ازبعد  هایی چاپخانه و افراد

 گرفتند ؟

10 
  اتفاق زمانی چه  کار محیط در موفقیت با توجه به تجربه نحوه استفاده از دستگاه های چاپ قدیمی و جدید ، 
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 ؟ است گذاشته سر پشت را چه دوره هایی تاکنون ابتدا از بشر تاریخ، طول در اطالعات و ارتباطات یهای فناور 13

 شده است.  در کارها باعث افزایش .................... و ......................  کار محیط در ارتباطی یهای رواج فناور 14

 به چه منظوری استفاده می شوند ؟ Office مانند  کار محیط در گوناگون ای رایانه های برنامه 15
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 برنامه آفیس به سواالت زیر پاسخ دهید : ددر مور

 در زبان انگلیسی به چه معنا می باشد  Office  -الف 

 را نام ببرید. Office چند برنامه از زیر مجموعه  –ب 

 .باشدیمامروزه مهارت کار با ............................................. یکی از شرایط استخدام  17
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 به چه منظور هایی استفاده می شوند ؟ رسان پیام داخلی های شبکه  -الف 

 چیست ؟ رسان پیام داخلی های شبکهدر  IDمنظور از  –ب 
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