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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 کٌیذ. خاّای خالی سا تا کلوِ یا ػثاست هٌاسة تکویل الف

 کٌٌذ. پیشٍی هی…………… ی  ّای فشٌّگی ًیض قاػذُ ّای اختواػی ٍ خْاى ( خْاى1

ضاهل پیذُ ّای هادی ٍ هلوَس ٍ ػٌاغش فشػی فشٌّگ است کِ دس کَتاُ هذت اتفاق افتادُ ٍ ّرش   ……………( 2

 تَاًذ ضاّذآًْا تاضذ. فشد هی

1 

 خوالت غحیح ٍ غلط سا تا ػالهت ظ ٍ ؽ هطخع کٌیذ. ب

 هاًذگی فشٌّگی هؼٌا ضذُ است. ّای هختلف هاًٌذ ػقة هاًذگی فشٌّگی ٍ ٍاپس تاخش فشٌّگی تِ غَست( 1

 ( تأخش فشٌّگی سا تشایاٍلیي تاس داًطوٌذی تِ ًام ضکسپیش هطشح کشد.2

1 

 تِ سَاالت صیش پاسخ کَتاُ دّیذ. ج

 خاهؼِ سْن اساسی داسد؟ٍ تشٍى خایی اطالػات دس دسٍى  دس فشآیٌذ استثاطات ٍ خاتِچِ چیضی ( 1

 ای است؟ ّا سکي اساسی چِ ًَع خاهؼِ ( سسا2ًِ

 ( اتؼاد فشٌّگ سا ًام تثشیذ؟3

 ( چْاس سطح فشٌّگ سا ًام تثشیذ.4

 دّذ؟ ّای اختواػی پیًَذ هی ّا ٍ ضثکِ ( چِ چیضی ها سا تِ گش5ٍُ

 ( اضاػِ فشٌّگی تحت تاثیش چِ ػَاهلی است؟ 6

 کٌٌذ؟ ستشش ًفَر فشٌّگ خَیص اص چِ چیضی استفادُ هیگشاى فشٌّگی، تشای گ ( سلط7ِ

 ضَد چِ ًام داسد؟ پزیش هی گش ٍ سلطِ ( تِ هدوَػِ اقذاهاتی کِ هَخة ایداد ٍ تقَیت ساتطِ سلطِ تیي سلط8ِ

( ًظام سلطِ دسگزضتِ ٍ دس قشى اخیش تشای گستشش فشٌّگ خَد ٍکسة هٌافغ خَد اص چِ ساّکاسّرایی اسرتفادُ   9

 کٌٌذ؟ هی

 ای دسخْاى چِ ًَع اهپشیالیسوی است؟ ّای اهپشیالیسن سساًِ یکی اص خلَُ (10

 ( پٌح غَل هطثَػاتی ٍ خثشی خْاى ّوگی صاییذُ چِ چیضی ّستٌذ؟11
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  تِ سَاالت صیش پاسخ کاهل دّیذ. د

 ( فشٌّگ چِ ٍیژگی ٍ خػَغیاتی داسد؟1 
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  نمره 20جمع بارم : 

 ( دالیل ضشٍست ٍ اّویت ضٌاخت فشٌّگ ٍ تحلیل فشٌّگی سا تا رکشهثال تَضیح دّیذ.2 
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 ( تفاٍت تحلیل فشٌّگی تا هطالؼِ فشٌّگ ٍهطالؼات فشٌّگی دس چیست؟3 
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 ( اضاػِ فشٌّگی تِ چِ هؼٌاست؟4 
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 ( سلطِ فشٌّگی تِ چِ هؼٌاست؟5 
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 هؼٌاتخطی ٍ اسصش آفشیٌی سا تَضیح دّیذ.ّای فشٌّگ  ( اص ٍیژگی6 
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 ( هطالؼات فشٌّگی سا تؼشیف کٌیذ؟7 
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 ضًَذ؟ تا رکش هثال تَضیح دّیذ. ( ًیاصّای اًساى تِ چٌذ دستِ تقسین هی8 
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اداهرِ  ای تٌْاخٌگی است کِ حتی دس صهاى غلح ًیض تیي کطَسّا تِ غَست غیش سسروی   ( تِ چِ دلیلی خٌگ سسا9ًِ 

 داسد؟
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 ( هٌظَس اص ّدَم فشٌّگی چیست؟10 
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 2از  2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ( تغییشات فشٌّگی2                  ( تغییش ٍ تحَل1 الف

 ( ؽ2                                  ( ظ1 ب

 ّا ( سسا1ًِ ج

 ( خاهؼِ پیطشفت ٍ ػاهل خْاًی ضذى فشٌّگ ّستٌذ.2

 (فشٌّگ هحسَس ٍ غیشهحسَس3

 ًوادّا -ٌّداسّا  -اسصش ّا  -ػقایذ ٍ تاٍسّا ( 4

 ( استثاط5

 ( توایل ٍ استثاط6

 ( ّدَم فشٌّگی7

 ( اهپشالیسن8

 ( دسگزضتِ: قذست سخت       دس قشى اخیش: قذست ًشم9

 ( اهپشیالیسن خثشی است کِ اص ضکل ّای سلطِ دًیای غشب تش خْاى است.10

 اًذ. گزضتِ( صاییذُ سقاتتْای دٍساى استؼواسی دٍقشى 11

 تاسیخی تَدى-4هیشاث خوؼی تَدى       -3صهاى تٌذی ٍ هکاى تٌذی     -2هؼٌاتخطی ٍ اسصش آفشیٌی   -1 (1 د

 
 فشٌّگ ٍّذفوٌذی دس صًذگی   -2فشٌّگ ٍخاهؼِ پزیشی                      -1 (2

 فشٌّگ ٍ ٍحذت هلی               رکش یک هَسد تا تَضیحات -4فشٌّگ ٍ پَیایی حیات اختواػی         -3   

 
هطالؼِ فشٌّگی تِ تشسسی ٍتَغیف فشٌّگ یک خاهؼِ هی پشداصداها هطالؼات فشٌّگی تِ تحلیرل اًتقرادی فشٌّرگ     (3

 دسدٍساى هؼاغش هی پشداصد.

 سشایت ػٌاغش فشٌّگ یک خاهؼِ تِ خاهؼِ دیگش تِ غَست طثیؼی ٍدسگزسصهاى است. (4 

 ّدَم ٍ سشایت یک خاًثِ ػٌاغش ٍ پذیذُ ّای فشٌّگی اص یک فشٌّگ تِ فشٌّگ دیگش (5 

 ّا ٍ سثک صًذگی اًساًْاست. فشٌّگ تیاًگش هؼٌا ٍ هفَْم، اسصش ّا ٍآگاّی ّا، سٍش (6 

 
شسسی ٍ تحلیل اًتقادی اتؼاد ٍ فشایٌذّای فشٌّگی خَاهغ دس دٍساى هؼاغش است کِ اص اّذاف هطالؼِ فشٌّگی ّواى ت (7

 ای تَدُ است. آى ًقذ فشٌّگ تَدُ

 

گشدد ٍ سیطرِ دس   ضَد. ًیاصّای ثاتت تِ رات اًساى فاسؽ اص صهاى ٍ هکاى اٍ تاص هی تِ دٍ دستِ ثاتت ٍ هتغیش تقسین هی (8

فطشت اًساًی داسد. هاًٌذ ػذالتخَاّی  ًیاصّای هتغیش: ایي ًیاصّا دس اًساى ّای هختلف هتٌاسة تا خٌسریت ٍ قَهیرت   

 هتفاٍت است. هثل هذل لثاس پَضیذى

 
ّا سا تغییرش   ای َّیت ّای فشٌّگی، هلی ٍ دیٌی سایش هلت ای تا تطکیل اهپشاتَسی فشٌّگی ٍ سساًِ یالیسن سساًِاهپش (9

 ّایی اص فشٌّگ خَد سا خایگضیي آًْا ًوَدُ است. دادُ ٍ تخص

 
یرل  ّدَم فشٌّگی ػثاستٌذ اص تالش تشًاهِ سیضی ضذُ ٍ ساصهاى یافتِ یک گشٍُ یا یرک خْراى فشٌّگری ترشای تحو    (10

 اسصضْا ٍ تاٍسّا ٍ ًوادّای تش سایش گشٍّا ٍ خْاى ّای فشٌّگی 
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