
 

  

 

 در خاّای خالی کلوات هٌاعة لزار دّیذ.

.فادُ هی ؽَداعتعثش  ٍری تْزُ اس ٍری تْزُ ٍاصُ خای تِ سیغت، هحیط حفظ اّویت تِ تَخِ تا .1  

.اعت ٍری تْزُ هماٍهتی، التصاد اصلی هحَر. 2  

  .تاؽین داؽتِ را ّشیٌِ اتالف کوتزیي تتَاًین عخت درؽزایط یؼٌی هماٍهتی التصاد .3

.اعتای  خاهٌِ اهلل آیت حضزتّای  تَصیِ اس هماٍهتی التصاد عیاعت. 4  

.هی گَیٌذفؼالیت التصادی ٍ رفغ ًیاس  سًذگی اداهِ تِ اعتفادُ اًغاى اس هٌاتغ طثیؼی تزای .5  

.ؽَد هی تزلزار التصادی رٍاتط ٍ دارد ٍخَد هصزف ٍ تَسیغ تَلیذ، چزخِ خَاهغ، ّوِ در .6  

 درعت ٍ یا ًادرعت تَدى ػثارت ّای سیز را هؾخص کٌیذ.

 

  رعتدًا .کِ ؽذُ، تَلیذ را افشایؼ دّین لیوتی ّزتزای رعیذى تِ تْزُ ٍری تایذ تِ  .7

درعت .ّذف ًِ اعت ٍعیلِ تَلیذ ٍ التصاد اعالم، ًظز اس .8  

درعتًا .هحیط سیغت اعتفادُ کٌذ ٍ طثیؼت اس خَاّذدارد ّز طَر کِ هی  حك اًغاى .9  

  درعت .اعت رٍدی(ٍ) ًْادُ خش ِیاهعز تَلیذ، ٌذآیفز رد .10

رعتًاد .دّذ اداهِ خَد حیات تِ التصادی ّای الیتفؼ تذٍى تَاًذ هی خاهؼِ .11  

درعت .دّین افشایؼ تَسیغ ٍ تَلیذ در را ٍری تْزُ تایذ ٍری، تْزُ افشایؼ تزای. 12  

 

 ًوًَِ عؤال



 تِ عؤاالت سیز پاعخ کاهل دّیذ.

 خَد ًیاسّای رفغ ٍ سًذگی اداهِ تزای ای خاهؼِ ّزیؼٌی  چیغت؟ التصادی فؼالیت اس هٌظَر .13

کٌذ. تَلیذ را خَد ًیاس هَرد ٍعایل ٍ ٍاتشار کٌذ اعتفادُ طثیؼی هٌاتغ اس  

  

 ٍ کٌٌذگاى تَلیذ ٍحتی خاهؼِ افزاد ّوِ ؽَد؟  هی ایداد چگًَِ افزاد تیي التصادی راتطِ .14

 فؼالیت تذٍى تَاًذ ًوی ای خاهؼِ ّیچٌاتزایي ت، اًذ کٌٌذُ هصزف خَد ًَتِ تِ کٌٌذگاى تَسیغ

 دارد ٍخَد ٍهصزف تَسیغ تَلیذ، چزخِ ، خَاهغ ّوِ ٍدر دّذ اداهِ د خَ حیات تِ التصادی ّای

اعت. تزلزار التصادی رٍاتط افزاد تیي ٍّوَارُ  

                                                                                                              

 ٍتَسیغ تَلیذ در را ٍری تْزُ تایذ؟ چیغت التصادی ّای فؼالیت در ٍری تْزُ افشایؼراّکار  .15

.کٌین ػمالًی را هصزف الگَیٍ  دّین ایؼ افش  

 

 حفظ تا را خَد ّای ّشیٌِ هٌاعة، ّای رٍػ تایؼٌی  هؼٌاعت؟  چِ تِ ٍری تْزُ افشایؼ .16

.دّین افشایؼ را (عتاًذُ)خَد التصادی الیتفؼ خزٍخی ٍ  دّین کاّؼ خذهات، یا کاال کیفیت  

  

 هزاحل ّوِ در هختلف ّای فٌاٍری ٍ ّا رٍػ ، اتشارّا اس ؟چیغت عثش ٍری تْزُ اس هٌظَر. 17

 سیغت هحیط تز ّا فؼالیت هٌفی ٍ هضز تاثیزات کِ کٌین اعتفادُ ای گًَِ تِ ٍهصزف تَسیغ تَلیذ،

.تزعذ هوکي حذ کوتزیي تِ  

 

 ٍلطوِ طثیؼت اس رٍیِ تی اعتفادُ حك اًغاى اعالم، دیذگاُ اس ؟چیغت اعالم در تَلیذ خایگاُ. 18

 اعت ای ٍعیلِ تَلیذ یؼٌی. ّذف ًِ هی داًذ ٍعیلِ را ٍتَلیذ التصاد اعالم، .ًذارد را آى تِ سدى

.پزداسد هی تز هْن هغائل ٍتِ کٌذ هی رفغ را خاهؼِ ٍ خَد ّای ًیاس آى طزیك اس اًغاى کِ  



 اس پظدارًذ؟  را هماٍهتی التصاد عیاعت طزاحی تِ تَصیِ رّثزی هؼظن همام دلیل چِ تِ .19

 را دَخ هٌافغ اًمالب، ٍلَع تا کِ التصادی تشرگ ّای ٍلذرت گز علطِ کؾَرّای اعالهی، اًمالب

 اس تا دادًذ لزار ها راُ عز تز را التصادی تحزینٍ  تحویلی خٌگ هاًٌذ هؾکالتی دیذًذ هی خطز در

دلیل، رّثز  ّویي تِ .تذٌّذ ؽکغت التصادی ًظز اس را ایزاى ٍ کٌٌذ خلَگیزی کؾَرهاى پیؾزفت

  .اعت گزفتِ پیؼ در ٍ طزاحی را هماٍهتی التصاد عیاعت ای، خاهٌِ اهلل آیت حضزت اًمالب،

 

 عَد کغة ّذف تا تَلیذ، اهزٍس دًیای در گیزد؟ هی صَرت ّذفی چِ تا تَلیذ اهزٍس دًیای در .20

 تیؾتز تَلیذ تِ ّوچٌاى طثیؼت ًاتَدی ٍ تخزیة تِ تَخِ تذٍى خَیاى عَد ٍ گیزد هی اًدام تیؾتز

.دٌّذ هی اداهِ  

 

 در ایزاى ٍری تْزُ هلی عاسهاى ها کؾَر در چیغت؟ ایزاى ٍری تْزُ هلی عاسهاى ٍظیفِ. 21

 کؾَر التصادی هختلف ّای تخؼ در آى افشایؼ ّای راُ چگًَگی ٍ ٍری تْزُ ٍضؼیت سهیٌِ

  .کٌذ هی ًظارت ٍ گذاری عیاعت هطالؼِ،

 

 صحیح، ریشی تزًاهِ تا هَظفینها  ّوِ چیغت؟ کؾَرهاى در ٍری تْزُ هَرد در ها ٍظیفِ .22

.تگیزین کار تِ ٍ کٌین تزٍیح التصادی هختلف ّای تخؼ ّای فؼالیت ةّو در را ٍری تْزُ ًگزػ  

 

 ّشیٌِ اتالف کوتزیي تتَاًین عخت ؽزایط در یؼٌی التصادهماٍهتیچِ؟  یؼٌی هماٍهتی التصاد .23

 هٌاتغ اس ٍ تپزّیشین اعزاف اس کٌین، حوایت هلی تَلیذ اس تایغتین، د خَ پای رٍی تاؽین، تِؽدا را

.تکٌین را اعتفادُ حذاکثز ٍاهکاًات  

 

 



 گشیٌة صحیح را اًتخاب کٌیذ.

 

؟هحَر اصلی التصاد هماٍهتی چیغت .24  

  کاّؼ هصزفد(تَلیذ هلی                    ج( تْزُ ٍری                        ب(                       اؽتغالالف( 

 

  ؟ٍری را در کذام لغوت افشایؼ دّینتزای افشایؼ تْزُ ٍری التصادی تایذ تْزُ . 25

تَلیذ ٍ خذهات د(کاال ٍ خذهات               ج(  خذهات ٍ هصزف           ب(            تَسیغ ٍ تَلیذالف(   

 

 26. کذام یک اس هَارد سیز کاال تَلیذ ًوی کٌٌذ؟

کفاؽاى د(                          کارگزاى ج(                          پشؽکاى ب(                 کؾاٍرساى  (فال  

 

.در دًیای اهزٍس تَلیذ تا ّذف کغة ...... اًدام هی ؽَد .27  

  کارایی تیؾتزد(               تْزُ ٍری تیؾتز ج(                اثزتخؾی تیؾتزب(                  عَد تیؾتز الف(

 

  ؟کذام عاسهاى اعت ةًؾاً هماتلم آر.28

  عاسهاى اًزصی اتوی ایزاىب(                              عاسهاى هلی تْزُ ٍری ایزاى  الف(

  سیغت هحیط اس حفاظت عاسهاى د(                 داری آتخیش ٍ هزاتغ ّا، خٌگل عاسهاى ج(

 

؟...........تْزُ ٍری عثش یؼٌی  .29  

  تا کیفیت هزغَب تز افشایؼ تَلیذ ب(    هصزفی                   فشایؼ تَلیذ تا حذالل ّشیٌِ االف( 

افشایؼ تَلیذ تا ّذف عَد تیؾتزد(              افشایؼ تَلیذ تا حفظ هحیط سیغت                     ج(  

 

 



 تِ فؼالیت هْارتی ٍ ًگزؽی سیز پاعخ دّیذ.

 

راّکارّایی را در خْت تْزُ ٍری عثش در پذر ػلی کؾاٍرس اعت. ػلی عؼی دارد تِ پذرػ  الف(

؟اهز کؾاٍرسی ارائِ دّذ. تِ ػلی کوک کٌیذ دٍ هَرد اس ایي راّکارّا را تیاى کٌذ  

  

 

 عخٌزاًی ًواییذ، تزای هزدم یک هٌطمِ درتارُ التصاد هماٍهتی خَاّیذ هی ؽوا کٌیذ فزض ب(

 تزداؽت خَد را درتارُ التصاد هماٍهتی تِ صَرت هختصز ٍ هفیذ تیاى کٌیذ.  

 

 

 

 

 

  

پَر للی پزٍاًِ. تاؽیذ هاًا  

 


