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 درس مدیریت تولیدنمونه سوال 

 ای و کاردانشهای فنی و حرفهکلیه رشته رشته:

 تولید و مدیریت تولید :پودمان اول

 www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 

  honarjo1@ کانال تلگرام:
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 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید.

 درستهای کار و تولید است. مصرف گرایی یکی از آفتالف( 

 نادرستشود. ای از اندیشمندان مطرح میب( احساس نیاز به یک محصول همواره توسط عده

 درستشود. ( بیمه یک خدمت محسوب میج

 نادرست( کیفیت کاال به شخص ارائه دهنده بستگی دارد. د

 درستای از سیستم تولید سفارشی است. ( هواپیما سازی نمونهه

 نادرست( چشم انداز یک آرزوی دست نیافتنی است. خ
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 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

گفته  تولید ملیالف( به ارزش پولی همه کاالها و خدماتی که در دوره معینی در کشوری تولید شده باشد، اصطالحاً 

 شود.می

ای از فرآیندهای ساخت که به منظور تولید یک یا چند محصول به صورت مستمر، کنار یکدیگر قرار ب( به زنجیره

 گویند.می فرآیند تولیدگرفته باشند، 
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 مفاهیم زیر را تعریف کنید.

 تولید عبارت است از صرف انرژی به منظور تبدیل مواد موجود در طبیعت به کاالهای مورد نیاز انسانالف( تولید : 

 رغم تمامی موانع موجود.تلقین یعنی القای باور، امید و تالش به خود علیب( تلقین : 

-به مجموعه عملیاتی که یک ماده خام و یا یک ایده ذهنی را به یک محصول فیزیکی مبدل می( فرآیند ساخت: ج

 شود.سازد، فرآیند ساخت گفته می
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 ببرید.سه مورد از مزایای تقویت تولید داخلی را نام 

 ایجاد کار و اشتغال -1

 رفع معضل بیکاری و عواقب سوء اجتماعی آن -2

 فراهم نمودن شرایط اقتصادی پایدار -3
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 راهکارهای تقویت تولید ملی کدامند؟

 حداقل وابستگی به خارج از مرزها -1
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 شناخت امکانات و الزامات رونق تولید ملی -2

 پرهیز از واردات غیرضروری -3

 جلوگیری از قاچاق کاال -4
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 شوند نام ببرید. چهار دستههای تولید به چند دسته تقسیم میسیستم

 تولید پیوسته -1

 تولید سفارشی -2

 ایتولید پروژه -3

 تولید انبوه -4
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در جدول زیر نمودار فرآیند تولید مقوا از کاغذهای بازیافتی تشریح شده است. نوع عملیات هر یک را مشخص کنید 

 و به کمک خطوط به یکدیگر وصل کنید.

 

 

 ها را نام ببرید.چهار مورد از اصول تعاونی

 توجه به جامعه -1

 عضویت اختیاری و آزاد -2

 کنترل دموکراتیک توسط اعضا -3

 مشارکت اقتصادی اعضا -4

 

 www.hoonarjo.ir دریافت نمونه سوال، جزوه آموزشی، پاورپوینت و ... در سایت هنرجو 

 honarjo1@کانال تلگرام: 

 گیرد قرار خودتان نام با سایت در تا کنید ارسال ما برای را خود سواالت نمونه لطفا
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