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 كدام يك از موارد زير جزء روش هاي منطقي سرمايه گذاري نمي باشد؟  .١

 خريد طال )١
 خريد ارز  )٢
 خريد سهام   )٣
 سپرده گذاري بانكي )۴

 

 است؟  يا در حال حركت به سمت ث همواره در قيمت تعادلي كاال كدام يك از انواع بازار هاي زير. ٢

 بازار انحصار كامل  )١
 چند جانبه بازار انحصار  )٢
 بازار رقابت انحصاري   )٣
 بازار رقابت كامل  )۴

 

 كدام يك از مواد زير عرضه كننده مواد اوليه مي باشد؟  . ٣

 بنگاه ها  )١
 بنگاه ها و خانوار ها   )٢
 خانوار ها  )٣
 منابع طبيعي  )۴

 

 كدام يك جز ويژگي هاي منحني امكانات توليد محسوب نمي شود؟  . ۴

 نزولي بودن  )١
 محدب نسبت به مبدأ اقتصاد  )٢
 دسترس در بخش مساحتي زير منحني غير قابل  )٣
 بر اساس منابع موجود و در دسترس  )۴

 

هزار   ١٦٠حسن براي خريد كاپشن به يكي از فروشگاه هاي زنجيره اي لباس هاي مراجعه كرد از بين دو كاالي خارجي با قيمت . ۵
و تمايل به طرح كاالي داخلي، كاالي  هزار تومان على رغم قيمت برابر   ٨٠درصدي و يك لباس داخلي با قيمت  ٥٠تومان و تخفيف 

 خارجي را خريداري كرد. او تحت تاثير كدام يك قرار گرفته است؟  

 بي صبري زياد )١
 اعتماد به نفس  )٢
 حقه هاي فروش  )٣
 چسبيدن به وضعيت فعلي  )۴

  

شقايق بعد از فارغ التحصيلي در رشته اقتصاد در نظر دارد اقدام به فعاليت كارآفرينانه دارد؛ به نظر شما از بين موارد زير كدام  . ۶
 را انتخاب كند؟  

 خريد و فروش رمز ارز ها )١
 تحليلگر بازار سرمايه  )٢
 مدير عامل يك شركت مطالعات اقتصادي در حوزه زمين و مسكن  )٣
  توليد چادر توسط زنان سرپرست خانوار  مشاركت در تاسيس موسسه )۴



 سود يا زيان برابر است با:  . ٧

 هزينه ها  - (محصوالت توليد شده * قيمت تمام شده) )١
 هزينه ها -درآمد )٢
 بهاي فروش  - (قيمت مواد اوليه+ دستمزد+ ساير هزينه هاي توليدي)  )٣
 (ميزان توليد*قيمت واحد)  - درآمد  )۴

 

 شايستگي هاي محوري يك كارآفرين عبارت است از ... به جز :  . ٨

 تالش و كار زياد  )١
 آگاهي و دانش زياد  )٢
 برخورداري از پيشنهاد محصول و فضاي كار  )٣
 ابتكار عمل )۴

 

 يك كارآفرين موفق: . ٩

 .بر مبناي شناخت ظرفيت هاي خود عمل مي كند )١
 .رشد تدريجي و پلكاني دارد )٢
 .ده استضرورتاً از ابتدا كارآفرين بو )٣
 .٢و١گزينه هاي  )۴

  

 چرا برخي از مردم تصميمات غير منطقي مي گيرند؟(اشتباهات رايج در تصميم گيري) . ١٠

 اعتماد به نفس بيش از حد  )١
 سختي در تغيير از وضعيت فعلي  )٢
 توجه به هزينه هاي از دست رفته  )٣
 همه موارد فوق  )۴

  

  خط بودجه نسبت ميان چه مواردي را نشان مي دهد؟  . ١١

 . محدوديت بودجه و انتخاب خريد اقالم مختلف  )١
 . حركت روي خط بودجه نشان دهنده تغيير در مقدار انتخاب شده در هر يك از دو كاال را نشان مي دهد )٢
 . خط بودجه به جايگزيني مياد قيمت هاي دو محصول گفته مي شود  )٣
 . د به نسبت تورممكان هندسي تغيير درآم )۴

  

  ؟ معايب كسب و كار هاي شراكتي كدام است. ١٢

  مزاياي كمتر )١
 تصميم گيري سخت تر  )٢
 هزينه راه اندازي باالتر  )٣
 رقابت باالتر  )۴

 



  كدام يك از موارد زير جز كسب و كار هاي شخصي نيست؟  . ١٣

  راه اندازي آسان  )١
 هزينه هاي نسبتا اندك )٢
 مسئوليت كم تر  )٣
 منافع مالياتي  )۴

  كار هاي نوپا: كسب و .١۴

  به زودي فرصت رشد ندارند )١
 راه اندازي آنها مستلزم ريسك باالست  )٢
 بسياري از آنها عمر كوتاهي دارند  )٣
 . احتمال موفقيت و سودآوري آنها قابل پيش بيني نيست )۴

  يك كارآفرين موفق بايد بتواند چه موارد را درست محاسبه كند؟. ١۵

  هزينه ها و درآمدهايش  )١
 كيفيت نيروي انساني  )٢
 ميزان مواد اوليه مورد نياز  )٣
 موانع قانوني راه اندازي كسب و كار )۴

   



١٣،١٨،٢٠،١٨داده هاي آماري . ١۶ ۵،١۴ ۵ ،١٢،١۵،١۵ . با نمودار جعبه اي، نشان داده شده است. انحراف معيار داده  ١٧و ۵
  هاي داخل جعبه كدام است؟ 

١ )١ ۵  
١ )٢ ٣  
١ )٣ ٢ 
۴( ١ ١ 

١٧، ١۶در نمودار جعبه اي داده هاي  . ١٧ ۵ ،١۴ ،١٠،١٢، ١٣، ١٧ . تفاضل داده هاي ابتدا و انتها جعبه، كدام  ١٣، ١۵، ٩، ۵
  است؟ 

٣ )١ 
٣ )٢ ٢۵ 
٣ )٣ ۵ 
۴( ۴ 

 

  برابر شود؛ آنگاه تغييرات مقدار اين شاخص كدام است؟  ٢اگر شاخص بهاي كاال و خدمات، واحد اندازه گيري . ١٨

 تغيير نمي كند. )١
 نصف مي شود.  )٢
 دو برابر مي شود.  )٣
 قابل پيش بيني نيست.  )۴

  



  ، كدام است؟ نرخ تورم كشوري با فاصله هاي زماني دو سال، به صورت جدول زير است. درون يابي آن در سال نهم. ١٩

٢٢ )١ 
٢٣ )٢ 
٢ )٣۴ 
۴( ٢۵  

𝑝)است؟   نادرست در كدام حالت مقاابل  گزاره . ٢٠ ⇔ 𝑞) ∧ 𝑝 ⇒ ~𝑝   

١( ~𝑞 , 𝑝  درست 
٢( 𝑝, 𝑞  درست 
٣( ~𝑞 , ~𝑝  درست 
۴( 𝑞 , ~𝑝  درست 

  ر رتبه هاي شركت كنندگان، در آزمون سراسري، كدام است؟ نوع متغي . ٢١

 نسبتي -كمي )١
 فاصله اي  -كمي )٢
 ترتيبي -كمي )٣
 ترتيبي  -كيفي )۴

  شانزدهم كدام است؟ سال، به صورت زير است. برون يابي آن، در سال   ٣نرخ تورم كشوري در فاصله زماني . ٢٢

٢١ )١ 
٢١ )٢ ٢۵ 
٢١ )٣ ٧۵ 
۴( ٢٢ 

 15 12 9 6 3 سال 
٢٠ تورم ۵  24 22 ٢١ ٢٧ ۵ 

   

 10 8 6 4 2 سال  
 26 20 12 18 14 تورم



𝑝)گزاره   . ٢٣ ⇒ 𝑞) ∧ (𝑝 ⇒ ~𝑞)  هم ارز كدام گزاره مي باشد؟  

١( ~𝑝 
٢( 𝑝 
٣( q 
۴( ~𝑞 

  

١۵،١٧،١٠،١٢در داده هاي آماري . ٢۴ ۵ ،١٣،٩،١۶،١٧   ؛ تفاضل ميانه از ميانگين كدام است؟ ١٣،١۴،۵

٠ )١ ١ 
٠ )٢ ٢ 
٠ )٣ ٣ 
۴( ٠ ۴ 

 

  ٣واحد پول است. اگر ٣٠٠و   ٢۵٠در يك نمونه تصادفي از كاركنان يك شركت، ميانه و ميانگين درآمد ماهيانه آنان، به ترتيب . ٢۵
  نفر آنان درآمد بسيار بااليي داشته باشند، خط فقر كدام است؟ 

١٢ )١۵ 
١ )٢۵٣ 
١٨٣ )٣ 
۴( ٢۵٠ 

   



  سازمان خود است با کداميک از ويژگيهای مسئله درگير است؟ هنگاميکه مدير سازمانی بدنبال بهترين راه حل منطقی برای  . ٢۶

 هدفمندی    )١
 مشخص بودن مبدا   )٢
 موقعيت فعلی    )٣
 محدوديت توانمندی )۴

  

  ويژگی يادگيری حاصل از حل مسئله در مقايسه با ساير يادگيری ها ...........................آن است؟ . ٢٧

 تعميم پذير  )١
 بودن ماندگاری   )٢
 دقيق بودن   )٣
 معتبر بودن  )۴

  

به عنوان يک مدير می خواهيد ميزان اثربخشی تصميم اجرا شده خود را با قبل از اجرا در سازمان مقايسه کنيد، شما در کدام  . ٢٨
  مرحله از مراحل حل مسئله قرار داريد؟

 تشخيص مسئله    )١
 به کارگيری راه حل مناسب  )٢
   ارزيابی راه حل  )٣
 بازبينی و اصالح راه حل  )۴

  

هنگاميکه سماجت خود را برای حل مسئله ای کنار بگذاريد وبعد از مدت زمان مشخصی به حل مسئله بپردازيد روانشناسان به  . ٢٩
  اين چه نام نهاده اند؟ 

   اثر انتقال )١
   اثر نگاه خاص به مسئله )٢
   اثرنهفتگی )٣
 اثر تضاد )۴

  

به مسئله می تواند درست باشد، استفاده شود، کداميک از  هنگاميکه از همه راه حل های احتمالی که فکر می کنيم در پاسخ . ٣٠
  روشهای اکتشافی حل مسئله را استفاده کرده ايم  ؟ 

   ُخرد کردن مسئله  )١
   کاهش تفاوت وضعيت موجود با وضعيت مطلوب )٢
   بارش مغزی  )٣
  شروع از آخر  )۴

   



  برای کاهش پيامدهای ناشی از ناتوانی در حل مسئله بايد: . ٣١

 حل شود. مشکالت عاطفی شخص  )١
 به هدف ديگری بپردازد.  )٢
 مهارتهای حل مسئله را ياد بگيرد.  )٣
 مسائل آسانی را انتخاب کند.  )۴

  

  نهج البالغه،  شرط تصميم گيری برای اقدام را در چه می داند؟  ٢٧۴حضرت علی (ع) در حکمت . ٣٢

   مشورت  )١
 انتخاب   )٢
   يقين )٣
 انتخاب مسئله       )۴

  

اورند همه چيز خود به خود درست می شود از چه سبک تصميم گيری استفاده می  افرادی که در تصميم گيری خود بر اين ب . ٣٣
  کنند؟

  اجتنابی )١
 وابسته   )٢
   احساسی  )٣
 کورکورانه  )۴

  

  احساس تعلق و محبت به کداميک از سلسله مراتب نيازهای مازلو ارتباط دارد؟ . ٣۴

 زيستی  )١
   امنيتی )٢
  اجتماعی )٣
 عزت و اعتبار )۴

  

  درماندگی آموخته شده را به خوبی بيان می کند؟کداميک از موارد زير، معنی . ٣۵

 وقتی فرد بين کار خود و نتايج آن رابطه ای متقابل نمی بيند.   )١
 هنگامی که فرد موفقيت يا شکست های خود را به چيزی نسبت می دهد. )٢
 هنگامی که رفتار و باور فرد يکی نباشد. )٣
 هنگامی که عامل خارجی فرد را وادار به انجام کاری کند.   )۴

 

  



  حقوق و تكاليف افراد در جامعه ناشي از كدام مي باشد؟ . ٣۶

  نقش اجتماعي  )١
 آگاهي اجتماعي )٢
 هنجار اجتماعي )٣
 پديده اجتماعي )۴

 

  آثار كدام يك از فرآيند هاي زير از فرد به اجتماع منتقل و آن را تحت تاثير قرار مي دهد؟ . ٣٧

  بروني سازي  )١
 جامعه پذيري   )٢
 دروني سازي  )٣
 اجتماعيديده پ  )۴

 

تکنولوژی در سازمانها هنگاميکه به مرور به يک پديده مستقل از افراد درسازمان تبديل شوند، چگونه محدوديت در کنش های   . ٣٨
  انسانی در سازمان ايجاد می کند؟ 

 درصورتی که در خدمت سازمان باشند.  )١
 درصورتی که افراد را در سازمان ها به خدمت بگيرند. )٢
 فراد در سازمان ساخته شوند.  در صورتی که توسط ا )٣
 درصورتی که نتيجه کنش های افراد در سازمان باشند.  )۴

  

  کداميک از موارد زير صحيح است؟ . ٣٩

 روش مناسب شناخت پديده های طبيعی را می توان به ساير پديده ها تعميم دارد.  )١
 خوشبختی و سعادت بشر بر گسترش شناخت پديده های اجتماعی، طبيعی و ماوراءطبيعی است.   )٢
 گستره جهان اجتماعی هر فرد به دانش و آگاهی وی ارتباطی ندارد.   )٣
 روشهای شناخت پديده های اعتباری و تکوينی يکسان است.  )۴

  

  پيامدهای جهان اجتماعی چگونه بر اراده انسان تاثير می گذارد؟ . ۴٠

 از طريق فرهنگ معنوی و  گذر از مرزهای دنيوی با دريافت چهره ای آسمانی و ملکوتی.    )١
 از طريق عقايد و ارزشهای فرهنگ دنيوی و استفاده از تمام ظرفيت ها و استعدادها.  )٢
 از طريق ايجاد فرصت شکوفايی فطرت و محدوديت هايی که منجر به نظم و آزادی می شود.  )٣
 و قدرت های فوق طبيعی.از طريق فرهنگ اساطيری   )۴

  

  ارزيابی جهان های اجتماعی چگونه انجام می پذيرد ؟ . ۴١

 ارزيابی هر اليه با علم متناسب با همان اليه شناخته می شود.  )١
 با روشها و علوم تجربی شناخته می شود.  )٢
 ارزيابی تمام اليه ها با استفاده از قلمرو آرمانی شناخته می شوند.  )٣
  ن اجتماعی تعيين کننده ارزيابی جهان های اجتماعی هستد. ارزشها و آرمان های جها )۴

   



کداميک از روشهای کنترل کژروی اجتماعی در فرهنگهای با ظرفيت منطقی و عقالنی که با فطرت آدميان سروکاردارند از  . ۴٢
  قدرت بيشتری برخوردار است؟ 

 پاداش   )١
 مجازات   )٢
 قناع   )٣
 تبليغ   )۴

  

  خود بيگانگی حقيقی است ؟ کداميک از موارد زير بيانگر از  . ۴٣

 اگر جهان اجتماعی، فرهنگ تاريخی خود را فراموش کند.  )١
 اگر جهان اجتماعی، مانع از آشنايی با فطرت انسان شود.  )٢
 اگر جهان اجتماعی ارزشهای جامعه ديگر را بپذيرد.   )٣
 گر جهان اجتماعی مانع از تعامل و آشنايی با فرهنگهای ساير جوامع شود.  ا )۴

  

  اسالمی، قدرت در چه زمانی مشروعيت می يابد؟  در حکومت. ۴۴

 شود.  اعمال تشريعی خداوند اراده و  قانون  و  حکم  موافق قدرت اگر )١
 مبتنی بر ايدئولوژی ساختگی بشری باشد.   )٢
   گر خواست و اراده مردمی باشد که قدرت بر آن اعمال می شود. ا )٣
 کند.     پيدا سازمان معين  هدفی به رسيدن برای  قدرت   اگر  )۴

     

  در استعمار فرانو، استعمارگران از چه ابزاری استفاده می کنند؟. ۴۵

   نظامی )١
 سياسی   )٢
   اقتصادی  )٣
 فرهنگی )۴

  

  کداميک از موارد زير ددربرگيرنده معنی اومانسيم نيست؟  . ۴۶

   .ندارد توجهی  انسان الهی  مشاهدات و  مكاشفات و  معنوی های سلوک  به )١
 . گيرد می شکل  آدميان طبيعی  تمايالت و ها  عادت  ها، خواسته  براساس  صرفا  )٢
   است. زمين  در او  خليفۀ  و  سبحان  خداوند  نشانۀ و  آيت برترين انسان )٣
 . است سکوالريسم  منطقی نتايج از )۴

  

  جهانی برای رسيدن به هدف نيازمند چه اهرمی بودند؟  نوين نظام  تكوين سازمان های فراماسونری در فرايند. ۴٧

 .  اقوام فرهنگی  مقاومت شكستن درهم )١
 .  صنعت  و  سرمايه  تجارت،  با  قدرت افزايش  )٢
 .  سكوالر  سياسی  های قدرت ايجاد )٣
 .جهانی نوين نظام در جوامع ادغام  و استعمار )۴

   



مديريت جهان غرب بر جهان با ترويج علوم انسانی غربی از طريق تربيت نخبگان کشورهای غيرغربی به چه منظور انجام می  . ۴٨
  شود؟ 

 انسانی  علوم و طبيعی  علوم هدفمند توزيع )١
 غرب  علمی مرجعيت  تثبيت )٢
 ای  رسانه و  ارتباطی  انحصار )٣
 فنّاورانه   انحصار )۴

  

  مدرن ناشی از کدام موارد زير است؟  پُست های جريان گيری شکل و  روشنگری افول . ۴٩

 علمی -معرفتی بحران )١
   است غيرتجربی مبانی دارای تجربی علم  اينکه شدن  روشن )٢
   غيرحسی  و  غيرتجربی های  معرفت به  وابستگی دانش تجربی )٣
 همه موارد  )۴

  

  انسان در فرهنگ کنونی غرب به چه دليل است؟  زندگی در  معنوی و دينی باورهای  تداوم علت  ترين مهم. ۵٠

 پرستی   خرافه )١
 ها   آرمان مرگ و  نااميدی و  يأس  گرايی، پوچ )٢
 کاذب   های  معنويت بازار )٣
    طبيعي ماوراء  و حقايق قدسي بهآدمي  فطری نياز )۴

 




