
 باسمه تعالی

 کارآفرینی  5و  4سواالت پودمان نمونه 

 در کدام یک از بخش های بازاریابی نیاز داردکه تمایزی بین جمعیت شناسی، انتخاب ها،جنسیت و شخصیت و...ایجاد شود؟-1

 هیچکدام -د                          بندی بازار  بخش  -ج                  واحد فروش         -ب             تحقیقات بازار             -الف

 بیانگر کدام مفهوم است؟«محصول ما بر اساس نیاز های یک قشر خاصی از جمعیت طراحی شده»عبارت  -2

 رقابت -د                                          جمعیت     -ج                        کیفیت           -ب                               ارزش            -الف

در کدام یک از روش های قیمت گذاری بر اساس ماتریس قیمت گذاری وقتی مشتری به اندازه کافی پیدا کردیم قیمت محصول را باال  -3

 می بریم اما در ابتدا کمترین قیمت ممکن را قرار می دهیم؟

 فرصت طلبانه -د                        بلند پروازانه     -ج                اقتصادی             -ب                                   ی    فوذن -الف

 بازاریابی حرفه ای معموالً به کدام روش صورت می پذیرد؟-4

 یچکدامه -های دیجیتالی        دو شبکه سنتی  ترکیبی از روش -بازار یابی شبکه های دیجیتال          ج -بازاریابی سنتی         ب -الف

 ایجاد امکان تبادل نظر در برخی سایت های اینترنتی در کدام یک از سطوح نو آوری قرار دارند؟ -5

 بهبود خرده فرآیندها -د                 طراحی مجددکسب و کار  -ج           بین مشتریان   تعامل  -ب خود خدمتی مشتریان       -الف

 ک از گزینه های زیر از موارد شناخت درست مشتری می باشد؟کدام ی -6

 بخش بندی بازار-خرد کردن بازار -ب                           بازار یابی         -تحقیقات بازار-الف

 بازار یابی -خرد کردن بازار -د                        بازار    بخش بندی-تحقیقات بازار -ج

 شود؟های مشتری و کسب درآمد چه نامیده میرفع نیازها و خواسته فرایند شناخت و -7

 بیریابازا-د                          ایده پردازی-ج                                   نوآوری-ب                                                کارآفرینی-الف

 ؟ندارد ک از عوامل زیر بستگیبازاریابی موفق برای یک محصول به کدام ی-8

 نحوه معرفی-د                                 قیمت-ج                                            ییبایز-ب                                         خود محصول-الف

 باشد؟گذاری میهای قیمت ای مشتری کدام یک از روشتعیین قیمت بر اساس هیجانات لحظه-9

 زمانی-د                                        یانرو-ج                                        جغرافیایی-ب                                               ایبسته-الف

ها و خدمات را قبل از تصمیم گیری برای خرید، کدام روش بازاریابی این فرصت را برای مصرف کنندگان به وجود آورده است تا کاال -11

 مورد بررسی و تجربه قرار دهند؟

 های دیجیتالشبکه-د                            سنتی-ج                                           حسی-ب                                                       لیتعام-الف

 



کند که بدون حساب و کتاب و اصطالحاً دو دو تا چهار تا کردن محصول را بخرد. این جمله استراتژی فروش، مشتری را اغوا میاین  -11

 مربوط به کدام نوع بازاریابی خواهد بود؟

 های دیجیتالشبکه-د                                ستنی-ج                                      یملتعا-ب                                                         حسی-الف

 شود؟کدام مورد باعث جذابیت نشان تجاری می-12

 نیازهای مالی-د                    نیازهای روحی-ج                                  قدرت خرید-ب                                   نیازهای جسمی-الف

 کند؟کدام یک از موارد زیر محصوالت را قابل استفاده و کاربردی می 13

 نیازهای جسمی-د                     نیازهای مالی-ج                              قدرت خرید-ب                                      نیازهای روحی-الف

 باشد؟گزینه میقدم سوم در بحث روند نشان تجاری موفق کدام -14

 مشخص کردن شخصیت نشان تجاری-د  های ظاهریویژگیساخت -ج   شناخت از مصرف کننده-ب    معرفی نشان تجاری به بازار-الف

 به چه منظوری باید در همان ابتدای راه نشان تجاری خود را ثبت کنیم؟-15

 ترویج محصول در بازار-د                   تجاری سازی-ج                      حفظ مالکیت مادی-ب                     معنویمالکیت  حفظ-الف

 باشد؟های تجاری در کشور کدام سازمان یا اداره میمسئول ثبت اختراعات و نشان-16

 های دانش بنیانشرکت-د                 صنعتیاداره کل مالکیت -ج                   داستانداراداره -ب                  هااداره ثبت شرکت-الف

 : موفق فروش برای روش بهترین-17

 .شود انجام حسّی بازاریابی مبنای بر فقط-ب                                                          کلی بصورت خدمت یا محصول ارایه-الف

 مشخص زمان در فقط محصول ارایه-د                               ها مشتری از کوچکی گروه به خدمت یا محصول ارایه-ج

 : است محصول کیفیت درباره مشتری با موثر و مدت طوالنی ارتباطات برقراری نتیجه-18

 تجاری ننشا-د                                     قیمت-ج                                               محصول-ب                                            کاال نام-الف

 : مشتری درست انتخاب در قدم اولین-19

 . است کافی مناسب مکان در حضور فقط-ب                       . بزنیم حرف خواهیم می ها مشتری از گروهی چه با بدانیم-الف

 مدیریتی منابع-د                                                                                                 . است مهم امکانات-ج

 : یعنی محصول بودن رقابتی مزیت-21

 تر پایین قیمت با کیفیت بدون محصول-ب                                باالتر قیمت با کیفیت با محصول-الف

 باالتر قیمت با کیفیت بدون محصول-د                               تر پایین قیمت با کیفیت با محصول-ج

 ؟ نیست مشتری به خدمت یا محصول رسیدن های روش جزو کدامیک-21

 خارجی فروش-د            مستقیم فروش-ج          ها فروش عمده طریق از فروش-ب               اسطهو طریق از فروش-الف

 



 : نیست  موفق بازاریابی برای اصلی عوامل جزو کدامیک-22

 . بفروشیم را محصولمان داریم تصمیم که جایی-ب                                                                                 خودمحصول-الف

 هزینه-د                                                           محصول کردن معرفی نحوه-ج

 : یعنی رقابت-23

 باالتر قیمت با رقبا کیفیت شبیه بسیار محصول تولید-ب                     قیمت همان با رقبا کیفیت شبیه بسیار محصول تولید-الف

 رباالت قیمت و رقبا از بهتر خیلی محصول تولید-د                       تر پایین قیمت با رقبا کیفیت شبیه بسیار محصول تولید-ج

 :که است این راهبرد ، محصول فروش و بازاریابی برای-24

 . کنیم فکر خرید به فقط-ب                                                                                 . کنیم فکر فروش به فقط-الف

 . کنیم فکر فروش مکان به فقط-د                                . آوریم بدست احتمالی های مشتری از درستی شناخت-ج

 : است گذاری قیمت ماتریس معنی به کدامیک-25

 . دارد باالتر قیمت ، تر پایین کیفیت با محصول-ب                                . دارد تر پایین قیمت ، تر کیفیت با چقدر هر محصول-الف

 .دارد تر پایین قیمت ، تر پایین کیفیت با محصول-د                                        .دارد باالتر قیمت ، تر کیفیت با چقدر هر محصول-ج

 -----دهید پاسخ کوتاه

 کنیم؟ ثبت را خود تجاری نشان راه ابتدای همان در باید منظوری چه به 

 مورد ،خرید برای گیری تصمیم از قبل را خدمات و کاالها تا است آورده وجود به کنندگان مصرف برای را فرصت این بازاریابی روش کدام

 دهند؟ قرار تجربه و بررسی

 باشد؟می گذاری قیمت هایروش از یک کدام مشتری ایلحظه هیجانات اساس بر قیمت تعیین

 باشد؟می اداره یا سازمان کدام کشور در تجاری هاینشان و اختراعات ثبت مسئول

 -.کنید تکمیل مناسب کلمات یا  کلمه با را خالی جای

 .است ها مشتری از.............. به خدمت یا محصول ارایه موفق فروش برای روش بهترین

 .است............. محصول کیفیت درباره مشتری با موثر و مدت طوالنی ارتباطات برقراری نتیجه

 باشدمی............... ؛ موفق تجاری نشان روند بحث در سوم قدم

 

 

 

 

 



 5پودمان 

 کدام یک از کسب و کارها درجه باالی اشتغال زایی را دارا می باشند؟-1

 بگزینه الف و  -د           کسب و کارهای بزرگ  -ج            کسب و کار های متوسط     -ب                کسب و کارهای کوچک   -الف

 کدام یک از گزینه های زیر از کارکردهای منحصر به قرد موسسات کوچک و متوسط می باشد؟-2

 مواردهمه  -د         توسعه مناطق حاشیه ای     -ج                 توزیع ثروت در جامعه   -ب                           اشتغال زایی          -الف

 در کدام روش سازماندهی،شرکت ها دست به تغییر در ساختار سازمانی شان می زنند؟-3

 روش های سازمان دهی پیشرفته -ب                  جدید     سازمان دهی روش های  -الف

 هیچکدام -د                                    روش های با طراحی            -ج

 باشد؟ممتاز ترین و بزرگ ترین تولیدکنندۀ زعفران در جهان کدام کشور می -4

 ایران-د                                   تاجیکستان-ج                                                      هند-ب                                      هلند--الف

 بزرگ ترین دغدغۀ محیط زیستی کشور چیست؟-5

 بیابان زایی-د                                       هاجنگل-ج                                                 آلودگی-ب                           آب سئلهم-الف

 حال توسعه کدام مورد است؟مهمترین مشکل کشورهای در  -6

 توزیع ثروت در جامعه-د        ایتوسعه مناطق حاشیه-ج          منابع سرمایه گذاریودیت محد-ب               اشتغال زایی-الف

 کسب و کارهای کوچک و متوسط اغلب به چه منابعی متکی هستند؟-7

 داخلی و خارجی-د                                       مالی-ج                                          یلداخ-ب                                       خارجی-الف

 باشد؟های کد گذاری و طبقه بندی بین المللی در ایران کدام گزینه مینماد گمرک با توجه به جدول سیستم-8

 CPC-د                                             HS-ج                                            GSI-ب                                                  ISIC-الف

 تولیدکنندگان، عرضه کنندگان، مصرف کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان ذینفعان کدام سیستم در ایران هستند؟ -9

 وزارت بازرگانی-د                     وزارت صنایع-ج                                      گمرک-ب                                      مرکز آمار-الف

 کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟-11

 بودن ارتباط مستقیم با سطح دانش و فناوری در کسب و کار داردسطح نو آورانه  -الف

 آوری در فرآیند استیکی از ابعاد نوآوری ،نو  -ب

 برخی از موارد فرآیند جدید منجر به تحول آفرینی در صنعت  و به وجود آوردن صنعت جدید می شود -ج

 یکی از ابعاد نوآوری گشایش بازارهای جدید می باشد -د

 استفاده از پالستیک و پلیمردر محصوالت به کدام دسته اشاره دارد؟-11

 نوین فناوری یا اولیه مواد به دستیابی -د   جدید بازار گشایش -ج    تولید جدید های روش -ب    جدید خدمت یا محصول -الف



 کدام گزینه در ارتباط با کسب و کارهای کوچک صحیح است؟ -12 

 به ندرت به سرمایه مجریان متکی هستند-شکل گیری و گسترش هستند.                بمحدود قادر به با منابع -الف

 از درجه اشتغال زایی باالیی برخوردار نیستند -منابع خارجی متکی هستند                                                 داکثرا به -ج

 برای تشکیل یک کسب و کار نو آورانه ترتیب گام ها در کدام گزینه رعایت شده است؟-13

 ارزش–تحلیل محیط -ایده پردازی-تشکیل تیم -ب فرصت ها               -محیطتحلیل -ایده پردازی-تشکیل تیم -الف

 تعیین قیمت-بازاریابی-راه اندازی-مشتری                                     د-تحلیل محیط-ارزش-تشکیل تیم-ج

 مهمترین رکن هر کسب و کار کدام است؟-14

 بازار یابی -د                                ارزش  -ج                                 فرصت      -ب                                     ایده پردازی       -الف

 عرضه محصول یا خدمات به مکانی که قبال عرضه نمی شده است چه نام دارد؟ -15

 فناوری نوین -د              اولیه      دستیابی به مواد -ج                بازار جدید    گشایش  -ب                     خدمت جدید       -الف

 دهید پاسخ کوتاه

 ؟هستند ایران در سیستم کدام ذینفعان کنندگان وارد و کنندگان صادر کنندگان، مصرف کنندگان، عرضه تولیدکنندگان، -

 

 دارد؟ اشاره دسته کدام به محصوالت پلیمردر و پالستیک از استفاده-

 

 .بنویسید را  صحیح کوچک کارهای و کسب های ویژگی از یکی -

 دارد؟ نام چه است شده نمی عرضه قبال که مکانی به خدمات یا محصول عرضه -

 

 .کنید تکمیل مناسب کلمات یا  کلمه با را خالی جای

 .است.............. کار و کسب هر رکن مهمترین- 

 . باالتر قیمت ،..................  هر محصول: معنی به گذاری قیمت ماتریس-

 آوریم بدست احتمالی های مشتری از............. شناخت که است این راهبرد ، محصول فروش و بازاریابی برای


