
مبانی سازماننام درس:
 رضائیاننویسنده: 

 ناصر برخوردارطراح سوال:
به تحلیل داده ها، آماده سازي اطالعات براي تصمیم گیري و بیشتر در کدامیک از سطوح مدیریت، مدیران -1

 )22-د؟(دنتنظیم برنامه هاي میان مدت می پرداز
 الف)سطح عالی.

 ب)سطح عملیاتی.
 ج)سطح سرپرستی.

 میانی.د)سطح 
 )25-؟(جاشاره می نمایدمنابع قدرت ناشی از توان شخصی فرد به کدام گزینه -2

 الف)پاداش.
 ب)تنبیه.

 ج)صالحیت.
 د)مشروعیت.

 )49-؟(الفمی باشدویژگی هاي بوروکراسی وبر  گر یکی ازبیان کدام گزینه-3
 الف)تقسیم کار.

 ب)قواعد غیر رسمی.
 ج)برخورد شخصی.

 د)سلسله مراتب نامشخص.
به می باشد به کارکنان خود  سازمان  عالقه بیشتررمز بهره وري و افزایش تولید،  با توجه به کدام نظریه -4

 )55-نان از کار افزایش یابد؟(بآطوریکه رضایت 
 الف)نظریه تیلور.

 ب)نظریه هاثورن.
 .Yو  Xج)نظریه 

 د)نظریه سیستمی.
از ویژگی بیانگر یکی در مقایسه مدیران کارآفرین با مدیران حافظ وضع موجود در برابر نوآوري، کدام گزینه -5

 )107-مدیران کارآفرین است؟(دهاي 
 الف)عدم اطمینان وي را آزار می دهد.

 ب)از حفظ وضع موجود حمایت می کند.
 ج)ترجیح می دهد که امور قابل پیش بینی باشد.

 تشخیص می دهد.د)فرصتها را 
از طریق جستجو و کسب اطالعات واقعی درباره هر وضعیت، اقدام به تعریف و  ،در کدامیک از شیوه هاي تفکر-6

 )113-تعیین مساله می کنند؟(ج
 الف)تفکر خالق.

 ب)تفکر علّی.
 ج)تفکر قضاوتی و تحلیلی.

 د)تفکر استقرایی.
 )147-ت، کدام مرحله انجام می شود؟(بدر فراگرد منطقی حل مساله، بعد از شناسایی وضعی-7

 الف)ارزیابی و انتخاب.
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 ب)راه حل یابی.
 ج)اجرا و پیگیري.

 د)تعریف مساله.
کدامیک از روشهاي تصمیم گیري، بر به کارگیري روشهاي علمی از طریق کاربرد فنون پیشرفته ریاضی در -8

 )162-تصمیم گیریهاي مدیران داللت دارد؟(ج
 الف)تفکر خالق.

 گرش ابتکاري.ب)ن
 ج)تحقیق در عملیات.

 د)نگرش چند بعدي.
 )181-کدام گزینه بر سایر وظایف مدیریت، تقدم دارد؟(د-9

 الف)رهبري.
 ب)کارگزینی.

 ج)سازماندهی.

 د)برنامه ریزي.
-کدامیک از انواع برنامه ریزي به کنترل تولید، برنامه ریزي نیروي انسانی و تنظیم بودجه می پردازد؟(الف-10

184( 
 الف)برنامه ریزي تخصصی.
 ب)برنامه ریزي راهبردي.
 ج)برنامه ریزي عملیاتی.

 د)برنامه ریزي استراتژیک.
-هاي انطباقی، مخاطره پذیر است و به دنبال نوآوري، رشد و کشف فرصتهاست؟(الفدکدامیک از انواع راهبر-11

256( 
 الف)پیشروي.

 ب)تدافعی.
 ج)تحلیلگري.

 د)واکنشی.
عبارت است از فراگرد انتخاب و استقرار ساختارهایی براي دستیابی به هدفها و انجام رسالت  کدام مفهوم-12

 )328-سازمان؟(د
 الف)برنامه ریزي.
 ب)تصمیم گیري.

 ج)سازماندهی.
 د)طراحی سازمان.

اي دیگر کدامیک از انواع اختیار، رابطه اي است که به موجب انجام وظایف یک فرد یا واحد، با افراد یا واحده-13
 )349-برقرار می شود؟(ج

 الف)اختیار صفی.
 ب)اختیار ستادي.

 ج)اختیارکارکردي.
 د)اختیار عملیاتی.

۲ 
 



در کدامیک از اصول ایجاد هماهنگی، تعداد کارکنانی که به طور مستقیم به یک مدیر گزارش می دهند نباید -14
 )368-زیاد باشد؟(ج

 الف)اصل خط فرمان.
 ب)اصل بازنگري.

 ه نظارت.ج)اصل حیط
 د)اصل وحدت فرماندهی.

 )437-اگر آمادگی افراد در سطح مطلوب باشد، از کدامیک از انواع قدرت استفاده می شود؟(الف-15
 الف)قدرت ناشی از خبرگی و مهارت.

 ب)قدرت ناشی از صالحیت.
 ج)قدرت ناشی از مشروعیت.

 د)قدرت پاداش دادن.
 )453-اشاره می نماید؟(د Yمک گریگور، کدام گزینه به ویژگی نظریه  Yو Xبا توجه به نظریه -16

 الف)تاکید بر کنترل منابع.
 ب)استفاده از مشوقهاي خارجی.

 ج)تاکید بر تصمیم گیري متمرکز.
 د)استفاده از سازوکارهاي کنترل درونی.

  
 مبانی سازمان نام درس:
 رضائیاننویسنده: 

 ناصر برخوردارطراح سوال:
کدامیک از سطوح مدیریت، برنامه ریزیهایی جامع و بلند مدت انجام می شود و عملکرد کلی واحدهاي در -1

 ج)-23عمده سازمان ارزیابی می شود؟(
 الف)سطح میانی.

 ب)سطح عملیاتی.
 ج)سطح عالی.

 د)سطح سرپرستی.
 تعریف زیر مربوط به کدامیک از اصول مدیریت تیلور می باشد:-2

ا و کارهایی که هرکس در یک محدوده معین انجام می دهد، موجب افزایش مهارت و بهبود کاهش تنوع مسئولیته
 د)-45عملکرد وي خواهد شد؟(

 الف)انضباط.
 ب)اختیار.
 ج)عدالت.

 د)تقسیم کار.
کدام نظریه، سازمان را به منزله یک کل نظام یافته در نظر گرفته و از تحلیل داده ها براي حل مسائل و اتخاذ -3

 الف)-62تصمیم استفاده می کند؟(
 الف)نظریه سیستمی.

 .Yو  Xب)نظریه 
 ج)نظریه هاثورن.

 د)نظریه تیلور.

۳ 
 



در کدامیک از شیوه هاي تفکر است که در آن ذهن به طور عمیق با یک مسأله درگیر می شود و به تجسم و -4
 ب)-112واضح سازي آن می پردازد؟(

 الف)تفکر سببی.
 ب)تفکر خالق.

 قیاسی.ج)تفکر 
 د)تفکر استقرایی.

 الف)-147در فراگرد منطقی حل مسأله، اولین مرحله کدام است؟(-5
 الف)شناسایی وضعیت.

 ب)ارزیابی و انتخاب.
 ج)اجرا و پیگیري.

 د)راه حل یابی.
کدامیک از انواع برنامه ریزي، به تدوین برنامه هاي کوتاه مدت و تعیین معیارهاي کمی و کیفی سنجش -6

 ب)-184ی پردازد؟(عملکرد م
 الف)برنامه ریزي راهبردي.

 ب)برنامه ریزي عملیاتی.

 ج)برنامه ریزي تخصصی.
 د)برنامه ریزي مشارکتی.

اگر هدف سازمان جلب مشارکت مسئوالن محلی در تصمیم گیري و بهره گیري از امکانات اقتصادي محل باشد -7
 د)-311از کدام نوع سازماندهی استفاده می شود؟(

 ماندهی بر مبناي وظیفه.الف)ساز
 ب)سازماندهی برمبناي محصول.
 ج)سازماندهی بر مبناي فراگرد.

 د)سازماندهی بر مبناي ناحیه جغرافیایی.
کدامیک از عوامل اقتضایی و طراحی سازمانی، ترکیبی از دانش، تجهیزات و روشهاي مورد استفاده براي -8

 ب)-341تبدیل منابع ورودي به خروجیهاست؟(
 هبرد.الف)را

 ب)فن آوري.
 ج)منابع انسانی.

 د)قدرت و توان کنترل.
در کدامیک از اصول ایجاد هماهنگی، هر کارمند فقط باید در برابر یک مدیر پاسخگو باشد و افراد باید بدانند -9

 الف)-367که به چه کسی گزارش می دهند؟(
 الف)اصل وحدت فرماندهی.

 ب)اصل خط فرمان.
 ج)اصل حیطه نظارت.

 بازنگري. د)اصل
کدام گزینه به مهارت و قدرت درك پیچیدگی هاي کل سازمان و تشخیص موقعیت و جایگاه عملکرد فرد در -10

 ج)-399سازمان اشاره می نماید؟(
 الف)مهارت فنی.

 ب)مهارت انسانی.

۴ 
 



 ج)مهارت ادراکی.
 د)مهارت ارزیابی عملکرد.

 الف)-387زینه از عوامل خارجی می باشد؟(با توجه به عوامل تعیین کننده سبک سازمانی، کدام گ-11
 الف)فن آوري.

 ب)ویژگی هاي کارکنان.
 ج)پیچیدگی.

 د)اندازه.
کدامیک از انواع تقاضا زمانی رخ می دهد که مردم نیاز شدیدي به استفاده از نوعی خدمت یا کاال داشته -12

 د)-410از خود واقف نباشند؟(باشند ولی به دلیل عدم وجود آن کاال یا عدم آشنایی با آن، بر این نی
 الف)تقاضاي منفی.

 ب)فقدان تقاضا.
 ج)کاهش تقاضا.

 د)تقاضاي پنهان.
 د)-424کدام گزینه به قدرت ناشی از منصب و مقام اشاره می نماید؟(-13

 الف)خبرگی.
 ب)صالحیت.
 ج)اطالعات.

 د)پاداش.
ه به عضویت فرد در سازمان خدشه وار در کدامیک از پنج حالت ویژه در سبک سنج مدیریت، فقط تا حدي ک-14

 الف)-427نشود، براي انجام کار تالش می شود؟(
 .1-1الف)

 .9-1ب)
 .1-9ج)
 .5-5د)
 ب)-445با توجه به سلسله مراتب نیازهاي مزلو، کدام گزینه بعد از نیاز هاي جسمانی اولیه قرار می گیرد؟(-15

 الف)نیاز به احترام.

 ب)نیاز هاي ایمنی.
 خود شکوفایی.ج)نیاز به 

 د)نیاز به دانستن و فهمیدن.
 ب)-453اشاره می نماید؟( Xمک گریگور، کدام گزینه به ویژگی نظریه  Yو Xبا توجه به نظریه -16

 الف)تأکید بر ارزیابی نتایج.
 ب)تاکید بر تمرکز و تصمیم گیري متمرکز.

 ج)استفاده از مشوقهاي درونی شغل.
 د)توقع حصول نتایج بلند مدت.

  
 

 )ساختار و طرح سازمانی(تئوري سازماننام درس:
 استیفن رابینزنویسنده: 

 ناصر برخوردارطراح سوال:
  

۵ 
 



تا ستاده هاي حاصل از نماید بطور مداوم از محیط خود اطالعات دریافت سیستم کدام ویژگی باعث می شود که -1
 )34-سیستم را اصالح نماید؟(د

 الف)وضعیت ثبات.
 ب)آنتروپی منفی.
 ج)ویژگی دورانی.

 د)بازخور.
 )40-و خالقیت باالست؟(الف بوده در کدامیک از مراحل چرخه حیات، اهداف مبهم-2

 الف)کارآفرینی.
 ب)رسمیت و کنترل.
 ج)شکل گیري اولیه.

 د)افول.
 )71-در مدل فرآیند داخلی، اثر بخشی چگونه تعریف می شود؟(د-3

 کاري منسجم و نیروي کاري ماهر تعریف می شود.الف)در این مدل اثر بخشی در قالب یک نیروي 
 ب)در این مدل اثر بخشی برحسب طرحها و اهداف ویژه و کارآیی و بهره وري باال تعریف می شود.

 ج)در این مدل اثر بخشی برحسب انعطاف پذیري و توانایی جذب منابع تعریف می شود.
 برحسب انتشار اطالعات و ثبات و نظم تعریف می شود. د)در این مدل اثر بخشی بر افراد و کنترل تاکیید دارد و

 
. 

 )84کدام گزینه به عمق یا ارتفاع ساختار سازمان اشاره دارد؟(ج-4
 الف)حیطه کنترل.

 ب)تقسیم کار.
 ج)تفکیک عمودي.

 د)تفکیک افقی.
 )89-؟(بنمایدکدام گزینه به میزان یا حدي که مشاغل سازمانی استاندارد شده اند اشاره می -5

 الف)پیچیدگی.
 ب)رسمیت.

 ج)تمرکز.
 د)اختیار.

 )121-کدام گزینه به ویژگی هاي استراتژي آینده نگر اشاره می نماید؟(ب-6
 .کنترلشدیدبرفعالیتهایجاري–الف)کنترل متمرکز تعدیل یافته 

 .رسمیتکم–تقسیمکارکم–ب)ساختار منعطف 
 .رسمیتباال–تقسیم کار زیاد  -ج)کنترل شدید
 رسمیت باال. -فعالیتهاي جدید د)کنترل کم بر

کدامیک از طبقه بندي هاي فناوري از دیدگاه جیمز تامسون، پاسخی متعارف به مجموعه متنوعی از شرایط  -7
 )165-گوناگون وموارد اقتضایی می باشد؟(ج

 الف)فناوري پیوسته مستمر.
 ب)فناوري واسطه اي.

 ج)فناوري متمرکز(فشرده).
 د)فناوري مهندسی.

۶ 
 



ي و تریست، پویاترین نوع محیط به شمار آمده و از بیشترین عدم اطمینان ِک از چهار نوع محیط امرکدامی-8
 )183-برخوردار است؟(د

 الف)محیط ثابت با اجزاي غیر مرتبط.
 ب)محیط ثابت با اجزاي مرتبط.

 ج)محیط متغیر واکنشی.
 د)محیط با عناصر کامالً متغییر.

 )258-بوروکراسی حرفه اي می باشد؟(الفکدام گزینه از ویژگی هاي -9
 پیچیده و با ثبات. محیط–رسمیتکم–الف)تخصص گرایی زیاد 

 .محیطسادهوپویا–رسمیتکم–ب)تخصص گرایی کم 
 .محیطسادهوباثبات–رسمیتزیاد–ج)تخصص گرایی زیاد 
 .محیطپیچیدهوپویا–رسمیتکم–د)تخصص گرایی زیاد 

 )291-ذ همه تصمیمات مهم اشاره می نماید؟(جکدام گزینه به دموکراسی کامل در اتخا-10
 الف)گروه عملیاتی.

 ب)ساختار کمیته اي.
 ج)ساختار گروههاي آموزشی.

 د)ساختار موازي.
 )301-کدام گزینه از ویژگی هاي رویکرد ماشینی می باشد؟(د-11

 الف)کنترل خارجی.
 ب)سازمان تخت.

 ج)همکاري مبتنی بر اعتماد متقابل.
 آمرانه.د)سبک مدیریت 

و حیطه شغل را افزایش می داده کدامیک از شیوه هاي طراحی کار، مشاغل را از لحاظ افقی گسترش -12
 )309-دهد؟(الف

 الف)توسعه شغلی.
 ب)گردش شغلی.

 ج)گروه کاري خودگردان.
 د)غنی سازي شغل.

 )319-؟(بکدام گزینه به یکی از استراتژي هاي داخلی به منظور مدیریت محیط اشاره می کند -13
 الف)عقد قرارداد.

 ب)کنکاش محیطی.
 ج)ائتالف.

 د)تبلیغات.
 )402-با توجه به مدل پنج گانه رشد سازمانها، کدام گزینه بیانگر راه حل بحران کنترل می باشد؟(ج-14

 الف)تفویض اختیار.
 ب)همکاري مبتنی بر اعتماد.

 ج)هماهنگی.
 د)خالقیت.
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