هَلفیي :ویَهطث پَضضفیؽ ،سجاز ؾثساهلل پَض

تست ّای تألیفی وتاب هثاًی ساظهاى ٍ هسیطیت زوتط
همیوی
زیگِ ًگطاى وتاب پطحجن ٍ پطسَال هثاًی ساظهاى ٍ
هسیطیت زوتط همیوی ًثاضیس
تا ذًَسى ایي تست ّا تجای ول وتاب زیگِ ولی اظ ٍلتتَى
ّسض ًویطُ
توام تست ّایی ضٍ وِ اظ ایي وتاب تیاز تِ ضاحتی پاسد
هیسیس
الظم ًیست ول وتاب ضٍ ترًَیس ،فمط تست ّا ٍ پاسد ّا ضٍ
ترًَیس
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تسوِ تؿالی
ًوًَِ تست ّا
سَال  :1تطاساس طثمِتٌسی ساظهاًی پیتط تالٍ ٍ ٍیلیام اسىات ،تتطتیة اًجويّای حطفِای ٍ آتصًطاًی جعء وسام یه اظ
گعیٌِّای شیل هی تاضس؟
)1ساظهاىّای ذسهاتی -ساظهاىّای هثتٌی تط هٌافؽ ؾوَهی
)3ضطوتّای تاظضگاًی -ساظهاىّای ذسهاتی

 )2اًجويّای هثتٌی تط هٌافؽ هتماتل -ساظهاىّای ذسهاتی

 )4اًجويّای هثتٌی تط هٌافؽ هتماتل -ساظهاىّای هثتٌی تط هٌافؽ ؾوَهی

سَال  :2تطاساس طثمِ تٌسی ساظهاًی پیتط تالٍ ٍ ٍیلیام اسىات ،شیٌفؿاى اصلی زض ساظهاى ّای ذسهاتی ٍ اًجوي ّای هثتٌی تط
هٌافؽ هتماتل تتطتیة وساهٌس؟
)2هطتطیاى -ؾاهِ هطزم

 )1اؾضاء -ؾاهِ هطزم

)4هطتطیاى -اؾضاء

)3هالىیي وسة ٍ واض -اؾضاء

سَال  :3تطاساس هسل ساذتاض لسضت ٍ اذتیاض اتعیًَی ،لسضت ٌّجاضی -تىلیفی ٍ لسضت هٌفؿت گطایی -اجثاضی تتطتیة ضاهل
وسام یه اظ هَاضز شیل هی تاضس؟
)1زاًطگاُ -اضتص

ًْ)2ازّای هصّثی -فؿالیت وطتیطاًی

)3اتحازیِّای واضگطی -ضْطنّای صٌؿتی

 )4ساظهاىّای ًػاهی -هعاضؼ وطاٍضظی

سَال  :4وساهیه اظ هَاضز شیل تتطتیة هصساق واضوطز ًگْساضًسُ جاهؿِ ٍ واضوطز اًطثالی زض ساظهاىّا تطاساس هسل زاًیل وتع ٍ
ضاتطت واّي تِضواض هیضٍز؟
 )1آهَظش ٍ پطٍضش -ساظهاى ّای زضهاًی

 )2گطٍُ ّای شیٌفؽ -زاًطگاُ

)3ساظهاى ّای زضهاًی -ساظهاى ّای زٍلتی

 )4آهَظش ٍ پطٍضش -زاًطگاُ

سَال  :5گطٍُ ّای شیٌفؽ تطاساس هسل زاًیل وتع ٍ ٍ ضاتطت واّي جعء وسام یه اظ واضوطزّای ساظهاًی شیل هی تاضس؟
ً)2گْساضًسُ جاهؿِ

 )1تَلیسی

)4اًطثالی

)3هسیطیتی -سیاسی

سَال  :6ساظهاى ّای زٍلتی ٍ آهَظضی اظ لحاظ سٌد ضٌاسی پاضسًَع تتطتیة زض پی وسام واضوطز ّستٌس؟
)1ساظگاضیًْ -فتگی

)2زستیاتی تِ ّسف -یىپاضچگی

)3زستیاتی تِ ّسفًْ -فتگی

ًْ)4فتگی -زستیاتی تِ ّسف

سَال  :7تطاساس سٌد ضٌاسی پاضسًَع زض وسام واضوطز اجتواؾی ،حفع ّوثستگی ٍ ّواٌّگی زض هیاى ٍاحسّای فطؾی سیستن
هَضز تَجِ است؟
)1زستیاتی تِ ّسف

ًْ)2فتگی

)3ساظگاضی

)4یىپاضچِ ساظی

سَال  :8تطاساس ًَؼ ضٌاسی پاضسًَع ،ساظهاى ّای حفع الگَ ٍ ساظهاى ّایی وِ تِ اّساف سیاسی گطایص زاضًس تتطتیة جعء
وسام یه اظ واضوطزّا هی تاضٌس؟
ًْ)1فتگی -زستیاتی تِ ّسف

ًْ)2فتگی -یىپاضچِ ساظی

)3ساظگاضیًْ -فتگی

)4زستیاتی تِ ّسف -ساظگاضی
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پاسخٌاهِ
جَاب سَال  :1گضیٌِ 4
پیتط تالٍ ٍ ٍیلیام اسىات ًَؾی طثمِتٌسی اظ ساظهاىّا اضائِ هیوٌٌس وِ هثتٌی تط شیٌفؿاى اصلی است .هسل پیطٌْازی آىّا تطای
تجعیِ ٍ تحلیل ساظهاى ّا تط ایي سَال هتوطوع است وِ چِ وسی اظ هَجَزیت ساظهاى هٌتفؽ هیضَز؟ ًتیجِ واضتطز ایي هؿیاض،
ضٌاسایی چْاض ًَؼ ساظهاى است:
 -1اًجوي هثتٌی تش هٌافغ هتقاتل :جایی وِ اػضاء شیٌفؽ اصلی ّستٌس .اًجويّای حشفِای ٍ اتحادیِّاً ،وًَِّای تاضظ ایي
ًَؼ ساظهاىّا هیتاضٌس؛
 -2ضشکتّای تاصسگاًی :جایی وِ هالکیي کسة ٍ کاس ،هٌتفؽ ضًَسُی اصلی ّستٌس؛
 -3ساصهاىّای خذهاتی :جایی وِ هطتشیاى ٍ استاب سجَع ،شیٌفؿاى اصلی ّستٌس؛
 -4ساصهاىّای هثتٌی تش هٌفؼت ػوَهی :جایی وِ ػاهِ هشدم شیٌفؿاى اصلی ّستٌس .ساصهاى آتصًطاًی ٍ پلیس ًوًَِ-
ّای ایٌگًَِ ساظهاىّا هیتاضٌس.
جَاب سَال  :2گضیٌِ 4
هطاجؿِ ضَز تِ پاسد سَال 8
جَاب سَال  :3گضیٌِ 2
آهیتای اتعیًَی تط طثك هسلّای ساذتاض لسضت ٍ اذتیاضی وِ زض ساظهاى جطیاى پیسا هیوٌس ٍ غالة هیضَز ساظهاىّا ضا تِ چْاض
زستِ تمسین هیوٌس:
 -1غلثِ قذست صٍس ٍ اختیاس :ساظهاىّایی ّوچَى ظًساىّا ،اضزٍگاُّای واض اجثاضی ،تاظزاضتگاُّا؛
 -2غلثِ هٌفؼتگشایی ٍ قذست ػقالیی -قاًًَی(استفادُ اص پاداشّای هادی) :ساظهاىّایی ّوچَى وسة ٍ واضّای
تاظضگاًی ،صٌایؽ ،اتحازیِّای تجاضی ٍ اضتص؛
 -3غلثِ قذست ٌّجاسی ٍ تکلیفی (استفادُ اص ػضَگیشی ٍ اسصشّای دسًٍی) :ساظهاىّای ّوچَى ًْازّای هصّثی،
زاًطگاُّا ،اًجويّای حطفِای ،ساظهاىّای زاًطجَیی ٍ هَسسات ذیطیِ؛
 -4ساختاسّای تشکیثی :تطویة لسضت اجثاض -لسضت ٌّجاضی (ساظهاىّای ًػاهی)  ،تطویة لسضت هٌفتگطایی -لسضت ٌّجاضی(
اتحازیِّای واضگطی ،لسضت هٌفؿتگطایی -لسضت اجثاضی (ضْطنّای صٌؿتی ،تطذی هعاضؼ وطاٍضظی ،فؿالیتّای وطتیطاًی.
جَاب سَال  :4گضیٌِ 4
زاًیل وتع ٍ ضاتطت واّي ساظهاىّا ضا تِ ؾٌَاى ذطزُ سیستنّایی اظ جاهؿِ تعضگتط هیًگطًس وِ تطای زستیاتی تِ ّسف جاهؿِ
زاضای واضوطزّایی ّستٌس .ایي واضوطزّا تِؾٌَاى هثٌای تمسینتٌسی ساظهاىّای هَضز استفازُ لطاض هیگیطًس .تط ایي اساس وتع ٍ
واّي تا ططح ایي سَال وِ « :واضوطز یا ٍغیفِ اصلی وِ ساظهاى زض جاهؿِ تطؾْسُ زاضز ،چِ چیعی است؟» ساظهاىّا ضا تِ چْاض
زستِ تمسین هیًوایٌس:
 -1کاسکشد تَلیذی یا اقتصادی :ذلك ثطٍت ٍ یا واال ٍ ذسهات ّواًٌس آًچِ وِ زض وسة ٍ واضّا ٍ ساظهاىّای تاظضگاًی ضخ
هیزّس.
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 -2کاسکشد ًگْذاسًذُ جاهؼِ :جاهؿِپصیطی ٍ هطالةّای ؾوَهی ّواًٌس آًچِ وِ زض هَسسات تطتیتی ،آهَظش ٍ پطٍضش ٍ
ساظهاىّای زضهاًی صَضت هیپصیطز.
 -3کاسکشدّای اًطثاقی
ذلك زاًص ّواًٌس آًچِ زض زاًطگاُّا ٍ هَسسات پژٍّطی اتفاق هیافتس.
 -4کاسکشدّای هذیشیتی -سیاسی :فؿالیتّای حىویتّ ،واٌّگی ٍ وٌتطل هٌاتؽ ٍ اًساىّا ّواًٌس آًچِ زض سیستنّای
لضایی ،ازاضات پلیس ،احعاب سیاسی ،گشٍُّای ریٌفغ ٍ ساظهاىّای زٍلتی ٍجَز زاضز.
جَاب سَال  :5گضیٌِ 3
هطاجؿِ ضَز تِ پاسد سَال 11
جَاب سَال  :6گضیٌِ 3

تط اساس واضوطز ساظگاضی ،ساصهاى تِدًثال حزف هٌاتغ کافی است؛ زض واضوطز زستیاتی تِ ّسف ،تؼییي ٍ اجشای ّذف
هططح است؛ زض ٍغیفِ یىپاضچِساظی ،حفظ ّوثستگی ٍ ّواٌّگی دس هیاى ٍاحذّای فشػی سیستن هَضز تَجِ است؛ ٍ زض
واضوطز ًْفتگی ،هَضَع خلق ،هحافظت ٍ اًتقال اسصشّا ٍ فشٌّگ هتوایض سیستنّا زض واًَى تَجِ است.
جَاب سَال  :7گضیٌِ 4
هطاجؿِ ضَز تِ پاسد سَال 13
جَاب سَال  :8گضیٌِ 1
هطاجؿِ ضَز تِ پاسد سَال 13
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