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 محل مهر یا امضاء مدیر

 

 سئوال

 

 دینوبت امتحانی:        نام واحد آموزشی: هنرستان شهادت     شماره صندلی)شماره داوطلب(

  رشته :                          یازدهم پایه :                         نام پدر:   نام و نام خانوادگی :

 97-96:ابیضی                سال تحصیلی   -مومنی نام دبیر :         2مدیرت تولید           شماره پودمان  درس :ال امتحان سؤ

 صبح 9 ساعت امتحان:

 دقیقه  60وقت امتحان :    

 17/10/96تاریخ امتحان  :  

 برگ  2  تعداد برگ سئوال :

شماره 

 سوال
 بارم سواالت

1 

 یک از کاالها یا خدمات زیر را بنویسید منابع مورد نیاز برای هر

 دانش نیروی انسانی تجهیزات مواد اولیه محصول

 کفش چرمی
    

 حمل و نقل شهری
    

 میز
    

 

3 

2 

سپس حیطه  مدیریت را  گیرد در جدول زیر تعیین کنید هریک از وظایف در کدام حیطه مدیریت قرار می

 از سمت چپ انتخاب کرده در جای خالی بنویسید:

 حیطه مدیریت وظیفه

 محاسبه دقیق سرمایه در گردش و پول نقد مورد نیاز برای تمام ماه های سال

).......................................................( 
 

 

 مدیریت مواد اولیه

 

 مدیریت مالی

 

 ی ها ی فیزیکیمدیریت دارای

 

 مدیریت منابع انسانی

 برنامه ریزی برای آموزش های مورد نیاز کارکنان

).......................................................( 

 تجزیه و تحلیل و ارزیابی فروشندگان قطعات و مذاکره با آنها

).......................................................( 

 طراحی سیستم عادالنه حقوق و دستمزد

).......................................................( 

 برنامه ریزی و طراحی سیستم نگه داری و تعمیرات ماشین آالت

).......................................................( 

 نمودن بهره وریبه کارگیری بهینه سرمایه نقدی در جهت حداکثر 

).......................................................( 
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 3از  1صفحه 



 17/10/96تاریخ امتحان                                  طراحی و دوخت-گرافیک-حسابداری رشته:              مدیریت تولید پودمان دوم دنباله سوال  درس :

شماره 

 سوال
 بارم سواالت

3 

 مهمترین خصوصیات و مهارت های الزم مشاغل زیر را اولویت بندی کنید

 اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول عنوان شغل

    تصویرگر کتاب کودک

    کارمند بانک

 

5/1 

4 

ل زیر وفعالیت یا اتفاق را انتخاب کرده برای هر ردیف جد 2 از میان فعالیت ها و اتفاقات روزمره زندگی خود

 بنویسید:

 فعالیت های روزمره نوع فعالیت

 فوری-مهم

 -1فعالیت 

 -2فعالیت 

 غیرفوری-مهم

 -1فعالیت 

 -2فعالیت 

 سارقان زمان

 -1فعالیت یا اتفاق 

 -2فعالیت یا اتفاق 

 چرا؟زمان بیشترین اهمیت را  دارند؟کدام نوع از فعالیت های باال در مدیریت 

 

 

 

4 

 3از   2 صفحه



 17/10/96تاریخ امتحان          طراحی و دوخت                          -گرافیک-مدیریت تولید پودمان دوم             رشته:  حسابداری دنباله سوال  درس :

شماره 

 سوال
 بارم سواالت

5 

فرض کنید صاحب یک کارگاه کوچک طراحی و دوخت لباس سفارشی هستید. در ابتدای اسفندماه 

هفته  2خانواده ای جهت سفارش لباس های سال نو به شما مراجعه کرده اند و اصرار دارند که در مدت 

ت و فوری لباسهای خود را تحویل بگیرند و مبلغی بیعانه برای تایید بر این موضوع پرداخته اند . اهمی

 قرار دهید.« مهم  –فوری » بودن کارهای زیر را در مشخص کنید و آنها را در ماتریس 

 الف( رسم الگوی لباس های سفارشی داده شده

 به این لباس نیاز دارد(فردا لباس مدرسه فرزند )فرزند شما  شستشویب( 

 ( سر زدن به مادرتان پ

 ار شدن از مدل های جدید( مراجعه به چند سایت طراحی لباس برای خبردت

 ( مراجعه به دندان پزشک برای تعمیر دندانث

 خرید سوزن و الیی چسب برای لباس های سفارش داده شده(ج

 فوری –مهم 

 

 

 غیر فوری –مهم 

 فوری –غیر مهم 

 

 

 غیر فوری  –غیر مهم 

 

3 

6 

 1000برپا کنید که در ماه فرض کنید قصد دارید کارگاهی برای تولید ساعت دیواری با تزئینات چوبی 

با توجه به اینکه موتور و عقربه های ساعت بطور آماده در  ساعت را برای فروش روانه بازار می کند .

 به سواالت زیر پاسخ دهید:بازار موجود است 

 الف(منابع مورد نیاز شما کدامند؟

 

 ب( کارگران کارگاه باید چه مهارتها و چه خصوصیاتی داشته باشند؟

 

 سرمایه مورد نیاز برای برپایی کارگاه را چطور برآورد می کنید؟ پ(

 

 

 ت( بهترین راه تهیه سرمایه و منابع مورد نیاز شما کدام است؟

 

2 

 15 جمع بارم                                                       موفق باشید  

 3از    3صفحه


