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  (49-49سَاالت بازاریابی آزهَى سراسری کارضٌاسی ارضذ هذیریت سال ّای )

 ّوراُ پاسخ تطریحی بِ 

 )4949 بْوي(ٍیرایص اٍل 

 

  !طراحاى سَاالت بازاریابی بِ بي بست خَردُ اًذ
بِ ضوا اثبات هی کٌین کِ با خَاًذى سَاالت  ایي هَضَع را  با یک تحلیل دقیق

آزهَى ّای سالْای قبل بِ ّوراُ پاسخ تطریحی آى ّا در درس بازاریابی بِ 

 درصذ باالیی خَاّیذ رسیذ.  

 

 
  ( تکرار ضذُ اًذ؟49-44-49-49)سال  چْاردر  49سال  بازاریابی در آزهَى سَال 41سَال از  9آیا هی داًستیذ 

 ( تکرار ضذُ اًذ؟49-44-49-49در چْار سال ) 49سَال بازاریابی در آزهَى سال  41سَال از  44هی داًستیذ  آیا 

  ( تکرار ضذُ اًذ؟49-44-49-49در چْار سال ) 49سَال بازاریابی در آزهَى سال  99سَال از  8آیا هی داًستیذ 

  ( تکرار ضذُ اًذ؟49-49-49-49در چْار سال ) 44سَال بازاریابی در آزهَى سال  99سَال از  8آیا هی داًستیذ 

  ( تکرار ضذُ اًذ؟44-49-49-49در چْار سال ) 49سَال بازاریابی در آزهَى سال  99سَال از  8آیا هی داًستیذ 
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 "داٍطلبیي ػضیض"

سال اخیش  ػیٌاً هطابِ ّن بَدُ ٍ یا اص  5جذٍل صیش ضاهل ضواسُ سَاالتی است کِ طی  
 یک هبحث هطشح ضذُ اًذ.

 سَاالت هطابِ ضواسُ
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 تست( 99) 4949سَاالت بازاریابی سال 
تَلیذی کذام حالت بر اساس هذل )رٍش( جٌرال الکتریک، بْتریي ٍضعیت فعالیت برای ٍاحذ ّای .4

 است؟

 جزابیت صٌؼت هتَسط ٍ تَاى فؼالیت ضشکت ضؼیف باضذ.(3

 جزابیت صٌؼت صیاد ٍ تَاى فؼالیت ضشکت قَی باضذ.(7

 تَاى فؼالیت قَی ٍ جزابیت صٌؼت هتَسط باضذ.(1
 تَاى فؼالیت ضؼیف ٍ جزابیت صٌؼت ضؼیف باضذ.(9

رضایت هٌذی فَری کن ٍ فایذُ بلٌذ چٌاًچِ » بر اساس هاتریس طبقِ بٌذی اجتواعی کاالی جذیذ، .9

 کاال در چِ طبقِ ای قرار هی گیرد؟ «هذت برای هصرف کٌٌذُ زیاد باضذ

 خَضایٌذ(3

 هطلَب (7

 سَدهٌذ(1
 ًاقص(9

 در کذاهیک از سطَح بازاریابی، فرٍضٌذُ فقط بِ فرٍش کاال هی پردازد؟.9

 ٍاکٌطی(3

 هتؼْذ(7

 فؼال (1
 پایِ(9

 ر قذس )اسرائیل( هربَط بِ کذام اصل هی باضذ؟هوٌَعیت تجارت ضرکت ّای ایراًی با رشین اضغالگ.9

 سیاست اػتقادی ٍ هزّبی (3

 سیاست اقتصادی(7
 سیاست خاسجی(1

 سیاست فشٌّگی ٍ هزّبی(9

 ضرکت ایراى خَدرٍ ٌّگام ارزیابی قسوت ّای هختلف بازار بایذ بِ کذام هَارد تَجِ ًوایذ؟.1

 ػَاهل سٍاى تطشیؼی،جغشافیایی،جوؼیت ضٌاختی ٍ سفتاسی(3

 جغشافیایی،جوؼیت ضٌاختی،هٌابغ ٍ اّذاف ضشکتػَاهل (7
 ػَاهل اقتصادی،دسآهذ سشاًِ،تشاص پشداخت ّا ٍ باصاس ّذف(1

 اًذاصُ ٍ سضذ قسوت،جزابیت ساختاسی،هٌابغ ٍ اّذاف ضشکت (9
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 پاسخ ّای تطریحی
 هی باضذ. 9پاسخ صحیح گسیٌِ  .4

 سٍش جٌشال الکتشیک
.اگش ػَاهل سْن ًسبی باصاس ضایذ ًتَاًذ بیاًگش ٍضؼیت ٍاقؼی ٍاحذ خَدگشداى باضذ اص دٍ ػاهل سضذ ٍاستفادُ 

دیگشی دس تجضیِ ٍ تحلیل دخیل باضٌذ، دیگش ًوی تَاى اص هاتشیس هطاٍساى بَستَى استفادُ کشد. بشای ایي کاس 
 هی تَاى اص سٍش جٌشال الکتشیک استفادُ کشد.

 جذٍل جٌشال الکتشیک

 
ًطاى دٌّذُ ٍاحذّای خَدگشداى ضشکت است ٍ اًذاصُ ّش دایشُ ًطاى دٌّذُ اًذاصُ باصاس  ّفت دایشُ سٍی ضکل

است، ًِ اًذاصُ ٍاحذ.بخص ّای جذا ضذُ دس دسٍى ّش دایشُ ًطاى دٌّذُ سْن باصاس ٍاحذ خَدگشداى است.دس ایي 
ٍاسد باصاسّای جزاب  ضشکتی هَفق است کِهذل اص دٍ ػاهل جزابیت باصاس ٍ هَقؼیت سقابتی استفادُ ضذُ است.

هَفّق ًادس صَست ًبَد ّش یک اص ایي دٍ ػاهل هی تَاى ضشکت سا ضذُ ٍ هَقؼیت سقابتی بْتشی داضتِ باضذ.
ًاهیذ.بشای تؼییي هَفقیت ّش ٍاحذ ابتذا بایذ ایي دٍ ػاهل اًذاصُ گیشی ضَد،سپس با تَجِ بِ ًتایج بِ دست 

 آهذُ،هَقؼیت ضشکت دس سٍی ضکل هطخص گشدد.

 هی باضذ. 9خ صحیح گسیٌِ پاس .9

 باصاسیابی اجتواػی
یک ضشکت آگاُ با پیشٍی اص اصَل باصاسیابی اجتواػی، پس اص بشسسی خَاستِ ّای هصشف کٌٌذگاى ٍ ًیاصّای 

ضشکت ٍ هٌافغ بلٌذ هذت هصشف کٌٌذگاى ٍ جاهؼِ بِ اتخار تصوین دسباسُ هسایل باصاسیابی هی پشداصد.چٌیي 
ّش دٍ خیاًت سٍا  ،کِ بذٍى تَجِ بِ ایي دٍ ػاهل آخش، بِ هصشف کٌٌذگاى ٍ جاهؼِضشکتی کاهالً ٍاقف است 

 ضشکت ّای َّضیاس، هسایل ٍ هطکالت جاهؼِ سا بشای خَد ًَػی فشصت باصاس تلقی هی کٌٌذ.داضتِ است.
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 طبقِ بٌذی اجتواػی کاالّای جذیذ

 
ف کٌٌذُ ٍ فایذُ بلٌذ هذت آى بشای اٍ تقسین کاالّا سا هی تَاى بستِ بِ دسجِ سضایت آًی ایجاد ضذُ دس هصش

 کشد:
کاالّایی ّستٌذ کِ داسای ّش دٍ خصلت ایجاد سضایت آًی ٍ فایذُ صیاد دس بلٌذ هذت  کاالّای هطلَب:

باضٌذ.یک غزای صبحاًِ هغزی ٍ خَضوضُ، کاالی هطلَبی است کِ هَجذ سضایت آًی ٍ داسای فایذُ بلٌذ هذت 
 است.

الّایی ّستٌذ کِ سضایت آًی صیادی ایجاد هی کٌٌذ، اها دس بلٌذهذت بشای هطتشیاى ضشس ٍ کا کاالّای خَضایٌذ:
 صیاى داسًذ. سیگاس اص ایي ًَع است.

جاربِ صیادی ًذاسًذ، اها دس بلٌذهذت بشای هصشف کٌٌذگاى سَدهٌذًذ. کوشبٌذ ایوٌی ٍ کیسِ  کاالّای سَدهٌذ:
 َّا دس اتَهبیل اص جولِ کاالّای سَدهٌذ ّستٌذ.

کاالّایی ّستٌذ ّوچَى داسٍّای بذهضُ ٍ بذٍى اثش کِ ًِ داسای جاربِ کَتاُ هذت ّستٌذ ٍ ًِ  کاالّای ًاقص:
 دس بلٌذهذت، فایذُ ای داسًذ.

 هی باضذ. 9پاسخ صحیح گسیٌِ  .9

 دس صهیٌِ ایجاد سابطِ با هطتشی پٌج سطح هختلف سشهایِ گزاسی بشای ضشکت ٍجَد داسد:
 فشٍضٌذُ فقط بِ فشٍش کاال هی پشداصد. باصاسیابی پایِ:

فشٍضٌذُ بِ فشٍش کاال هی پشداصد. دس ضوي هطتشی سا تطَیق هی کٌذ چٌاًچِ پشسص،  باصاسیابی ٍاکٌطی:
 اظْاسًظش یا ضکایت ٍ اًتقادی داسد، حتواً با اٍ تواس بگیشد.

فشٍضٌذُ بالفاصلِ پس اص فشٍش با هطتشی تلفٌی تواس هی گیشد. ّذف اص ایي تواس آى است  باصاسیابی هتؼْذ:
ی ضذُ اًتظاسات هطتشی سا بشآٍسدُ ساختِ است یا ًِ. پیطٌْادّای اصالحی دس صهیٌِ کِ دسیابذ آیا کاالی خشیذاس

کاال یا خذهات ٍ یا ّشگًَِ هَاسد ػذم سضایت، اص پشسص ّای دیگشی است کِ فشٍضٌذُ اص هطتشی جَیا هی 
 ضَد. ایي اطالػات بِ ضشکت کوک هی کٌذ تا ّوَاسُ ًسبت بِ بْبَد ػولکشد خَد کَضا باضذ. 

فشٍضٌذُ ضشکت گاُ ٍ بیگاُ با هطتشی تواس هی گیشد. دس ایي تواس ّا دسباسُ هَاسد استفادُ  سیابی فؼال:باصا
کاال یا کاالّای هفیذ تاصُ، با هطتشی گفت ٍ گَ هی ضَد )دس آهشیکا کاسگضاساى فشٍش ضشکت کشافت کِ فؼالیت 
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سکت ّا هی کشدًذ، ّن اکٌَى فؼال تش ضذُ ّای خَد سا هحذٍد بِ اًذیطیذى دسباسُ اًجام تبلیغات دسٍى سَپشها
 اًذ ٍ پیطٌْادّایی دس هَسد بْبَد سَدآٍسی فشٍضگاُ اسائِ هی کٌٌذ.(

ضشکت بشای دستیابی بِ ساُ ّایی جْت کوک بِ هطتشی بِ هٌظَس صشفِ جَیی بیطتش یا  باصاسیابی هطاسکتی:
ی افضایص بْشُ ٍسی پشٍکسیي، تؼذادی اص افضایص کاسایی، ّوَاسُ با اٍ ّوکاسی هی کٌذ )جٌشال الکتشیک بشا

 .هٌْذساى خَد سا بِ صَست توام ٍقت دس ایي ضشکت هستقش کشدُ است(

 هی باضذ. 9پاسخ صحیح گسیٌِ  .9

 :ّشگًَِ هؼاهلِ تجاسی با سطین اضغالگش قذس هوٌَع است. 4هادُ 

 هی باضذ. 9پاسخ صحیح گسیٌِ  .1

اًذاصُ ٍ سضذ قسوت، جزابیت ساختاسی یک ضشکت، ٌّگام اسصیابی قسوت ّای هختلف باصاس بایذ بِ سِ ػاهل 
 تَجِ داضتِ باضذ. قسوت ٍ هٌابغ ٍ اّذاف ضشکت

 

 
 

 بِ سایتخریذ ًسخِ اصلی ٍ کاهل برای 
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 کٌیذ.هراجعِ 
 
 
 

 سَرپرایس بعذی ها 
  (89-84سَاالت بازاریابی آزهَى سراسری کارضٌاسی ارضذ هذیریت سال ّای )

 بِ ّوراُ پاسخ تطریحی 

 سایت استاد پَرضفیعبِ زٍدی در 
 با ها ّوراُ باضیذ.

 


