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اي براي ارضاي آن  حالت محروميت احساس شده در فرد كه اين محروميت آرامش و تعادل آدمي را بر هم زده و در او انگيزه.1

  شود؟ آورد چه ناميده مي پديد مي

  تقاضا. د  نياز. ج  خواسته. ب  بازار. الف  

  رود؟ گيري بازاريابي و هستة مركزي بازاريابي به شمار مي واحد اندازه. 2

  كاال –مبادله . ب    معادله –مبادله . الف  

  مبادله –معامله . د    مبادله –كاال . ج  

  شود؟ كدام نوع بازاريابي به منظور پاسخگويي به تقاضاي نهان يا پنهان مصرف كننده بالقوه به كار گرفته مي. 3

  بازاريابي انگيزشي. ب    اي اريابي توسعهباز. الف  

  بازاريابي همزماني. د    بازاريابي مجدد. ج  

شود كه تصميمات بازاريابي بايد با توجه به آنها اتخاذ گرديده و عمليات بازاريابي نيز با لحاظ  به مجموعه شرايطي اطالق مي. 4

  نمودن آنها اجرا گردد؟

  محيط بازاريابي. د  محيط عمومي. ج  محيط بازار. ب  محيط سازماني. الف  

  درآمد مالي و درآمد سرانه جزو كدام يك از عوامل اصلي محيط كالن مؤسسه است؟. 5

    عوامل اقتصادي. ب  عوامل جمعيت شناختي. الف  

  عوامل تكنولوژيكي. د    عوامل طبيعي. ج  

هنگي مؤثر بر تصميمات بازاريابي محسوب به ترتيب جزو كدام يك از خصوصيات فر اعتقاد به ازدواجو  تغيير سن ازدواج. 6

  شود؟ مي

  جايي ارزشهاي فرهنگي ثانويه جابه –پايداري ارزشهاي فرهنگي . الف  

  پايداري ارزشهاي فرهنگي ثانويه –پايداري ارزشهاي فرهنگي . ب  

  جايي ارزشهاي فرهنگي  جابه – پايداري ارزشهاي فرهنگي ثانويه. ج  

  جايي ارزشهاي فرهنگي ثانويه جابه – ثانويهپايداري ارزشهاي فرهنگي . د  

  شود؟ ميزان وفاداري و سبك زندگي به ترتيب جزو كدام يك از متغيرهاي اصلي تقسيم بازار محسوب مي. 7

  رواني –رفتاري . ب    رفتاري –رفتاري . الف  

  رواني –رواني . د    رفتاري –رواني . ج  

خريد دارند و به كاال هم نيازمند هستند ولي عالقه كافي براي خريد كاال در آن زمان  به بازاري كه در آن افراد پول الزم را براي. 8

  .گردد يا مكان ندارند اطالق مي

  بالقوه. د  واكنشي. ج  پيش بين. ب  نياز آفرين. الف  

  شود؟ به مجموعه عادات و رفتارهاي يك فرد از ديد ديگران گفته مي. 9

  ها فعاليت. ب    تصور شخصي. الف  

  شخصيت. د    افكار فردي. ج  
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  گردد؟ به مجموعة عادات و رفتارهاي يك فرد از ديد ديگران اطالق مي. 10

  شخصيت. د  نگرش. ج  سنت و رسوم. ب  رفتار فردي. الف  

  كند؟ اي پيدا مي بيني به روش اتكا به روندها، كدام يك از موارد زير اهميت ويژه در پيش. 11

  توجه به داشتن جهت بلندمدت. ب  گذاري ميان مدت توجه به هدف. الف  

  ريزي بلندمدت توجه به برنامه. د  ريزي ميان مدت توجه به برنامه. ج  

  مرحلة اول در فرايند مدل پيش بيني باكس و جنكينز كدام است؟. 12

  مرحلة تعيين مدل. ب    مرحلة كاربرد. الف  

  مرحلة بازخورد. د    مرحلة تخمين پارامترها. ج  

  گيرد؟ لهاي زير به ترتيب در زمرة مدلهاي پيش بيني كيفي و كمي قرار ميكدام يك از مد. 13

  تلفيقي –تست بازار . ب  نمو هموار –اقتصادسنجي . الف  

  باكش و جنكينز -شبيه سازي آزمايش بازار. د    دلفي -تست بازار. ج  

  باشد؟ تنوع بازارها جزو كدام يك از عوامل مؤثر در سازماندهي بازاريابي مي. 14

  نيروهاي خارجي. د  هاي مديريتي سبك. ج  نيروهاي داخلي. ب  اهداف مؤسسه. الف  

ها و تخصيص  هاي الزم براي بخش در كدام سطح سازمان در زمينة برنامه ريزي استراتژيك به فعاليتهايي مثل تهيه برنامه. 15

  زند؟ منابع موجود بين واحدهاي خودگردان دست مي

  سطح چهارم. د  سطح سوم. ج  سطح دوم. ب  سطح اول. الف  

  ها جزو كدام گام از گامهاي اساسي در برنامه ريزي بازاريابي عمومي است؟ توسعه استراتژيها و برنامه. 16

  گام چهارم. د  گام سوم. ج  گام دوم. ب  گام اول. الف  

  ؟شود نميهاي بازاريابي خدمات محسوب  كدام يك از موارد زير جزو آميخته. 17

  شواهد عيني. د  مردم. ج  فراگرد. ب  عمليات فروش. الف  

  شود؟ بازاريابي ياد مي Pاز كدام يك از عناصر خط مشي محصول به دليل اهميت بيشتر آن گاهي به عنوان پنجمين . 18

  كيفيت كاال. ب    بسته بندي كاال. الف  

  نام تجاري محصول. د    طراحي محصول. ج  

  ؟باشد نميمشتري  C4كدام يك از موارد زير جزو. 19

    سود و آسايش مشتري. ب    ارتباطات. الف  

  هزينه و راه حل. د    اطالعات. ج  

  كدام است؟ DECIDEمرحلة چهارم مدل. 20

  جمع آوري اطالعات مربوطه. ب  مشخص كردن بهترين گزينه. الف  

  تعيين عوامل قابل كنترل و غيرقابل كنترل. د  توسعه و اجراي طرح بازاريابي. ج  
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  باشد؟ رابط بين محقق و مدير مي) C( رد زير جزو هفت كدام يك از موا. 21

  هماهنگي. د  خلوص. ج  عدم اطمينان. ب  اطالعات. الف  

  شود؟ ريزي منسجم و طرحهاي ساختاريافته استفاده مي در كدام يك از تحقيقات زير از برنامه. 22

  علّيتحقيقات . د    اي تحقيقات نمونه. ج  تحقيقات طولي. ب  تحقيقات اكتشافي. الف  

  چهارمين مرحله در توليد يك محصول جديد كدام گزينه زير است؟. 23

  تجزيه و تحليل تجاري. ب    توليد محصول. الف  

  ها غربال ايده. د  تعيين استراتژي بازاريابي. ج  

  باشد؟ شعار پس گرفتن كاالي فروخته شده در ارتباط با كدام يك از مباني خالقيت و نوآوري مي. 24

  جانشين سازي. د  بزرگ نمايي. ج  حذف نمودن. ب  سازيمعكوس . الف  

  اش پايين است؟ شود كه سهم بازار نسبي آن باال ولي نرخ رشد صنعت مربوطه به واحدي اطالق مي. 25

  سگ. د  عالمت سؤال. ج  گاوشيرده. ب  ستاره. الف  

ها با هدف ايجاد و حفظ مبادالت  كنترل برنامهعبارتست از تجزيه و تحليل فرصتها، برنامه ريزي ، به كارگيري ، اجرا و . 26

  .مطلوب بازارهاي هدف به منظور نيل به اهداف سازماني 

  تحقيقات بازاريابي. ب  ريزي بازاريابي برنامه. الف  

  مديريت بازاريابي. د  گيري در بازاريابي تصميم. ج  

در اين بازار با قيمتها برخورد . كنند دار را ارضاء ميگردد كه دو يا چند فروشنده تقاضاي انبوه خري به وضعيتي اطالق مي. 27

  گيرد؟ تالفي جويانه صورت مي

  بازار رقابت انحصاري. ب    بازار انحصار كامل. الف  

  بازار رقابت كامل. د    بازار انحصار چندجانبه. ج  

سليقه و ترجيحات متفاوتي هستند و با در اين حالت ، مديران بازاريابي با توجه به اين واقعيت كه خريداران داراي ذوق و . 28

كنند براي جلب رضايت مشتريان و افزايش سطح فروش از كدام  باشند سعي مي توجه به اين حقيقت كه انسانها تنوع طلب مي

  روش بازاريابي استفاده كنند؟

  بازاريابي انفعالي. د    بازاريابي تفكيكي. ج  بازاريابي متمركز. ب  بازاريابي انبوه. الف  

  ؟باشد نميهاي زير جزء عوامل موثر بر انتخاب استراتژي بازاريابي  كدام يك از گزينه. 29

  استراتژي بازاريابي رقبا. ب  ميزان اطالع و آمادگي خريدار. الف  

  سيكل عمر كاالها. د    ميزان تجانس بازارها. ج  

تمركز بر روي يك موقعيت رقابتي به سود مورد  توانند از طريق دهد كه موسسات كوچك هم مي اين مدل بازاريابي نشان مي. 30

  .نظر دست يابند ولواينكه سهم كل بازارشان هم نسبت به رقباء كم باشد

  محصول –مدل موقعيتي بازار . ب  مدل گروه مشاوره بوستون. الف  

  مدل تجزيه تجاري جنرال الكتريك. د  مدل استراتژي عمومي پورتر. ج  
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