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 دولتی  مشی گذاریخط و مبانی نظزیه 

 2( گزینه 62

پزیش هٌذی الطبس آسیتاغلی آًْب ثْشُپشداصًذ ٍ اص خولِ اّذاف ّب دس خبهؼِ هیّبی تَصیؼی ثِ تخػیع هٌبثغ، اهکبًبت ٍ فشغتهطیخظ

 تَاًذ ػذالت اختوبػی سا تَسؼِ دّذ.ٍ کوتش ثشخَسداس اص ایي هٌبثغ است کِ هی

 2( گزینه 63

ضفبفیت ثَدخِ ثِ هؼٌبی هطبسکت ای ایدبد ضفبفیت دس ایي کبس است. یکی اص اّذاف ایدبد ٍ فؼبلیت سبختبس، فشایٌذّب ٍ لَاًیي ثَدخِ

س تػوین گیشی ّبی دٍلتی است کِ خَد تؼییي کٌٌذُ حکوشاًی لبثل هحبسجِ ٍ هؤثش دٍلت هحسَة هی ضَد، ثِ ّویي هؼٌبداس ػوَم د

دلیل است کِ ضفبفیت، ػوذتبً ثِ ًظبست هشدم هشتجظ است ٍ هفَْهی فشاتش اص حسبثشسی یب ًظبست سبصهبى ّبی حکَهتی للوذاد هی ضَد. 

 .ٌبسبیی فسبد هبلی دسدستگبُ ّبی اخشایی استضفبفیت ثَدخِ، کبسآهذ تشیي ػبهل ثشای ض

 4( گزینه 64

اًذ ٍ سسیذگی ثِ هطی ػوَهی ثشای گشٍُ خبغی اص هشدم است کِ ثِ هطکلی دچبس ضذُکٌٌذُ ّذف ٍضغ ٍ اخشای خظدس سیبست هشاخؼِ

اًذ اص خولِ دچبس ثالیبی عجیؼی ضذُ آى هطکل ثب الذام ٍیژُ ٍ فَسی ضشٍست داسد. دس اٍلَیت لشاس گشفتي سسیذگی ثِ ٍضؼیت افشادی کِ

 هػبدیك اى است.

 3( گزینه 65

دس ثَدخِ سیضی تذسیدی تؼییي کٌٌذُ تشیي ػبهل اًذاصُ ٍ هحتَای ثَدخِ سبل پیص سٍ، ثَدخِ سبل گزضتِ است. اص ایي سٍ ثَدخِ سیضی 

 یض خٌجِ تذسیدی ٍ گبم ثِ گبم داسد.ضَد ٍ تغییشات آى ًتب حذٍد صیبدی ثبثجبت است ٍ تغییشات صیبدی دس آى اػوبل ًوی

  1( گزینه 66

ای پشداختِ ّبی التػبد کالى دس گبم سَم ثِ تؼییي سمف ثَدخِای ٍ سیبستّبی ثَدخِهطیدس فشایٌذ ثَدخِ سیضی پس اص تؼییي خظ

شٍع فشایٌذ تذٍیي ثَدخِ سبل آًیذُ ضَد ٍ ثب تؼییي سمف ّضیٌِ کلی الذام ثِ ضضَد. ایي کبس تَسظ سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ اًدبم هیهی

 ضَد ٍ ّذف آى ایدب اًضجبط هبلی ٍ کوک ثِ تؼییي تشکیت هبلی دس ایي هحذٍدُ است.کٌٌذ ایي کبس ثب سٍیکشد اص ثبال ثِ پبییي اًدبم هیهی

 3( گزینه 67

لت است. ثشٍدخِ سیضی هجتٌی ثش ػولکشد ًیض ّذف اص ػمالًیت فٌی دس ثَدخِ سیضی استمبی اثشثخطی ٍ کبسایی دس استفبدُ اص هٌبثغ هبلی دٍ

 سبصد.ّب یب دیگش ًتبیح ثشلشاس هیثِ سٍضٌی پیًَذ ثیي ّش افضایطی دس هٌبثغ سا ثب ّش افضایطی دس خشٍخی

 2( گزینه 68

ختلفی هبّیت هسبئل ٍ هطکالت ػوَهی ثسیبس پیچیذُ است ٍ داسای ػلل ٍ سیطِ ّب ٍ ّوچٌیي ػَاسؼ ٍ پیبهذّبی ثسیبس صیبد ٍ ه

-ّبیی ّوچَى خبهؼِّبی سضتِّب، اثضاسّْب ٍ سٍشگیشی اص هذلّستٌذ. ضٌبسبیی، ضٌبخت، تحلیل ٍ حل ایي هطکالت ًیبصهٌذ ثْشُ

 ضٌبسی، ػلَم سیبسی، هذیشیت، حمَق، التػبد، سیبضیبت ٍ ... استضٌبسی، سٍاى

 1( گزینه 69

. ثشسی سغحی ٍ گستشدُ ثش اسبس هذل تذسیدی ٍ ثشسسی ػویك ثش اسبس هذل تلفیمی ثشکیجی اص دٍ هذل ػمالیی ٍ خضئی تذسیدی است

 گَیٌذ.ّبی ػمالیی تؼذیل ضذُ ًیض هیّبی سضبیتجخص ٍ خضئی تذسیدی هذلضَد. ثِ هذلهذل ػمالیی اًدبم هی

 4( گزینه 71

ثشخَسداسًذ ٍلی  گشایی ٍ تذسیدی ثجبتدس پی تجییي یک هطبّذُ سبدُ است: فشایٌذّبی سیبسی ػوَهبً اص ٍیژگی  ًظشیِ تؼبدل گسستِ

هطی است  ّبی خظ دٌّذ. ایستبیی ًسجت ثِ ثحشاى ًَػبً ٍیژگی ثیطتش حَصُ ًسجت ثِ گزضتِ ًطبى هی ّبی همیبس ثضسگی گْگبّی اًحشاف

اًگیض هَسد تَخِ  ثحثدّذ کِ یک هَضَع  یِ تؼبدل گسستِ ٍلتی تؼبدل یب تمشیجبً ایستبیی سا ًطبى هیًظش.دٌّذ ّب ًیض سخ هی ٍلی ثحشاى

  اًگیض دسٍى دستَس کبس سیبسی کالى کٌذ کِ یک هَضَع ثحث ّبی ػذم تؼبدل سا تجییي هی گیشد ٍ ٍلتی دٍسُ سیستن لشاس هی یک خشدُ

 تَاًذ گیشد، تغییشات کَچک دس ضشایظ ػیٌی هی اًگیض دس دستَس کبس سیبسی کالى لشاس هی لشاس گیشد. هَلؼی کِ یک ػشغِ هَضَػی ثحث

 هطی ضَد هَخت تغییشات ثضسگ دس خظ

 4( گزینه 71

ضَد ثب دالیل ٍ هستٌذات هٌغمی سٍد ٍ دس آى تالش هیّبی ػمالیی تحلیل خظ هطی ػوَهی ثِ ضوبس هیسجک احتدبخی اص خولِ سجک

ضبٍت ٍ اسصیبثی ّبی فٌی ٍ کبسضٌبسبًِ دس خػَظ کبسایی ٍ اثشثخطی خظ هطی ػوَهی ثشای حل هسئلِ ػوَهی هَسد ًظش لٍ تحلیل

 اًدبم ضَد.



 

 ..................................................................... مذیزیت دولتیپاسخنامه تشزیحی 

 

11 

 
 1( گزینه 72

-ّبی دسگیش ثب اثشات سیبست سا ایدبة هی ّب، فؼبلیت سیبسی گشٍُ کٌذ سیبستگزاسی اص ساُ تَصیغ هضایب ٍ ّضیٌِتئَدٍس الٍی استذالل هی

ًْبدی غبلت، سٍاثظ ّبی سیبسی، فشٌّگ  گیشی ّبی ثؼذی هطبسکت، خْت دّذ. ثذیي تشتیت، فشغت کٌذ، ٍ هحیظ سیبسی سا ضکل هی

 صًذ. لذست ٍ سبخت اختوبػی سا ضکل دادُ ٍ گبّی ّن اص ایي الگَ دٍس ضذُ ٍ تغییش سا سلن هی

  2( گزینه 73

 هشاخؼِ ضَد 71ثِ تَضیحبت سئَال 

 4( گزینه 74

)عشح هسئلِ( ، خشیبى  گزاسی التضبیی است اص تشکیت سِ خشیبى تطکیل ضذُ است: خشیبى هسبئل هطی ّبی خظایي هذل کِ یکی اص ضیَُ

 )اًتخبة خظ هطی(  هطی سیبسی )تَافك ثشای سسیذگی ثِ هسئلِ( خشیبى خظ

 1( گزینه 75

ثش اسبس هذل سبخت اختوبػی رٌّیت، تؼبهالت ٍ گفتوبى خبهؼِ ّذف خظ هطی ػوَهی )افشاد هتبثش اص ًتبیح خظ هطی( ثِ لضبٍت 

 حبغل اص خظ هطی ػوَهی تبثیش داسد.ػوَهی دسثبسٓ هطکل ػوَهی، خظ هطی ػوَهی ٍ ًتبیح 

 3( گزینه 76

خبستگبُ هفَْم اضبػِ دس حَصُ ًَآٍسی است ٍ ثِ ایي هفَْم است کِ ًَآٍسی اص عشیك هدبسی خبغی عی یک دٍسُ صهبًی دس هیبى اػضبی 

هَفمیت آهیض دس یک ضَد یک خظ هطی یبثذ. دس ػشغِ خظ هطی گزاسی ػوَهی ًیض ایي هفَْم ثبػث هییک ًظبم اختوبػی سٍاج هی

فشایٌذی »ّبی( دیگش دس پیص گشفتِ ضَد.دس تؼشیفی اص اضبػِ خظ هطی ػوَهی آهذُ اس: کطَس )یب دٍلت( تَسظ ثشخی کطَسّب )یب دٍلت

ایي تبثیشگزاسی هوکي است «. گزاسدّبی خظ هطی دس کطَسی دیگش تبثیش هیّبی خظ هطی دس یک کطَس ثش اًتخبةکِ عی آى اًتخبة

 یبدگیشی، اخجبس، تملیذ یب سلبثت ایدبد ضَد. اص ساُ

 2( گزینه 77

-ّبی خظ هطی دس غحٌِ ٍ هَلؼیتی خبظ سخ هیّب ساّی ثشای سبختبسدّی ٍ ثیبى دسکی ّستٌذ کِ هب اص خْبى داسین . سٍایت سٍایت

-هیٌِ خظ هطی داضتِ ثبضذ ٍ ٍالؼیتسًگ ٍ ضخػیت )لْشهبى، ضشٍس ٍ لشثبًی( داسًذ. هغبلؼِ هَلؼیت ثبیذ یک هَلؼیت یب صدٌّذ ٍ پی

 ّبی دسگیش دس هَسد آى تَافك داسًذ سا ضٌبسبیی کٌذ.ّبی هتٌذ، لَاػذ ٍ هفشٍضبتی سا کِ ثیطتش گشٍُ

 3( گزینه 78

ّبی ثشٍص هسئلِ. اص ایي سٍ ثِ ضٌبسبیی ػلل ٍ سیطِ ادراک مشکلپشداصد ٍ ػَاسؼ ٍ پیبهذّبی هسئلِ. هی ضٌبسبییثِ  احساس مشکل

ّبیی اسبسی دست یبفت ًِ هَلتی ٍ حلصم است ثب ضٌبخت ػلل ٍ سیطِ ّبی اغلی هسئلِ ٍ اکتفب ًکشدى ثِ ػَاسؼ سغحی ثِ ساُال

 سغحی.

 

 3( گزینه 79

ّبی ػوَهی سا ثش اسبس دٍ ػبهل اسبسی هیضاى ظشفیت دٍلت ٍ هطیتَاى اًَاع اثضاسّبی اخشای خظثٌذی کلی هیدس یک دستِ

 گزاسی ثِ چْبس دستِ تمسین کشد:هطیّبی خظسیستندُهیضاى پیچیذگی خش
 

 

 صیبد                                                

 

 

 

 

 
 

 

 1( گزینه 81

 کن صیبد

 کن

 ظزفیت دولت

مشی گذاریهای خزده سیستم خطپیچیذگی   

 اثضاسّبی ثبصاسی
 هَسسبت ػوَهی تٌظین 

 اثضاسّبی همشساتی هستمین

 اثضاسّبی داٍعلجبًِ 

 خوؼی ٍ خبًَادگی
 اثضاسّبی تشکیجی
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سٌبسیَ، چْشُ آیٌذُ است. پیص گَیی ًیست، ّذف سٌبسیَ سبصی، گستشش تفکش دس هَسد آیٌذُ ٍ ػشیضتش کشدى عیف آلتشًبتیَّبیی است 

ضًَذ. آیٌذُ ًبهؼلَم است ٍ سٌبسیَ، اًذیطیذى دس  آیٌذُ هشتجظ هیسٌبسیَ هدوَػِ اهکبًبتی است کِ ثِ . تَاًذ هَسد ًظش هب ثبضذ کِ هی

ّبی اسصیبثی اػتجبس سٌبسٍّبی خظ هطی ایي است کِ هحتول، ٍ هوکي ٍ هَخِ ثبضٌذ تب اص خولِ ضبخع .آهَصد هَسد ًبهؼلَهی سا ثِ هب هی

 گشایبًِ اًدبم داد.سیضی آیٌذُثتَاى ثش اسبس آًْب ثشًبهِ
 




