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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
1)

خدمات ارائه شده در  ایهستند که قرار است محصول  یارتباط ی......................... مجراها

.برسانند انیرا به دست مشتر شما کاروکسب
  عیتوز یکانال ها

2)TLD دو دستهشوند؟ یم میها به چند دسته تقس-GTLD  وCCTLD

همه مواردتوانند در کارو کسب داشته باشند؟ یم یریچه تاث یتالیجید یابزارها  (3

4)

کاروکسب، به گونه  طیموجود در مح یاز فرصت ها یریاستفاده از منابع محدود، با بهره گ

در کاروکسب  زیبه تما قیطر نیو از ا دیاوریبه وجود ب یرقابت تیخود مز یبرا دیبتوان که یا

 شود؟ یم دهینام چه دیخود برس

الف و ب  نهیگز

Eliminateم؟یاسکمپر استفاده کرده ا کیاز کدام روش تکن میحذف کن کروفنیرا از تلفن و م میاگر س  (5

6)
اسکمپر استفاده  کیاز کدام روش تکن میکن لیچرخدار تبد یدوچرخه را به صندل کیاگر -

 م؟یکرده ا
Put to Another Use

ستیممکن ن رانیاز کشورها از جمله ا یاریدر بس....................یمعنو تیبه عنوان مالک دهیامکان ثبت ا  (7

8)
 یشبکه ها قیفروش، انتقال و مبادله کاالها، خدمات و اطالعات از طر د،یخر ندیانجام فرا

 شود؟ یم دهیچه نام نترنتیا جمله از یا انهیرا
یکیتجارت الکترون



3 

9)
چه  نترنتیاز جمله ا یا انهیرا یشبکه ها قیاز طر یو بازرگان یانجام هرگونه امور تجار

 شود؟ یم دهینام
یکیتجارت الکترون

همه مواردشدن خواهد داشت؟ یامکان عمل یچه زمان دهیا  (10

همه مواردخوب و مناسب است؟ یچه زمان دهیا  (11

12)
شده در رهیصفحه ذخ ایپرونده  افتیو روش در قیکه نام، محل دق یآدرس منحصربه فرد

 شود؟ یم دهیکند چه نام یم انیرا ب نترنتیا
URL

هر سه موردکدام است؟ www.test.ir هیتارنما شب کیمختلف آدرس  یبخش ها  (13

م؟یکن یشده تارنما چه م ندکسیتعداد صفحات ا یبررس یبرا  (14
و در گوگل  دیسیآدرس تارنما را بنو siteقبل از عبارت :

دیجست وجو کن

دهیااست؟برگ برنده استارتاپ کدام   (15

16)
ها باشد و هدف از  یعرضه به مشتر یالزم برا یها یژگیحداقل و یکه دارا یبه محصول

 ند؟یگو یها نسبت به محصول است چه م یبازخورد مشتر مشاهده ارائه آن،
MVP

GTLDرد؟یگ یها قرار م TLDاز  یکی.جزء کدام  COMپسوند   (17

الف و ج نهیگزرد؟یگ یها قرار م TLDاز  یکی.جزء کدام  IRپسوند   (18
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GTLD NEWرد؟یگ یها قرار م TLDاز  یکی.جزء کدام  MUSICپسوند   (19

GTLDرد؟یگ یها قرار م TLDاز  یکی.جزء کدام  SHOPپسوند   (20

21)

کاال و خدمات،  دوفروشیاست که عالوه بر خر یکیاز تجارت الکترون یعتریوس فیتعر

 یآموزش یدورهها یبرگزار ،یتجار یبا شرکا یهمکار ان،یمشتر به یخدمات رسان

 ایبنگاه، کاروکسب  کیدر درون  یکیالکترون یهمکار یو انعقاد قراردادها یکیالکترون

 شود چه نام دارد؟ یشامل م زیسازمان را ن

یکیکاروکسب الکترون

حذفاسکمپر است؟ یاز عملگرها کیکدام  جهینت میس یتلفن ب  (22

در بازار متداول است؟ یگذار متیچند نوع ق  (23
 متیها از قبل) و ق متیق نییمقطوع (تع یگذار متیق -دو نوع

)طبازاریها براساس شرا متیق نیی(تع ایپو یگذار

همه مواردوجود دارد؟ یارتباط با مشتر یبرا یا زهیچه انگ  (24

25)
کاروکسب  کیخدمات  ایاز محصوالت  یمشتر یتجربه و خواسته ها انگرینما زیچه چ

 .کند یم یساز هیرا شب یگروه مشتر کیافراد موجود در  قهیکه سل یالیخ یتیشخص است؟
یمشتر یپرسونا

معنویرد؟یگ یقرار م یدیحق اختراع در کدام دسته از منابع کل  (26

پرسونای مشتری هدف شما است؟ انیمشتر یها یژگیاز و یفرض یرسازیتصو کی ریاز موارد ز کیدام (27
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28)
اسکمپر استفاده کرده  کیاز کدام روش تکن یصورت فروش محصولمان در منزل مشتردر 

م؟یا
Rearrange-Reverse

29)
 ییتارنما ای یبه مؤسسه فرهنگ یآموزش لمیف کی دیتول یرا برا یا دهیا یکه عل یدر صورت

 ست؟یچ کیآورد، ارائه دهد مدل تجارت الکترون یرا فراهم م امکان نیکه ا
C2B

30)
 کیرا انجام دهد مدل تجارت الکترون یپروژه دولت کی مانکاریشرکت پ کیکه  یصورتدر 

 ست؟یچ
B2G

Rearrange-Reverseاسکمپر استفاده شده است؟ کیموتور عقب از کدام روش تکن یها لیاتومب یدر طراح  (31

32)

 رییتغ ینگرش به مشکالت، به گونه ا رییتغ ایمراحل پروژه  شیافزا ایدر کدام روش با کاهش 

مشکالت موجود را  ایرا فراهم کند  یشترینوآورانه ب یها تیشود که قابل یم جادیا اصالح ای

 حل کند؟

Minify, MagnifyModifyو اصالح   تیتقو

33)

شود با تصور مسائل و  یموجب م زیسؤال برانگ یاز واژه ها یدر کدام روش مجموعه ا

حل  یبرا یتر تیفیو با ک شتریب یها دهیو ابعاد مختلف، راه حل ها و ا جهات در تهایمحدود

 شود؟ ییشناسا دیجد ییها فرصت یمسئله ارائه وحت

اسکمپر کیتکن

34)
 گریهدف د یبرا ندیفرا ایمحصول  کیاستفاده از  یگام چگونگ نیدر کدام روش مهمتر

 است؟
Put to Another Use

35)
توان  یخدمت است که م ایمحصول  ند،یاز فرا ییبخش ها ییدر کدام روش هدف شناسا

 بهبود، آنها را حذف کرد؟ یبرا
Eliminate
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 یاختصاص زبانیمرد؟یگ یدهنده قرار م سیسرو کی یرو ییشما به تنها یتارنما زبانیدر کدام نوع م  (36

میزبان ابریهست که استفاده شده است؟ یمنابع یفقط برا نهیصرف هز زبانیدر کدام نوع م  (37

38)
 سیسرو میتنظ یبرا یفن ییو داشتن توانا ادیز نهیبه پرداخت هز ازین زبانیدر کدام نوع م

 د؟یدهنده دار
میزبان اختصاصی

39)
 یاستفاده م ستمیمشخص شده، از منابع س زانیهر تارنما با توجه به م زبانیدر کدام نوع م-

 کند؟
  یدهنده مجاز سیبا سرو زبانیم

چند گروه شرکت دارند؟ یکیپرداخت الکترون یروشها هیدر کل  (40
 ایفروشنده، - 2پرداخت کننده  ای یمشتر-1 -چهار گروه

قانونگذار-4بانک - 3کننده  افتیدر

41)
 یم نهی(کدام گز Use Another to Putکاربردها ( گریدر مورد روش به کاربستن در د

 نمونه از آن باشد؟ کیتواند 
شرکت هوندا لهیبه وس یچمن زن نیاز ماش یاختراع موتورگاز

تابلو + فرش = تابلو فرش نمونه از آن باشد؟ کیتواند  یم نهی(کدام گز Combine(بیدر مورد روش ترک(42

43)
تواند  یم نهی(کدام گزMinify, Magnify)Modifyو اصالح(( تیدر مورد روش تقو

 نمونه از آن باشد؟ کی
ب و ج نهیگز

اهیتخته س یبه جا دیتخته سف نمونه از آن باشد؟ کیتواند  یم نهی(کدام گز Substitute(ینیگزیدر مورد روش جا(44

45)
 کیتواند  یم نهی(کدام گزAdopt or Adaptاقتباس( ایدر مورد روش سازگار کردن 

 نمونه از آن باشد؟
گرفته شده است دهیکه از بال پرندگان ا مایساخت بال هواپ
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استفاده-دیخر-انتخاب-یابیارز-توجه-یآگاهافتد؟ یاتفاق م بیکدام مراحل به ترت یدر نقشه سفر مشتر  (46

چند وجه وجود دارد؟ یدر هر تجارت  (47
فروش و  ندیخدمت فروخته شده، فرا ایمحصول  -سه وجه

واسطه ای لیعامل تحو

فروش به چه صورت است؟ دگاهیاز د انیمشتر یدسته بند  (48
– یدائم یمشتر-یآن یمشتر-دیجد یمشتر-یاحتمال یمشتر

وفادار مشتری

هر تقاضایی شامل خواسته هم هسترابطه خواست و تقاضا کدام گزینه است؟  (49

ارتباطی ندارندرابطه نیاز و تقاضا کدام گزینه است؟  (50

هر سه موردبه اطالعات پرسونا کدام است؟ یابیروش دست  (51

، اجرا ، ارزیابی ایده یابیسه گام چرخه استارتاپ ناب به ترتیب:  (52

بیترکاسکمپر است؟ یاز عملگرها کیکدام  جهیماساژور نت یصندل  (53

54)

 است؟ یکدام نوع مشتر فیتعر ریعبارت ز

 ٔەنحو ادگرفتنیاست و هنوز در حال  دهیاز شما خر یمحصول یاست که به تازگ یکس"

به  یریادگی نیتا ا دیانجام بده د،یتوان یکه م یهر کار دیشماست. شما با محصول استفاده از

" .شود یط مشکل و بدون یآرام

مشتری جدید
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55)  

 است؟ یکدام نوع مشتر فیتعر ریعبارت ز

نظرش  عیکه سر دیباش دواریام دیحال شما با نیبا ا ستیشما ن یفرد هنوز مشتر نیاگرچه ا"

 ".دیکن لیتبد »داریخر« کی. و او را به دیرا عوض کن

 مشتری احتمالی

56)  

 است؟ یکدام نوع مشتر فیتعر ریعبارت ز

 کی ازمندیفقط ن رد،یبگ دیبه خر میتواند فوراً تصم یمناسب فراهم باشد؛ م طیاگر شرا"

 "است. دیخر یواضح و آسان برا ندیفرا

 مشتری آنی

57)  

 است؟ یکدام نوع مشتر فیتعر ریعبارت ز

 طیدر مورد شرا یاغلب به دنبال اطالعات اضاف یارزش محصوالت شما را قبول دارد ول"

 یم ریبگ فیتخف یمشتر به لیو تبد دیده یم شنهادیاست که شما پ یفیتخف ایمعامله  قیدق

 "شود.

 دائم یمشتر

58)  

 است؟ یکدام نوع مشتر فیتعر ریعبارت ز

محصول  ایکند. کاروکسب  یبه شما مراجعه م ازشیمحصوالت موردن دیخر یبرا شهیهم"

 یشما به ارمغان م یبرا یدیجد انیمشترکند و  یم یمعرف انشیشما را به دوستان و آشنا

 "آورد.

 وفادار یمشتر

59)  

 یها یبردها توسط گوش نیخانه هوشمند و کنترل ا یبرا ییبردها دیبه دنبال تول دیفرض کن

از  کیکدام  دیباش دیاندرو یسیبرنامه نو یبرا یمهارت کاف یاگر شما دار .دیهست یدیاندرو

 د؟یدار اریاخت را در یدیمنابع کل

 انسانی
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60)

 یاز شبکه ها یکی. اگر شما در دیکار وکسب هست کی یشما به دنبال راه انداز دیفرض کن

 اریرا در اخت یدیاز منابع کل کیکدام  دیده هزار دنبال کننده داشته باش نیچند یاجتماع

 د؟یدار

اجتماعی

دودسته شخصی و شریکیشوند؟ یم میکاروکسب به چند دسته تقس تیکانال ها از نظر مالک  (61

  میمستق ریو غ میدو دسته مستقشوند؟ یم میبه چند دسته تقس یکانال ها از نظر نوع ارتباط با مشتر  (62

63)
را  عیو کانال توز یمشتر ،یشنهادیارزش پ ،یدر منابع مال یپرداز دهیکدام ابزار امکان ا

 دهد؟یم
بوم مدل کاروکسب 

همه موارددهد؟ یشما قرار م ارینبودن نام دامنه را در اخت ایبودن  یتکرار یکدام تارنما امکان بررس  (64

هر سه مورددرست است؟ کیاز تجارت الکترون فیکدام تعر  (65

است؟ حی)صح Demandتقاضا ) یابر فیتعرکدام (66
مقدار  دیداشتن آنها با یخاص که برا یخواستن محصوالت

پول پرداخت شود یمشخص

67)
به  یابیدست یخدمات، برا ایبهبود دادن محصوالت  ایکدام روش شامل اصالح کردن 

 است؟ بهتر یخروج
Adopt or Adaptاقتباس ایسازگار کردن 

هیچ کدام:کدام عبارت نادرست است  (68

در انسانها کامال متفاوت هستند ازهاینکدام عبارت نادرست است؟  (69
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کردن ینیبازبست؟یاز اجزا روش اسکمپر ن نهیکدام گز  (70

جایگزین کردنکدام گزینه از اجزای روش اسکمپر هست؟  (71

نادرست است؟ نهیکدام گز  (72
و  میکاروکسب به دو صورت مستق تیکانال ها از نظر مالک

شوند یم میتقس میرمستقیغ

میزبان اشتراکید؟یآ یبه حساب م زبانینوع م نیو متداولتر نیمحبوبتر زبانیکدام نوع م  (73

همه موارداست؟ SLDانتخاب  یجزء قانون ها ریاز عبارات ز کیکدام   (74

گزینه الف و باست؟ یکیپرداخت الکترون ستمیس ریز یها نهیاز گز کیکدام   (75

76)
داشته  یعملکرد بهتر تانیسازد از رقبا یکه شما را قادر م ییها یتوانمند ایمجموعه عوامل 

 نام دارد؟ چه دیباش
یرقابت تیمز

COMکدام است؟ ایدنTLD نیو پرطرفدارتر نیمحبوبتر  (77

انبوه استارت آپ دیتولها کدام است؟ یاستارتاپ فکتور یمشخصه اصل  (78

79)
 کیدو محصول در  ای ندیدو مرحله فرا ده،یامکان ادغام دو ا لیهدف از کدام روش تحل

 است؟ دتریو مف کارآمد یخروج
 Combineبیترک
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80)
 یازهایخدمات است که ن ایمنتخب از محصوالت  ی................................ شامل بسته اهر 

.کند یرا برآورده م انیمشتر از یبخش خاص
ارزش پیشنهادی



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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