
  سري الف                                       نام و نام خانوادگي:            برنامه ريزي مؤسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت و

  اي اداريـته هـات و نوشـاتبـازي مكـالصه سـه سؤاالت خـوعـجمـم                     

مطالعه نامه ها، مقاالت، آيين نامه ها ، دستورالعمل ها، مقرارت و ساير نوشته هاي اداري  به طور متوسط چند درصد از  -1
 وقت مديران را به خود اختصاص مي دهد؟

  درصد 40تا  35درصد          د)  45تا  25درصد          ج)  45تا  35درصد       ب)  35تا  25الف) 
 معني و مفهوم چكيده يا خالصه نويسي اداري عبارتست از:.......................... -2

  .الف) برگزيدن  بهترين وازه و مفصل ترين متن با رعايت  سلسله مراتب اداري
   .قالهب)انتخاب كالم و متن و واژه ي آسان با توضيح و تشريح كامل موضوع كتاب يا م

  .ج) بر گزيدن  مهم ترين مطالب يك كتاب و يا يك مقاله و متن بطور اخص
  .د) انتخاب بهترين واژه و كالم با بيان تفسيري موضوع و رعايت سلسله مراتب اداري

  منظور از خالصه سازي مطالب يك كتاب، مقاله ، نامه و.....  عبارتست از:  -3   

  در شكل گزارش، نامه ومقاله با توضيح كاملالف) بيان موضوع اصل كتاب          

  بيان اصل مطلب در كو تاه ترين شكل به طوري كه به هيچ وجه به اصل مطلب خدشه اي وارد نشود.ب)         

  بيان چند موضوع كتاب در يك فهرست به شكل نمودار با تفسيري علميج)        

  ات الزم بطوريكه فهم آن آسان باشد.د) بيان كليه موضوعات بصورت نمودار و توضيح       

  به طور كلي تعريف خالصه سازي يا چكيده  نويسي  عبارت است از:......... -4 

  الف)چكيده خالصه اي است  معتبر از يك نوشته اداري در قالب گزارش، مقاله و نامه براي توضيح بيشتر مطلب

  شرده براي بيان اهداف اصلي و فرعي نويسندهب) چكيده روش صحيح از يك نوشته  با فهرست مطالب مهم وف

ج) چكيده خالصه اي است دقيق و [مفيد] و صحيح از يك نوشته كه ممكن است شامل فشرده تمام مطالب مهم و يا فشرده قسمت 
  هاي ويژه يا فهرستي از محتواي آن  باشد.

  ر قالب نمودار يا فهرست محتواد)چكيده خالصه اي است  دقيق و مفيد از يك موضوع با بيان شرح كامل آن د



  هدف از تلخيص مطالب نامه، مقاله ،گزارش و ساير نوشته هاي اداري عبارتست از: -5

  ب)كمك به  همكاران و مسئوالن رده پايين سازمان          الف) كمك به نويسنده اصلي آن بخاطر توجه و زحمات ارزشمندش

  د)كمك به فراگير شدن و فهم آسان آن براي  كاركنان سازمان                    ج) كمك به مديران و مسئوالن  رده با الي سازمان

  ؟نيست كدام گزينه از فوائد خالصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري -6

  آزاد كردن وقت مديران و مسئوالن رده باالي سازمانب)  الف)ايجاد سهولت در دستيابي به اطالعات براي مسئوالن و مديران سازمان

  د)امنيت كاري ، شغلي وحفظ سالمت مسئوالن و مديران سازمان                       يريت  اجباري در سازمانج)تصميم و اعمال مد

  دو عامل انساني موثر در تهيه و پديد آوردن خالصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري عبارتند از: -7

  مب) يكي تهيه كننده خاص و ديگري استفاده كننده عا                   الف) يكي مخاطب خاص و ديگري مخاطب عام

  ج)يكي تهيه كننده و ديگري  محتواي مهم آن           ج) يكي تهيه كننده خالصه و ديگري استفاده كننده آن

  كدام گزينه صحيح نيست؟ -8

  الف) خالصه سازي براي استفاده مديران و مسئوالن رده هاي مختلف سازمان است.

  ب) خالصه سازي براي استفاده استادان و پژوهشگران مطلوب است.

  ازي  فقط براي نامه هاي اداري  مطلوب است و در بخش هاي ديگر كاربردي ندارد.ج) خالصه س

  د) از همه ي نوشته هايي كه به سازمان فرستاده و يا در داخل سازمان تهيه مي شود، مي توان خالصه سازي كرد. 

  در حال حاضر يكي از متداول ترين  شكل خالصه نويسي در ايران ،كدام است؟  -9

  ب)  تهيه گزارش تحقيقاتي پژوهشگران                            تهيه گردش كار پرونده در دادگاه هاالف)  

  د) تهيه گزارش سمينار ها و نشست هاي علمي                                      ه گزارش خبري و ورزشيتهيج) 

  در حال حاضر خالصه نويسان در ايران عبارتند از: -10

  ب) نويسندگان و دانش آموزان                 الف) پژوهشگران ، نويسندگان  و دانش آموزان

  د) دانش آموزان و دانش پذيران               ژوهشگران ، نويسندگان و برخي از كاركنانج) پ



  ؟نيست كدام گزينه از شرايط تلخيص كننده -11

  ب) امانتدار ، راز دار و بي طرف باشد.                       الف) عالقه مند و دانش كافي داشته باشد.

  به مسائل كاري باشد.د) داراي احساس مسئوليت و آگاه                      ج) داراي سطح سازماني بسيار بااليي باشد.

  استفاده كنندگان از خالصه نويسي چه كساني هستند؟ -12

  مديران، اساتيد و عالقه مندان به مطالعه                             الف) مديران و ارباب رجوع                                                 ب)   

  و ارباب رجوع  د) مديران، كارگران                                                        )دانش آموزان واوليا ج 

  ؟نيستكدام گزينه از ويژگي هاي علمي تهيه كننده ي خالصه نويسي  -13

  الف) خالصه نويس بايد وظايف و ماموريت هاي كلي سازمان خود و ديدگاه هاي مختلف آن را بداند.

  .ب) خالصه كننده بايد در وهله اول نياز استفاده كننده  را تشخيص دهد و سليقه خواننده را بداند

  ج) خالصه نويس بايد تمام نوشته را در سطح بسيار بااليي بازنويسي و نظر اصالحي خود را  نيز بگويد.

  د) خالصه نويس بايد از نتيجه نهايي كار آگاهي كامل داشته باشد و با آگاهي دقيق به موضوع بپردازد.

  ؟نيست كدام گزينه درست -14

  صه نويسي تهيه كرد.الف) از همه ي نوشته هاي اداري مي توان خال

  ب) از نامه ها، گزارش ها،  بخشنامه ها و دستورالعمل ها  خالصه نويسي تهيه مي شود.

  از كتاب هاي علمي ، فني وقوانين و مقررات و غيره.... مي توان خالصه نويسي تهيه كرد. ج)

   خالصه نويسي فقط از نامه هاي اداري  تهيه مي شود.د) 

  ؟نيستمل موثر و تعيين كننده براي نوع نوشته هايي كه بايد خالصه شود، كدام گزينه از عوا  -15

  الف) سطوح سازماني پست هايي كه خالصه نويسي براي شاغالن آن تهيه  مي شود.

  مهم است. ج) ميزان سواد و دريافت حقوق براي مطالعه كاركنان هم  .ب)ميزان مشغله و زماني كه استفاده كننده براي اجرا و انجام امور دارد

  د) درخواست هاي استفاده كننده.



  ؟نيستباتوجه به مباحث در س خالصه سازي ،كدام گزينه درست  -16

  خالصه نويسي نبايد جامع ، كامل و كافي باشد چون نياز به اصالح مجدد خواهد داشت.الف) 

  يسي ضرورت دارد.ب) هماهنگي الزم بين  دو عامل اصلي  يعني خواننده و تهيه كننده خالصه نو

  حاصل كار خالصه كننده بايد سليقه و خواسته استفاده كننده (خواننده) را برآورده نمايد.ج) 

  د) خالصه نويسي  بايد جامع ، كامل و كافي باشد و بتواند  نياز خواننده را  برطرف سازد.

  استفاده كنندگان از خالصه نويسي  چه انتظاراتي دارند ؟ -17

  ب) امانت داري در خالصه نويسي رعايت شده باشد                             جامع و كامل باشد .الف)  خالصه نويسي 

  د) الف و ب صحيح است.                    ج)خالصه نويسي در فرم و چاچوب تنظيم نشود.

  ؟نيستكدام گزينه از گونه هاي مختلف خالصه نويسي مكاتبات اداري   -18

  تلخيص بي محتوا                                                   ب)    الف) تلخيص تفصيلي                                                

  د) تلخيص موضوعي                                                    تلخيص ارجاعيج) 

  ) انواع تلخيص عبارتست از:19

  الف) تلفيقي، ارجاعي، آزاد  ، موضوعي، فهرستي  نموداري و بي محتوا

  ارچوبب) علمي، نموداري،  فهرستي ، موضوعي ، ارجاعي،  تفصيلي و بدون چ

  ج) تفصيلي،ارجاعي،آزاد، موضوعي، علمي ، نموداري، فهرستي و تلفيقي

  د)علمي، آموزشي، تفريحي، موضوعي،آزاد، فهرستي، تفصيلي،جدولي وتلفيقي 

  در سازمان ها و ادارات خالصه نويسي  چگونه بايد انجام شود؟ -20

  براساس دستور مافوق يا سفارش دهنده             ) الف) به روش تطبيقي و علمي                                ب 

  آموزشي–د) به روش تجربي و علمي         آموزشي               براساس دستور علمي وج)   

  



  براي خالصه سازي  صحيح يك نوشته رعايت چه مراحلي ضرورت دارد؟-21

  ناسايي و درك برخي منابع  مطالعاتيب) ششناسايي و تشخيص، مطالعه و يادداشت برداري و آماده سازي خالصه الف) 

  حل انجام كار و سريع االنتقال بودن مطالب خالصه سازيراد)شناسايي و تشخيص م ، مطالعه و حفظ برخي نكات الزم شناسايي ، دقتج) 

  ؟نيست با توجه به مباحث درس خالصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري ،كدام گزينه درست -22

  ) اولين مرحله خالصه سازي يك نوشته، شناسايي و تشخيص آن است.الف

  ب) براي خالصه سازي، بهتر است متن بر اساس عناصرتحقق واقعه (كه،كجا،كي،چه،چرا و چگونه) نيز شناسايي شود.

  ت خالصه  ارزش و اعتبار داشته باشد.) خالصه سازي كرد تا ماهي..ويي عناصر واقعه(كه،كجا،كي،چه،چراهر نوشته اي را بايد بدون شناساج) 

  د) در اولين مرحله خالصه سازي يك نوشته ، بايد هدف از خالصه سازي مشخص شود .

  ؟نيستكدام مورد  زير ضروري براي خالصه سازي نوشته هاي اداري، تشخيص و شناسايي    -23

  است. دادهالف) شناسايي نوشته از لحاظ اينكه چه كسي آن را امضا و ارجاع 

  حاوي مطالب مهم و اسرار آميزي براي بشريت است.شناسايي اينكه نوشته ب) 

  شناسايي اينكه  به چه منظور و چرا  به آن واحد اداري ارسال شده وچه هدف و اطالعاتي دارد.ج) 

  .ا آمده و مربوط به چه مكاني استشناسايي اينكه نوشته از كجد) 

  

  

  نمره كل:                              .                                         موفق باشيد                                               

  

  

  



         سري ب                                             نام و نام خانوادگي:             برنامه ريزي پژوهش مديريت و ومؤسسه عالي آموزش 

  اي اداريـته هـات و نوشـاتبـازي مكـالصه سـه سؤاالت خـوعـجمـم

  ؟نيست گزارش اداري ، كدام مورد زير از اهميت ويژه اي برخوردار براي تهيه خالصه سازي از يك  -1

  الف) شخص يا افرادي كه حادثه  توسط آنها به وقوع پيوسته يا نتيجه مربوط به آنهاست.

  ب) موضوع و علت وقوع واقعه، آنچه به وقوع پيوسته و آنچه در شرف انجام است.

  ده وچه افراد واحد هاي ديگر بايد جريمه شوند.ج)  كل پرسنل شركت چه افراد  مقصر و حادثه دي

  د) علت وزمان وقوع واقعه از نظر تاريخ و ساعت و موقعيت مكاني كه حادثه درآن به وقوع پيوسته است.

  اولين گام براي تلخيص يك نوشته بعد از  شناسايي و تشخيص آن ........................ است.  -2

  مطالعه و ياد داشت برداري     د )     آموزشي–پژوهش بنيادي ج)     شيآموز ب) پژوهش   الف) پژوهش علمي 

  روش هاي كلي در امر خالصه سازي كدامست؟ -3

  الف) حذف اصل مطالب و برداشت آزاد از نوشته به سليقه فردي

  ب) چكيده سازي و حذف متن اصلي و بازنويسي متن جديد به سليقه شخصي

  نوشته وتهيه چكيده مطالب مهم به طور خالصه و كاراج) حذف زوائد و مطالب اضافي 

  د) چكيده سازي از روي اصل و زوائد نوشته و اعمال نظر شخصي براي خالصه سازي

  ؟نيستكدام گزينه درست   -4

  الف) اولين قدم، براي خالصه سازي به روش علمي تجزيه ذهني اجزا و اركان است.

  ايي سريع نوشته حاصل مي شود.ب) براساس مطالعه اجزا و اركان ، شناس

  ج)يادداشت برداري در خالصه برداري سبب پراكندگي ذهن  از اصل موضوع متن و نوشته مي شود.

  د)يادداشت برداري موجب اشراف خالصه كننده بر نوشته مي شود.



  

  ؟نيست در انواع نوشته ها به كدام معنا"فراز  "كلمه  -5

  عبارت و يا كالم است كه مكمل جمله اصلي باشد.جمله  فراز قسمتي از لغت، الف)

  ب) به جمالت و عبارت هاي بسيار مهم، متبن و متقن در يك نوشته  اطالق مي شود.

  است.بيان مطالب مهم در گفتار، سخنراني، مقاالت و يا اشعار ج) 

  ترين جمله يا پاراگراف كه مفيد و مقيد معنا نباشد بلكه نوعي حشو به حساب آيد.بلند د)

  ؟نيستدر يك نوشته  درست  "فراز "كدام گزينه در باره -6

  الف) فراز ها ممكن است مستقل باشند يا در گفتار، سخنراني ، مقاالت و يا در اشعار بيايند.

  ب)گنجاندن فراز در ميان مطالب خالصه ها امري است ضروري، كه به چند گونه مي تواند باشد.

  وجود دارد و خالصه كردن آن هم  مفيد معنا براي متن نيست. ج) در هر نوشته يك گونه فراز

  د) فراز هاي نوشته براساس بيان نويسنده و فراز هاي نقل و قول براساس گفتار بزرگان و صاحب نظران است.

  ؟نيست كدام گزينه در خصوص چگونگي مطالعه نوشته ها، براي خالصه سازي ، درست  -7

  لب مندرج در نوشته بطور كلي و در يك نشست بايد از نظر بگذرد.الف) ابتدا يك دور كامل مطا

  ب) اگر نوشته، گزارش و يا مقاله كمتر از پانزده صفحه باشد، بايد كل نوشته را مطالعه كرد.

  ج) اگر نوشته،گزارش بيشتر از پانزده صفحه باشد نياز به خالصه نويسي ندارد، فقط بايد تيتر آن تغيير كند.

  كه مطالب نوشته بيشتر از پانزده صفحه باشد بايد فهرست و مطالب آغازين و انتهايي هر پاراگراف را مطالعه كرد.د) درصورتي 

  

  

  

  



  

   نمي باشد؟درمرحله مطالعه دقيق و تشخيص مطالب مهم نوشته،كدام گزينه از وظايف خالصه نويس  -8

  ا دقيق و همه جانبه مطالعه نمايد.صفحه، ر 15الف) خالصه نويس بايد در اين مرحله نوشته هاي كمتر از 

  ب) اقدام كننده مطالب مهم را تشخيص دهد و آن را يادداشت و عالمت گذاري كند.

  صفحه را  مطالعه كند و موارد حشو و زائد را ادغام و فراز مطالب را بنويسد. 15ج) نوشته هاي بيشتر از 

  ضوع واهميت ، طبقه بندي و تنظيم كند.د) خالصه نويس يادداشت هاي بدست آمده را بايد براساس مو

  ؟نيستنويس  هدر مرحله آماده سازي خالصه نويسي يك نوشته، كدام مورد از وظايف خالص -9

  ب) فراز هايي كه مطلوب است ، انتخاب كند.                به سوابق نوشته و پيام ها توجه اي نكند الف)

  د) اضافات نوشته را حذف و كمبود ها را  بيافزايد.                         پيام اصلي نوشته را مشخص كند.  . ج)

  ؟نيست براي تنظيم فرم تلخيص گزارش و ساير نوشته هاي اداري ، درج كدام مورد ضروري -10

  الف) نام سازمان، نوع نوشته، شماره و تاريخ             ب) نام سازمان ، نام و سمت تلخيص كننده و امضا

  ساعت كار، هزينه و دستمزد هر نفرساعت   ج) نام سازمان، نوع نوشته ،تاريخ وصول نوشته د) ميزان

  هدف از تنظيم خالصه چيست؟  -11

  الف) رعايت صرفه و هزينه زياد در سازمان                    ب) رعايت سرعت درج چكيده مطالب در سازمان 

  د) ارائه يك مطلب جزيي از كل يك نوشته اداري       ج) ارائه مطالب اصلي برداشت شده از يك نوشته   

  ؟نيستكدام گزينه ازاصول خالصه سازي  -12

  رعايت اصل شرح  نويسي موضوع                          ب)                      خالصه كمال رعايت اصل جامعيت والف) 

  تصار  و درجه بنديد)  رعايت ايجاز و اخ                            برجسته كردن هدف يا موضوع   ج)  

  اولين اصل در خالصه سازي .................................................................. است. -13

  د) استفاده از نگارش ويژهرعايت ايجاز     ج) مشخص كردن  هدف و موضوع     الف) درجه بندي    ب) 



  شود؟درجه بندي خالصه نويسي به چند صورت ارائه مي -14

  الف) شرح و بسط كامل، كوتاه گويي و مختصر           ب)  مفيد مختصر و كوتاه، نگارش ويژه

  ج) مفصل، متوسط،مختصر و خيلي مختصر                   د) مفصل و غير مفصل  با شرح كوتاه

  ................................ است.به طور كلي هدف از خالصه سازي ...............................................  -15

  كوتاه كردن مسير حركت براي رسيدن به اهداف اصلي نوشته  ب)     الف)  افزايش سرعت و افزايش درآمد كاركنان       

  د) كوتاه كردن نوشته و شرح جامع آن          صرفه جويي در سرمايه جاري و هزينه سازمانج) 

  علمي داشته باشد، چه نكاتي بايد رعايت شود؟ براي اينكه خالصه يك نوشته  جنبه -16

  الف) عبارات طوالني و مفصل بايد در يك جمله كوتاه خالصه شوند.

  ب) استفاده از واژه هاي رايج و متقن و پرهيز ازكلمات مبهم و چند پهلو و اصطالحات غير مشخص .

  ج) الف و ب صحيح است.

  و به دور از ايجاز  و خالصه نويسي باشد.د) نگارش و تدوين  بايد با شرح و تفسير كامل 

  ؟نيستكدام مورد از مراحل نگارش خالصه نويسي -17

  مطالعه و تفسير نوشته         د)        ويرايش و پردازشالف)  نگارش مقدماتي     ب) وارسي پيش نويس      ج) 

  شكل هاي مختلف ارائه خالصه  در نوشته هاي اداري كدامست؟ -18

  ) خالصه به شكل جدول آماريج              خالصه به شكل نوشته  و به شكل فرم   الف) 

  د) خالصه به شكل  فرم و نمودار                                 كل نمودار    خالصه به ش) ب

  خالصه در شكل نوشته ، معموال به صورت.......................  است.  -19

  شفاهي           ج) دست نويس            د)  چاپ شده الف) تايپ شده        ب) 

  

  



  

  براي برجسته كردن يك نوشته چه روش هايي وجود دارد؟   -20

  الف) استفاده از عالئم نشان گذاري        ب) استفاده از قلم هاي رنگي مخصوص

  دهنده ج) الف و ب صحيح است.                    د )   استفاده از عبارات وكلمات هشدار

  ساختن شكل ظاهري نوشته به منظور آراستن و جذابيت بيشتر آن را ................ مي گويند.  -21

  پردازيد) صفحه               چاپيالف) صفحه گذاري       ب) صفحه بندي            ج) صفحه 

  مشكل تر است؟كدام نوع  خالصه نويسي از تمام انواع خالصه ها كامل تر و تهيه آن نيز  -22

  د) خالصه علميخالصه  فهرستي           ج) خالصه تفصيلي                 الف)  خالصه آزاد             ب) 

                                                         

 نمره کل:  موفق باشيد.                                                                                                                   


