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مدیران آموزشی

تست توانایی مدیریت
کَئیش سیز اس چْار سؤال تشکیل شذُ کِ تِ شوا خَاّذ گفت آیا تزای ایي کِ یک هذیز حزفِ ای تاشیذ ،شایستگی
السم را داریذ یا ًِ .سؤال ّا هشکل ًیستٌذ .در هَرد ّز سؤال اٍل سعی کٌیذ خَدتاى پاسخ تذّیذ ٍ تعذ پاسخ را
تخَاًیذ تا تثیٌیذ درست جَاب دادُ ایذ یا خیز .
 - 1اس شوا خَاستِ شذُ یک سرافِ را در یخچال قزار دّیذ .چطَر ایي کار را اًجام هی دّیذ؟
درب یخچال را تاس هی کٌین .سرافِ را داخل یخچال هی گذارین ٍ سپس درب آى
ایي سؤال ایي است کِ هشخص شَد آیا شوا اس آى دستِ

خیلی پیچیذُ تثیٌٌذ یا خیز !

را هی تٌذینّ .ذف اس

افزادی ّستیذ کِ توایل دارًذ هسائل سادُ را

 - 2حال اس شوا خَاستِ شذُ یک فیل را در یخچال قزار دّیذ .چِ هی کٌیذ؟ آیا پاسخ شوا ایي است کِ درب
یخچال را تاس هی کٌین ٍ فیل را در یخچال هی گذارین ٍ درب آى را هی تٌذین؟

ًِ! ایي درست ًیست !

پاسخ صحیح ایي است کِ درب یخچال را تاس هی کٌین .سرافِ را اس یخچال خارج

هی کٌین .فیل را در

یخچال هی گذارین ٍ درب آى را هی تٌذین .ایي سؤال تزای ایي است کِ هشخص شَد آیا شوا تِ ًتایج کار

ّای قثلی خَد ٍ تأثیز آى تز تصوین گیزی ّای تعذی تاى فکز هی کٌیذ یا خیز .

 -3شیزشاُ یک کٌفزاًس تزای حیَاًات جٌگل تزتیة دادُ است کِ تِ جش یک

حیَاىّ ،وگی حیَاًات

در آى حضَر دارًذ .آى یک حیَاى غایة کیست؟
اگز پاسخ دادُ ایذ کِ اسکار تزادر کَچک شیزشاُ حیَاى غایة است تاس ّن اشتثاُ کزدُ ایذ .یادتاى رفتِ
کِ فیل االى در یخچال است؟ پس حیَاى غایة ایي جلسِ تایذ فیل تاشذ! ّذف اس ایي سؤال ایي است کِ

حافظِ شوا در تِ خاطز سپزدى اطالعات سٌجیذُ شَد .

اگز تا ایي جا تِ سؤاالت پاسخ درست ًذادُ ایذ ًگزاى ًثاشیذٌَّ .س یک سؤال دیگز هاًذُ است .
ایذ اس یک رٍدخاًِ عثَر کٌیذ کِ هحل سکًَت کزٍکَدیل ّاست .شوا قایق ًذاریذ .چِ هی کٌیذ؟
 -4ب
خیلی سادُ است! تِ داخل رٍدخاًِ پزیذُ ٍ تا شٌا کزدى اس آى عثَر هی کٌیذ .

کزٍکَدیل ّا؟ آى ّا االى در جلسِ ای ّستٌذ کِ شیزشاُ تزتیة دادُ! ّذف اس

ایي سؤال ایي است کِ

هشخص شَد آیا اس اشتثاُ ّای قثلی خَد درس هی گیزیذ کِ دٍتارُ آى ّا را تکزار ًکٌیذ یا خیز !
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کاربر گرامی:
این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز
به پرسشنامه استاندارد ،امتیازبندی ،تفسیر و روایی-پایایی دارید به سایت مادسیج مراجعه نمایید.
ورود به سایت مادسیج
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