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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 :::11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه :1 :زمان امتحان تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 0/10:1:/11:  تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگینام  
 (ماه خرداد)نیمسال دومنوبت امتحانی   
 اندرز  -ان هاشمی آقاینام دبیر:  کارگاه کارآفرینی درس: ::10-10:1سال تحصیلی  یازدهم پایه : 0و 1و  1صابرین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 4) ( جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل نمایید.1
 5/0 11 .اوست..............................................................گام، مداری،مهمترین مشتری اجرای روش در (1-1 
 5/0 19 .دهند می تشکیل را کار و کسب های شَریان........ ..................کارند، و کسب قلب.... ............ (2-1 

 5/0 101 .است................. .............کارها؛ و کسب از بسیاری زیربنای ( سنگ9-1ِ 

 5/0 109 ........توصیف می کند..............شود،........... می ایجاد خاص کار و کسب مدل یک اجرای حین که را هایی هزینه ترین ( مهم4-1 
 5/0 101 .است....... ..........................آن مهم نکات و وکار کسب طرح از ای ( چکیده5-1 

 5/0 110 .است.............. .................. کار و کسب هر ( هدف6-1 

 5/0 115 می دهد. ارائه را مشتریان جذب برای....... ................مشتریان، شناخت و بازار بررسی از استفاده ( با7-1 

 5/0 121 .است توانمند.......... .................محصول، یک تولید برای منبع ترین ( مهم8-1 

  

 نمره( 3( به سؤاالت زیر،پاسخ کوتاه دهید.)2
 5/0 85 چیست؟ مشتریان توسط کارها و کسب سایر به نسبت کار و کسب یک ترجیح ( دلیل1-2 

 5/0 81 شود؟ می مواردی چه شامل خود مشتریان با شرکت یک میان ( واسطۀ2-2 

 5/0 11 کند؟ جلب را خود مشتریان رضایت تواند نمی کاری و کسب صورتی ( در چه9-2 

 5/0 17 ؟ کنید درآمد کسب و حفظ مشتریان با را خود ارتباط شود می باعث عاملی ( چه4-2 

 5/0 115 چیست؟ وکار کسب طرح قسمت ترین ( مهم5-2 

 5/0 121 چیست؟ برای خوبی مبنای عنوان به محصول از مشتری رضایت میزان ( غالبا6-2ً 

 

 نمره( 2( مفاهیم زیر را تعریف کنید. )3
 1 104 :مثال ذکر با ثابت های ( هزینه1-9 

 

 1 114 ( پاداش:2-9 

 

 نمره( 3( فقط نام ببرید. )4
 1 85 پیشنهادی)چهار مورد(: های ارزش توسعه های ( راه1-4 

 

 25/1 19 درآمدزایی)پنج مورد(: های روش ( انواع2-4 

 

 75/0 109 کار)سه مورد(: و کسب در شراکت ایجاد های ( انگیزه9-4 

 

 

 نمره( 8دهید. )( به سواالت زیر پاسخ کامل 5
 1 85 چیست؟ از متشکل پیشنهادی ارزش ( هر1-5 
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 5/1 101 .دهید توضیح اختصار است؛به کار و کسب در شراکت ایجاد های انگیزه از یکی خاص های فعالیت و منابع ( کسب2-5 

 

 

 

 

 

 1 105 است؟ سندی وکار،چگونه کسب ( طرح9-5 

 

 

 

 

 

 1 110 چیست؟ وکار کسب هدف اسالم ( در4-5 

 

 

 

 

 1 114 چیست؟ متعارف دستمزد و اجرت از ( منظور5-5 

 

 

 

 

 

 1 118 چیست؟ بازاریاب اسالمی،مسئولیت دیدگاه ( در6-5 

 

 

 

 

 5/1 111 .دهید توضیح را خدمت یا محصول هر تولید در مهم موضوعات از یکی عنوان به کار اجرای روش ( طراحی7-5 

 

 

 

 

 

 

 

  موفق باشید   
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 کارگاه کارآفرینینامه  پاسخ

 نمره( 4( جاهای خالی )1

 نمره( 5/0ـ  19درآمدی )ص الگوهای  ( مشتریان1-2 نمره( 5/0ـ  11انتظارات )ص و مشتری نیاز دقیق ( شناسایی1-1 

 نمره( 5/0ـ  109( برآورد هزینه ها )ص1-4 نمره( 5/0ـ  101( مشارکت ها )ص9-1 

 نمره( 5/0ـ  110( به دست آوردن سود )ص1-6 نمره( 5/0ـ  101( خالصه اجرایی )ص5-1 

 نمره( 5/0ـ  121انسانی )ص نیروی از مندی ( بهره1-8 نمره( 5/0ـ  115بازاریابی )ص های ( روش7-1 

 نمره( 3( پاسخ کوتاه )2
 نمره( 5/0ـ  85( ارزش پیشنهادی )ص1-2 

 نمره( 5/0ـ  81فروش )ص و ارتباطی،توزیع های ( کانال2-2 

 نمره( 5/0ـ  11کند. )ص آوری جمع را مشتریان مهم های مشخصه حداقل نتواند ( اگر9-2 

 نمره( 5/0ـ  17( منابع )ص4-2 

 نمره( 5/0ـ  115بازاریابی )ص و بازار ( برنامه5-2 

 نمره( 5/0 ـ 121ص) کیفیت سطح ( سنجش6-2 

 نمره( 2( تعریف کنید.) 3
 یزیکیف دستمزدها، امکانات  مانند دستمزد،.مانند می باقی شده،ثابت تولیده خدمات و کاال میزان از فارغ که هایی هزینه ثابت های ( هزینه1-9 

 نمره( 1ـ  104)ص.است...  و

 .ددگر می پرداخت عادی عملکرد سطحی باالتر از در و العاده فوق کار مقابل در دستمزد یا حقوق بر عالوه که است ای العاده فوق ( مزایای2-9 

 نمره( 1ـ  114)ص

 نمره( 3( نام ببرید. )4
 نمره( 25/0ـ هر مورد  85)ص نشان  خطر قابلیت  خطرـ کاهش ـ سازی سفارشی ـ قیمت ـ ـ عملکرد ( تازگی1-4 

 نمره( 25/0ـ هرم ورد  19دستمزدکارگزاری )ص  تبلیغات انجام  عضویت حق  ها دارایی فروش  استفاده ( حق2-4 

 نمره( 75/0ـ  101تولید )ص کردن( هزینۀ )سرشکن کاهش ـ خاص های فعالیت و منابع کسب ـ خطر ( کاهش4-9 

 نمره( 8( پاسخ کامل )5

 نمره( 1ـ  85)ص .نماید می برآورده را مشتریان از خاصی نیازهای بخش که است خدمات یا محصوالت از منتخب ای بسته از ( متشکل1-5 

 زمینۀ در دیگر کارهای و کسب به اتکا با کارها و کسب از بعضی. دارند خود نیاز مورد منابع زمینۀ در هایی محدودیت کارها و ( کسب2-5 

 انش،د کسب به نیاز هایی مشارکت چنین انگیزة .دهند می گسترش را خود های قابلیت ها، فعالیت از برخی انجام و خاص منابع تهیۀ

 نمره( 5/1ـ  101)ص .است مشتریان به دسترسی و مجوزها

 هک است ای یا نقشه. کند می بیان مشخص زمانی دورة یک در را وکار کسب یک فعالیت اجرای روش که است منظمی و مکتوب ( سند9-5 

 نمره( 1ـ  105)ص .کند می تعیین بخش به بخش وکار کسب اقدامات اجرای در را افراد حرکت مسیر

 وکار کسب و تجارت جهت همین به. است نوعان هم و مسلمانان به رسانی خدمت آن موازات به بلکه نیست، سود آوردن دست به ( صرفا4-5ً 

 نمره( 1ـ  110)ص .شود می تلقی عبادت اسالم در

 ستمزدید حداقل متعارف، بنابراین،اجرت. بکند تهیه را مسکن و لباس غذا، قبیل از قبولی؛ قابل زندگی آن، با بتواند کارگر که است ( آن5-5 

 آن درآمد و سود تولید، و کار پیشرفت فنی، کیفیت به توجه با را آن کار، طبیعت که مقداری آن اضافۀ به کند، برآورده را نیاز که است

 نمره( 1ـ  114)ص .کند می اقتضا شغل،

 دگانکنن مصرف به آسیبی هیچ و است شده تهیه حالل های شیوه به و بوده )طیب( یعنی حالل محصول، که یابد اطمینان که است ( آن6-5 

 نمره( 1ـ  118)ص .نمی رساند جامعه و

. شود ایجاد نظر مورد خدمتِ یا کاال تا شود سپری باید مراحلی چه یعنی است؛ کار اجرای روش طراحی تولید، مراحل ترین مهم از ( یکی7-5 

 متحمل یدبا را بیشتری زحمات و ها تالش کار این انجام دادن در دارد، تازگی چقدر اش ایده اینکه به بسته تولیدکننده، یا کارآفرین فرد

 دارند ابهیمش کار که وکارهایی کسب از یا پرسید مطلع افراد از توان می برای این کار.یابد دست مناسب روش یک به تولید برای تا شود

 نمره( 5/1ـ  111)ص .دهد می شما به را خوبی اطالعات نیز اینترنت در وجو جست مثل همیشه. نمود بازدید

 


