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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه 07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 66/67/6076: تاریخ امتحان )نمونه(دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 ندرزابیات، ملکی،  انآقاینام دبیر:  کارآفرینی و تولید درس: 6076-6072سال تحصیلی  یازدهم پایه : 3و  2و  6 صابرین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 5/1در عبارات زیر،موارد صحیح و غلط را مشخص کنید.) -1

 1/7 61 (    )غ)    (     ص .است بودن ارزان تر با مساوی همیشه ( صرفه جویی6-6 

 1/7 00 (    )غ)    (     ص کرد. کسب را آن توان می که بلکه دانش است نیست استعداد خلّق ( تفکر2-6 

 1/7 15 (    )غ)    (     ص بینند. نمی را خود کامل توانایی افراد ( بیشتر3-6 

  

 نمره( 4جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل نمایید.) -2

 1/7 6 .می کنند فعالیت.........................  سری یک اساس بر تیم ( افراد6-2 

 1/7 66 .است........................................ تیم، توسعۀ و تشکیل مراحل حساسترین از ( یکی2-2 

 1/7 06 .................. و ................... است. نهایی محصول دو دارای انسان ( مغز3-2 

 1/7 17 ............................. است. همان گراهم ( تفکر0-2 

 1/7 11 ( در شش روش کاله تفکر،کاله زرد .............................. است.1-2 

 1/7 13 دارند.      را ........................... و مشکل حل توانایی و اندارزش با هاایده ( برخی1-2 

 1/7 01 دارد. همراه به .......................... را نهایت در که است کشور صاداقت محرک موتور ( کارآفرینی0-2 

 1/7 86 .کرد................  را آن باید ابتدا کاری و کسب هر شروع از ( قبل8-2 

 

 نمره( 4به سؤاالت زیر،پاسخ کوتاه دهید.) -3

 1/7 2 چه چیزی نیاز دارد؟ به صحیح، مسیر در کردن حرکت و موفقیت کسب برای تیمی ( هر6-3 

 1/7 60 آینده،چیست؟ خلق حرکت و عامل ترین ( مهم2-3 

 1/7 02 های چه افرادی است؟منطقی از ویژگی و عقالیی نگر، جزئی گر،تحلیل ( قانونمند،3-3 

 1/7 12 ای طراحی شده است؟( کاربرد اصلی روش اسِکَمپرِ بر چه پایه0-3 

 1/7 15 نمی بینند؟ را خود کامل اییتوان افراد بیشتر ( چرا1-3 

 1/7 18 الگوبرداری چیست؟ روش ( بهترین1-3 

 1/7 00 برای کارآفرینی کدام است؟    نیاز مورد های ( مهارت0-3 

 1/7 86 باید چه کرد؟ ابتدا کاری و کسب هر شروع از ( قبل8-3 

  

 نمره( 2مفاهیم زیر را تعریف کنید. ) -4

 6 60 ( مسأله یابی:6-0 

 

 6 00 ( تفکر خالّق:2-0 

 

 نمره( 5/3فقط نام ببرید. ) -5

 1/6 5 اثربخش )سه مورد(: تیمی کار ( موانع6-1 

 2 18 می گیرد؛ انجام اقدام چهار با دیگر جوامع در جدید کارهای و کسب از برداری ( الگو2-1 
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 نمره( 5به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. ) -6

6 5 شوند؟ شناسایی مواردی چه باید تیمی کار تقویت ( برای6-1 

  

 

 1/6 03 چیست؟ انتقادی ( منظور از تفکر2-1 

 

 

 6 13 ( بهترین ایده کدام است؟3-1 

 

 

 1/6 08 یابد و چه اثراتی را به دنبال خواهد داشت؟( بیکاری در چه صورتی کاهش می0-1 

 

 

 

 

 

 موفق باشید  
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 کارآفرینی و تولیددرس  راهنمای تصحیح

 نمره( 5/1صحیح و غلط بودن ) -1
 نمره( 1/0ـ  74( غلط )ص1-2  نمره( 1/0ـ  11غلط )ص (1-1 

 نمره( 1/0ـ  15( صحیح )ص3-1 

 نمره( 4جاهای خالی ) -2

 (1/0ـ  11ناگهانی )ص تغییر یا طوفان ( مرحلة2-2 نمره( 1/0ـ  1ضوابط )ص و ( اصول1-2 

 نمره( 1/0ـ  10منطقی )ص ( تفکر2-7 نمره( 1/0ـ  71( مغز ـ ایده )ص3-2 

 نمره( 1/0ـ 53( رفع نیاز ) ص2-5 نمره( 1/0ـ  15آفتاب )ص  نور ( نماد1-2 

 نمره( 1/0ـ  81( طراحی )ص2-8 نمره( 1/0ـ  41( رفاه جامعه )ص4-2 

 نمره( 5/3پاسخ کوتاه ) -3
 نمره(   1/0ـ  2( راهنمای تیم )ص1-3 

 نمره( 1/0ـ  14( هدف گذاری )ص2-3 

 نمره( 1/0ـ  71افراد چپ مغز )ص( 3-3 

 نمره( 1/0ـ  12( خالقیت فردی )ص7-3 

 نمره( 1/0ـ  15)ص .اند نشده فرصت تشخیص به موفق ( زیرا1-3 

 نمره( 1/0ـ  58( اگر کاوشگری در جهان را دوست دارید. )ص5-3 

 نمره( 1/0ـ  44( مهارت های مدیریتی و فنی )ص4-3 

 نمره( 1/0ـ  81( طراحی )ص8-3 

 نمره( 2تعریف کنید.)  -4
 (نمره 1 ـ17 ص)آنها می گویند. ـ  بندی اولویت و مسائل،تعریف شناسایی فرایند ( به1-7 

 (نمره 1 ـ 74ص)  موجود هایایده کاربرد و طریق ترکیب،تغییر از جدید اهداف و هاحلراه خلق و تولید تواناییِ به( 2-7 

 نمره( 5/3نام ببرید. ) -5
ها ـ متعهد به مسئولیت نبودن صحیح ـ بی توجهی به اهداف تیم ـ متعهد اعتمادی میان اعضا ـ نداشتن روابط ( بی1-1 

 (نمره 1/1 مجموعاً 1/0 کدام هر مورد سه ـ 5 ص) ها ـ نبودن به برنامه

 نمره( 2نمره مجموعاً  1/0ـ هر مورد  58محیط )ص و بازار ـ سفر ـ دیگران با ارتباط ـ گردی ( وب2-1 

 نمره( 6پاسخ کامل ) -6
 و تالش نهایت با و کنید میدارد،شناسایی باز خود اهداف به دستیابی از را تیم که را محدودیتهایی و موانع ( باید1-5 

 نمره( 1ـ  5بردارید. ـ )ص گام اثربخش تیمیِ کار موانع جهت رفع در کوشش

 افراد انتقادی تفکر در.است گیری نتیجه و قضاوت یک برای مدارک و شواهد،دالیل وجوی جست در که است ( تفکری2-5 

ورد م مختلف های دیدگاه از را می بینند،آنها و می شنوند می خوانند،می نویسند، که اطالعاتی تمام جای پذیرفتن به

 نمره( 1/1ـ  73ـ )ص .می دهند قرار و ارزیابی تحلیل و مشاهده،تجزیه

ـ  53)ص.دهد افزایش مشتری در را خرید تمایل و کند برآورده و شناسایی را مشتری نیاز که است آن ایده ( بهترین3-5 

 نمره( 1

 اهشک انسانی ملی، های سرمایه خلّاقیت و تفکر نیروی و توان به اتکا و داخلی تولید از حمایت صورت ( بیکاری،در7-5 

 صنایع فعالیت طریق از این کند،ومی ممانعت رویه بی واردات منظور به مالی منابع خروج از همچنین و یابد می

 نمره( 1/1ـ  48)ص .است پذیر امکان کشور


