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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 00:11 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران آزمون آنالین شماره صندلی : 
 دقیقه 01 زمان امتحان:   تهران 01اداره آموزش و پرورش منطقه   

 10/01/0911   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 بهرامیان -آقایان اندرز  نام دبیر:  کارآفرینی درس: 0911-0011سال تحصیلی  یازدهم پایه : 9و و1و  0صابرین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 
 

 0/0 در عبارات زیر،موارد صحیح و غلط را مشخص کنید. -0
 غ)   ( ص)    ( نمره( 5/0) ضوابط فعالیت می کنند. و اصول سری اساس یک بر تیم افراد (1-1 
 )   (غ )    (ص نمره( 5/0)کرد.  کسب را آن توان می که بلکه دانش است نیست استعداد خلّق ( تفکر2-1 
 )   (غ )    (ص نمره( 5/0)بینند. نمی را خود کامل توانایی افراد بیشتر (3-1 

 0 جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل نمایید. -1
 نمره( 5/0) تیمی کار برای....................  مانع که دهد رخ مواردی است ممکن تیمی کارهای ( در1-2 
 نمره( 5/0)است.  مطابق .............................. افراد هایویژگی با مشاغل از ( برخی2-2 
 نمره( 5/0).................. و ...................  نهایی محصول دو دارای انسان ( مغز3-2 
 نمره( 5/0).............................  همان گراهم ( تفکر4-2 
 نمره( 5/0)( در شش روش کاله تفکر،کاله قرمز .............................. 5-2 
 نمره( 5/0)دارند.  را ........................... و مشکل حل توانایی و اندارزش با هاایده ( برخی6-2 
 نمره( 5/0)ارد. د همراه به .......................... را نهایت در که است رکشو اقتصاد محرک موتور ( کارآفرینی7-2 
 نمره( 5/0)در پی دارد.  را ...............................کشور داخل، تولید از ( حمایت8-2 

 0 .به سؤاالت زیر،پاسخ کوتاه دهید -9
 نمره( 5/0)می گویند؟ بندی آنها،چه اولویت و مسائل،تعریف شناسایی فرایند ( به1-3 
 نمره( 5/0)آینده،چیست؟ خلق حرکت و عامل ترین ( مهم2-3 
 نمره( 5/0)های چه افرادی است؟منطقی از ویژگی و عقالیی نگر، جزئی گر،تحلیل ( قانونمند،3-3 
 نمره( 5/0)ای طراحی شده است؟( کاربرد اصلی روش اسِکَمپرِ بر چه پایه4-3 
 نمره( 5/0)شدن چیست؟ برای کارآفرین عنصر ترین( مهم5-3 
 نمره( 5/0)الگوبرداری چیست؟ روش ( بهترین6-3 
 نمره( 5/0برای کارآفرینی کدام است؟) نیاز مورد های ( مهارت7-3 
 نمره( 5/0)باید چه کرد؟ ابتدا کاری و کسب هر شروع از ( قبل8-3 

 1 مفاهیم زیر را تعریف کنید. -0
 نمره( 1) ( تیم:1-4 
 نمره( 1) تفکر خالّق: (2-4 

 0/9 فقط نام ببرید.  -0
 نمره( 5/1) اثربخش )سه مورد(: تیمی کار ( موانع1-5 
 نمره( 2) ترتیب )چهار مورد(:یابی بهایده های( روش2-5 
 نمره( 0به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. ) 

 0 چگونه فرایندی است؟ شخصی توسعۀ برنامۀ -1
 0/0 چیست؟گرا منظور از تفکر هم -0
 0 بهترین ایده کدام است؟ -8
 0/0 یابد و چه اثراتی را به دنبال خواهد داشت؟بیکاری در چه صورتی کاهش می -1
 

 موفق باشید   

  


