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  شماره
  جــواب  ســوال  

، از شاخص هاي بعد رابطه اي سرمایه "اعتماد"  1
  درست  .اجتماعی می باشد

احساس و هیجان انسان هاي خالق از تفکر   2
  نادرست  .خالقانه شان بیشتر است

ارائه هر گونه نظر، اندیشه و فکر جدید را چه می   3
  خالقیت  نامند؟

ارتباطات، زیر مجموعه ي کدام بعد از سرمایه   4
  است؟

  سرمایه اجتماعی بعد ساختاري

5  
ارزش آفرینی یعنی هر نوع خدمتی که باعث 

رضایت مشتري شود و مشتري از محصوالت لذت 
  .بیشتري ببرد

  درست

6  
ارزش آفرینی یعنی هر نوع خدمتی که باعث 

رضایت مشتري شود و مشتري از محصوالت لذت 
  .بیشتري ببرد

  درست

7  
ارزش آفرینی یعنی هر نوع خدمتی که باعث 

رضایت مشتري شود و مشتري از محصوالت لذت 
  .بیشتري ببرد

  درست

8  
از تعامل عوامل کارآفرینی ( فرد، خانواده، 

سیستم آموزشی و رسانه ) چه عاملی ساخته می 
  شود؟

  فرهنگ

9  
از تعامل عوامل کارآفرینی ( فرد، خانواده، 

 می ساخته  سیستم آموزشی و رسانه ) فرهنگ
  .شود

  درست
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10  
از تعامل عوامل کارآفرینی ( فرد، خانواده، 

 می ساخته  سیستم آموزشی و رسانه ) فرهنگ
  .شود

  درست

از لحاظ توسعه ي کارآفرینی در خاورمیانه بعداز   11
  فلسطین  ایران کدام کشور قرار دارد ؟

در خاورمیانه بعداز  از لحاظ توسعه ي کارآفرینی  12
  . ایران، فلسطین قرار دارد

  درست درست

  نادرست  .اشتغال نتیجه ي تالش و کوشش است  13
  نادرست  .اشتغال نتیجه ي سرمایه گذاري است  14
 درست  .اشتغال نتیجه ي کارآفرینی است  15

، از شاخص هاي کدام بعد از سرمایه "اعتماد  16
  بعدرابطه اي  اجتماعی می باشد؟

17  
افراد .........وقتی ایده ها و افکار جدیدشان تبدیل 

به محصوالت و تکنولوژي شود، نوآور نامیده می 
  .شوند

  خالق

  نادرست  .افراد چپ دست ، معموال چپ مغزند  18
  درست  .افراد چپ دست ، معموال راست مغزند  19
  درست  .افراد چپ دست ، معموال راست مغزند  20

21  

وجودي که هیجان و احساس از افراد خالق با 
ویژگی هاي آن هاست، منتها آنان بسیار از قدرت 

تفکر خودشان استفاده مینمایند و تفکر خالقانه 
  .مقدم تر از احساس و هیجان است

  درست

افراد خالق براي کار کردن مقید به وقت و زمان   22
 درست  .خاصی نیستند
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23  
طراحی می افراد خالق معموال سناریوهاي جدید 

نمایند و خود را درگیر راه حل هاي موجود قبلی 
  .نمی کنند

  درست

24  
افراد راست مغز بیشتر پذیراي منطق فازي 

هستند درحالیکه افراد چپ مغز بیشتر پذیراي 
  .منطق ارسطویی هستند

  درست

25  

افراد راست مغز بیشتر حادثه جو هستند ، قدرت 
از ویژگی  تخیل باالتري دارند و هنر و خالقیت

هاي این افراد است درحالیکه منطق ارسطویی از 
  .ویژگی هاي افراد چپ مغز است

  درست

  درست  .افراد راست مغز، تفکر ناخودآگاه باالتري دارند  26

27  
افرادي که روابط شخصی و کاري باالیی دارند ، 
 .داراي ویژگی دیدن مشکالت در همه جا را دارند

  
  نادرست

28  
سطح از اعتماد باعث می شود تا افزایش کدام 

مدرسه در شاخص ها و اهدافی که براي خود 
  تعریف کرده است، موفق باشد؟

  همه موارد

اگر در کسب و کار مدیریت و بازاریابی درست   29
  نادرست  . صورت نگیرد دچار ایستایی خواهد شد

اگر در کسب و کار مدیریت و بازاریابی درست   30
  . ایستایی خواهد شدصورت نگیرد دچار 

  نادرست

31  

اگر کسب و کار خالق و نوآور نباشد و ایده هاي 
جدید نداشته باشد نمی تواند خدمات و 

محصوالت جدید ارائه کند و دچار ایستایی می 
  .شود و شکست خواهد خورد

  درست
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32  

اگر کسب و کار خالق و نوآور نباشد و ایده هاي 
خدمات و جدید نداشته باشد نمی تواند 

محصوالت جدید ارائه کند و دچار ایستایی می 
  .شود و شکست خواهد خورد

  درست

33  

اگر کسب و کار خالق و نوآور نباشد و ایده هاي 
جدید نداشته باشد نمی تواند خدمات و 

محصوالت جدید ارائه کند و دچار ایستایی می 
  .شود و شکست خواهد خورد

  درست

34  

نوآور نباشد و ایده هاي اگر کسب و کار خالق و 
جدید نداشته باشد نمی تواند خدمات و 

محصوالت جدید ارائه کند و دچار ایستایی می 
  .شود و شکست خواهد خورد

  درست

35  
آموزش و پرورش با تولید محتواهاي مناسب می 

براي ایجاد کارآفرینی در وپلی تواند با رسانه ها 
 .افراد همکاري نماید

  درست

36  
با تولیدمحتواهاي مناسب می  آموزش و پرورش
براي ایجاد کارآفرینی در  وپلی تواند با رسانه ها

  .افراد همکاري نماید
  درست

37  
آموزش و پرورش با معرفی کارآفرینان موفق و 

 ها رسانه با تواند می  تهیه ي فیلم هاي جذاب
  .راد همکاري نمایداف در کارآفرینی ایجاد براي

  نادرست

38  
 ، فیزیکی هاي سرمایه: از عبارتند انواع سرمایه 

 می  نمادین ، مالی و پولی ، اجتماعی ، انسانی
  .باشد

  درست

39  
 حذف با توجه به قسمت » اینترنت همراه « ایجاد 
 صورت اسکمپر تکنیک سازي ساده و کردن
         . است گرفته

  درست
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با توجه به کدام قسمت » اینترنت همراه « ایجاد   40
  حذف کردن و ساده سازي  صورت گرفته است ؟ تکنیک اسکمپر

 گیري الگو   با توجه به» اینترنت همراه « ایجاد   41
  نادرست  . است گرفته صورت اسکمپر تکنیک

42  
ایجاد تیم هاي دانش آموزي در مدارس و یا تیم 

هایی از دبیران و مدیران باعث ارتقاي کدام 
  شاخص از بعد رابطه اي می گردد؟

  همکاري

43  
ایجاد تیم هاي دانش آموزي در مدارس و یا تیم 

هایی از دبیران و مدیران باعث ارتقاي شاخص 
  .همکاري بعد رابطه اي میگردد

  درست

44  
با استفاده و بهره گیري از مکانیسم مغز و یا 

شناخت بر اساس مکانیزم مغز، می توان تشخیص 
  .داد که آیا افراد خالقیت ذاتی دارند یا خیر

  درست

با ترسیم رویاي آینده می توان در دانش آموز   45
  درست  . انگیزه ایجاد کرد

با توجه به فرصت یابی کارآفرین به این می   46
  نادرست  .اندیشد که فرصتی یابد تا دنیا را تغییر دهد

47  

باال رفتن سطح سرمایه اجتماعی به نسبت باال 
رفتن سطح ارتباطات یک سازمان، موسسه و یا 

نهادها و موسسات دیگر ، بیانگر بعد مدرسه با 
  .ساختاري از سرمایه اجتماعی است

  درست

48  
بانک جهانی هرساله ................... کشور را 

براساس شاخص سرمایهی انسانی طبقه بندي می 
  .کند

130  

کشور را براساس  130بانک جهانی هرساله   49
  درست  .شاخص سرمایه ي انسانی طبقه بندي می کند



 

@MohtavaNemunesoal 7 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 

 بر اساس مکانیزم مغز، کدام گزینه درست است؟  50
  

برخی افراد چپ مغز هستندو برخی دیگر راست 
  مغز

  درست  .براي توسعه ي کسب و کار به سرمایه نیاز است  51

52  
 براي زنده نگه داشتن خالقیت می شود :

جشنواره -2تورگردي کسب و کار ایجاد کرد. -1
     کسب و کار ایجاد کرد.

 درست

53  

براي طراحی برخی محصوالت جدید از موجودات 
طبیعی و ... الگو می گیریم. در مدارس ، از 

مدارس موفق دنیا الگو میگیریم و بر اساس آن 
رنده پ برمبناي  طراحی هواپیما .طراحی می کنیم

ي عقاب انجام می گیرد. نقاش از یک منظره 
طبیعی الگو می گیرد و اثر هنري جدید راخلق 

  .می کند

 درست

براي کار آفرین شدن فقط نیاز به پرورش صحیح   54
 نادرست   . فرد می باشد

براي کار آفرین شدن فقط نیاز به پرورش صحیح   55
  ئادرست   . فرد می باشد

براي کارآفرین شدن حتما باید به دانش   56
  .آکادمیک دست یافت

  نادرست

براي کارآفرین شدن حتما باید به دانش   57
  نادرست  .دست یافتآکادمیک 

58  
بعد ظرفیت در طبقه بندي بانک جهانی براي 

شاخص نیروي انسانی به ظرفیت کشور بر تربیت 
  . نیروي انسانی اشاره دارد

  درست

بعد ظرفیت در طبقه بندي بانک جهانی براي   59
  شاخص نیروي انسانی به کدام مورد اشاره دارد ؟

  تربیت نیروي انسانی درظرفیت کشور 
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60  

به دست آوردن تجربه در فضاي کسب و کار تنها 
 کار و کسب ي  راه موجود براي آموزش اداره

 .است

  

 نادرست

به دلیل وجود تفاوت هاي فردي ، افراد با استفاده   61
  .از کلیشه ي پیشرفت نمی توانند موفق شوند

  درست

به فرآیند به وجود آوردن یک پدیده و یا یک   62
  درست  .اختراع گوییم مفهوم براي اولین بار

به فرآیند به وجود آوردن یک پدیده و یا یک   63
  .مفهوم براي اولین بار نوآوري گوییم

  اختراع

به فردي که مستمرا نظرات ایده ها و افکار جدید   64
  درست  .از خودش ارائه می دهد، خالق گوییم

به فردي که مستمرا نظرات ایده ها و افکار جدید   65
  خالق  ارائه میدهد، چه می گوییم؟از خودش 

بیشتر ویژگی هاي کار آفرینان ذاتی است غیر از   66
  .خالقیت که اکتسابی است و باید آموزش ببینند

 درست

67  

بیشتر ویژگی هاي کارآفرینان ذاتی است غیر از 
دو مورد یکی توانایی اداره کسب و کارو دیگري 

باید توانایی بازار یابی که اکتسابی هستند 
  .آموزش ببینند

  درست

پتانسیل کارآفرینی در سبک تربیتی مقتدر در   68
  درست  .خانواده بیشترین است

پتانسیل کارآفرینی در سبک تربیتی مقتدر در   69
  درست  .خانواده بیشترین است

 فاوتت بی  پتانسیل کارآفرینی در سبک تربیتی  70
  نادرست  .است خوب نسبتا خانواده
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کارآفرینی در کدام سبک تربیتی در پتانسیل   71
  مقتدر  خانواده بیشترین است؟

72  
پرسش هایی از قبیل چیست ؟چه زمانی ؟ چه 

کسی ؟چه مکانی ؟ و چرا ؟ در تکنیک ............... 
  .کاربرد دارند

  کشش مسئله

73  
پنج کلید واژه استفهامی چیست و چه زمانی و 
چه کسی و چه مکانی و چرا در تکنیک کشش 

  .مسئله به کار می روند
  درست

74  
پنج کلید واژه استفهامی چیست و چه زمانی و 
چه کسی و چه مکانی و چرا در تکنیک کشش 

  .مسئله به کار می روند
  درست

75  

 پویایی در کسب و کار باید همراه :

  با خدمات و محصوالت جدید باشد-

  با خالقیت و نوآوري همراه باشد-

  باشد.به فکر رشد و توسعه -

  به درآمدزایی و ثروت زایی توجه دارد-

 درست

76  
پویایی یعنی کسب و کار بتواند رشد کند، توسعه 

پیدا کند و ارزش افزا باشد در ارائه خدمات و 
  .بزرگ شدن شرکت نقش داشته باشد

 درست

تبدیل آموزش به کارآفرینی یعنی؛ تبدیل میزان   77
  درست  .دانش به ارزش افزوده

78  
نیروي انسانی توانمند، خالق ، با مهارت ، تربیت 

کارآمد و ارزش آفرین مربوط به کدام سرمایه 
  است؟

  سرمایه انسانی
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79  
 نسنی از باید   تشویق فرزندان براي کارآفرینی

 آغاز کار و کسب فضاي با آشنایی با کودکی
  .گردد

 درست

80  
 نسنی از باید   تشویق فرزندان براي کارآفرینی

 کار و کسب هاي محیط در کارکردن و نوجوانی
  .گردد آغاز

  نادرست

تعدد و تراکم تماس از شاخص هاي بعد ساختاري   81
  .از سرمایه اجتماعی است

  درست

تعدد و تراکم تماس از شاخص هاي کدام بعد از   82
  عد ساختاري از سرمایه اجتماعیب  سرمایه است؟

محیطی که همه در آن فعالیت می    تعریف اکوسیستم در کدام گزینه آمده است؟  83
  کنندوشاخصه هایی در آن محیط وجود دارد

تغییر سبک زندگی از دالیل اقتصادي اهمیت   84
  نادرست  .شود می         کارآفرینی محسوب

در کدام حیطه ي » تغییر کاربري یک زمین   85
  استفاده دیگر  ؟ گیرد می     تکنیک اسکمپر صورت

درحیطه ي استفاده ي » زمین تغییر کاربري یک   86
  درست  . دیگر در تکنیک اسکمپر صورت می گیرد

تغییر نگرش یعنی ؛ تغییر دیدگاه مثبت یا منفی   87
  .نسبت به مسائل

  درست

  درست  . تقریبا همه ي آدم ها خالق و نوآور هستند  88

به چه شکلی استفاده می » اسکمپر « تکنیک   89
  به صورت فردي و گروهی  شود ؟

فقط به صورت گروهی قابل » اسکمپر « تکنیک   90
  نادرست  .استفاده می باشد
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91  
تمرین ها و تکنیک هایی وجود دارند که به 

وسیله آن ها می توان بخشهایی از مغز را که 
  .فعالیت کمتري دارند، تقویت نمود

  درست

توجه به درآمدزایی و ثروت زایی از مصادیق   92
 درست  .پویایی کسب و کار است

93  
توجه و تمرکز بر افزایش توانمندي دانش آموزان و سطح 

سرمایه ي اجتماعی آن ها را به افراد جریان ساز در 
  .جامعه تبدیل می شوند

  درست

94  
توجه و تمرکز مدیران بر سرمایه ي اجتماعی و 

 ي سرمایه   انسانی فیزیکی و مالی باعث تامین
  .شود می تامین مالی و فیزیکی

  درست

95  
توجه و تمرکز مدیران بر سرمایه ي انسانی و 

اجتماعی باعث تامین سرمایه ي فیزیکی و مالی 
  .می شود

  درست

96  
توسعه ي فردي در اکوسیستم کارآفرینی شامل 

شناخت خود ، شناخت نقاط قوت و ضعف و بهبود 
  . آن ها می باشد

  درست

چپ مغزها بر خالف راست مغزها، بیشتر واقع گرا   97
  ستدر  .هستند

چرا طبق کلیشه ي پیشرفت افراد نمی توانند   98
  وجود تفاوت هاي فردي  موفق شوند؟

، از شاخص هاي بعد "چشم انداز مشترك  99
  درست  .شناختی از سرمایه اجتماعی می باشد

، از شاخص هاي کدام بعد از "چشم انداز مشترك  100
 بعدشناختی  سرمایه اجتماعی میباشد؟

کشور برتر دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی شاخص چهار   101
  نروژ،فنالند،سوئیس،آمریکا  سرمایه ي انسانی کدام ها هستند؟
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چیزي که در کارآفرین ها مشترك است خالقیت   102
  درست  .می باشد

حادثه جویی ، خطر جویی و ریسک پذیري از   103
  راست مغز  ویژگی هاي چه افرادي است؟

از شاخص هاي کدام بعد از  ،"حمایت اجتماعی  104
  سرمایه اجتماعی میباشد؟

  بعد رابطه اي

105  
خانواده مقتدر یعنی خانواده اي که به خاطر 

سختی هایی که در گذشته داشته همه چیز را در 
  .اختیار فرزندش قرار می دهد

  نادرست

خالقیت چیزي است که در کارآفرین ها مشترك   106
  .است

  درست

107  
 ذهن از هنوز  مفهوم ذهنی دارندخالقیت یک 

 تفاوتی مفاهیم سایر با و اند نشده خارج فرد
  .دارد اساسی

 درست

108  
 ذهن از هنوز  خالقیت یک مفهوم ذهنی دارند

 تفاوتی مفاهیم سایر با و اند نشده خارج فرد
  .دارد اساسی

  درست

109  

دانش فنی در طبقه بندي بانک جهانی براي 
سطحی از مهارت و شاخص نیروي انسانی به 

توانمندي هایی که نیروي انسانی دارد ، اشاره 
  .میکند

  نادرست

در انسان هاي خالق، تفکر خالقانه مقدم تر از   110
 درست  .احساس و هیجان است

کدام مورد صحیح نمی » انطباق گرفتن « در بحث   111
  باشد؟

انجام  خفاشرنده ي پ برمبناي  طراحی هواپیما
 می گیرد
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112  
 از منظور    بحث تبدیل آموزش به کارآفرینی در

 خدمات جدید، محصوالت ارائه افزوده، ارزش
   باشد می جدید هاي تکنولوژي و جدید

  درست

113  
براي حل یک مسئله » انفجار بزرگ « در تکنیک 

 تا   بسیاري از راه حل ها را امتحان می کنیم
  .کنیم می پیدا را درست جواب ناگهان

  نادرست

با چراها و زیراهاي متعدد » پنج چرا « تکنیک  در  114
  .موضوعی را مورد بررسی قرار می دهیم

  درست

115  
با چند نوع پرسش » کشش مسئله « در تکنیک 

جنبه هاي مختلف یک مسئله را بررسی می 
  .کنیم

  درست

116  
 نگرش تغییر ، فردي ي توسعه  در حوزه ي فردي

 نتیجه آموزان دانش در میتواند گرفتن الگو و ها
  .باشد داشته

 درست

ها می تواند  نگرش تغییر فقط  در حوزه ي فردي  117
  .در دانش آموزان نتیجه داشته باشد

  نادرست

118  
در ذهن انگیزي با چراهاي مختلف مسئله اي را 

 .مورد بررسی قرار میدهیم

  
 نادرست

در ذهن انگیزي با چراهاي مختلف مسئله اي را   119
  نادرست  .قرار میدهیممورد بررسی 

120  
در سبک تربیتی بی تفاوت در خانواده کدام مورد 

 صحیح است؟
  

تقاضاي رفتار –پاسخگو بودن خانواده پایین 
  مسئوالنه پایین

121  
در سبک تربیتی مستبد در خانواده ، کدام مورد 

 دیده می شود؟
  

پاسخگو بودن خانواده کم و تقاضاي رفتار 
 مسئوالنه زیاد است
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122  
در سبک تربیتی مستبد در خانواده، پاسخگو 

بودن خانواده کم و تقاضاي رفتار مسئوالنه زیاد 
  .دیده می شود

  درست

در سبک تربیتی مقتدر در خانواده کدام مورد   123
  مشاهده می شود؟

پاسخگو بودن خانواده و تقاضاي رفتار 
  .میگیرد انجام  مسئوالنه هردو به صورت منطقی

124  
تربیتی مقتدر در خانواده، پاسخگو  در سبک

بودن خانواده و تقاضاي رفتار مسئوالنه هردو 
   .بسیار زیاد است

  نادرست

125  
در سبک تربیتی مقتدر در خانواده، پاسخگو 

بودن خانواده و تقاضاي رفتار مسئوالنه هردو به 
  .میگیرد انجام   صورت منطقی

  درست

نوآوري می تواند در سیستم آموزشی ، خالقیت و   126
  درست  .پرورش یافته و یا سرکوب شود

127  
در شاخص هاي اقتصادي گفته می شود 

کشورهایی توسعه دارند که در آ ن ها عمر کسب 
  .و کار بیشتر از عمر مدیران آن شرکت ها باشد

  درست

128  
در شاخص هاي اقتصادي گفته می شود 

کشورهایی توسعه دارند که در آن ها شرکت ها 
  .مدیریت و بازاریابی خوبی دارند

  نادرست

در شاخص هاي اقتصادي گفته می شود   129
  ......... کشورهایی توسعه دارند که در آن ها

عمر کسب و کار بیشتر از عمر مدیران آن شرکت 
  .ها باشد

130  
 محصوالت جاي به » نمودن  جایگزین« در شیوه ي 

استفاده کرد . به طور  جایگزین محصوالت از موجود
خالقانه از محصول جدیدي استفاده کرد. مثال به جاي 
  .انرژي خورشید بتوان از باد یا آب یا... استفاده کرد

  درست

در شیوه ي جایگزین کردن می توان به صورت خالقانه دو   131
  نادرست  . محصول را ترکیب کرد و محصول جدید را جایگزین کرد
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توسعه یافته از نظر نیروي انسانی ، در کشورهاي   132
  همه موارد  آموزش به کدام مورد تبدیل می شود؟

133  
در کشورهایی که شاخص سرمایه ي انسانی آن 

ها باالست ، تاکید بر توسعه ي نظام آموزش و 
  .پرورش خصوصا از پایه ي پیش دبستان است

  نادرست

134  
در کشورهایی که شاخص سرمایه ي انسانی آن 

باالست ، تاکید بر توسعه ي نظام آموزش و ها 
  .پرورش خصوصا از پایه ي پیش دبستان است

  درست

در کشورهایی که شاخص سرمایه ي انسانی آن   135
  ها باالست ، تاکید بر چیست؟

تاکید بر توسعه ي نظام آموزش و پرورش 
  .خصوصا از پایه ي پیش دبستان است

  همه موارد  کدام مورد است؟در محیط و بازار ، منابع فرصت   136

137  
 ارباز تغییرات  در محیط و بازار، روندهاي طبیعی ،

 می شمار به فرصت منابع جزء محیطی اتفاقات و
  .روند

  درست

138  
در کسب و کار کدام گزینه » پویایی « در مورد 

 صحیح نمی باشد؟

  

کسب و کار بتواند مدت طوالنی و به شکل 
 دهداولیه به کار خود ادامه 

کدام مورد صحیح است » ذهن انگیزي « در مورد   139
  ؟

با تعدادي سوال ذهن را آماده ي یک 
  مبحث می کنیم

در کسب و کار کدام » رشد و توسعه « در مورد   140
  محصوالت بیشتري تولید شود  مورد صحیح نیست ؟

در مورد سرمایه ي مالی و پولی در مدارس کدام   141
  ؟راهکار صحیح نمیباشد 

تمرکز برمنابع مالی و پولی که از دانش 
  آموزان اخذمی شود

کارآفرینان کدام » فرصت یابی « در مورد ویژگی   142
  گزینه صحیح نمیباشد؟

به دنبال فرصت مناسبی هستند تا دنیا را 
  تغییر دهند

راه می کسی که کسب وکار ارزش آفرین   ؟ است صحیح و کامل مورد کدام » آفرین کار  «در مورد  143
  اندازدکه امکان رشد و توسعه داشته باشد
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 مهم عامل  6در یک اکوسیستم کارآفرینی ،   144
  درست  .دارد وجود

145  

دولت می تواند با ایجاد زمینه هاي آموزش ، در 
دسترس قراردادن مشاورین کارآفرینی و معرفی 
افرادي به عنوان مربی در حوزه ي کارآفرینی می 

  .حامی بودن خود را ایفا نمایدتواند نقش مربی و 

  درست

ذهن انگیزي یا فعال کردن مغز براي شروع یک   146
  .مبحث در شیوه تدریس کاربرد دارد

  درست

رابینسون در انتقاد به سیستم آموزشی ، کدام   147
  نقدهارا بیان کرده است؟

یکسان و خطی بودن آموزش و عدم وجود 
  چالش

148  
سیستم آموزشی ، یکسان رابینسون در انتقاد به 

 را   و خطی بودن آموزش و عدم وجود چالش
  .نماید می مطرح

  درست

راست مغزها بر خالف چپ مغزها، بیشتر واقع گرا   149
  نادرست  .هستند

150  
رتبه ي اول دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی 

شاخص سرمایه ي انسانی متعلق به کدام کشور 
  است ؟

  نروژ

151  
دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی رتبه ي اول 

شاخص سرمایه ي انسانی متعلق به کشور نروژ 
  .است

  درست

152  

رتبه ي ســوم دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی 
شاخص سرمایه ي انسانی متعلق به کدام کشور 

 است ؟
  

 سوئیس

153  
رتبه ي ســوم دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی 

کشور شاخص سرمایه ي انسانی متعلق به 
  .سوئیس است

 درست
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 تغییر سبب توانند می  رسانه ها با الگوگیري  154
  درست  .شوند افراد در کارآفرینی و نگرش

رسانه ها چگونه می توانند بر کارآفرینی تاثیر   155
  همه موارد  داشته باشند ؟

156  
 افراد در نگرش تغییر با توانند می   رسانه ها
 یکارآفرین سوي به حرکت و زندگی سبک تغییر
  .باشند داشته تاثیر آن بر

  درست

157  
زمانی که مبحثی را شروع کنیم ابتدا با تعدادي 

سوال ذهن را آماده می کنیم براي اینکه پذیرش 
  .بهتر صورت بگیرد

 درست

158  
زمانی که مبحثی را شروع کنیم ابتدا با تعدادي 

سوال ذهن را آماده می کنیم براي اینکه پذیرش 
  .بگیردبهتر صورت 

  درست

سبک تربیتی خانواده بر ویژگی هاي شخصیتی   159
 نادرست  .فرزندان تاثیري ندارد

سبک تربیتی خانواده بر ویژگی هاي شخصیتی   160
  نادرست  .فرزندان تاثیري ندارد

161  
سرمایه گذاري روي سرمایه ي انسانی از عوامل 
توسعه ي بلند مدت کشورهاي توسعه یافته می 

  .باشد
  درست

162  
سرمایه گذاري یعنی فرایند تامین مالی ایده ها و 

افکار جدید یا تامین مالی ایده هاي کارآفرینانه 
  . می باشد

  درست

163  
سرمایه گذاري یعنی فرایند تامین مالی ایده ها و 

افکار جدید یا تامین مالی ایده هاي کارآفرینانه 
  . می باشد

  درست
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 ي توسعه  عامل سرمایه ي فیزیکی را مهم ترین  164
  نادرست  .دانیم می کشور

سرمایهی آموزشی یکی از انواع سرمایه محسوب   165
  درست  . می شود

» چیست ؟ چه زمانی ؟ چه کسی ؟.....« سواالت   166
  در چه تکنیکی کاربرد دارد ؟

  کشش مسئله

 با ها توانمندي تقاطع به  شانس از نظر علمی  167
 درست  .شود می اطالق محیطی هاي فرصت

 با ها توانمندي تقاطع به  شانس از نظر علمی  168
 درست  .شود می اطالق محیطی هاي فرصت

صرفا اشتغال دلیل بر کارآفرینی یک شرکت   169
  نادرست  .است

صفت کار آفرینانه بودن یک شرکت در صورت   170
  نادرست  .گیرد می قرار   کوچک بودن آن تحت تاثیر اندازه

171  
درصد مربوط به  34به کارآفرینی، طبق آمار مربوط 

کسانی است که در خانواده هایی در جریان کسب و کار 
درصد مربوط به خانواده هاي کارمند بوده  66بوده اندو 

  .است
  نادرست

172  
درصد مربوط به  66طبق آمار مربوط به کارآفرینی، 

کسانی که در خانواده هایی که در جریان کسب و کار بوده 
  .مربوط به خانواده هاي کارمند بوده است درصد34اندو 

  درست

173  

طبق پژوهش هاي صورت گرفته، سرمایه 
اجتماعی در کشورهاي توسعه یافته و نیز در حال 

توسعه عامل اصلی توسعه میباشد و بعد از آن 
 یبرخ. اند دانسته  سرمایه انسانی را عامل توسعه

 و اجتماعی سرمایه دو مجموع هم ها پژوهش
  .اند دانسته کشورها توسعه عامل را انسانی

  درست
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174  
طبق دسته بندي ارائه شده توسط ناهاپیت و 

، سرمایه اجتماعی شامل 1998گوشال در سال 
  چه ابعادي است؟

  بعد رابطه، بعد شناختی،بعد ساختاري

 خالف باید  عوامل یک اکوسیستم کارآفرینی  175
  درست  . باشند تعامل در باهم و باشند یکدیگر جهت

فرد ، خانواده و سیستم آموزشی و رسانه ها می   176
  . توانند در تغییر فرهنگ موثر باشند

  درست

177  
فرهنگ احترام به کار و کارآفرینی و ارزش 

کارآفرینی توسط رسانه ها چگونه می تواند ایجاد 
  گردد؟

  ساخت فیلم هاي جذاب و پرمحتوا

باورهاي افراد جامعه فرهنگ یعنی ؛ اعتقادات و   178
  نادرست  .که غیر قابل تغییر باشند

فرهنگ یعنی ؛ باورها ، اعتقادات ، نگرش هاي   179
  درست   .یک ملت که از سال هاي قبل شکل گرفته است

  درست  .فرهنگ یک ملت می تواند تغییر پذیر باشد  180
  نااطمینان  .است  فضاي کارآفرینی فضاي ...............  181

 .است   فضاي کارآفرینی فضاي نا اطمینانی  182
 درست  

فقط سفرهاي خارجی می توانند منبع فرصت   183
  نادرست  .براي کارآفرینی باشند

فقط سفرهاي داخلی می توانند منبع فرصت براي   184
  نادرست  .کارآفرینی باشند

فقط سیستم آموزشی و رسانه ها می توانند در   185
  نادرست  . تغییر فرهنگ موثر باشند

قدرت آگاهی درونی در افراد راست مغز باالتر   186
  .است

  درست



 

@MohtavaNemunesoal 20 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 

187  
کار آفرین به کسی گفته می شود که کسب و 

کاري را راه اندازي کند که ارزش آفرین باشد و 
  .قابلیت رشد و توسعه داشته باشد

  درست

188  
کار در کودکی نباید براي کسب درآمد و به 

باشد و فقط براي صورت شبانه روزي و فشرده 
  .آشنایی با کسب و کار باید انجام بگیرد

 درست

کارآفرین شدن و ایده پیدا کردن ، فرآیند پیچیده اي   189
  نادرست  .است

کارآفرین شدن و ایده پیدا کردن ، فرآیند   190
  .پیچیده اي نیست

  درست

  درست  . کارآفرین ها سرمایه گذار هم هستند  191

استفاده از اتفاقات محیطی و پایش کارآفرینان با   192
  فرصت یابی  .روندهاي طبیعی ............... می کنند

استفاده از اتفاقات محیطی و پایش   کارآفرینان چگونه فرصت یابی می کنند؟  193
  روندهاي طبیعی

کارآفرینی از جهت خلق محصوالت جدید اهمیت   194
  .به سزایی دارد

  درست

  همه موارد  به کدام مورد نیاز دارد؟ کارآفرینی در اشخاص  195

کارآفرینی در فرد بستگی به ذات و جوهراو   196
  درست  . دارد پرورش و آموزش به ونیاز  دارد 

 اوجوهر و ذات به بستگی   کارآفرینی در فرد تنها  197
  نادرست  . دارد

  درست  . کارآفرینی نیاز به ایده دارد  198

 ، اجتماعی مانند مختلف دالیل به  کارآفرینی  199
  . والت جدید اهمیت داردمحص خلق و  اقتصادي

  درست

  تامین مالی ایده هاي کارآفرینانه  کدام جمله به معنی سرمایه گذاري است؟  200
  تامین مالی ایده هاي کارآفرینانه  کدام جمله به معنی سرمایه گذاري است؟  201
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  ذهنشان زیاد استفاده نمی کننداز   ؟نیستکدام جمله بیانگر ویژگی افراد خالق   202

کدام جمله در ارتباط با افراد خالق درست   203
  ؟نیست

معموال د رموقع خواب،مطالعه و یا 
  مسافرت خیال پردازي نمی کنند

کدام جمله در ارتباط با عامل توسعه کشورها   204
  ؟نیستدرست 

طبق پژوهش ها در مرحله اول سرمایه 
عامل تاثیر گذار در  انسانی و بعد سرمایه اجتماعی

  توسعه کشورها شناخته شده است

کدام جمله در ارتباط با کارآفرینی در مدارس   205
  درست است؟

کار آفرینی در مدرسه یعنی اینکه دانش 
آموزان بتواننددانشی را که در مدارس کسب می 

  کنند،کاربردي کنند

کدام جمله در ارتباط با کارآفرینی در مدارس   206
  است؟درست 

مفهوم کار آفرینی در مدارس یعنی اینکه 
دانش اموزان را به سمت ایده پردازي و خالقیت و 

  نواوري سوق دهیم

کدام جمله در ارتباط با منطق فازي و ارسطویی   207
  درست است؟

افراد چپ مغز بیشتر پذیراي منطق 
  ارسطویی هستند

  .ناخودآگاه باالتري دارندافراد راست مغز، تفکر   کدام جمله درست است؟  208

ارائه هرگونه نظر وو فکر جدید را خالقیت   کدام جمله درست است؟  209
  می گوئیم

به فردي که مستمرا نظرات ایده ها و افکار   کدام جمله درست است؟  210
  می گوییم خالق جدید از خودش ارائه میدهد، 

نویسندگان بیشتر نقاشان،طراحان و   کدام جمله درست است؟  211
  بزرگ،راست مغز بوده اند

  .افراد چپ دست ، معموال راست مغزند  کدام جمله درست است؟  212

 ؟نیستکدام جمله درست   213
  

،انتظار نداریم در مورد مفهوم خالقیت در مدارس
دانش آموزانمان این مفهوم را اجرا کنندوتنها آن 

 ها را به سمت خالقیت سوق دهیم 
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 ؟نیستکدام جمله درست   214

  

افراد خالق به خاطر پیشرفت هاي 
جدیدي که خلق کرده انددر برخورد با دیگران 

  بسیار مغرور هستند

 کدام گروه از افراد راست مغز نیستند؟  215

  
  عالقمندان به رمان

216  
صحیح » کشش مسئله « کدام گزینه در مورد 

 نمی باشد؟

  

بررسی قرار می با چراهاي مختلف موضوع را مورد 
  دهیم

217  
صحیح » مصمم بودن « کدام گزینه در مورد 

 نیست ؟

  

شکست در کاري نشانه این است که در 
این کار توانمند نیستیم و باید کار دیگري را 

  امتحان کنیم

218  
کدام گزینه در مورد سرمایهی فیزیکی صحیح 

 نمی باشد ؟

  

سرمایه فیزیکی را مهم ترین عامل توسعه 
  بدانیمکشور 

کدام گزینه در مورد مسئولیت پذیري صحیح   219
  نمی باشد؟

باعث مسئولیت  مصمم بودنویژگی 
  .پذیري کارآفرینان می باشد

 ؟نیستکدام گزینه درست   220

  
سرمایه اجتماعی یعنی تربیت نیروي 

  انسانی توانمند،خالق و ارزش آفرین

یت خالقکدام گزینه می تواند به زنده نگه داشتن   221
  تورگردي و جشنواره هاي کسب و کار  کمک کند ؟

 اختراع  کدام مفهوم با سایر مفاهیم تفاوتی اساسی دارد؟  222

  خالقیت  کدام مفهوم تنها ماهیتی ذهنی دارد؟  223

224  
کسب و کار می » ایستایی « کدام مورد از دالیل 

 باشد ؟

  
  عدم توجه به رشد و توسعه کسب و کار

کسب و کار می » ایستایی « مورد از دالیل کدام   225
  نداشتن خالقیت و ایده هاي جدید  باشد ؟
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 درآمدزایی و ثروت زاییعدم توجه به   نیست؟» پویایی « کدام مورد از مصادیق   226

 کدام مورد باعث از بین رفتن خالقیت می شود ؟  227

  
  سرکوب شدن و ویژگی هاي محیطی

228  
مشترك کار آفرینان  کدام مورد به عنوان وجه

 ذکر شده است ؟

  
  خالقیت

229  
فاقد اهمیت » نی کارآفری «   کدام مورد در تعریف

 است ؟

  
  کسب  درآمد 

 کدام مورد صحیح است ؟  230

  
نتیجه ي کسب و کار ارزش آفرین اشتغال 

  زایی است

231  
کدام مورد نمی تواند معیاري براي سنجش کسب 

 باشد ؟ "کارآفرینانه"و کار 

  
  اینکه توانسته باشد به ایستایی برسد

کدام ویژگی ها در رابطه با افرادي است که روابط   232
  همه موارد  شخصی و کاري بیشتري دارند؟

کدام یک از تکنیک هاي خالقیت فردي در شیوه   233
  تدریس کاربرد دارد ؟

  ذهن انگیزي

کدام یک از تکنیک هاي خالقیت فردي در شیوه   234
  ذهن انگیزي  کاربرد دارد ؟تدریس 

 کدامیک از ویژگی هاي افراد راست مغز است؟  235

  
  منطق ارسطویی

  قدرت تخیل باالتر  ؟نیستکدامیک از ویژگی هاي افراد راست مغز   236

کسانی که همیشه به دنبال آسایش و راحتی   237
  .داشت نخواهند را....................   هستند توانایی

  تحمل ابهام
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238  
کسانی که همیشه به دنبال آسایش و راحتی 

واهند داشت و نخ را ابهام تحمل  هستند توانایی
  .به درد کارآفرینی نمیخورند

  درست

239  

کسب و کاري ارزش آفرین و کار آفرین است که 
:خالقیت و نوآوري دارد، درآمدزایی دارد،خدمات 

و محصوالت جدید ارائه می دهد ،روش هاي 
مدیریتی و بازاریابی دارد ، باعث رشد و جدید 

توسعه می شود و پویایی دارد و اشتغال زایی هم 
  .دارد

  درست

240  
کشش مسئله یکی از تکنیک هاي خالقیت فردي 

 .است که در شیوه تدریس کاربرد دارد

  
  نادرست

241  

کشف فرصت هاي جدید براي کارآفرینی با پایش 
و  روندهاي سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی

 .تکنولوژیکی اتفاق می افتد

  

  درست

242  
کشف فرصت هاي جدید براي کارآفرینی با پایش 

روندهاي سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و 
  .تکنولوژیکی اتفاق می افتد

  درست

243  
کشف فرصت هاي جدید براي کارآفرینی صرفا با 

 .پایش روندهاي تکنولوژیکی اتفاق می افتد

  
  نادرست

  .براي موفقیت همه باید به یک راه برویم  پیشرفت چه می گوید؟کلیشه ي   244

کلیشه ي پیشرفت می گوید: براي موفقیت همه   245
  درست  .باید به یک راه برویم
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246  
کلیشه ي پیشرفت می گوید: هرکسی باید با 
 .توجه به توانایی هایش راه موفقیت را پیدا کند

  
  نادرست

247  
وطبقه بندي ، کنش پذیري، عدم قدرت نظم 

حادثه جویی ، خطر جویی و ریسک پذیري از 
  .ویژگی هاي افراد راست مغز است

  درست

  درست  .الگوي موفقیت فردي ، منحصر به فرد است  248

مدیران باید مدرسه را به عنوان یک نهاد یا   249
  درست  .سیستم باز ببینند

250  
مسئله اي ذهن ما را درگیر کرده مداوم با آن 

کلنجار می رویم هفته ها و ماه ها به آن فکر می 
  . میرسیم جواب به  کنیم یکباره 

  درست

251  

مسئولیت پذیري یکی از ویژگی هاي مهم 
کارآفرینان است.کارآفرینان مدیر کار خود 

هستند و مسئولیت پذیر هستند.کارآفرینان در 
دولت ، جامعه و خانواده  قبال مشتریان ،

مسئولیت دارند. ویژگی خودکنترلی باعث 
  .مسئولیت پذیري کارآفرینان می باشد

  درست

مفهوم کارآفرینی در مدارس یعنی ایجاد کسب و   252
  نادرست  .کار و اشتغال میباشد

 چیست ؟» ارزش آفرینی « منظور از   253

  
یعنی هر نوع خدمتی که باعث رضایت 

  مشتري شود

254  
منظور از ارزش آفرینی این است که شخص کار 
آفرین از ارائه ي محصوالت و کسب و کار خود 

  .لذت بیشتري ببرد
  درست
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255  
مهم ترین منبع فرصت یابی ، هوشیاري 

 .کارآفرینانه است

  
  نادرست

  درست  .موفقیت صرفا یک نتیجه نیست  256

ی منرخ کار آفرین شدن در ایران ، کمتر از بیست   257
  درستنا  .باشد

نرخ کار آفرین شدن در ایران ، کمتر از یک می   258
  درست  .باشد

259  

نقش معلمان و مدیران و والدین در رابطه با 
اکوسیستم کارآفرینی ، تشویق دانش آموزان به 

 . شناخت بهتر خودشان، می باشد

  

  نادرست

260  

نقش معلمان و مدیران و والدین در رابطه با 
تشویق دانش  : کارآفرینی این استاکوسیستم 

آموزان به شناخت بهتر خودشان، ترغیب آنها به 
 دبهبو آشنایی با نقاط قوت و ضفشان وکمک به 

  . باشد می ها آن

  درست

261  
نقش معلمان و مدیران و والدین در رابطه با 

 اکوسیستم کارآفرینی کدام است؟

  
  همه موارد

262  
از مراکز صنعتی  هر قدر بازدیدهاي دانش آموزان

بیشتر شود، نتایج بهتري براي آن مدرسه به 
  .دنبال خواهد داشت

 درست

هم راستایی عوامل یک اکوسیستم کارآفرینی، به   263
  درست  .است اکوسیستم عناصر بودن جهت هم  معناي
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264  
هم راستایی عوامل یک اکوسیستم کارآفرینیبه 

 چه معنا می باشد؟

  

 عناصر بودن جهت هم  به معناي
  است اکوسیستم

265  
از شاخص هاي کدام بعد از سرمایه  "همکاري

 اجتماعی می باشد؟

  
  بعد رابطه اي

266  

همکاري، یکی از شاخص هاي بعد رابطه اي 
سرمایه اجتماعی، است. هر چه سطح همکاري و 
ارتباط نزدیک اعضاي یک سازمان بیشتر باشد، 

  .سرمایه اجتماعی آن نیز بیشتر خواهد شد

  درست

مهم » کارآفرینی « همه موارد زیر در تعریف   267
  کسب در آمد    هستند غیر از

هوشیاري کارآفرینانه به آموزش صحیح و   268
 نادرست  .خالقیت اشاره دارد

هوشیاري کارآفرینانه به ریزبینی و دقت اشاره   269
  .دارد

 درست

هوشیاري کارآفرینانه به ریزبینی و دقت اشاره   270
  درست  .دارد

  ریزبینی و دقت  هوشیاري کارآفرینانه به کدام ویژگی اشاره دارد؟  271

 .شود می  هوشیاري کارآفرینانه سبب ................  272

  
 کشف فرصتها

 می   هوشیاري کارآفرینانه سبب کشف فرصت ها  273
  .شود

 درست

274  
 می   هوشیاري کارآفرینانه سبب کشف فرصت ها

 .شود

  
  درست
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وظیفه ي کارآفرین در رابطه با مشکالت ، دقت به   275
  درست  . مشکالت و حل آن ها می باشد

وقتی دچار روزمرگی می شویم ، به مسائل   276
  درست  .اطرافمان دیگر توجه نمیکنیم

277  

وقتی دو نهاد یا موسسه، تفاهم نامه همکاري 
منعقد می کنند، عدم رعایت چه نکته اي می 

فراموشی سپردن قضیه همکاري و تواند باعث به 
 نرسیدن به نتیجه مطلوب گردد؟

  

  میزان و کیفییت ارتباطات

وقتی دیگران به دنبال حل مسائل هستند ، به   278
  نادرست  .مسائل اطرافمان دیگر توجه نمی کنیم

279  

وقتی روي ساختار فکر می کنیم و تغییراتی در 
آن ایجاد می کنیم یعنی حیطه ي نظم دهی 
 .مجدد تکنیک اسکمپر را استفاده کرده ایم

  

  درست

280  

وقتی روي ساختار فکر می کنیم و تغییراتی در 
آن ایجاد می کنیم یعنی حیطه ي نظم دهی 
 .مجدد تکنیک اسکمپر را استفاده کرده ایم

  

  درست

281  

وقتی مسئله اي را که با آن برخورد می کنیم کش 
از جنبه هاي بدهیم آن را ریشه یابی می کنیم و 

مختلف به آن مسئله نگاه می کنیم، این کار باعث 
می شود دیدهاي جدیدي نسبت به آن پیدا 

  .کنیم

  درست

ویژگی خودکنترلی باعث مسئولیت پذیري   282
  درست  .کارآفرینان می شود
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یادگیري با کسب تجربه و مطالعه مسیر   283
  درست  .کارآفرینی را هموار می کند

بیشتر در کارآفرینی سبب پتانسیل یادگیري   284
  درست  .کشف فرصت می شود

یادگیري در کارآفرینی کدام مورد را سبب می   285
  شود؟

یادگیري بیشتر در کارآفرینی سبب 
  پتانسیل کشف فرصت می شود

یک باور درست است که بگوییم کارآفرینی همان   286
  نادرست  .اشتغال زایی است

287  
آموزش در سیستم یکسان و خطی بودن 

آموزشی که توسط رابینسون مطرح شده ، به چه 
  معناست؟

عدم توجه به استعدادهاي متفاوت دانش 
  آموزان و در یک خط قرار دادن آنها

288  
یکی از مراکز بسیار مهم که می تواند نقش 

اساسی در ایجاد کارآفرینی در افراد داشته باشد 
  کدام است؟

  سیستم آموزشی

289  
مراکز بسیار مهم که می تواند نقش یکی از 

اساسی در ایجاد کارآفرینی در افراد داشته باشد، 
  .سیستم آموزشی است

  درست

      
      
      
      
      

 



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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