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  شماره
  جــواب  ســوال  

1  

در روش تدریس مبتنی بر اقدام و انجام به دانش آموز  .
مهارت یاد داده می شود ، دانش آموز از طریق انجام 
ا که یاد دادن محتوا را یاد می گیرد. وقتی کاربرد چیزي ر

 .گرفته در دنیاي واقعی حس کند محتوا نهادینه می شود

  درست

2  
درصد دانش آموزانی که وارد مدرسه می شوند در آینده  65 »

 این»در مشاغلی به کار گرفته می شوند که هنوز وجود ندارند.
  تلنگر را میتوان با بلند پروازي و توفیق طلبی برنامه ریزي کرد

  نادرست

3  
دانش آموزانی که وارد مدرسه می شوند در آینده  درصد 65 »

 این» در مشاغلی به کار گرفته می شوند که هنوز وجود ندارند.
  . تلنگري اساسی است پس باید دیدگاه بلندمدت نگرانه داشت

 درست

4  
درصد دانش آموزانی که وارد مدرسه می شوند در آینده  65 »

 این» وجود ندارند. در مشاغلی به کار گرفته می شوند که هنوز
  تلنگر را با کدام مورد می توان برنامه ریزي کرد ؟

 دیدگاه بلندمدت نگرانه
  

 مهارت روامداري  در کدام یک از مهارت ها مطرح می گردد؟» تاب آوري  »  5
 

در مهارت نه گفتن قاطعانه به کار می رود و » تاب آوري  »  6
  .سعی کنیم آن را ارتقا دهیم

 نادرست
  

  ارد؟د کاربرد خالقیت پرورش در کدام توصیه» گریز اندیشی  »  7
برخی روزها بر خالف عادت هاي خود عمل 

 .کنیم
  

وقتی دانش آموزبا مباحث جدید مواجه می شود که قبال به  »  8
  مربوط به کدام نوع تفکر است؟» آن پرداخته نشده 

 تفکر واگرا
  

ر ي تفکاتفاق و پیشامد منبع خالقیت و تقویت کننده   9
  .خالق می باشد

  درست

احساس و هیجان انسان هاي خالق از تفکر خالقانه شان   10
  نادرست  .بیشتر است

 درست  .آخرین مرحله در طوفان فکري صورت جلسه ي نهایی است  11
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 درست  .آخرین مرحله در طوفان فکري صورت جلسه ي نهایی است  12
  

  صورت جلسه نهایی  آخرین مرحله در طوفان فکري کدام است ؟  13

  نادرست  .باشد می تدریجی نوآوري نتایج از یکی بهتر خدمات اراده  14

  درست  . آراستگی باعث ارتقا و افزایش اعتماد به نفس می شود  15

  خالقیت  ارائه هر گونه نظر، اندیشه و فکر جدید را چه می نامند؟  16

   .........ارائه ي دانش محض در مدارس باعث می شود  17
دانش را بال فاصله بعد از کالس به 

  .فراموشی بسپارند

 در دانش شود می باعث مدارس در محض دانش ي ارائه  18
  .شود نهادینه آموزان دانش

  نادرست

  سرمایه اجتماعی بعد ساختاري  ارتباطات، زیر مجموعه ي کدام بعد از سرمایه است؟  19

ت ارزش آفرینی یعنی هر نوع خدمتی که باعث رضای  20
  درست  .مشتري شود و مشتري از محصوالت لذت بیشتري ببرد

ارزش آفرینی یعنی هر نوع خدمتی که باعث رضایت   21
  .مشتري شود و مشتري از محصوالت لذت بیشتري ببرد

  درست

ارزش آفرینی یعنی هر نوع خدمتی که باعث رضایت   22
  درست  .مشتري شود و مشتري از محصوالت لذت بیشتري ببرد

23  
رزش افزوده در رویکرد آموزشی یعنی دانش آموزان بتوانند بر ا

محصوالت و خدمات تکنولوژي ارزش هاي جدیدي ایجاد و 
  .تعریف کنند

  درست

، از شاخص هاي بعد "ارزش ها و اهداف مشترك  24
  نادرست  .ساختاري از سرمایه اجتماعی می باشد

ی ، از شاخص هاي بعد شناخت"ارزش ها و اهداف مشترك  25
  درست  .از سرمایه اجتماعی می باشد

از پیامدهاي نوآوري در بازار :آسیب اول متوجه وزارت علوم و   26
 درستآموزش و پرورش خواهد بود. همه کشورها بازار آموزشی خود را 
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توسعه می دهند. سیستم آموزشی از راه دور و مجازي ایجاد می 
  شود.

 آموزشی سیستم که بود هدخوا این بازار در نوآوري پیامدهاي از  27
  درست  .شود می ایجاد مجازي و دور راه از

از تجاري سازي و به بازار عرضه داشتن جمع کدام   28
  مفاهیم، کارآفرینی شکل می گیرد؟

  ایده پردازي + خالقیت + نوآوري

29  
از تجاري سازي و به بازار عرضه داشتن جمع مفاهیم 

رآفرینی شکل می (ایده پردازي + خالقیت + نوآوري) کا
  .گیرد

  درست

از تعامل عوامل کارآفرینی ( فرد، خانواده، سیستم   30
  فرهنگ  آموزشی و رسانه ) چه عاملی ساخته می شود؟

از تعامل عوامل کارآفرینی ( فرد، خانواده، سیستم   31
  درست  .شود می ساخته   آموزشی و رسانه ) فرهنگ

واده، سیستم از تعامل عوامل کارآفرینی ( فرد، خان  32
  درست  .شود می ساخته   آموزشی و رسانه ) فرهنگ

از چه راه هایی می توان در سیستم آموزشی چالش ایجاد   33
  نمود؟

  همه موارد

34  

از دبیران بخواهیم سناریوي آموزشی طراحی کنند. 
همگام با پیشرفت هاي دنیا سناریو بنویسم. مبتنی 

می افتد سناریو برتغییر و تحوالتی که در جامعه اتفاق 
  .بنویسم

  درست

35  
از دیدگاه اجتماعی در مورد کارآفرینی می توان گفت 

محصوالت جدید خلق می شود و سبک زندگی تغییر می 
  .کند

  نادرست

 درست  از ضوابط ایده پردازي ، عدم انتقاد و قضاوت است.  36
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37  
از طریق تمرین کردن و قرار گرفتن در محیط واقعی می 

یت یا کنترل خشم را در دانش آموزان تقویت توان مدیر
   .کرد

  درست

 جدید هاي ایده ، اقدام ،   از گام هاي فرصت پتانسیل عملیاتی  38
  باشند می

  درست

از لحاظ توسعه ي کارآفرینی در خاورمیانه بعداز ایران   39
  فلسطین  کدام کشور قرار دارد ؟

از ایران، از لحاظ توسعه ي کارآفرینی در خاورمیانه بعد  40
  درست درست  . فلسطین قرار دارد

41  

از نتایج آموزش کارآفرینانه : افراد سوق پیدا می کنند به سمت 
راد اف-صمیمیت و کمک و همکاري بیشتر میشود-مهارت بیشتر

با استفاده از مهارت هایی هر کدام از اعضا دارند یکدیگر را 
 می اكاشتر به را خود هاي ایده افراد –تکمیل می کنند 

  .گذارند

 درست

42  

از نتایج آموزش کارآفرینانه : افراد سوق پیدا می کنند به 
صمیمیت و کمک و همکاري بیشتر -سمت مهارت بیشتر

افراد با استفاده از مهارت هایی هر کدام از اعضا -میشود
 خود هاي ایده افراد –دارند یکدیگر را تکمیل می کنند 

  .گذارند می اشتراك به را

  درست

از نتایج شوق کارآفرینانه این است که احساس و عاطفه به   43
  .محیط یادگیري تزریق می شود

  درست

از نتایج شوق کارآفرینانه این است که احساس و عاطفه به   44
  درست  محیط یادگیري تزریق می شود

45  

از نتایج کارآفرینی با رویکرد گسترده این است که 
دانش  -اهیم داشتو نوآور خو خالق آموزي دانش  :

دانش آموزي -آموزي توانمند و فعال خواهیم داشت 
  .داشت خواهیم  پیشگام و شجاع

  درست
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46  
از نتایج کارآفرینی با رویکرد گسترده این است که :دانش 

دانش آموزي توانمند و  -آموزي خالق و نوآور خواهیم داشت
 خواهیم  دانش آموزي پیشگام و شجاع-فعال خواهیم داشت 

  .اشتد

  درست

47  
از نظر اجتماعی محصوالت جدید خلق می شود، شغل 

ایجاد می شود، ناهنجاري در جامعه کم می شود و نقش 
  .هاي اجتماعی راهنمایی می شوند

  درست

آزاد بودن در دادن ایده باعث پربار شدن جلسه ي ایده پردازي   48
  . میشود

  نادرست
  

  درستنا  .اشتغال نتیجه ي تالش و کوشش است  49
  نادرست  .اشتغال نتیجه ي سرمایه گذاري است  50
 درست  .اشتغال نتیجه ي کارآفرینی است  51

رضایت  -1: از عبارتند جامع کیفیت مدیریت  اصول بنیادین  52
 بهبود مستمر-3تعهد کارمندان -2مشتري

 درست

53  
 -1: از عبارتند جامع کیفیت مدیریت  اصول بنیادین

  درست  مستمر بهبود-3 رمندانکا تعهد-2مشتري رضایت

، از شاخص هاي بعد رابطه اي سرمایه اجتماعی "اعتماد  54
  .می باشد

  درست

، از شاخص هاي بعد ساختاري سرمایه اجتماعی "اعتماد  55
  نادرست  .می باشد

، از شاخص هاي کدام بعد از سرمایه اجتماعی می "اعتماد  56
  بعدرابطه اي  باشد؟

ی ایده ها و افکار جدیدشان تبدیل به افراد .........وقت  57
  .محصوالت و تکنولوژي شود، نوآور نامیده می شوند

  خالق

افراد .........وقتی ایده ها و افکار جدیدشان تبدیل به   58
  خالق  .محصوالت و تکنولوژي شود، نوآور نامیده می شوند
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ا ر رافراد با استفاده از مهارت هایی هر کدام از اعضا دارند یکدیگ  59
  درست  .تکمیل می کنند

این یکی از پیامد هاي تغییر » افراد به نکات جدیدي دست یابند  60
   .کردن فرآیند ثبت نام از دستی به سامانه اي است

  درست

  نادرست  .افراد چپ دست ، معموال چپ مغزند  61
  درست  .افراد چپ دست ، معموال راست مغزند  62
  درست  .مغزندافراد چپ دست ، معموال راست   63

64  

افراد چپ مغز معموال جزئی نگر بوده، و داراي ویژگی هاي 
از قبل برنامه ریزي شده و منطق ارسطویی می باشند. در 

حالیکه هنر و خالقیت از ویژگی هاي افراد راست مغز 
  .است

  درست

65  
افراد خالق ، قائل به محدودیت نیستند و معتقدند که با 

قانه و جدید، همه چیز قابل استفاده از ایده هاي خال
  .کشف بوده و راه حل هاي جدید، همیشه وجود دارند

  درست

66  

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

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

  درست

الق براي کار کردن مقید به وقت و زمان خاصی افراد خ  67
 درست  .نیستند

افراد خالق معموال سناریوهاي جدید طراحی می نمایند و   68
  درست  .خود را درگیر راه حل هاي موجود قبلی نمی کنند

افراد خالقی که ایده ها و افکار جدیدشان را تبدیل به   69
  .تکنولوژي می کنند،نوآور نامیده می شوند

  ستدر

افراد خالقی که ایده ها و افکار جدیدشان را تبدیل به   70
  نوآور  تکنولوژي میکنند، چه نامیده می شوند؟
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71  
افراد راست مغز بیشتر پذیراي منطق فازي هستند 

درحالیکه افراد چپ مغز بیشتر پذیراي منطق ارسطویی 
  .هستند

  درست

72  

خیل افراد راست مغز بیشتر حادثه جو هستند ، قدرت ت
باالتري دارند و هنر و خالقیت از ویژگی هاي این افراد 

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

  درست

  درست  .افراد راست مغز، تفکر ناخودآگاه باالتري دارند  73

74  
افرادي که روابط شخصی و کاري باالیی دارند ، داراي 

 .دارند ویژگی دیدن مشکالت در همه جا را

  
  نادرست

افرادي که سبک ارتباطی انفعالی دارند خوب است که مهارت   75
  .زبان بدن را یاد بگیرند

  نادرست
  

افرادي که سبک ارتباطی انفعالی دارند خوب است که مهارت   76
  .زبان بدن را یاد بگیرند

 نادرست
  

افرادي که سبک ارتباطی انفعالی دارند خوب است که مهارت نه   77
  .تن قاطعانه را یاد بگیرندگف

  درست

  درست  . می باشد» انگیزه « افزایش پشتکار از نتایج   78

79  
افزایش سطح ارتباطات یک سازمان، موسسه و یا مدرسه 

با نهادها و موسسات دیگر ، بیانگر کدام بعد از سرمایه 
  اجتماعی است؟

  بعدساختاري

80  
مدرسه در  افزایش کدام سطح از اعتماد باعث می شود تا

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

  همه موارد

81  
افزایش کدام سطح از اعتماد باعث می شود تا مدرسه در 

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

  همه موارد
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اکوسیستم یعنی محیطی که درآن همه فعالیت می کنند   82
  درست   . هایی در آن محیط وجود داردکه شاخصه 

 ي سرمایه سطح کنیم تحصیل چاشنی را...........  اگر  83
  .رفت خواهد باالتر آموزان دانش علمی

  تجربه

اگر تجربه را چاشنی تحصیل کنیم سطح سرمایه ي علمی   84
  .دانش آموزان باالتر خواهد رفت

  درست

رست صورت اگر در کسب و کار مدیریت و بازاریابی د  85
  . نگیرد دچار ایستایی خواهد شد

  نادرست

اگر در کسب و کار مدیریت و بازاریابی درست صورت   86
  نادرست  . نگیرد دچار ایستایی خواهد شد

 می چیزي چه برگزیندسبب را قرمز کاله ، منطقی فردي اگر  87
  شود؟

 فکرت سبک تغییردر ایجاد اندیشی، گریز سبب
 فردمی روي پیش دجدی  هاي افق شدن باز و

  .شود

88  
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

89  
اگر کسب و کار خالق و نوآور نباشد و ایده هاي جدید 

محصوالت جدید ارائه نداشته باشد نمی تواند خدمات و 
  .کند و دچار ایستایی می شود و شکست خواهد خورد

  درست

90  
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

91  
د و ایده هاي جدید اگر کسب و کار خالق و نوآور نباش

نداشته باشد نمی تواند خدمات و محصوالت جدید ارائه 
  .کند و دچار ایستایی می شود و شکست خواهد خورد

  درست

اگر می خواهیم در مدارس و موسسات پیشگام نوآوري باشیم   92
  .باید محصوالت جدید تولید کنیم

 درست
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حسوب می امتیاز دهی به اطالعات از مراحل تفکر منطقی م  93
  . شود

  نادرست

آموزش به کارآفرینان از اهداف آموزش کارآفرینی محسوب می   94
  .شود

  نادرست
  

آموزش سنتی از مهم ترین موارد آموزشی مبتنی برخلق ارزش   95
  .میباشد

 نادرست
  

آموزش کارآفرینانه از مهم ترین موارد آموزشی مبتنی برخلق   96
  .ارزش می باشد

 درست

آفرینانه از مهم ترین موارد آموزشی مبتنی برخلق آموزش کار  97
  .ارزش می باشد

 درست

98  
آموزش و پرورش با تولید محتواهاي مناسب می تواند با 

براي ایجاد کارآفرینی در افراد همکاري وپلی رسانه ها 
 .نماید

  درست

آموزش و پرورش با تولیدمحتواهاي مناسب می تواند با   99
  درست   .ارآفرینی در افراد همکاري نمایدرسانه ها براي ایجاد ک

100  
آموزش و پرورش با تولیدمحتواهاي مناسب می تواند با 

براي ایجاد کارآفرینی در افراد همکاري  وپلی رسانه ها
  .نماید

  درست

101  
آموزش و پرورش با معرفی کارآفرینان موفق و تهیه ي 

 ایجاد براي ها رسانه با تواند می  فیلم هاي جذاب
  .راد همکاري نمایداف در ارآفرینیک

  نادرست

 ایجاد براي ها  آموزش و پرورش چگونه می تواند با رسانه  102
  با تولید محتوا هاي مناسب  نماید؟ همکاري افراد در کارآفرینی

 کارآفرینی آموزش اهداف از کارآفرینی ي درباره  آموزش  103
  .میشود محسوب

 درست
  

104  
نی حرکت است وظیفه ي سیستم انگیزه همان موتور درو

ترسیم کند. » رویا « آموزشی است که براي دانش آموز 
  .داشتن چشم انداز ایجاد انگیزه می کند

  درست
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105  
 محور ،تقاضا محور ،پروژه  انواع تکالیف کارآفرینانه

  درست  .باشد می  محور، ،مسئله

 ، انسانی ، فیزیکی هاي سرمایه: از عبارتند انواع سرمایه   106
  .باشد می  نمادین ، مالی و پولی ، اجتماعی

  درست

 ، انسانی ، فیزیکی هاي سرمایه: از عبارتند انواع سرمایه   107
  درست  .باشد می  نمادین ، مالی و پولی ، اجتماعی

 مثبت مهارت  خودباوري، مهارت انواع مهارت عبارتند از :  108
  .شدبا یم...  و پشتکار مهارت  انگیزه، مهارت اندیشی،

 درست

 مثبت مهارت  خودباوري، مهارت انواع مهارت عبارتند از :  109
 .باشد می...  و پشتکار مهارت  انگیزه، مهارت اندیشی،

  درست

آموزش  -اهداف آموزش کارآفرینی: آموزش از طریق کارآفرینی  110
 کارآفرینی ي درباره  آموزش-   براي کارآفرینی

  درست

 آموزش -کارآفرینی طریق از آموزش رینی:اهداف آموزش کارآف  111
  کارآفرینی ي درباره  آموزش-   کارآفرینی براي

 درست

112  
 -کارآفرینی طریق از آموزش اهداف آموزش کارآفرینی:

  درست  کارآفرینی ي درباره  آموزش-  کارآفرینی براي آموزش

اهمیت کارآفرینی در همه ي دیدگاه ها مطرح شده غیر   113
  از دید فرهنگی  ....... از

 و کردن حذف با توجه به قسمت » اینترنت همراه « ایجاد   114
         . است گرفته صورت اسکمپر تکنیک سازي ساده

  درست

با توجه به کدام قسمت تکنیک » اینترنت همراه « ایجاد   115
  حذف کردن و ساده سازي  اسکمپر صورت گرفته است ؟

 تکنیک گیري الگو   توجه بهبا » اینترنت همراه « ایجاد   116
  نادرست  . است گرفته صورت اسکمپر

117  
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
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118  
ایجاد تیم هاي دانش آموزي در مدارس و یا تیم هایی از 

عث ارتقاي شاخص همکاري بعد رابطه دبیران و مدیران با
  .اي میگردد

  درست

  درست  .ایده ها از جنبه ي عملی بودن بررسی می شوند  119

 درست  .ایده ها از جنبه ي عملی بودن بررسی می شوند  120
  

121  
 بودن عملی  ایده ها از چند جنبه بررسی می شوند :

  درست  نبود خالقانه ، ایده جذابیت ،  ایده

122  
هاي جدیدي که عملیاتی گشته و وارد بازار شده اند  ایده

 ، تبدیل به چه فرآیندي می شوند؟

  
  کار آفرینی

123  
با استفاده از چراهاي مختلف موضوعی را مورد برررسی 

قرار می دهیم چرا و زیرا ها را ادامه می دهیم تا نهایتا به 
  .جواب مطمئن برسیم

  درست

124  
مکانیسم مغز و یا شناخت بر با استفاده و بهره گیري از 

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

  درست

با افزایش سطح ارتباطات یک سازمان یا موسسه ، سطح   125
  اجتماعی  کدام نوع سرمایه آن باال می رود؟

با ترسیم رویاي آینده می توان در دانش آموز انگیزه   126
  درست  . اد کردایج

با توجه به فرصت یابی کارآفرین به این می اندیشد که   127
  .فرصتی یابد تا دنیا را تغییر دهد

  نادرست

با توجه به وجود آسیب ها و بزه هاي اجتماعی کدام مورد   128
  کاربرد دارد ؟

  مهارت نه گفتن قاطعانه

ه گقتن با توجه به وجود آسیب ها و بزه هاي اجتماعی مهارت ن  129
  . قاطعانه کاربرد دارد

  درست
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 ارتباطی سبک  با توجه به وجود آسیب ها و بزه هاي اجتماعی  130
  . دارد کاربرد تهاجمی

 نادرست
 

131  
با خواستن از دانش آموزان که کاربرگی از شخصیت خود تهیه 

کنند میتوان مدیریت یا کنترل خشم را در دانش آموزان تقویت 
  .کرد

 نادرست
 

132  
با خواستن از دانش آموزان که کاربرگی از شخصیت خود تهیه 

کنند میتوان مدیریت یا کنترل خشم را در دانش آموزان تقویت 
  .کرد

  نادرست

افراد می توان در مدارس و موسسات  خالقیت به توجه  با  133
  درست  .پیشگام نوآوري بود

ات مؤثر بازدید از موزه ها و آثار فرهنگی در توسعه ي ارتباط  134
  .است

  درست

بازدید از موزه ها و آثار فرهنگی در توسعه ي ارتباطات مؤثر   135
  .است

 درست
  

بازدید از موزه ها و آثار فرهنگی در توسعه ي ارتباطات مؤثر   136
  .است

 درست
  

بازوي اجرایی براي کارآفرینی در مدارس که در سند   137
  درست  .تحول بنیادین آمده است ، مدیران می باشند

بازوي اجرایی براي کارآفرینی در مدارس که در سند   138
  نادرست  .تحول بنیادین آمده است ، دانش آموزان می باشند

139  

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

ه ینهادها و موسسات دیگر ، بیانگر بعد ساختاري از سرما
  .اجتماعی است

  درست

بانک جهانی هرساله ................... کشور را براساس   140
  130  .شاخص سرمایهی انسانی طبقه بندي می کند

کشور را براساس شاخص  130بانک جهانی هرساله   141
  درست  .سرمایه ي انسانی طبقه بندي می کند
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نسیل پتابدترین نوع سبک تربیتی در خانواده براي ایجاد   142
  درست   . کارآفرینی سبک هاي بی تفاوت و سهل گیر هستند

143  
درصد از دانش آموزان در آینده در  55بر اساس آمار، 

مشاغلی به کار گرفته می شوند که هنوز به وجود نیامده 
  .اند

  نادرست

144  
درصد از دانش آموزان در آینده در  65بر اساس آمار، 

د که قبال به وجود آمده مشاغلی به کار گرفته می شون
  .اند

  نادرست

بر اساس آمار، چند درصد از دانش آموزان در آینده در مشاغلی   145
  به کار گرفته می شوند که هنوز به وجود نیامده اند؟

 درصد 65
  

دانش آموزان باید مفاهیم   KSA بر اساس بخش دانش از مدل  146
  .الزم را کسب نمایند

  درست

147  
کتر حسابی حاصل ضرب توان در ادعا بر اساس سخن د

همیشه مقداري است ثابت یعنی هر فردي که توانش 
  .باالتر باشد، ادعایش کمتر است

  درست

بر اساس مکانیزم مغز، برخی افراد،چپ مغز هستند و   148
  درست  .برخی دیگر راست مغز

 بر اساس مکانیزم مغز، کدام گزینه درست است؟  149
  

تندو برخی دیگر برخی افراد چپ مغز هس
  راست مغز

150  
دانش آموزان باید مفاهیم   KSA بر اساس مولفه دانش از مدل

  .الزم را کسب نمایند
  درست

دانش آموزان باید مفاهیم   KSA مدل از نگرش   بر اساس مولفه  151
  نادرست  .الزم را کسب نمایند

 خوب مشکالت و مسائل حل براي جدید هاي ایده ایجاد براي  152
  نادرست  . کرد مشورت غریبه و جدید افراد با  تاس

براي ایجاد ایده هاي جدید براي حل مسائل و مشکالت   153
   .کرد مشورت غریبه و جدید افراد با  خوب است

  درست
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154  
براي ایجاد ایده هاي جدید براي حل مسائل و مشکالت نباید با 

 . افراد جدید و غریبه مشورت کرد

  

 نادرست
  

155  

اینکه بتوانیم در دنیاي متالطم امروزي بقا داشته  براي
باشیم، نیاز به تحول داریم .براي تحول، ابتدا باید از خود 

شروع کنیم تا بتوانیم در زمینه هاي دیگر تاثیر گذار 
  .باشیم

  درست

براي تحول، ابتدا باید از خود شروع کنیم تا بتوانیم در زمینه   156
  .هاي دیگر تاثیر گذار باشیم

  درست

براي تحول، ابتدا باید از خود شروع کنیم تا بتوانیم در زمینه   157
  .هاي دیگر تاثیر گذار باشیم

  درست

براي تحول، ابتدا باید از خود شروع کنیم تا بتوانیم در زمینه   158
  درست  .هاي دیگر تاثیر گذار باشیم

  درست  .براي توسعه ي کسب و کار به سرمایه نیاز است  159

160  
 و جدید افراد با  براي حل مسائل و مشکالت خوب است

 روي جدیدییش هاي افق جدید افراد.کرد مشورت غریبه
      .میکنند باز

  درست

براي رفع مشکالت در دراز مدت و عملیاتی کردن مسئله   161
  چه باید کرد؟

  .از زوایاي مختلف به مسئله نگاه کنیم

162  
 ود :براي زنده نگه داشتن خالقیت می ش

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

 درست
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163  

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

طراحی  .میگیریم و بر اساس آن طراحی می کنیم
ام می گیرد. نقاش از رنده ي عقاب انجپ برمبناي  هواپیما

یک منظره طبیعی الگو می گیرد و اثر هنري جدید 
  .راخلق می کند

 درست

براي کار آفرین شدن فقط نیاز به پرورش صحیح فرد می   164
 نادرست   . باشد

براي کار آفرین شدن فقط نیاز به پرورش صحیح فرد می   165
   . باشد

  ئادرست

دانش آکادمیک دست  براي کارآفرین شدن حتما باید به  166
  نادرست  .یافت

براي کارآفرین شدن حتما باید به دانش آکادمیک دست   167
  نادرست  .یافت

  درست  .برخی از افراد، ذاتا خالق به دنیا می آیند  168

برخی روزها بر خالف عادت هاي خود عمل کنیم یعنی بعضی   169
  .از روزها گریز اندیشی داشته باشیم

 درست
  

170  
وزها بر خالف عادت هاي خود عمل کنیم یعنی بعضی برخی ر

از روزها گریز اندیشی داشته باشیم و برویم به سمت چیزهایی 
  .که قبولشان نداریم

  درست

171  
بعد ظرفیت در طبقه بندي بانک جهانی براي شاخص 

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

  درست

در طبقه بندي بانک جهانی براي شاخص بعد ظرفیت   172
  نیروي انسانی به کدام مورد اشاره دارد ؟

تربیت نیروي  درظرفیت کشور 
  انسانی

  نادرست  .بله گفتن قاطعانه باعث ارتقا و افزایش اعتماد به نفس می شود  173
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174  
به دست آوردن تجربه در فضاي کسب و کار تنها راه 

 .است کار و بکس ي   موجود براي آموزش اداره

  
 نادرست

به دست آوردن تجربه در فضاي کسب و کار تنها راه   175
  است کار و کسب ي   موجود براي آموزش اداره

  نادرست

به دلیل ................. در آمریکا نوآوري بنیادین به وجود آمده   176
  .است

 فردگرایی
 

ز به دلیل وجود تفاوت هاي فردي ، افراد با استفاده ا  177
  .کلیشه ي پیشرفت نمی توانند موفق شوند

  درست

  موافق خوان  به شخصی که کاله زرد دارد چه می گویند؟  178

  نادرست  .گویند می خوان مخالف دارد زرد کاله که شخصی به  179

  درست  .گویند می خوان موافق دارد زرد کاله که شخصی به  180

181  

دازان حوزه به عقیده ي برخی از پژوهشگران و نظریه پر
روان شناسی ، برخی از افراد، ذاتا خالق به دنیا می آیند 

در حالیکه دسته دیگري از پژوهشگران معتقدند خالقیت 
اکتسابی است و افراد می توانند از طریق یکسري تمرین 

  .ها و تکنیک ها خالقیت خود را افزایش دهند

  درست

مفهوم براي به فرآیند به وجود آوردن یک پدیده و یا یک   182
  درست  .اولین بار اختراع گوییم

به فرآیند به وجود آوردن یک پدیده و یا یک مفهوم براي   183
  .اولین بار نوآوري گوییم

  اختراعنادرست 

به فردي که مستمرا نظرات ایده ها و افکار جدید از   184
  درست  .خودش ارائه می دهد، خالق گوییم

ه ها و افکار جدید از به فردي که مستمرا نظرات اید  185
  خودش ارائه میدهد، چه می گوییم؟

  خالق

به کمک کدام مهارت می توان افراد مفیدتر و شایسته تري   186
  داشت؟

 مهارت کنترل زمان
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به کمک مهارت کنترل زمان می توان افراد مفیدتر و شایسته   187
  .تري داشت

  درست

ت ر از خالقیبیشتر ویژگی هاي کار آفرینان ذاتی است غی  188
 نادرست  .که اکتسابی است و باید آموزش ببینند

189  
بیشتر ویژگی هاي کارآفرینان ذاتی است غیر از دو مورد 
یکی توانایی اداره کسب و کارو دیگري توانایی بازار یابی 

  .که اکتسابی هستند باید آموزش ببینند
  درست

ه ینبیشتر ویژگی هاي کارآفرینان ذاتی است غیر از گز  190
  .......... ي

  توانایی بازاریابی

پتانسیل کارآفرینی در سبک تربیتی مقتدر در خانواده   191
  درست  .بیشترین است

پتانسیل کارآفرینی در سبک تربیتی مقتدر در خانواده   192
  درست  .بیشترین است

 وادهخان در مقتدر تربیتی سبک در کارآفرینی پتانسیل  193
  .است بیشترین

  درست

پتانسیل کارآفرینی در سبک تربیتی مقتدر در خانواده   194
  درست  .بیشترین است

 انوادهخ تفاوت بی  پتانسیل کارآفرینی در سبک تربیتی  195
  .است خوب نسبتا

  نادرست

پتانسیل کارآفرینی در کدام سبک تربیتی در خانواده   196
  مقتدر  بیشترین است؟

چه کسی ؟چه پرسش هایی از قبیل چیست ؟چه زمانی ؟   197
  کشش مسئله  .مکانی ؟ و چرا ؟ در تکنیک ............... کاربرد دارند

  پرکاربردترین تکنیک خالقیت گروهی ، ایفاي نقش می باشد  198
 نادرست

  

 .پرکاربردترین تکنیک خالقیت گروهی ، طوفان فکري می باشد  199
  

  درست
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 درست  .اشدمی بپرکاربردترین تکنیک خالقیت گروهی ، طوفان فکري   200
  

 آغاز خوب است از دوره ي دبیرستان»تفکر خالق « پرورش   201
  .شود

  نادرست

 آغاز خوب است از دوره ي دبیرستان»تفکر خالق « پرورش   202
  .شود

 نادرست
  

203  
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

204  
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

205  

 پویایی در کسب و کار باید همراه :

  با خدمات و محصوالت جدید باشد-

  با خالقیت و نوآوري همراه باشد-

  به فکر رشد و توسعه باشد.-

  ثروت زایی توجه دارد به درآمدزایی و-

 درست

206  
پویایی در کسب و کار یعنی شخص بتواند مدت زمان 
طوالنی شرکت خود را به همان شکل اولیه و با همان 

  .خدمات حفظ کند
  نادرست

207  
پویایی یعنی کسب و کار بتواند رشد کند، توسعه پیدا 

کند و ارزش افزا باشد در ارائه خدمات و بزرگ شدن 
  .اشته باشدشرکت نقش د

 درست

 بردن سوال زیر: از است عبارت مستمر بهبود سازي پیاده  208
  .موجود وضع به نبودن راضی ، شدن حساس  ،

  درست
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209  
پیاده سازي بهبود مستمر عبارت است از :زیر سوال بردن 

  درست  .    موجود وضع به نبودن راضی ، شدن حساس  ،

 و  هبودمستمر، تعهد کارکنانپیامد و نتایج نوآوري تدریجی : ب  210
  .باشد می مشتري رضایت

 درست

 يمشتر رضایت و  کارکنان تعهد بهبودمستمر،  چیست؟ تدریجی نوآوري نتایج و پیامد  211
  .باشد می

 ارائه خدمات بهتر  پیامد و نتایج نوآوري تدریجی کدام مورد نمی تواند باشد ؟  212
  

ه بدیل میزان دانش بتبدیل آموزش به کارآفرینی یعنی؛ ت  213
  درست  .ارزش افزوده

تجربه باعث تقویت تفکر در بهبود عملکرد دانش آموزان   214
   .می شود

  درست

 رسمی آموزشی نظام ي مفقوده حلقه عنوان به تجربه  215
  است شده مطرح

  درست

216  
تجزیه و تحلیل اطالعات از مراحل تفکر منطقی محسوب 

  درست   .می شود

» طوفان فکري « حلیل ایده ها از مراحل تجزیه و ت  217
  درست  .محسوب می شود

تحول آفرینی از ویژگی هاي مدیر موثر و کارآمد می   218
   .باشد

  درست

تربیت نیروي انسانی توانمند، خالق ، با مهارت ، کارآمد و   219
  سرمایه انسانی  ارزش آفرین مربوط به کدام سرمایه است؟

  نادرست   .گام در تکنیک طوفان فکري است تشویق افراد مهم ترین  220

 با یکودک سنین از باید   تشویق فرزندان براي کارآفرینی  221
 درست  .گردد آغاز کار و کسب فضاي با آشنایی

 و نینوجوا سنین از باید   تشویق فرزندان براي کارآفرینی  222
  نادرست  .گردد آغاز کار و کسب هاي محیط در کارکردن
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اکم تماس از شاخص هاي بعد ساختاري از تعدد و تر  223
  درست  .سرمایه اجتماعی است

تعدد و تراکم تماس از شاخص هاي کدام بعد از سرمایه   224
  بعدساختاري  اجتماعی است؟

تعدد و تراکم تماس از شاخص هاي کدام بعد از سرمایه   225
  است؟

  عد ساختاري از سرمایه اجتماعیب

  گزینه آمده است؟تعریف اکوسیستم در کدام   226
محیطی که همه در آن فعالیت  

می کنندوشاخصه هایی در آن محیط 
  وجود دارد

  تغییرات دائمی در رفتار  تعریف درست یادگیري کدام گزینه است ؟  227

 دیدن  تعریف ساده و محاوره اي خالقیت ، توانایی  228
  درست  .هاست دیدنی ندیدن و ها ندیدنی

ه اي خالقیت ، فقط توانایی دیدن تعریف ساده و محاور  229
  نادرست  .ندیدنی هاست

  درست  .تعهد عاطفی یعنی غرور و افتخار به سازمان خود  230

 در سازمان نکردن ترك و ماندن تعهد مستمر به معناي   231
  . باشد می بحرانی موقعیت

 درست

 درست  .تعهد مستمر یکی از انواع تعهد کارکنان مطرح شده است  232
  

  نادرست  .تعویض کاله ها در گروه موجب اتحاد افراد گروه می شود  233

 موارد بینی پیش موجب گروه در ها کاله تعویض  234
  .شود می ناخواسته

  نادرست

235  
تغییر دادن دکور و چیدمان کالس ها می تواند از تحریک 

 .کننده هاي ایده هاي جدید باشد

  

 درست
  

می تواند از تحریک کننده  تغییر دادن لباس ها و پوشش ها  236
  .هاي ایده هاي جدید باشد

  نادرست
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تغییر دادن لباس ها و پوشش ها می تواند از تحریک کننده   237
  .هاي ایده هاي جدید باشد

  درست

تغییر دادن لباس ها و پوشش ها می تواند از تحریک کننده   238
  .هاي ایده هاي جدید باشد

 نادرست
  

دالیل اقتصادي اهمیت کارآفرینی  تغییر سبک زندگی از  239
  نادرست  .شود می         محسوب

 » دادن تغییر «  در حیطه ي » تغییر کاربري یک زمین   240
  نادرست  . گیرد می صورت اسکمپر تکنیک

در کدام حیطه ي تکنیک » تغییر کاربري یک زمین   241
  استفاده دیگر  ؟ گیرد می      اسکمپر صورت

درحیطه ي استفاده ي دیگر در » زمین  تغییر کاربري یک  242
  درست  . تکنیک اسکمپر صورت می گیرد

243  
تغییر کردن فرآیند ثبت نام از دستی به سامانه اي باعث می 

شود : افراد به نکات جدیدي دست یابند و دید جدیدي پیدا می 
  .بپردازند جدید ساختارهاي به   کنند و

  درست

به  دگاه مثبت یا منفی نسبتتغییر نگرش یعنی ؛ تغییر دی  244
  درست  .مسائل

 رسمی آموزشی نظام ي مفقوده حلقه عنوان به تغییرات  245
  .است شده مطرح

  نادرست

246  
 پشتکار و کوشی سخت مهارت در"توانم می من" تفکر
  نادرست  میشود؟ مطرح

247  
مطرح می » مهارت خودباوري « در » من می توانم « تفکر 
  درست  .گردد

 نادرست  .ر ارزش افزوده فقط در قسمت هاي اقتصادي اتفاق می افتدتفک  248
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249  

در مدارس بستر مدرسه به گونه اي طراحی شود » تفکر خالق 
که پرورش دهنده تفکر خالق باشد. خوب است از دوره ي پیش 

دبستانی آغاز شود.خالقیت یک واحد درسی نیست در همه ي 
ي اتفاقات زندگی به شیوه دروس باید ایجاد شود. باید در همه 

  .ي خالقیت رفتار کنیم

  درست

 درست  . تفکر طراحی از جدید ترین تفکرها محسوب می شود  250

 درست  . تفکر طراحی از جدید ترین تفکرها محسوب می شود  251

  درست  . تقریبا همه ي آدم ها خالق و نوآور هستند  252
  به صورت فردي و گروهی  شود ؟ به چه شکلی استفاده می» اسکمپر « تکنیک   253

فقط به صورت گروهی قابل استفاده » اسکمپر « تکنیک   254
  .می باشد

  نادرست

تمام عوامل زیر در پیروزي جنگ تحمیلی تاثیر داشتند   255
  سرمایه فیزیکی  ...................... غیر از

256  
تمرین ها و تکنیک هایی وجود دارند که به وسیله آن ها 

ان بخشهایی از مغز را که فعالیت کمتري دارند، می تو
  .تقویت نمود

  درست

توجه به بکر بودن ایده باعث پربار شدن جلسه ي ایده پردازي   257
  . می شود

  درست

258  
» طوفان فکري « توجه به جذابیت ایده از مراحل 

  نادرست   .محسوب می شود

 رايب شود می سبب  سیاه کاله در بدبینانه هاي جنبه به توجه  259
  درست  .دهیم انجام هایی بینی پیش مشکالت کردن برطرف

 زيچی چه سبب سیاه کاله در بدبینانه هاي جنبه به توجه  260
  ؟ شود می

 بینی پیش مشکالت کردن برطرف براي
  دهیم می انجام هایی

توجه به درآمدزایی و ثروت زایی از مصادیق پویایی   261
 درست  .کسب و کار است
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جه و تمرکز بر افزایش توانمندي دانش آموزان و سطح سرمایه ي تو  262
  درست  .اجتماعی آن ها را به افراد جریان ساز در جامعه تبدیل می شوند

263  
توجه و تمرکز مدیران بر سرمایه ي اجتماعی و انسانی 

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

  درست

تمرکز مدیران بر سرمایه ي انسانی و اجتماعی توجه و   264
  درست  .باعث تامین سرمایه ي فیزیکی و مالی می شود

265  
توجھ و تمرکز مدیران بر سرمایھ ی فیزیکی و 
مالی باعث تامین   سرمایھ اجتماعی و انسانی 
 .می شود

  نادرست

266  
توسعه ي فردي در اکوسیستم کارآفرینی شامل شناخت 

 اط قوت و ضعف و بهبود آن ها می باشدخود ، شناخت نق
.  

  درست

توسعه ي فردي فقط باید در رابطه با اکوسیستم   267
  نادرست  .کارآفرینی انجام شود

  تیجه ي مثبت اندیشی مدیران کدام گزینه خواهد بود؟  268
در مجموعه اي که هست امید را ایجاد می 

 .کند
  

قع گرا چپ مغزها بر خالف راست مغزها، بیشتر وا  269
  ستدر  .هستند

  درست  .چپ مغزها،داراي ذهنی پردازشگر و تحلیلی می باشند  270

چرا طبق کلیشه ي پیشرفت افراد نمی توانند موفق   271
  شوند؟

  وجود تفاوت هاي فردي

، از شاخص هاي بعد شناختی از "چشم انداز مشترك  272
  درست  .سرمایه اجتماعی می باشد

شاخص هاي کدام بعد از سرمایه  ، از"چشم انداز مشترك  273
  اجتماعی میباشد؟

 بعدشناختی
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چهار کشور برتر دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی شاخص سرمایه ي   274
  نروژ،فنالند،سوئیس،آمریکا  انسانی کدام ها هستند؟

چیزي که در کارآفرین ها مشترك است خالقیت می   275
  درست  .باشد

کارآفرینی با رویکرد گسترده  چین از کشورهاي است که در آن  276
  . و جامع ارائه می شود

  نادرست

چین از کشورهاي است که در آن کارآفرینی با رویکرد گسترده   277
  . و جامع ارائه می شود

  نادرست

چین از کشورهاي است که در آن کارآفرینی با رویکرد گسترده   278
  و جامع ارائه می شود

  نادرست

ویی و ریسک پذیري از ویژگی هاي حادثه جویی ، خطر ج  279
  چه افرادي است؟

  راست مغز

حس گروهی و هم تیمی باعث به وجود آمدن نوآوري تدریجی   280
  .شده است

  درست

  درست  . حل معما باعث می شود ذهن در جریان باشد  281

، از شاخص هاي بعد رابطه اي سرمایه "حمایت اجتماعی  282
  درست  .اجتماعی می باشد

، از شاخص هاي بعد ساختاري سرمایه "ایت اجتماعیحم  283
  .اجتماعی میباشد

  

، از شاخص هاي کدام بعد از سرمایه "حمایت اجتماعی  284
  بعد رابطه اي  اجتماعی میباشد؟

285  
خانواده مقتدر یعنی خانواده اي که به خاطر سختی هایی 
که در گذشته داشته همه چیز را در اختیار فرزندش قرار 

  .می دهد
  نادرست

 درست  .خالقانه بودن از جنبه هاي بررسی ایده محسوب می باشد  286
  

  درست  .خالقیت چیزي است که در کارآفرین ها مشترك است  287
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 خارج فرد ذهن از هنوز  خالقیت یک مفهوم ذهنی دارند  288
 درست  .دارد اساسی تفاوتی مفاهیم سایر با و اند نشده

 خارج فرد ذهن از هنوز  ارندخالقیت یک مفهوم ذهنی د  289
  درست  .دارد اساسی تفاوتی مفاهیم سایر با و اند نشده

 درست  .خلق ارزش از مولفه هاي کلیدي آموزش کارآفرینان می باشد  290
  

 ي همه که شود ایجاد فضایی مدارس ي همه در است خوب  291
  نادرست  .بدهند یکسان نظرات افراد

هاي مشخصی نداشته باشند و خوب است که مدیران چارچوب   292
  درست  .همه چیز را به صورت رسمی و نظام مند نبینند

به تر تیب در کدام » خود بزرگ بینی « و » خود کم بینی   293
  سبک ارتباطی وجود دارد ؟

  تهاجمی-انفعالی 

به تر تیب در کدام » خود بزرگ بینی « و » خود کم بینی    294
  سبک ارتباطی وجود دارد ؟

 تهاجمی سبک –انفعالی سبک 
  

 ویژگی جزء  گري تشویق و اندیشی مثبت بینی، خوش  295
  .است سیاه کاله با فرد هاي

  نادرست

 کلیدي هاي مولفه از درست تحصیلی مسیر داشتن  296
  .باشد می کارآفرینان آموزش

  نادرست

297  
دانش آموزي که کسب و کار ایجاد کند از نتایج کارآفرینی با 

  نادرست  .رده و جامع می باشدرویکرد گست

298  
دانش فنی در طبقه بندي بانک جهانی براي شاخص 

نیروي انسانی به سطحی از مهارت و توانمندي هایی که 
  .نیروي انسانی دارد ، اشاره میکند

  نادرست

در ارائه نرم افزار ویندوزتوسط مایکرو سافت شرکت هاي   299
  دیگردر کنار این شرکت شکل گرفتند .

 
  رستد

در ارتباط فرد با خالق ارتباط به صورت همیشگی و   300
  درست  .مستمر و دائمی میباشد
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301  
در ارتباط فرد با خالق به صورت خالقانه و نوآور ارتباط اثربخش 

دارند خدا را به صورت واقعی در زندگی درك کرده اند ارتباط 
  .به صورت همیشگی و مستمر و دائمی می باشد

 درست

302  
ارتباط فرد با خالق به صورت خالقانه و نوآور ارتباط اثربخش در 

دارند خدا را به صورت واقعی در زندگی درك کرده اند ارتباط 
  .به صورت همیشگی و مستمر و دائمی می باشد

  درست

در ارتباط فرد با خالق در بعضی اوقات خاص ارتباط با   303
  .خدا ایجاد میشود

  نادرست

  با خالق کدام مورد صحیح نمی باشد ؟در ارتباط فرد   304
در بعضی اوقات خاص ارتباط با خدا ایجاد می 

  شود

  در ارتباط فرد با خالق کدام مورد صحیح نمی باشد ؟  305
در بعضی اوقات خاص ارتباط با خدا ایجاد می 

  شود

ا خدا ایجاد می در بعضی اوقات خاص ارتباط ب  در ارتباط فرد با خالق کدام مورد صحیح نمی باشد ؟  306
  .شود

307  

در افراد راست مغز، سلول هاي سمت راست مغز فعال تر 
 حالیکه در دارد بیشتري فعالیت بدن  است و سمت چپ

فعال تر است  مغز چپ سمت هاي سلول مغز، چپ درافراد
  .و سمت راست بدن فعالیت بیشتري دارد

  درست

 در الگوي شناخت روش یکسان است و همه در کالس  308
  درست  .نشسته اند و معلم آموزش می دهد

309  
در الگوي فرا شناخت متناسب با الگوي یادگیري هر دانش آموز 

 .روش تدریس طراحی می شود

  

 درست
  

در الگوي یادگیري کارآفرینانه دانش آموز جاي معلم را می   310
  .گیرد

  درست

311  
در الگوي یادگیري کارآفرینانه رسانه جاي معلم را می 

  نادرست  .ردگی
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312  
در آموزش پیش دبستانی و دبستان در کشورهاي توسعه یافته 

 نگرش روي- کنند می کار مهارت روي- :رویکردعملگراست
  .شود نمی صحبت دانش روي اصال-  کنند می کار آموز دانش

  درست

 درست  .در آموزش سنتی از رویکرد شناخت استفاده می شود  313
  

از رویکرد فراشناخت ودر آموزش سنتی  در آموزش کارآفرینانه  314
  .رویکرد شناخت استفاده می شود

 درست
  

در انسان هاي خالق، تفکر خالقانه مقدم تر از احساس و   315
 درست  .هیجان است

316  
در ایده پردازي دائم ذهن به کارگرفته می شود و خالقیت 

  درست  .ما به روز می شود

رگرفته می شود و خالقیت ما به در ایده پردازي دائم ذهن به کا  317
  درست .روز میشود

در بازدید از موزه ها و بناها خوب است جلسات کالس ها را با   318
  .هماهنگی در مکان موزه ها تشکیل دهیم

 درست
  

در بازدید از موزه ها و بناها فاصله گرفتن از محیط رسمی باعث   319
  .پرورش خالقیت می شود

 درست
  

320  

می توان   ز نمایشگاه ها و فستیوال ها و جشنواره ها :در بازدید ا
اد افر -با افرادي که صاحب تخصص هستند ارتباط برقرار کرد.

متخصص در این مکان ها پل جدیدي به سمت افق هاي جدید 
این جا ها مکان هایی هستند با بازدید از آن  -ایجاد می کنند.

  .ها می توانیم ایده بگیریم

  درست

321  

 توان می   دید از نمایشگاه ها و فستیوال ها و جشنواره ها :در باز
اد فرا -.کرد برقرار ارتباط هستند تخصص صاحب که افرادي با

متخصص در این مکان ها پل جدیدي به سمت افق هاي جدید 
این جا ها مکان هایی هستند با بازدید از آن  -ایجاد می کنند.

  .ها می توانیم ایده بگیریم

 درست
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322  
ر بازدید از نمایشگاه ها و فستیوال ها و جشنواره ها افراد د

متخصص در این مکان ها پل جدیدي به سمت افق هاي جدید 
  .ایجاد می کنند

 درست
 

در بازدید از نمایشگاه ها و فستیوال ها و جشنواره ها این جا ها   323
  .مکانهایی هستند با بازدید از آن ها می توانیم ایده بگیریم

  درست

در بازدید از نمایشگاه ها و فستیوال ها و جشنواره ها این جا ها   324
  .مکانهایی هستند با بازدید از آن ها می توانیم ایده بگیریم

  درست

در بازدید از نمایشگاه ها و فستیوال ها و جشنواره ها این جا ها   325
  درست  .مکانهایی هستند با بازدید از آن ها می توانیم ایده بگیریم

در بازدید از نمایشگاه ها و فستیوال ها و جشنواره ها کدام مورد   326
  صحیح نیست ؟

 .با فرهنگ افراد مختلف آشنا می شویم
  

 خفاشرنده ي پ برمبناي  طراحی هواپیما  کدام مورد صحیح نمی باشد؟» انطباق گرفتن « در بحث   327
 انجام می گیرد

  هرشکستی می تواند انگیزه ایجاد کند  نمی باشد ؟کدام گزینه صحیح » انگیزه « در بحث   328

 خلق و کردن فکر ي چرخه»  شکست از ترس«  بحث در  329
  داشت؟ خواهد نتیجهاي چه کردن

 دانش در خالق تفکر شدن نهادینه
  .شود آموزمی

شیوه هاي ارزشیابی به گونه اي » ترس از شکست « در بحث   330
  .دباشد که اگر موفق نشد برود و فکر کن

  درست

331  

شیوه هاي ارزشیابی به گونه اي » ترس از شکست « در بحث 
باشد که اگر موفق نشد برود و فکر کند. فضاي مدرسه به گونه 

اي باشد که بتواند به وفور آزمایش کند. ساختار مدرسه به گونه 
  .اي باشد که وقتی دانش آموز شکست خورد به فکر وادار شود

  درست

 خالقیت ایجاد باعث مورد کدام»  شکست از ترس«  بحث در  332
  شد؟ نخواهد

 آموز دانش که باشد اي گونه به مدرسه فضاي
  .باشد نگران و بترسد شکست گونه هر از

333  
ذکر می شود خالقیت یک واحد » تفکر خالق « در بحث 

  درست  .درسی نیست در همه ي دروس باید ایجاد شود

شود که شناخت دیگران ذکر می » خود آگاهی « در بحث   334
  .پیش زمینه ي شناخت خود می شود

  نادرست
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افراد در شرایط از پیش تعیین نشده قرار   کدام مورد صحیح نمی باشد؟» سبک « در بحث   335
  .بگیرند

336  

 در پیشگام بخواهیم آموزان دانش از  »سبک « در بحث 
 جدید هاي موقعیت در افراد -باشند جدید هاي سبک
 هاي ایده ي ارائه باعث جدید هاي موقعیت -  ندبگیر قرار
  .شوند می جدید

  درست

337  
 ارزش از منظور    در بحث تبدیل آموزش به کارآفرینی

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

  درست

 ارزش از منظور در بحث تبدیل آموزش به کارآفرینی  338
  نادرست   . باشد می جدید، تمحصوال فقط افزوده

339  

در بحث حداقل ایده : در خالقیت فراي چهارچوب هاي موجود 
ایده ي اول را کنار  10در ایده پردازي  -باید فکر کنیم 

ایده ي اول آن هایی است که با ذهن قبلی به  10-میگذاریم 
  .آن رسیده ایم

  درست

340  
ی است که ایده ي اول آن های 10در بحث حداقل ایده ها 

  درست  .با ذهن قبلی به آن رسیده ایم

 .بدهیم ایده   10در هر موضوعی حداقل   در بحث حداقل ایده ها کدام مورد صحیح نیست؟  341
  

342  
در بحث مهارت تفکر انتقادي دانش آموز استدالل و 

  درست  .تجزیه و تحلیل میکند

و  در بحث مهارت تفکر انتقادي دانش آموز به سمت شواهد  343
  .مدارك میرود

 درست
  

344  
در بحث مهارت تفکر انتقادي دانش آموز هر موضوعی را به 

راحتی نمی پذیرد و به سمت شواهد و مدارك می رود ، 
  .استدالل و تجزیه و تحلیل می کند

 درست
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  در بحث مهارت تفکر انتقادي کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟  345
میم دانش آموز در هر موضوعی به راحتی تص

  گیري می کند

ذکر می شود که شناخت خود پیش » خود آگاهی « در بحث  346
  .زمینه ي شناخت دیگران می شود

 درست

ذکر می شود که شناخت خود پیش » خود آگاهی « در بحث  47
  .زمینه ي شناخت دیگران می شود

 درست
  

ذکر می شود که شناخت خود پیش » خود آگاهی « در بحث  348
  .دیگران می شود زمینه ي شناخت

 درست
  

349  
در برقراري ارتباط با دیگران آراستگی اهمیت زیادي 

  درست  .دارد

در برقراري ارتباط با دیگران باید آراستگی ظاهري و   350
  درست  .باطنی داشته باشیم

در برقراري ارتباط با دیگران باید آراستگی ظاهري و   351
 .باطنی داشته باشیم

  درست

ي ارتباط با دیگران برخورد دوستانه اهمیت زیادي در برقرار  352
  .دارد

 نادرست
  

در برقراري ارتباط با دیگران کافی است آراستگی ظاهري   353
  نادرست       داشته باشیم.

  یادگیري سبک ارتباطی  در برقراري ارتباط با دیگران کدام گزینه اهمیت چندانی ندارد ؟  3534

 ،   ران یادگیري مهارت سبک ارتباطیدر برقراري ارتباط با دیگ  355
  .هستند مهم آراستگی و بدن زبان

 درست

 ،   در برقراري ارتباط با دیگران یادگیري مهارت سبک ارتباطی  356
  .هستند مهم آراستگی و بدن زبان

 درست
  

در تعیین دقیق مساله یا موضوع تحت بررسی یک هفته جلوتر   357
  .ی فرستیم تا تحقیق کنندموضوع مورد بررسی را براي افراد م

  درست

در تعیین دقیق مساله یا موضوع تحت بررسی یک هفته جلوتر   358
  .موضوع مورد بررسی را براي افراد می فرستیم تا تحقیق کنند

 درست
  

در تعیین دقیق مساله یا موضوع تحت بررسی یک هفته جلوتر   359
 .ندکن موضوع مورد بررسی را براي افراد می فرستیم تا تحقیق

 درست
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  درست  .امید به پیشرفت دارند» مثبت اندیشی « در تفکر   360

 .می رسند» ما می توانیم « به تفکر   کدام مورد صحیح نیست؟» مثبت اندیشی « در تفکر   361
  

در تفکر ارزش افزوده خلق ارزش باید منجر به افزایش ارزش   362
  .افزوده شود

 درست
  

 درست  . دارد نگر کل دیدگاه آموز در تفکر سیستمی دانش  363

 درست  . دارد نگر کل دیدگاه در تفکر سیستمی دانش آموز  364
  

  نادرست  . در تفکر طراحی دانش آموز دیدگاه کل نگر دارد  365

در تفکر مثبت اندیشی امید به آینده و پیشرفت و اینکه فرد   366
  .میتواند براي جامعه تاثیر گذار باشد وجود دارد

  درست

دانش آموز با چیزهاي جدید مواجه می شود « در تفکر همگرا   367
 «.که قبال به آن پرداخته نشده است

 نادرست
 

368  
دانش آموز با چیزهاي جدید مواجه می « در تفکر واگرا 

  درست   «شود که قبال به آن پرداخته نشده

369  
دانش آموز با مباحث جدید مواجه می « در تفکر واگرا 

  درست   «بال به آن پرداخته نشدهشود که ق

370  
در تکنیک « ارتباط اجباری » فرد فقط از 
ارتباط منطقی کھ از پیش طراحی شده استفاده 
 . می کند

  نادرست

371  
براي حل یک مسئله بسیاري » انفجار بزرگ « در تکنیک 

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

  رستناد

با چراها و زیراهاي متعدد » پنج چرا « در تکنیک   372
  درست  .موضوعی را مورد بررسی قرار می دهیم
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با چند نوع پرسش جنبه » کشش مسئله « در تکنیک   373
  درست  .هاي مختلف یک مسئله را بررسی می کنیم

374  

 به ارکان و در تکنیک ارتباط اجباري بین محصوالت 
 هب افراد اینکه براي شود می برقرار ارتباط منطقی صورت

ي جدید برسند و ها افق به و کنند فکر جدید ساختارهاي
 اند شده طراحی پیش از که هایی   الزم نیست از ارتباط

  .شود استفاده

  درست

آبی : دیگر خواه ، » دیسک « در تکنیک تیپ شناسی   375
  .بشر دوستانه ، زودجوش است

  نادرست

زرد: روابط اجتماعی باال ، » دیسک « اسی در تکنیک تیپ شن  376
  .اهل توجه ، اهل شوخی است

 درست
  

377  
 کدام مورد صحیح نیست ؟» دیسک « در تکنیک تیپ شناسی 

  
 آبی : دیگر خواه ، بشر دوستانه ، زودجوش

  

378  

قرمز : بلندپرواز ، ارتباط »:  سکید«  یشناس پیت کیدر تکن
گر ، نظام مند ، پرسشگر ،  لی:تحل ی، برون گرا  آب میمستق

 يشکاك و حساس   سبز: مهربان ، دلسوز ، صرف وقت برا
  یباال ، اهل توجه ، اهل شوخ یزرد: روابط اجتماع   گرانید

  درست

379  
 ارائه ، خدمات پیشرفت و رشد  در چرخه ي درآمدزایی،

 برند به رسیدن هدف و نتیجه پویایی و جدید محصوالت
  .است پایدار

  درست

380  
در چه صورت می توان در مدارس و موسسات پیشگام 

  یددبا تولید محصوالت ج  نوآوري بود؟

در چھ صورت می توان در مدارس و   381
 موسسات پیشگام نوآوری بود؟

  باتولید محصوالت جدید

 3  در حال حاضر چند نسل از مدارس و دانشگاه ها وجود دارند؟  382
  

ایران از نظر تبدیل آموزش در حوزه ي خاورمیانه رتبه ي   383
  نادرست  .است  به کارآفرینی اول
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در حوزه ي خلیج فارس رتبه ي ایران از نظر تبدیل   384
  درست  .است   آموزش به کارآفرینی هشتم

در حوزه ي فردي کدام عامل می تواند در دانش آموزان   385
  همه موارد  نتیجه داشته باشد؟

 و ها نگرش تغییر ، فردي ي توسعه  در حوزه ي فردي  386
  .شدبا داشته نتیجه آموزان دانش در میتواند گرفتن الگو

 درست

ها می تواند در  نگرش تغییر فقط  در حوزه ي فردي  386
  نادرست  .دانش آموزان نتیجه داشته باشد

در داشتن چشم انداز این مهم است که ببینیم دانش   387
  نادرست  .آموز در آینده می خواهد چه کاره خواهد شد

388  
در ذهن انگیزي با چراهاي مختلف مسئله اي را مورد 

 .بررسی قرار میدهیم

  
 نادرست

در ذهن انگیزي با چراهاي مختلف مسئله اي را مورد   389
  نادرست  .بررسی قرار میدهیم

کدام گزینه صحیح »ارتباط اجباري«در رابطه با تکنیک  390
  نیست

 پیشحتما باید از ارتباطات منطقی که از 
  طراحی شده اند استفاده کرد

391  

در راهبرد چرخه ي ایده تا عمل دانش آموز در مدرسه ایده 
ایده ها را پرورش می دهند. ایده ها  .هاي خالقانه می دهد

تبدیل به خدمات و تکنولوژي جدید شوند و به شرکت هاي 
  .مختلف ارائه می دهند

  درست

392  
از مراحل این است که در راهبرد چرخه ي ایده تا عمل یکی 

ایده ها تبدیل به خدمات و تکنولوژي جدید شوند و به شرکت 
  .هاي مختلف ارائه دهند

  درست

در راهبرد چرخه ي ایده تا عمل یکی از مراحل این است که   394
  .دانش آموز در مدرسه ایده هاي خالقانه می دهد

 درست

395  
ین است که در راهبرد چرخه ي ایده تا عمل یکی از مراحل ا
  درست  .دانش آموز در مدرسه ایده هاي خالقانه می دهد
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 آموز دانش  در روش تدریس ، قصه گویی و داستان سرایی  396
  .کند می برقرار محتوا با تري مناسب و تر واقعی ارتباط

  درست

397  
 دانش  در روش تدریس ، قصه گویی و داستان سرایی

 می برقرار محتوا با تري مناسب و تر واقعی ارتباط آموز
  . کند

  درست

در روش تدریس ، مبتنی بر بازي دانش آموز ارتباط واقعی تر و   398
  . مناسبتري با محتوا برقرار می کند

  نادرست
  

 مورد کدام انجام و اقدام بر مبتنی تدریس روش در  399
  باشد؟ نمی صحیح

وقتی محتوي درس را یاد نگیرد فراموش 
  می شود

400  
س مبتنی بر اقدام و انجام وقتی کاربرد چیزي را در روش تدری

که یاد گرفته در دنیاي واقعی حس کند محتوا نهادینه می 
  .شود

 درست
  

401  
در رویکرد محدود کارآفرینی در سیستم آموزشی مجموعه 

مهارت هایی که منجر می شود که دانش آموز بتواند کسب و 
  .شود می مطرح  کاري راه اندازي کنند،

 درست

402  
در رویکرد محدود کارآفرینی در سیستم آموزشی مجموعه 

مهارت هایی که منجر می شود که دانش آموز بتواند کسب و 
  .کاري راه اندازي کنند، مطرح می گردد

  درست

403  
در رویکرد محدود کارآفرینی در سیستم آموزشی مجموعه 

مهارت هایی که منجر می شود که دانش آموز بتواند کسب و 
  .راه اندازي کنند، مطرح می شودکاري 

 درست

404  
در رویکرد محدود کارآفرینی در سیستم آموزشی مجموعه 

مهارت هایی که منجر می شود که دانش آموز بتواند کسب و 
  .شود می مطرح  کاري راه اندازي کنند،

  درست

405  
در رویکرد محدود کارآفرینی در سیستم آموزشی مجموعه 

شود که دانش آموز توانمند و فعال  مهارت هایی که منجر می
  .داشته باشیم

  نادرست
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406  
 یم بروز  منطقی رفتار شخص دوستانه  در سبک ارتباطی

  نادرست    .دهد

 می بروز  منطقی رفتار شخص   قاطعانه  در سبک ارتباطی  407
     .دهد

 درست

در سبک انفعالی شخص خود کم بینی دارد و در سبک تهاجمی   408
  .خود بزرگ بینی استشخص دچار 

  درست

در سبک انفعالی شخص خود کم بینی داردو در سبک تهاجمی   409
  .شخص دچار خود بزرگ بینی است

  درست

410  
در سبک تربیتی بی تفاوت در خانواده کدام مورد صحیح 

 است؟
  

تقاضاي –پاسخگو بودن خانواده پایین 
  رفتار مسئوالنه پایین

ر خانواده کدام مورد انجام در سبک تربیتی سهل گیر د  411
  می شود؟

پاسخگو بودن خانواده زیاد و تقاضاي 
  .رفتار مسئوالنه کم است

412  
در سبک تربیتی مستبد در خانواده ، کدام مورد دیده می 

 شود؟
  

پاسخگو بودن خانواده کم و 
 تقاضاي رفتار مسئوالنه زیاد است

ن در سبک تربیتی مستبد در خانواده، پاسخگو بود  413
  درست  .خانواده کم و تقاضاي رفتار مسئوالنه زیاد دیده می شود

در سبک تربیتی مقتدر در خانواده کدام مورد مشاهده   414
  می شود؟

پاسخگو بودن خانواده و تقاضاي 
رفتار مسئوالنه هردو به صورت 

  .میگیرد انجام  منطقی

در سبک تربیتی مقتدر در خانواده، پاسخگو بودن   415
  نادرست   .و تقاضاي رفتار مسئوالنه هردو بسیار زیاد استخانواده 

416  
در سبک تربیتی مقتدر در خانواده، پاسخگو بودن 
خانواده و تقاضاي رفتار مسئوالنه هردو به صورت 

  .میگیرد انجام  منطقی
  درست

در سبک تهاجمی شخص خود کم بینی دارد و در سبک انفعالی   417
  .شخص دچار خود بزرگ بینی است

 نادرست
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در سیستم آموزشی ، خالقیت و نوآوري می تواند پرورش   418
  درست  .یافته و یا سرکوب شود

در سیستم آموزشی ، خالقیت و نوآوري می تواند پرورش   419
  درست  .یافته و یا سرکوب شود

 می  در سیستم آموزشی ، خالقیت و نوآوري ها سرکوب  420
  .شوند

  نادرست

رسوم و سنتی کدام مورد نقش اصلی را در سیستم هاي م  421
  معلم  دارند ؟

422  
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

423  
در شاخص هاي اقتصادي گفته می شود کشورهایی 

یت و بازاریابی توسعه دارند که در آن ها شرکت ها مدیر
  .خوبی دارند

  نادرست

در شاخص هاي اقتصادي گفته می شود کشورهایی   424
  ......... توسعه دارند که در آن ها

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

425  
 از موجود محصوالت جاي به » نمودن  جایگزین« در شیوه ي 
طور خالقانه از محصول استفاده کرد . به  جایگزین محصوالت

جدیدي استفاده کرد. مثال به جاي انرژي خورشید بتوان از باد یا 
  .آب یا... استفاده کرد

  درست

426  

 محصوالت جاي به » نمودن  جایگزین« در شیوه ي 
 طور به.  کرد استفاده جایگزین محصوالت از موجود
محصول جدیدي استفاده کرد. مثال به جاي  از خالقانه
  خورشید بتوان از باد یا آب یا... استفاده کرد انرژي

  درست

 صحیح مورد کدام » نمودن  جایگزین« در شیوه ي   427
  ؟ نیست

دومحصول را ترکیب کرد و محصول 
  جدیدرا جایگزین کرد

در شیوه ي تدریس بازدید یا تغییر محیط خوب است تدریس   428
  .در محیط ............ و ............ صورت بگیرد

 تاریخی –طبیعی 
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در شیوه ي تدریس بازدید یا تغییر محیط خوب است تدریس   429
  .در محیط طبیعی و بازي صورت بگیرد

 نادرست
  

در شیوه ي تدریس بازدید یا تغییر محیط خوب است تدریس   430
  .بگیرد صورت  در محیط طبیعی و تاریخی

  درست

اك گذاشتن در شیوه ي تدریس دعوت از افراد موفق اشتر  431
  .تجربیات صورت می گیرد

 درست
  

در شیوه ي تدریس مبتنی بر بازي دانش آموز به طور غیر   432
   .مستقیم محتواي درس را یاد می گیرد

  درست

در شیوه ي جایگزین کردن می توان به صورت خالقانه دو محصول   433
  نادرست  . را ترکیب کرد و محصول جدید را جایگزین کرد

حی چیزهاي جدید کافیست اندازه ي آن را تغییر در طرا  434
  نادرست  .دهیم

در طراحی چیزهاي جدید کافیست اندازه ي آن را تغییر   435
  نادرست  .دهیم

436  

عرصه ي ارتباطی دارد :  4در عرصه ي ارتباطی فرد 
 با فرد بخش اثر  ارتباط-ارتباط اثر بخش فرد با خود

ارتباط  -نتباط اثربخش با دیگراار -خلقت جهان
  اثربخش با خداوند

  درست

فرد گرا هستند و افراد چون خالق  شتریکه ب کایدر فرهنگ آمر  437
  درست  هستند . يگذاران شرکت  نوآور انیباشند  ،بن یم

438  

 و والدین تا گرفته مدیر از مدارس در آفرینی کار در
 داشته آفرینانه کار نگرش رسانه حتی و آموزان دانش
  باشند؟

  درست

439  
در کارآفرینی در مدارس از مدیر گرفته تا والدین و 

دبیران و دانش آموزان و حتی رسانه باید نگرش 
  .کارآفرینانه داشته باشند

  درست

 نگرش آموزان دانش است کافی مدارس در کارآفرینی در  440
  .باشند داشته کارآفرینانه

  درست
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غییرات ت» ساختار « در کدام حیطه ي اسکمپر بر روي   441
  نظم دهی مجدد  انجام می شود ؟

در کدام روش تدریس ، دانش آموز ارتباط واقعی تر و   442
  روش قصه گویی و داستان سرایی  مناسب تري با محتوا برقرار می کند ؟

  سبک قاطعانه  در کدام سبک ارتباطی رفتار منطقی شکل می گیرد ؟  443

غیر مستقیم  در کدام شیوه ي تدریس دانش آموز به طور  444
  روش مبتنی بر بازي  را یاد می گیرد؟ محتواي درس

  مهارت تفکر انتقادي  در کدام مهارت باید حس پرسشگري تقویت شود ؟  445

446  
در کدام نسل از مدارس ، دانش آموز عالوه بر اینکه یکسري 

واحدهاي آموزشی را یاد می گیرد، در کنار آن ها به امر 
  پژوهش نیز می پردازد؟

  سل دومن

447  
در کدام نسل از مدارس ، دانش آموز عالوه بر اینکه یکسري 

واحدهاي آموزشی را یاد می گیرد، در کنار آن ها به امر 
  پژوهش نیز می پردازد؟

 نسل دوم
  

448  
در کدام نسل از مدارس ، دانش آموز عالوه بر اینکه یکسري 

مر واحدهاي آموزشی را یاد می گیرد، در کنار آن ها به ا
  پژوهش نیز می پردازد؟

  نسل دوم

در کدام نسل از مدارس، هدف صرفا تربیت یکسري   449
  نیروهاي آموزشی براي پیشرفت جامعه و کشور است؟

 نسل اول مدارس آموزش محور

  

در کدام نسل از مدارس، هدف صرفا تربیت یکسري   450
  نیروهاي آموزشی براي پیشرفت جامعه و کشور است؟

  نسل اول

451  
در کدام نوع از مدارس ، دانش آموز عالوه بر اینکه یکسري 

واحدهاي آموزشی را یاد می گیرد، در کنار آن ها به امر 
  پژوهش نیز می پردازد؟

 مدارس پژوهش محور
  

 تفکر همگرا  در کدام نوع تفکر سریع به راه حل می رسیم؟  452
  

 آموزش براي کارآفرینی  د ؟در کدام هدف رویکرد ، افزایش توانمند سازي می باش  453
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   کارآفرینی براي آموزش  ؟ باشد می سازي توانمند افزایش ، رویکرد هدف کدام در  454

در کشورهاي توسعه یافته از نظر نیروي انسانی ، آموزش   455
  همه موارد  به کدام مورد تبدیل می شود؟

456  
در کشورهایی که شاخص سرمایه ي انسانی آن ها 

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

  درست

457  
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
  درست

در کشورهایی که شاخص سرمایه ي انسانی آن ها   458
  باالست ، تاکید بر چیست؟

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

  .است

 بررسی و توجه مورد را اموري توانیم می قرمز کاله در  459
  . دارند استدالل به نیاز که دهیم قرار

  نادرست

سئله کدام مهارت به ما کمک می در کنار مهارت حل م  460
  دهیم؟ ارائه خالقانه هاي حل راه تا کند

  مهارت تفکرخالق

در کنار مهارت حل مسئله مهارت تفکر خالق به ما کمک   461
  درست  . می کند تا راه حل هاي خالقانه ارائه دهیم

در کنار مهارت حل مسئله مهارت تفکر خالق به ما کمک   461
  .ي خالقانه ارائه دهیممی کند تا راه حل ها

  درست

463  
در کنار مهارت حل مسئله مهارت مدیریت زمان به ما 

 .کمک می کند تا راه حل هاي خالقانه ارائه دهیم
 

  نادرست

464  
  

 مشارکت و  در گام تجزیه و تحلیل و غربالگري ایده ها ، با نظر
  درست  . گیرند می قرار بررسی مورد اعضا ي همه

نباید روي جزئیات دقیق شد و باید » ود آگاهی خ« در مبحث   465
  .کل نگر بود

 نادرست
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466  
در محیط مدرسه تمرکز ما به جاي هوش ........ باید روي 

  هیجانی-منطقی  .هوش ............ باشد

در محیط مدرسه تمرکز ما به جاي هوش منطقی باید روي   467
  .هوش هیجانی باشد

  درست

ما به جاي هوش منطقی باید روي  در محیط مدرسه تمرکز  468
  درست  .هوش هیجانی باشد

در محیط مدرسه تمرکز ما به جاي هوش هیجانی باید روي   469
  .هوش منطقی باشد

  نادرست

  همه موارد  در محیط و بازار ، منابع فرصت کدام مورد است؟  470

 و بازار تغییرات  در محیط و بازار، روندهاي طبیعی ،  471
  .روند می شمار به فرصت منابع جزء یمحیط اتفاقات

  درست

 و بازار تغییرات  در محیط و بازار، روندهاي طبیعی ،  472
  درست  .روند می شمار به فرصت منابع جزء محیطی اتفاقات

در مدارس آموزش محور، مدرسه تنها رسالت آموزش را بر عهده   473
  .دارد

  درست

/ رسالت هایی بر  در مدارس آموزش محور، مدرسه چه رسالت  474
  عهده دارد؟

 آموزش
  

در مدارس پژوهش محور، مدرسه چه رسالت هایی بر   475
  عهده دارد؟

  آموزش و پژوهش

در مدارس پژوهش محور، مدرسه دو رسالت آموزش و   476
  پژوهش را بر عهده دارد

  درست

 معلمان  در مدارس سنتی نقش عقل کل براي چه کسانی بود ؟  477
  

478  
سنتی نقش عقل کل براي معلمان بود ولی در  در مدارس

  درست  .مدرسه کارآفرین دبیران عقل کل نیستند

479  
در مدارس کارآفرین، مدرسه چه رسالت هایی بر عهده 

  آموزش و پژوهش و کارآفرینی  دارد؟
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در مدارس مدیر می تواند با تشویق و مورد توجه قرار   480
  دادن انگیزش را تقویت کند

  درست

ر مدارس مدیر می تواند با تغییر دادن ساختار مدرسه د  481
  .انگیزش را تقویت کند

  نادرست

482  
 بر عالوه آموز دانش محور، پژوهش  در مدارس نسل دوم یعنی

ر آن ها کنا در گیرد، می یاد را آموزشی واحدهاي یکسري اینکه
  .به امر پژوهش نیز می پردازد

  درست

483  
 بر عالوه آموز دانش محور، وهشپژ  در مدارس نسل دوم یعنی

 ها آن کنار در گیرد، می یاد را آموزشی واحدهاي یکسري اینکه
  .پردازد می نیز پژوهش امر به

 درست
  

  .است ها محدودیت از شدن رها منظور  نیست؟ مورد کدام»  رهایی«  از منظور خالقیت منابع در  484

485  
ز اجازه می در مهارت ابراز وجود و ارزشمندي به دانش آمو

 . دهیم یک اردو یا بازدید را برنامه ریزي کند

  

 نادرست
 

در مهارت تصمیم گیري باید بگیرند پیامد انجام نشدن مسولیت   486
  .را ارزیابی کنند

  نادرست
  

در مهارت تصمیم گیري باید یاد بگیرند پاسخگوي مسولیت   487
  .خود باشند

  درست

بگیرند پاسخگوي مسولیت در مهارت تصمیم گیري باید یاد   488
  .خود باشند

  درست

در مهارت تصمیم گیري باید یاد بگیرند پاسخگوي مسولیت   489
  درست  .خود باشند

490  
در مهارت تصمیم گیري باید یاد بگیرند تصمیم بگیرند ، 

پاسخگوي مسئولیت خود باشند ، اگر تصمیم منجر به اشتباه 
  .شد بپذیرند

  درست

491  
له ، باید دانش آموز یاد بگیرد مسائل در مهارت حل مسئ

جامعه ، خانواده و مدرسه را رصد کند و راه حل هاي 
  .خالقانه ارائه دهد

  درست
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در مهارت حل مسئله باید دانش آموز یاد بگیرد فقط مسائل   492
  .دهد ارائه خالقانه هاي حل راه و کند رصد را خانواده

  نادرست

  درست  .شود می حذف  ها» باید « در مهارت خودباوري   493

 درست  .شود می حذف  ها» باید « در مهارت خودباوري   494
  

495  
در مهارت روامداري باید یاد بگیریم به نطرات دیگران 

احترام بگذاریم حتی نظرات مخالف براي همین باید تاب 
  .آوري و آستانه تحمل را ارتقا دهیم

  درست

طالب را به صورت اثر بخش در مهارت گوش دادن فعاالنه باید م  496
  .دریافت کند

  درست

در مهارت گوش دادن فعاالنه دانش آموز صرفا یک شنونده   497
  .باشد

 نادرست
  

  .دانش آموز صرفا یک شنونده باشد  در مهارت گوش دادن فعاالنه کدام مورد صحیح نیست ؟  498

 یک دهیم می اجازه آموز دانش به پذیري مسئولیت  در مهارت  499
  . کند ریزي برنامه را بازدید یا دوار

 درست

500  
در کسب و کار کدام گزینه صحیح » پویایی « در مورد 
 نمی باشد؟

  

کسب و کار بتواند مدت طوالنی و 
 به شکل اولیه به کار خود ادامه دهد

در مدارس کدام گزینه صحیح نمی » تفکر خالق « در مورد   501
  باشد؟

  از شودخوب است از دوره دبیرستان آغ

با تعدادي سوال ذهن را آماده ي   کدام مورد صحیح است ؟» ذهن انگیزي « در مورد   502
  یک مبحث می کنیم

در کسب و کار کدام مورد » رشد و توسعه « در مورد   503
  صحیح نیست ؟

  محصوالت بیشتري تولید شود

  ؟ است صحیح مورد کدام»  یاب بهبود نگاه«  مورد در  504
 نسبت آموزان دانش:  یعنی»  ابی بهبود نگاه
 تک تک به شوندو کنجکاو اطرافشان اتفاقات به

 هب بتوانند باشندو حساس زندگیشان لحظات
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 تحلیل و تجزیه را اتفاقات پژوهشگر عنوان
  .کنند

505  

 در نوآوري  کشور ها براي توسعه و» نوآوري در بازار « در مورد 
 به کنند می سعی آموزش در. کنند می گذاري سرمایه بازار

 را موسسات خدمات. کنند می حرکت شدن المللی بین سمت
  .دهند ارائه دیگر کشورهاي به

 درست

در مورد آموزش پیش دبستانی و دبستان در کشورهاي توسعه   506
  .یافته رویکرد عملگراست

  درست

در مورد آموزش پیش دبستانی و دبستان در کشورهاي توسعه   507
  .راستیافته رویکرد عملگ

 درست
  

 شده پیشنهاد راهکار کدام پیشامد و اتفاق بحث مورد در  508
  ؟ است

  .است باتجربه افراد تجربیات از استفاده

کدام مورد صحیح است » انفجار بزرگ « در مورد تکنیک  509
  ؟

یکباره به موضوعی ذهن ما را درگیر کرده 
  جواب می رسیم

510  
  رد صحیح نیست؟در مورد توسعه ي ارتباطات کدام مو

مدیران دانش آموزان را به سمت سبک هاي 
  جدید سوق دهند

511  
مدیران دانش آموزان را به سمت سبک هاي   در مورد توسعه ي ارتباطات کدام مورد صحیح نیست؟

  .جدید سوق دهند
 دانش از پویایی هاي تیم  در مورد تیم هاي کارآفرینی :  512

 اه تیم این -گیرد یم شکل مسئولین و دبیران و آموزان
 به -کنند می تحلیل و تجزیه را مسائل مستمر صورت به

 ها متی بر مبتنی یادگیري فردي یادگیري بر تاکید جاي
به جاي رقابت کمک و همکاري صورت می  -می باشد
  .گیرد

  درست

در مورد تیم هاي کارآفرینی تشکیل این تیم ها با هدف   513
  نادرست  .یردایجاد یک رقابت مفید صورت می گ

در مورد سرمایه ي مالی و پولی در مدارس کدام راهکار   514
  صحیح نمیباشد ؟

تمرکز برمنابع مالی و پولی که از 
  دانش آموزان اخذمی شود
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کارآفرینان کدام گزینه » فرصت یابی « در مورد ویژگی   515
  صحیح نمیباشد؟

به دنبال فرصت مناسبی هستند 
  تا دنیا را تغییر دهند

516  
  ؟ است صحیح و کامل مورد کدام » آفرین کار  «در مورد

کسی که کسب وکار ارزش آفرین 
راه می اندازدکه امکان رشد و توسعه 

  داشته باشد
در نسل اول از مدارس ( مدارس آموزش محور )، هدف   517

صرفا تربیت یکسري نیروهاي آموزشی براي پیشرفت 
  .جامعه و کشور است

  درست

ول از مدارس یعنی مدارس آموزش محور، تنها در نسل ا  518
یکسري واحدهاي درسی تعریف می شد و دانش آموز آن 

  .ها را میگذراند
  درست

در نظم دهی مجدد یا باز طراحی روي ساختار فکر می   519
  درست  .کنیم و براي ساختار ها نظم هاي جدید طراحی می کنیم

 رد حضور محدودیت مشکل تکنولوژي تولید روش در نوآوري در  520
  درست  .شود حل تواند می آموزش کالس

در نوآوري در روش تولید یا تکنولوژي کدام مورد صحیح نیست   521
  ؟

  موسسات ساختار خود را باز طراحی کنند

در نوآوري در مواد اولیه ي مدارس تجهیزات مدارس را تغییر   522
معدل دهیم . سیستم هوشمند استفاده کنیم. دانش آموزان با 

را ثبت نام کنیم یعنی ورودي ها و تجهیزات را بهبود  19باالي 
  .ببخشیم

 درست
  

در نوآوري در مواد اولیه ي مدارس می توان دانش آموزان با   523
  .را ثبت نام کرد 19معدل باالي 

 درست
  

در نوآوري رادیکال سعی می گردد نسل جدیدي از تکنولوژي   524
  .ارائه شود

  درست

 .آوري رادیکال کارکنان تعهد بیشتري دارنددر نو  525

  
  نادرست
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را اجرا می  8020در نوآوري ساختار شرکت گوگل الگوي  526
حیطه ي شغلی خود به همه ي  در کارکنان تا     کند

اهداف که عبارت است از : ارتقاي عملکرد ، بهره وري و 
  .    برسند   روش هاي جدید

  درست

را اجرا می کند  8020گوگل الگوي  در نوآوري ساختار، شرکت  527
 برسد زیر  تا کارکنان در حیطه ي شغلی خود به همه ي اهداف

  ............ از غیر به
  رضایت مشتري

در هدف آموزش از طریق کارآفرینی دانش آموز می تواند  528
  درست  .مسیر تحصیلی و شغلی اثر بخش داشته باشد

ویکرد ، افزایش توانمند در هدف آموزش براي کار آفرینی ر  529
  . سازي می باشد

 درست
  

در هدف آموزش براي کار آفرینی رویکرد ، افزایش   530
  درست   .توانمند سازي می باشد

در هدف آموزش درباره ي کارآفرینی دانش آموز می   531
  .تواند مسیر تحصیلی و شغلی اثر بخش داشته باشد

  نادرست

532  
در این فرآیند معلم و دانش آموز هم زمان   مورد صحیح است؟ در یادگیري کارآفرینانه کدام

  .دانش جدید تولید می کنند
 جدید دانش آموز دانش فقط   در یادگیري کارآفرینانه  533

  نادرست  .کنند می تولید

 می تولید جدید دانش  معلم فقط  در یادگیري کارآفرینانه  534
  .کنند

 نادرست
  

  نادرست  .دارد وجود مهم عامل  3،  در یک اکوسیستم کارآفرینی  535
  درست  .دارد وجود مهم عامل  6در یک اکوسیستم کارآفرینی ،   536
 و برخوردها به نسبت آموزان دانش باید»  یاب بهبود نگاه «در  537

  نادرست  .باشند حساس دیگران رفتار
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درآموزش کارآفرینانه دانش آموزان می توانند روي   538
  .هاي خود کار کنند تمایالت و توانمندي

  درست

539  
  درآموزش کارآفرینانه کدام مورد صحیح نمی باشد؟

ي هدف در این آموزش قشر خاصی از  امعهج
 دانش آموزان می باشند

 تقویت پرسشگري حس باید انتقادي تفکر  درمهارت  540
  درست  .شود

کدام گزینه صحیح » نگرش موافق با تغییر « درمورد   541
  نیست ؟

ت که مدیران نسبت به تغییرات خوب اس
  .مقاومت نشان ندهند

دولت می تواند با ایجاد زمینه هاي آموزش ، در دسترس   542
قراردادن مشاورین کارآفرینی و معرفی افرادي به عنوان 
مربی در حوزه ي کارآفرینی می تواند نقش مربی و حامی 

  .بودن خود را ایفا نماید

  درست

جاد زمینه هاي آموزش ، در دسترس دولت می تواند با ای  543
قراردادن مشاورین کارآفرینی و معرفی افرادي به عنوان 
مربی در حوزه ي کارآفرینی می تواند نقش مربی و حامی 

  بودن خود را ایفا نماید

  درست

دولت می تواند با ایجاد سهولت در کسب و کار ،   544
 يبسترسازي ایجاد کسب و کار و مربی و حامی بودن برا

افراد جامعه در ایجاد کارآفرینی و رشد کسب و کار 
  .سهیم باشد

  درست

ذهن انگیزي یا فعال کردن مغز براي شروع یک مبحث در   545
  درست  .شیوه تدریس کاربرد دارد

رابینسون در انتقاد به سیستم آموزشی ، کدام نقدهارا   546
  بیان کرده است؟

یکسان و خطی بودن آموزش و 
  عدم وجود چالش

رابینسون در انتقاد به سیستم آموزشی ، یکسان و خطی   547
  درست  .نماید می مطرح را   بودن آموزش و عدم وجود چالش

  نادرست  .راست مغزها بر خالف چپ مغزها، بیشتر واقع گرا هستند  548
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راضی نبودن به وضع موجود یکی از موارد پیاده سازي   549
  درست  .بهبود مستمر میباشد

 می سبب که است اتفاق و پیشامد بحث در مهم ارراهک 550
  .کند استفاده خود خالقیت قدرت از آموز دانش شود

  گونه اتفاق رویدادهاي طراحی

رتبه ي .................... دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی   551
  . شاخص سرمایه ي انسانی متعلق به کشور سوئیس است

  سوم

ظ آمار بانک جهانی شاخص رتبه ي اول دنیا از لحا  552
  نروژ  سرمایه ي انسانی متعلق به کدام کشور است ؟

رتبه ي اول دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی شاخص   553
  درست  .سرمایه ي انسانی متعلق به کشور نروژ است

رتبه ي چهارم دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی شاخص   554
  درست  . سرمایه ي انسانی متعلق به کشور آمریکا است

رتبه ي چهارم دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی شاخص   555
  آمریکا  سرمایه ي انسانی متعلق به کدام کشور است ؟

رتبه ي چهارم دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی شاخص   556
  ناردست  . سرمایه ي انسانی متعلق به کشور سوئیس است

خص رتبه ي دوم دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی شا  557
  نادرست  . سرمایه ي انسانی متعلق به کشور فرانسه است

رتبه ي ســوم دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی شاخص   558
 سرمایه ي انسانی متعلق به کدام کشور است ؟

  
 سوئیس

رتبه ي ســوم دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی شاخص   559
 درست  .سرمایه ي انسانی متعلق به کشور سوئیس است

رتبه ي ســوم دنیا از لحاظ آمار بانک جهانی شاخص   560
  نادرست  .سرمایه ي انسانی متعلق به کشور نروژ است

 و نگرش تغییر سبب توانند می  رسانه ها با الگوگیري 561
  درست  .شوند افراد در کارآفرینی
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رسانه ها چگونه می توانند بر کارآفرینی تاثیر داشته   562
  همه موارد  باشند ؟

 بکس تغییر افراد در نگرش تغییر با توانند می   رسانه ها  563
 هداشت تاثیر آن بر کارآفرینی سوي به حرکت و زندگی
  .باشند

  درست

رضایت کارمندها می تواند از مصادیق رشد و توسعه ي   564
  .کسب و کار باشد

  درست

 جامع کیفیت مدیریت بنیادین اصول از  رضایت مشتري  565
  . باشد می

  درست

روش تدریس قصه گویی و داستان سرایی بیشتر همراه با   566
  . هیجان و عاطفه و احساس است

  درست

روش مبتنی بر بازي بیشتر همراه با هیجان و عاطفه و   567
   .احساس است

  نادرست

568 
 درست  .رویکرد فرا شناخت در آموزش کارآفرینانه به کار می رود

  
رس نسل سوم یا کارآفرین رویکرد ما باید حرکت به سوي مدا  569

  .باشد
  درست

  درست  .ریاضی دانان، فیلسوفان و زبانشناسان چپ مغز بوده اند  570
زمانی که مبحثی را شروع کنیم ابتدا با تعدادي سوال   571

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

 درست

دي سوال زمانی که مبحثی را شروع کنیم ابتدا با تعدا  572
ذهن را آماده می کنیم براي اینکه پذیرش بهتر صورت 

  .بگیرد
  درست

زمین و ساختمان ها از شاخصه هاي سرمایه ي فیزیکی   573
  .محسوب میشوند

  درست
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سبک تربیتی خانواده بر ویژگی هاي شخصیتی فرزندان  574
  درست  .تاثیر خواهد داشت

ان ی فرزندسبک تربیتی خانواده بر ویژگی هاي شخصیت 575
 نادرست  .تاثیري ندارد

سبک تربیتی خانواده بر ویژگی هاي شخصیتی فرزندان   576
  .تاثیري ندارد

  نادرست

 سبک تهاجمی از سبک هاي ارتباطی محسوب می شود  577
 .  

  درست

  نادرست   .سبک دوستانه از سبک هاي ارتباطی محسوب می شود 578
 سبک ، تهاجمی سبک سبک هاي ارتباطی عبارتند از :  579

  درست  یانفعال سبک قاطعانه،

سرمایه گذارها پول و سرمایه اي دارند و در کارخانه ،  580
بورس و .... وارد می کنند و سود می برند و امالك و 

  .مستغالت خرید و فروش می کنند
  درست درست

سرمایه گذاري روي سرمایه ي انسانی از عوامل توسعه ي   581
  درست  .وسعه یافته می باشدبلند مدت کشورهاي ت

سرمایه گذاري یعنی فرایند تامین مالی ایده ها و افکار   582
  درست  . جدید یا تامین مالی ایده هاي کارآفرینانه می باشد

سرمایه گذاري یعنی فرایند تامین مالی ایده ها و افکار   583
  درست  . جدید یا تامین مالی ایده هاي کارآفرینانه می باشد

 یم کشور ي توسعه  مایه ي فیزیکی را مهم ترین عاملسر 584
  نادرست  .دانیم

سرمایهی آموزشی یکی از انواع سرمایه محسوب می   585
  . شود

  درست

سفرها هیچگونه فرصتی را براي کارآفرینی در اختیار   586
  نادرست  . افراد قرار نمیدهند
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سفرهاي داخلی و خارجی می توانند منبع فرصت براي   587
  درست  .آفرینی باشندکار

 بازي–سم هاي کشنده ي خالقیت: اشتباه چیز بدي است .  588
-این مشکل به من مربوط نیست. .است بیهوده و لغو عملی

  .شوخی موقوف. من نمی توانم یا ما نمی توانیم

 درست

در چه » چیست ؟ چه زمانی ؟ چه کسی ؟.....« سواالت   589
  تکنیکی کاربرد دارد ؟

  کشش مسئله

سومین عامل که در اکوسیستم کارآفرینی تاثیر دارد ،   590
  سیستم آموزشی  کدام است؟

سیستم هاي آموزشی فقط می توانند مهارت هاي   591
  .ارتباطی را آموزش دهند

  نادرست

  تقاطع توانمندیهاي با فرصت هاي محیطی  شانس از نظر علمی چگونه تعریف می شود؟  593
 يها فرصت با ها توانمندي تقاطع به  شانس از نظر علمی  594

 درست  .شود می اطالق محیطی

 يها فرصت با ها توانمندي تقاطع به  شانس از نظر علمی  595
 درست  .شود می اطالق محیطی

 در کارکنان تا کند می اجرا را 8020شرکت گوگل الگوي   596
  درست  .برسند عملکرد ارتقاي به خود شغلی ي حیطه

  نادرست  .ل بر کارآفرینی یک شرکت استصرفا اشتغال دلی  597
  نادرست  .صرفا اشتغال دلیل بر کارآفرینی یک شرکت است 598
  درست  .صرفا اشتغال دلیل بر کارآفرینی یک شرکت نیست  599
صفت کار آفرینانه بودن یک شرکت در صورت کوچک   600

  نادرست  .گیرد می قرار  بودن آن تحت تاثیر اندازه

ردازي عدم انتقاد و قضاوت ، عدم تمسخر ایده ها ، ضوابط ایده پ  601
  .تشویق افراد به ایده دادن می باشد

 درست
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 ایران  طبق آمار بانک جهانی شاخص سرمایه ي انسانی  602
  104  ؟ دارد اي رتبه چه ، کشور 130 بین

ن ایرا  طبق آمار بانک جهانی شاخص سرمایه ي انسانی  603
  درست  .رددا104کشور ، رتبه ي  130بین 

درصد مربوط به کسانی است  34طبق آمار مربوط به کارآفرینی،   604
درصد  66که در خانواده هایی در جریان کسب و کار بوده اندو 

  .مربوط به خانواده هاي کارمند بوده است
  نادرست

درصد مربوط به  66طبق آمار مربوط به کارآفرینی،   605
جریان کسب و  کسانی است که در خانواده هایی که در

   کار بوده اند، می با شد
  درست

درصد مربوط به کسانی که در  66طبق آمار مربوط به کارآفرینی،   606
درصد مربوط 34خانواده هایی که در جریان کسب و کار بوده اندو 

  .به خانواده هاي کارمند بوده است
  درست

طبق پژوهش هاي صورت گرفته، سرمایه اجتماعی در   607
توسعه یافته و نیز در حال توسعه عامل اصلی  کشورهاي

توسعه میباشد و بعد از آن سرمایه انسانی را عامل 
 دو مجموع هم ها پژوهش برخی. اند دانسته  توسعه
 کشورها توسعه عامل را انسانی و اجتماعی سرمایه
  .اند دانسته

  درست

طبق پژوهش هاي صورت گرفته، سرمایه اجتماعی عامل  608
  چه کشورهایی بوده است؟توسعه در 

کشورهاي توسعه یافته و نیز کشورهاي 
  در حال توسعه

طبق دسته بندي ارائه شده توسط ناهاپیت و گوشال در   609
  ، سرمایه اجتماعی شامل چه ابعادي است؟1998سال 

  بعد رابطه، بعد شناختی،بعد ساختاري

 بر جمعی منفعت مشترك، اهداف و ها ارزش شاخص طبق  610
 یا سازمان یک اعضاي و دارد ارجحیت فردي تمنفع

 مشترك هاي ارزش و اهداف یکسري است الزم موسسه
 مشترك ارزشهاي و اهداف به باید همگی و باشند داشته
  .باشند پایبند

  درست



 

  53 

طبق شاخص ارزش ها و اهداف مشترك، منفعت جمعی بر   611
منفعت فردي ارجحیت دارد و اعضاي یک سازمان یا 

م است یکسري اهداف و ارزش هاي مشترك موسسه الز
داشته باشند و همگی باید به اهداف و ارزش هاي 

  .مشترك پایبند باشند

  درست

 بازدارنده و موانع از موارد از  یکی ها روتین و ها عادت  612
  شود می محسوب خالقیت هاي

  درست

  نادرست  .است  عامل دوم در اکوسیستم کارآفرینی فــرد  613
  نادرست  .مشورت و مشارکت ، از ضوابط ایده پردازي استعدم   614
  نادرست  .است پردازي ایده ضوابط از ، مشارکت و مشورت عدم  615

علت به وجود آمدن مدارس کارآفرین، به دلیل باال بودن سطح   616
تغییرات و نیز شتاب باالي تغییرات در دنیاي امروز است و در 

  .شگاه ها وجود دارندحال حاضر سه نسل از مدارس و دان

 درست

علت به وجود آمدن مدارس کارآفرین، به دلیل باال بودن سطح   617
  .تغییرات و نیز شتاب باالي تغییرات در دنیاي امروزي است

  درست

علت به وجود آمدن مدارس کارآفرین، به دلیل باال بودن سطح   618
  .تغییرات و نیز شتاب باالي تغییرات در دنیاي امروزي است

 درست
  

619  
  نادرست  . عملکرد یکی از از گام هاي فرصت محسوب می شود

  
  همه باید در یک راستا باشند  عوامل یک اکوسیستم کارآفرینی چگونه باید باشند؟  620
 جهت خالف باید  عوامل یک اکوسیستم کارآفرینی  621

  . باشند تعامل در باهم و باشند یکدیگر
  درست

 تاراس یک در همه باید  کارآفرینی عوامل یک اکوسیستم 622
  درست  .باشند

غرور و افتخار به سازمان خود در کدام نوع تعهد مطرح می شود   623
  ؟

 تعهد عاطفی
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فرآیند یادگیري درست و واقعی در کدام یک از اهداف زیر اتفاق   624
  میافتد ؟

 آموزش براي کارآفرینی
  

موزش از طریق فرآیند یادگیري درست و واقعی در هدف آ  625
  .کارآفرینی اتفاق می افتد

 نادرست
  

 يدر هدف آموزش برا یدرست و واقع يریادگی ندیفرآ  626
  درست  افتد . یاتفاق م ینیکارآفر

فرد ، خانواده و سیستم آموزشی و رسانه ها می توانند در   627
  درست  . تغییر فرهنگ موثر باشند

فکار از خود ارائه فردي که مستمرا نظرات، اندیشه ها و ا  628
می دهد را ایده پرداز می نامیم. ایده پرداز، معرف فردي 

است که فکر می کند، اندیشه می کند و نظر ارائه می 
  .دهد

  درست

فردي که مستمرا نظرات، اندیشه ها و افکار از خود ارائه   629
  می دهد را چه می نامیم؟

  ایده پرداز

ی و ارزش کارآفرینی فرهنگ احترام به کار و کارآفرین  630
توسط رسانه ها با تبدیل یک کارآفرین موفق به یک 

  .سلبریتی ایجاد می گردد
  درست

فرهنگ احترام به کار و کارآفرینی و ارزش کارآفرینی   631
   توسط رسانه ها چگونه می تواند ایجاد گردد؟

تبدیل یک کارآفرین موفق به یک 
  سلبریتی

اورهاي افراد جامعه که غیر فرهنگ یعنی ؛ اعتقادات و ب 632
  نادرست  .قابل تغییر باشند

فرهنگ یعنی ؛ باورها ، اعتقادات ، نگرش هاي یک ملت   633
  درست   .که از سال هاي قبل شکل گرفته است

  درست  .فرهنگ یک ملت می تواند تغییر پذیر باشد  634
  نااطمینان  .است  فضاي کارآفرینی فضاي ...............  635
  نادرست  .است  ضاي کارآفرینی فضاي مطمئنیف  636



 

  55 

 .است   فضاي کارآفرینی فضاي نا اطمینانی  637
 درست  

فعالیت هاي مهارت محوردر سیستم آموزشی می تواند   638
  درست  .منجر به کارآفرینی شود

فقط سفرهاي خارجی می توانند منبع فرصت براي   639
  .کارآفرینی باشند

  نادرست

خلی می توانند منبع فرصت براي فقط سفرهاي دا 640
  نادرست  .کارآفرینی باشند

فقط سیستم آموزشی و رسانه ها می توانند در تغییر  641
  نادرست  . فرهنگ موثر باشند

قبل از ورود به مباحث کارآفرینی و نوآوري الزم است بر   642
  مفاهیم  چه موضوعی مسلط شویم؟

آوري الزم است بر قبل از ورود به مباحث کارآفرینی و نو 643
روي مفاهیم مسلط شویم. یکی از مشکالت نظام آموزش 
و پرورش ، عدم تسلط بر مفاهیم و تفکیک آن ها از هم 

  است

  درست

  نادرست  .قدرت آگاهی درونی در افراد چپ مغز باالتر است  644
  درست  .قدرت آگاهی درونی در افراد راست مغز باالتر است 645
  درست  .ی در افراد راست مغز باالتر استقدرت آگاهی درون  646
قدرت درك اشیا به صورت سه بعدي و یا باالتر از ویژگی   647

  .هاي افراد چپ مغز می باشد
  درست

قدرت درك اشیا به صورت سه بعدي و یا باالتر از ویژگی  648
  درست  .هاي افراد راست مغز می باشد

ه کاري را راکار آفرین به کسی گفته می شود که کسب و   649
اندازي کند که ارزش آفرین باشد و قابلیت رشد و توسعه 

  .داشته باشد
  درست
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کار در کودکی نباید براي کسب درآمد و به صورت شبانه   650
روزي و فشرده باشد و فقط براي آشنایی با کسب و کار 

  .باید انجام بگیرد
 درست

راد کار فروش ها مهارت و تخصص خود را در اختیار اف  651
  نادرست  .بیکار قرار می دهند

  نادرست  .کارآفرین شدن و ایده پیدا کردن ، فرآیند پیچیده اي است  652
کارآفرین شدن و ایده پیدا کردن ، فرآیند پیچیده اي   653

  درست  .نیست

کارآفرین فردي است که بتواندایده پرداز، خالق و نوآور   654
ارزش افزوده  باشد و محصول و خدمات جدید را تبدیل به

  .نماید
  درست

 توانند می آنها کارآفرین ها سرمایه گذار نیستند ولی   655
  درست  .شندبا نیز گذار سرمایه

  درستنا  . کارآفرین ها سرمایه گذار هم هستند  656
کارآفرینان با استفاده از اتفاقات محیطی و پایش   657

  فرصت یابی  .روندهاي طبیعی ............... می کنند

658  
  کارآفرینان چگونه فرصت یابی می کنند؟

استفاده از اتفاقات محیطی و 
  پایش روندهاي طبیعی

کارآفرینی از جهت خلق محصوالت جدید اهمیت به   659
  درست  .سزایی دارد

کارآفرینی با رویکرد گسترده و جامع در همه ي کشورها غیر از   660
  ....... ارائه می شود

  چین

رویکرد گسترده و جامع در همه ي کشورها غیر از  کارآفرینی با  661
  ....... ارائه می شود

  چین
  

کارآفرینی با رویکرد گسترده و جامع در همه ي کشورهاي زیر   662
  ژاپن فنالندو ، سوییس  ارائه می شود :نروژ،

 درست

کارآفرینی با رویکرد گسترده و جامع در همه ي کشورهاي زیر   663
  ژاپن  و فنالند ، سوییس  ،ارائه می شود :نروژ

 درست
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کارآفرینی با رویکرد گسترده و جامع در همه ي کشورهاي زیر   664
  ژاپن فنالندو ، سوییس  ارائه می شود :نروژ،

 درست

کارآفرینی با رویکرد گسترده و جامع درکشور فنالند   665
  درست   .ارائه می شود

ز ا مرککارآفرینی به معناي مدیریت کردن یک شرکت ی  666
  درست  .تولید نیست

  همه موارد  کارآفرینی در اشخاص به کدام مورد نیاز دارد؟  667
 هب ونیاز کارآفرینی در فرد بستگی به ذات و جوهراو دارد   668

  درست  . دارد پرورش و آموزش

  نادرست  . دارد جوهراو و ذات به بستگی   کارآفرینی در فرد تنها  669
  نادرست  .است  مشابه ، مرسوم کارآفرینی اب مدارس در کارآفرینی  670
  درست  . کارآفرینی نیاز به ایده دارد  671
  درست  .کارآفرینی نیاز به دانش آکادمیک ندارد  672
کارآفرینی نیاز به سرمایه ي هنگفت سرمایه گذاران   673

  نادرست   . دارد

 و   اقتصادي ، اجتماعی مانند مختلف دالیل به  کارآفرینی  674
  درست  . والت جدید اهمیت داردمحص خلق

 و   اقتصادي ، اجتماعی مانند مختلف دالیل به  کارآفرینی  675
 .دارد اهمیت جدید محصوالت خلق

  درست

کارفروش ها ( کارمندها ، کارگرها) تخصص خود را در   676
اختیار اداره اي قرار می دهند و در ازاي آن پول دریافت 

  .می کنند
  درست

  نادرست  .راي حل هر مسئله یک راه حل پیدا کنیمکافیست ب  677
  جدیداندیشه ارائه هر گونه نظر و فکر   کدام تعریف مربوط به خالقیت است؟  678
 دانش خالقیت قدرت شوند می باعث زیر تغییرات کدام 679

  ؟ یابد بهبود آموزان
 دهند، تغییر را مدرسه ساختار اگر مدیران
 اجازه و دهند تغییر را مدرسه چیدمان
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 را مدرسه فضاي آموزان دانش دهند
 آموزان دانش خالقیت قدرت کنند طراحی
  .کرد خواهد پیدا بهبود

  تفکر طراحی  کدام تفکر از جدید ترین تفکرها محسوب می شود؟  680
  تامین مالی ایده هاي کارآفرینانه  کدام جمله به معنی سرمایه گذاري است؟  681
  تامین مالی ایده هاي کارآفرینانه  ه گذاري است؟کدام جمله به معنی سرمای  682
  و افکار جدیدتامین مالی ایده هافرایند   کدام جمله به معنی سرمایه گذاري است؟  683
684  

از ذهنشان زیاد استفاده نمی   ؟نیستکدام جمله بیانگر ویژگی افراد خالق 
  کنند

  به محدودیت هستند . قائل  ؟ نیستکدام جمله در ارتباط با افراد خالق درست   685
686  

  ؟نیستکدام جمله در ارتباط با افراد خالق درست 
معموال د رموقع خواب،مطالعه و یا 

  مسافرت خیال پردازي نمی کنند
687  

کدام جمله در ارتباط با عامل توسعه کشورها درست 
  ؟نیست

طبق پژوهش ها در مرحله اول 
سرمایه انسانی و بعد سرمایه اجتماعی 

یر گذار در توسعه کشورها عامل تاث
  شناخته شده است

688  
کدام جمله در ارتباط با کارآفرینی در مدارس درست 

  است؟

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

689  
کدام جمله در ارتباط با کارآفرینی در مدارس درست 

  است؟

ار آفرینی در مدارس مفهوم ک
یعنی اینکه دانش اموزان را به سمت ایده 
  پردازي و خالقیت و نواوري سوق دهیم

کدام جمله در ارتباط با منطق فازي و ارسطویی درست   690
  است؟

افراد چپ مغز بیشتر پذیراي 
  منطق ارسطویی هستند

کدام جمله در ارتباط با منطق فازي و ارسطویی درست   691
  است؟

د راست مغز بیشتر پذیراي منطق افرا
  فازي هستند
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692  
رویکرد ما باید حرکت به سوي مدارس   کدام جمله درست است؟

  .کارآفرین باشد
رویکرد ما باید حرکت به سوي مدارس   کدام جمله درست است؟  693

  .نسل سوم باشد
694  

  کدام جمله درست است؟
افراد راست مغز، تفکر ناخودآگاه باالتري 

  .دارند
695  

  کدام جمله درست است؟
ارائه هرگونه نظر وو فکر جدید را 

  خالقیت می گوئیم
696  

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

  می گوییم خالق 
697  

بیشتر نقاشان،طراحان و   کدام جمله درست است؟
  ندنویسندگان بزرگ،راست مغز بوده ا

  .افراد چپ دست ، معموال راست مغزند  کدام جمله درست است؟  698
699  

  کدام جمله درست است؟
 بدن  در افراد راست مغز سمت چپ

  دارد بیشتري فعالیت
700  

  کدام جمله درست است؟
در افراد راست مغز، سلول هاي سمت 

  راست مغز فعال تر است
701  

  کدام جمله درست است؟

دارس ابتداي هر سال الزم است مدیران م
،یکسري ارزش ها و هدفهاي تحصیلی 

مشترکی طراحی کنند و تا آخر سال همه 
  اعضا به آن پایبند باشند

  ؟ نیستکدام جمله درست   702
  

مدرسه را باید به صورت محیطی بسته در 
نظر گرفت که صرفا یک مجموعه کالس 

  در آن برگزار می شود
 ؟نیستکدام جمله درست   703

  
،انتظار ورد مفهوم خالقیت در مدارسدر م

نداریم دانش آموزانمان این مفهوم را اجرا 
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کنندوتنها آن ها را به سمت خالقیت 
 سوق دهیم 

704  
 ؟نیستکدام جمله درست 

  

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

  دیگران بسیار مغرور هستند
705  

می توان افراد خالق را در چهارچوب هاي   ؟نیستکدام جمله درست 
  رسمی به کار گماشت

706  
براي تحول، ابتدا باید از دیگران شروع کنیم تا   ؟نیست کدام جمله درست

  .بتوانیم در زمینه هاي دیگر تاثیرگذار باشیم
کدام دسته از انسان ها داراي ذهنی پردازشگر و تحلیلی   707

  چپ مغزها  می باشند؟

  چپ مغزها  دسته از انسان ها وقع گرا هستند؟کدام   708
کدام روش تدریس بیشتر همراه با هیجان و عاطفه و   709

  احساس است ؟
  روش قصه گویی و داستان سرایی

کدام عامل باعث می شود که به مسائل اطرافمان کمتر   710
  توجه کنیم ؟

  

  وقتی دچار روزمرگی می شویم .
  

به مسائل اطرافمان کمتر  کدام عامل باعث می شود که  711
  وقتی دچار روزمرگی می شویم  توجه کنیم؟

 کدام گروه از افراد راست مغز نیستند؟  712

  
  عالقمندان به رمان

  مهارت خالق  کدام گزینه از انواع مهارت محسوب نمی شود؟  713
714  

 عملکرد  کدام گزینه از گام هاي فرصت محسوب نمی شود ؟
  

 صحیح نمی باشد؟» کشش مسئله « د کدام گزینه در مور  715

  
با چراهاي مختلف موضوع را مورد بررسی 

  قرار می دهیم
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716  
 صحیح نیست ؟» مصمم بودن « کدام گزینه در مورد 

  

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

  دیگري را امتحان کنیم
صحیح نمی باشد » بازار نوآوري در « کدام گزینه در مورد  717

  ؟
مهم این است که سطح کیفیت را توسعه 

  بدهیم
 کدام گزینه در مورد افراد خالق درست است؟  718

  
ویژگی هاي رفتاري متضادي از خود نشان 

  می دهند
کدام گزینه در مورد آموزش پیش دبستانی و دبستان در   719

  کشورهاي توسعه یافته صحیح نمی باشد ؟
 .نش تاکید می شودروي علم و دا

 
720 

  کدام گزینه در مورد بازدید از موزه ها و بناها صحیح نمی باشد؟
عبرت گرفتن از افرادي که در گذشته در آن 

 .بناها زندگی می کردند
  

کدام گزینه در مورد سرمایهی فیزیکی صحیح نمی باشد   721
 ؟

  

سرمایه فیزیکی را مهم ترین 
  عامل توسعه کشور بدانیم

722  
  دام گزینه در مورد مسئولیت پذیري صحیح نمی باشد؟ک

باعث  مصمم بودنویژگی 
  .مسئولیت پذیري کارآفرینان می باشد

723  
 ؟نیستکدام گزینه درست 

  

سرمایه اجتماعی یعنی تربیت 
نیروي انسانی توانمند،خالق و ارزش 

  آفرین
 نمی عمل تا ایده ي چرخه راهبرد به مربوط گزینه کدام  724

  ؟ باشد
 داشته ها شرکت با بخشی اثر تعامل
  .باشند

کدام گزینه می تواند به زنده نگه داشتن خالقیت کمک   725
  تورگردي و جشنواره هاي کسب و کار  کند ؟

 اختراع  کدام مفهوم با سایر مفاهیم تفاوتی اساسی دارد؟  726

  خالقیت  کدام مفهوم تنها ماهیتی ذهنی دارد؟  727
  آموزش به کار آفرینان  اف آموزش کارآفرینی محسوب نمی شود؟کدام مورد از اهد  728
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729  
 .باید تعداد آموزشگاه ها و دانشگاه را زیاد کرد  کدام مورد از پیامدهاي نوآوري در بازار نخواهد بود ؟

  
  ارزش محور  کدام مورد از تکالیف کارآفرینانه محسوب نمی شود ؟ 730

  یادداشت نمودن ایده  ده نمی باشد ؟کدام مورد از جنبه هاي بررسی ای  731
 یادداشت نمودن ایده  کدام مورد از جنبه هاي بررسی ایده نمی باشد ؟  732

 
 کسب و کار می باشد ؟» ایستایی « کدام مورد از دالیل   733

  
نداشتن خالقیت و ایده هاي 

  جدید
734  

  کسب و کار می باشد ؟» ایستایی « کدام مورد از دالیل 
یت و ایده هاي نداشتن خالق

  جدید
  بازي عملی خوب و مفید است  کدام مورد از سم هاي کشنده خالقیت ذکر نشده اند  735
736  

 عدم مشورت و مشارکت  کدام مورد از ضوابط ایده پردازي نمی باشد؟
  

محسوب نمی شود » طوفان فکري « کدام مورد از مراحل   737
  توجه به جذابیت ایده  ؟

738  
 امتیاز دهی به اطالعات  احل تفکر منطقی محسوب نمی شود؟کدام مورد از مر

  
739  

درآمدزایی و ثروت عدم توجه به   نیست؟» پویایی « کدام مورد از مصادیق 
 زایی

740  
 خلق ارزش  کدام مورد از مولفه هاي کلیدي آموزش کارآفرینان می باشد ؟

  
741  

  کدام مورد از نتایج آموزش کارآفرینانه نمی باشد ؟
اد می توانند به تنهایی از ایده هاي خود افر

 .استفاده کنند
  

742  
  کدام مورد از نتایج کارآفرینی با رویکرد گسترده نمی باشد؟

دانش آموزي که کسب و کار ایجاد کند 
 .خواهیم داشت
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نمی » انگیزه « کدام مورد از نتایج  کدام مورد از نتایج  743
 باشد ؟ 

  احساس ارزشمندي

رد از ویژگی هاي مدیر جسور و بی پروا نمی کدام مو  744
  باشد؟

و روش ها و الگوهاي قدیم هاسبک  باید از
  پیروي کند

 کدام مورد از ویژگی هاي مدیر موثر و کارآمد نمی باشد ؟  745
  

  چیدمان معلمان

746  
 آراستگی  کدام مورد باعث ارتقا و افزایش اعتماد به نفس می شود ؟

  
 ز بین رفتن خالقیت می شود ؟کدام مورد باعث ا  747

  
سرکوب شدن و ویژگی هاي 

  محیطی
کدام مورد باعث تفاوت نوآوري تدریجی و بنیادین می   748

  محیط  باشد؟

کدام مورد باعث تقویت تفکر در بهبود عملکرد دانش آموزان   749
  می شود؟

  تجربه

کدام مورد به عنوان حلقه مفقوده ي نظام آموزشی   750
  است ؟ رسمی مطرح شده

  تجربه

کدام مورد به عنوان وجه مشترك کار آفرینان ذکر شده  751
 است ؟

  
  خالقیت

752  
  کدام مورد تحریک کننده ي ایده هاي جدید نیست؟

  تغییر دادن لباس ها و پوشش ها
  

صحیح نمی » دیدگاه بلندمدت نگرانه « کدام مورد در بحث   753
  باشد؟

مبتنی بر وضع موجود سناریو 
  بنویسیم

 فاقد اهمیت است ؟» نی کارآفری «   کدام مورد در تعریف 754

  
  کسب  درآمد 
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755  
کدام مورد در رویکرد محدود کارآفرینی در سیستم آموزشی 

  مطرح میشود؟

جموعه مهارت هایی که منجر می م
شود که دانش آموز بتواند کسب و کاري راه 

  اندازي کنند
756  

ینی در سیستم آموزشی کدام مورد در رویکرد محدود کارآفر
  مطرح میشود؟

مجموعه مهارت هایی که منجر می شود دانش 
 .آموز بتواند کسب و کاري راه اندازي کند

  
  ارتباط اثر بخش با گذشته خود  کدام مورد در عرصه ي ارتباطی فرد مطرح نمی شود ؟  757
 کدام مورد صحیح است ؟  758

  
نتیجه ي کسب و کار ارزش آفرین 

  ی استاشتغال زای
کدام مورد می تواند در تشخیص خالقیت ذاتی کمک   759

  استفاده و بهره گیري از مکانیسم مغز  نماید؟

کدام مورد نمی تواند معیاري براي سنجش کسب و کار  760
 باشد ؟ "کارآفرینانه"

  

اینکه توانسته باشد به ایستایی 
  برسد

 در مورد مهارت هایی صحبت  KSAکدام مولفه از مدل  761
می کند که یک دانش آموز شایسته و توانمند همگام با 
  تغییراتی که در جامعه اتفاق می افتد، باید کسب نماید؟

  مهارت

رسالت بخش کارآفرینی را ایفا   KSAکدام مولفه از مدل  762
  می کند؟

  نگرش

  آموزش  براي کار آفرینی  کدام هدف مبتنی بر فرآیند تجربه وعلم می باشد ؟ 763
دام ویژگی باعث به وجود آمدن نوآوري تدریجی شده ک  764

  است ؟
  حس گروهی و هم تیمی

کدام ویژگی باعث پربار شدن جلسه ي ایده پردازي می   765
   .شود

  توجه به بکر بودن ایده

کدام ویژگی در غرب و آمریکا باعث به وجود آمدن نوآوري   766
  بنیادین میشود ؟

  فردگرایی
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رابطه با افرادي است که روابط شخصی کدام ویژگی ها در   767
  همه موارد  و کاري بیشتري دارند؟

کدام یک از تکنیک هاي خالقیت فردي در شیوه تدریس   768
  ذهن انگیزي  کاربرد دارد ؟

کدام یک از تکنیک هاي خالقیت فردي در شیوه تدریس   769
  کاربرد دارد ؟

  ذهن انگیزي

شی می تواند منجر کدام یک از فعالیت هاي سیستم آموز  770
  فعالیت هاي مهارت محور  به کارآفرینی شود؟

 کننده تقویت و خالقیت منبع عنوان به زیر موارد از یک کدام  771
  پیشامد اتفاق  ؟ است شده مطرح خالق تفکر ي

کدام یک از موارد زیر می تواند در آموزش افراد در کسب   772
  و کار مؤثر باشد ؟

دست آوردن  مطالعه مطالب مرتبط و به
  تجربه در فضاي کسب و کار

 کدامیک از ویژگی هاي افراد راست مغز است؟  773

  
  قدرت تخیل باالتر

  منطق ارسطویی  ؟نیستکدامیک از ویژگی هاي افراد راست مغز   774

کسانی که همیشه به دنبال آسایش و راحتی هستند   775
  .داشت نخواهند را....................    توانایی

  ل ابهامتحم

776  
کسانی که همیشه به دنبال آسایش و راحتی هستند 

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

  درست

777  

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

ید مدیریتی و جدید ارائه می دهد ،روش هاي جد
بازاریابی دارد ، باعث رشد و توسعه می شود و پویایی 

  .دارد و اشتغال زایی هم دارد

  درست

کسی که در گروه کاله قرمز دارد، به جنبه هاي واقعی بیشتر   778
  .توجه مینماید

  نادرست
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779  
کشش مسئله یکی از تکنیک هاي خالقیت فردي است 

 .که در شیوه تدریس کاربرد دارد

  
  نادرست

780  

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

 .اتفاق می افتد

  

  درست

781  
کشف فرصت هاي جدید براي کارآفرینی با پایش 

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

  درست

782  
ي کارآفرینی صرفا با پایش کشف فرصت هاي جدید برا

 .روندهاي تکنولوژیکی اتفاق می افتد

  
  نادرست

  نادرست    دارد اشاره خالقانه و نوآورانه ي  جنبه  کاله زرد به  783

کاله زرد معجونی از خالقیت ، لذت ، جست و جوي جنبه   784
  .هاي منفی است

   نادرست

باید به یک راه براي موفقیت همه   کلیشه ي پیشرفت چه می گوید؟  785
  .برویم

کلیشه ي پیشرفت می گوید: براي موفقیت همه باید به   786
  درست  .یک راه برویم

787  
کلیشه ي پیشرفت می گوید: هرکسی باید با توجه به 

 .توانایی هایش راه موفقیت را پیدا کند

  
  نادرست

788  
کنش پذیري، عدم قدرت نظم وطبقه بندي ، حادثه جویی 

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

  درست

  نادرست  .گریز اندیشی ارتباط زیادي با اتفاق و پیشامد دارد  789
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الگوگیري در مدرسه در رابطه با کارآفرینی چگونه باید   790
  همه موارد  انجام شود؟

  درست  .الگوي موفقیت فردي ، منحصر به فرد است  791
  ایده و ایده پرداز  ه کدام مورد، بسیار زیاد، نیازمندیم؟ما در مدارسمان ب  792

ماندن و ترك نکردن سازمان در موقعیت بحرانی نشانگر تعهد   793
  .عاطفی است

  نادرست

 نشانگر بحرانی موقعیت در سازمان نکردن ترك و ماندن  794
  .است عاطفی تعهد

  درست

نگر کدام ماندن و ترك نکردن سازمان در موقعیت بحرانی نشا  795
  تعهد است ؟

  تعهد مستمر

796  
 در کارآفرینانه فرهنگ به مجهز شدن دانش آموزان 

  آموزش از طریق کارآفرینی  هداف زیر تحقق می یابد ؟ا از یک کدام

 هدف در   کارآفرینانه فرهنگ به  مجهز شدن دانش آموزان  797
       .یابد می تحقق کارآفرینی طریق از آموزش

  درست

 هدف در   کارآفرینانه فرهنگ به  شدن دانش آموزانمجهز   798
       .یابد می تحقق کارآفرینی طریق از آموزش

 درست
  

 در  کارآفرینانه فرهنگ به  مجهز شدن دانش آموزان  799
  .     یابد می تحقق کارآفرینی براي آموزش هدف

  نادرست

  تدرس  .باشد می بنیادین و تدریجی نوآوري تفاوت باعث محیط   800

  درست  .باشد می بنیادین و تدریجی نوآوري تفاوت باعث محیط  801

 درست  .تدریجی و بنیادین می باشد نوآوري تفاوت باعث   محیط 802
  

803 
مدارس پژوهش محور در راستاي حل مسائل و مشکالت ناشی 

  از کدام نسل از مدارس ایجاد شدند؟
  دوم

804 
ی مدارس پژوهش محور در راستاي حل مسائل و مشکالت ناش

  از کدام نوع از مراکز ایجاد شدند؟
 مدارس آموزش محور
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805 
مدارس پژوهش محور در راستاي حل مسائل و مشکالت ناشی 

  .از نسل اول مدارس ( آموزش محور)ایجاد شدند
 درست

  دانش ،مهارت و نگرش  شامل چه بخش هایی است؟ KSA مدل 806

807 

مدیر باید حرکت کند و زیاد احتیاط نکند به سمت افق 
ي جدید حرکت کند. حرکت کند تا سبک هاي جدید ها

را تجربه کند. نباید از سبک ها و الگو و شیوه هاي قدیم 
  .پیروي کند و باید از آن ها فاصله بگیرد

  درست

808 

مدیر بلند پرواز و توفیق طلب تمام تالش خود را به کار می 
گیرد تا به قله هاي موفقیت برسد.چنین مدیري اگر بخواهد در 

پست بماند و به پست مدیریتش حساس باشد صدمه  همان
  .هاي زیادي به آن مجموعه وارد می کند

  درست

809 

 چارچوب نباید و   مدیر خوب است انعطاف پذیري داشته باشد
 و صورت به را چیز همه نیست نیازي و باشند داشته مشخصی

  .ببینند مند نظام

 درست

  درست  .مدیر کارش ایجاد برنامه آموزشی است 810

811 
مدیران باید مدرسه را به عنوان یک نهاد یا سیستم باز 

  درست  .ببینند

812 

مدیران به طور مداوم ارتباطشان را توسعه دهند.افق هاي 
جدیدي را در نظر بگیرند و با بازدیدهاي هدفمند از موزه ها و 

  .آثار فرهنگی با محتوا ارتباط بگیرند
  درست

813 
بودجه و تجهیزات  مدیران در نتیجه ي مثیت اندیشی مشکالت

  .و ... حل می کنند
  نادرست

814 
مدیران در نتیجه ي مثیت اندیشی مشکالت بودجه و تجهیزات 

  .و ... حل می کنند
 نادرست

  
 درست  .مدیران مثبت اندیش بذر امید را در مجموعه تزریق می کنند 815

816 
مدیران مدارس الزم است تا توجه و تاکید اساسی روي 

    .دارس داشته باشندتوسعه سطح اعتماد در م
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817 

مدیران نسبت به وضع موجود نگرش انتقادي داشته باشند 
مدیري که نگرش به سمت تغییر دارد باعث حرکت و پویایی 
سازمان می شود و مدیران نسبت به تغییرات مقاومت نشان 
  .ندهند. تغییرات پل هاي ارتقاء بهره وري در سازمان میشود

 درست

818 

توصیف یک مسئله ، تجزیه و مراحل تفکر انتقادي : 
تحلیل از منظر چرایی و چگونگی ارزیابی پیامد هاي حل 

  .نشدن موضوع می باشد
  درست 

819 

مراحل تفکر انتقادي : توصیف یک مسئله تجزیه و 
تحلیل از منظر چرایی و چگونگی ارزیابی پیامد هاي حل 

  .نشدن موضوع می باشد
  درست

820 

 صورت به تاطالعا آوري جمع مراحل تفکر منطقی
 که اي گزینه انتخاب ، اطالعات تحلیل و تجزیه   ، استداللی
  .دارد بیشتر اثربخشی

 درست

821 

 صورت به اطالعات آوري جمع مراحل تفکر منطقی
 که اي گزینه انتخاب ، اطالعات تحلیل و تجزیه   ، استداللی
  .دارد بیشتر اثربخشی

  درست

822 
انه ایده ي مزیت مهم ایده پردازي این است که همه آزاد

  . خود را میگویند
  نادرست

823 

 تخصص دیدگاه از کس هر مزیت مهم ایده پردازي این است که
 می ایجاد جدید هاي جنبه به نگاه و دهد می ایده خود
        .شود

  درست

824 

 تخصص دیدگاه از کس هر مزیت مهم ایده پردازي این است که
 می ایجاد جدید هاي جنبه به نگاه و دهد می ایده خود
        .شود

  درست

825 

 دیدگاه از کس هر  مزیت مهم ایده پردازي این است که
 جدید هاي جنبه به نگاه و دهد می ایده خود تخصص
  .       شود می ایجاد

  درست
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826 

 دیدگاه از کس هر  مزیت مهم ایده پردازي این است که
 جدید هاي جنبه به نگاه و دهد می ایده خود تخصص
  .  میشود ایجاد

  درست

827 

مسئله اي ذهن ما را درگیر کرده مداوم با آن کلنجار می 
 به رویم هفته ها و ماه ها به آن فکر می کنیم یکباره 

  . میرسیم جواب
  درست

828 
 یتکیف مدیریت  مسئولیت پذیري کارکنان از اصول بنیادین

   .میباشد جامع
  نادرست

  

829 

مسئولیت پذیري یکی از ویژگی هاي مهم کارآفرینان 
رینان مدیر کار خود هستند و مسئولیت پذیر است.کارآف

هستند.کارآفرینان در قبال مشتریان ، دولت ، جامعه و 
خانواده مسئولیت دارند. ویژگی خودکنترلی باعث 

  .مسئولیت پذیري کارآفرینان می باشد

  درست

830 
 

مشخص نمودن ایده هاي برتر آخرین مرحله در طوفان 
  نادرست  .فکري است

841 
ها مانعی براي خالقیت ها و ایجاد ایده ها  مشکالت و محدودیت

  .محسوب می شوند
  نادرست

842 
مشکالت و محدودیت ها منبعی براي خالقیت ها و ایجاد 

  درست  .ایده ها محسوب می شوند

843 
مفهوم کارآفرینی در مدارس یعنی ایجاد کسب و کار و 

  نادرست  .اشتغال میباشد

  درست  .مفهوم یادگیري تغییرات دائمی در رفتاراست 844

  درست  .مفهوم یادگیري تغییرات دائمی در رفتاراست 845

  درست  .مفهوم یادگیري تغییرات دائمی در رفتاراست 846

847 
 چیست ؟» ارزش آفرینی « منظور از 

  
یعنی هر نوع خدمتی که باعث 

  رضایت مشتري شود
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848 
ره تخصص خود را در اختیار اداافرادي که   ها کدام مورد است ؟» کارفروش « منظور از 

  اي قرار می دهند

849 
منظور از ارزش آفرینی این است که شخص کار آفرین از 
  درستنا  .ارائه ي محصوالت و کسب و کار خود لذت بیشتري ببرد

  نادرست  . است دیگران منظور از روا مداري احترام به حقوق  850

851 
منظور از روا مداري احترام به نظر دیگران است و حتی نظرات 

  . مخالف
  درست

852 
مهارت کنترل استرس و هیجان ارتباط مستقیم با کدام مهارت 

  دارد؟
  مهارت خود آگاهی

853 
مهارت کنترل استرس و هیجان ارتباط مستقیم با مهارت تفکر 

  .خالق دارد
 نادرست

  

854 
مهارت کنترل استرس و هیجان ارتباط مستقیم با مهارت خود 

  .آگاهی دارد
 درست

  

855 

اط مستقیم با مهارت کنترل استرس و هیجان ارتب
آموز با شناخت خود می تواند  دانش و ، دارد خودآگاهی  مهارت

  .روي هیجانات خود کنترل داشته باشد

 درست

  ایده پردازي  مهم ترین گام در تکنیک طوفان فکري کدام است ؟ 856

  درست  .مهم ترین منبع فرصت یابی ، هوشیاري کارآفرینانه است 857

  هوشیاري کارآفرینانه  مهم ترین منبع فرصت یابی چیست؟ 858

859 
مهم ترینعامل توسعه ي کشورها امکانات فیزیکی و 

  نادرست  .است  شرایط مالی

860 

موارد تحریک کننده ي ایده هاي جدید: تغییر دادن دکور و 
بازدید از بناها و موزه  -استفاده از آهنگ ها -چیدمان کالس ها

  ...هاو

 درست

861 

ییر دادن دکور موارد تحریک کننده ي ایده هاي جدید:تغ
بازدید از  -استفاده از آهنگ ها -و چیدمان کالس ها
  ...بناها و موزه هاو

  درست
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862 
موافق تغییر و بهبود بودن از ویژگی هاي مدیر موثر و کارآمد 

  . می باشد
 درست

863 
موافق تغییر و بهبود بودن از ویژگی هاي مدیر موثر و کارآمد 

  . می باشد
 درست

  
  درست  .جه نیستموفقیت صرفا یک نتی 864

  درست  .موفقیت یک نتیجه نیست بلکه ، یک فرآیند است 865

866 

در مورد مهارت هایی صحبت   KSAمولفه مهارت از مدل
می کند که یک دانش آموز شایسته و توانمند همگام با 
  .تغییراتی که در جامعه اتفاق می افتد، باید کسب نماید

  درست

867 
رآفرینی را رسالت بخش کا  KSAمولفه مهارت از مدل

  .ایفا می کند
  نادرست

868 
رسالت بخش کارآفرینی را ایفا می  KSA مولفه نگرش از مدل

  .کند
 درستنا

869 
رسالت بخش کارآفرینی را ایفا می  KSA مولفه نگرش از مدل

  .کند
 درستنا
 

  تعدد و تراکم تماس ها  میزان و کیفیت ارتباطات به چه معناست؟ 870

871 

ن خود نشان دهنده ي میزان وفاداري افراد به سازما
  درست  .تعهد هنجاري است

872 
درآمدزایی و ارائه خدمات و "نتیجه ي چرخه ي پویایی ، 

  کدام مورد خواهد بود؟ "محصوالت جدید و ....
  رسیدن به برند پایدار

  نتیجه ي مثبت اندیشی مدیران کدام گزینه خواهد بود؟ 873
در مجموعه اي که هست امید را 

  ایجاد میکند
  درستنا  .ر آفرین شدن در ایران ، کمتر از بیست می باشدنرخ کا 874

  درست  .نرخ کار آفرین شدن در ایران ، کمتر از یک می باشد 880

 مدارس آموزش محور  نسل اول مدارس چه نامیده می شوند؟ 881
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 مدارس پژوهش محور  نسل دوم مدارس چه نامیده می شوند؟ 882
  

 ار آفرینمدارس ک  نسل سوم مدارس چه نامیده می شوند؟ 883
  

  درست  .نسل سوم مدارس، مدارس کار آفرین هستند 884

خالقیت هم می تواند ذاتی باشد هم   نظر پژوهشگران در مورد خالقیت چیست؟ 885
  اکتسابی

886 
نقش معلم در نگرش کارآفرینانه تغییرکرده نقش مربی 

  درست  .گري و تسهیلگري پیدا می کند

887 
د و نمی کن نقش معلم در نگرش کارآفرینانه هیچ تغییري

  .یاددهی را به عهده دارد
  نادرست

888 

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

 . خودشان، می باشد

  

  نادرست

889 

نقش معلمان و مدیران و والدین در رابطه با اکوسیستم 
شناخت  تشویق دانش آموزان به : کارآفرینی این است

بهتر خودشان، ترغیب آنها به آشنایی با نقاط قوت و 
  . باشد می ها آن بهبود ضفشان وکمک به 

  درست

890 

نقش معلمان و مدیران و والدین در رابطه با اکوسیستم 
 کارآفرینی کدام است؟

  
  همه موارد

  درست  .است زرد کاله  سیاه کاله مقابل ي نقطه 891

  درست  .و آهسته پیش می رودنوآوري تدریجی به صورت پیوسته  892

  درست  .نوآوري تدریجی محصول ژاپن است 893

  ژاپن  نوآوري تدریجی محصول کدام کشور است ؟ 894
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  نادرست  . نوآوري تدریجی محصول کشور آمریکا است 895

896 
موسسات خدمات خود را به کشورهاي دیگر » نوآوري در بازار 
  .ارائه می دهند

  درست

897 
دمات خود را به کشورهاي دیگر موسسات خ» نوآوري در بازار 
  درست  .ارائه می دهند

 درست  .نوآوري رادیکال محصول غرب یا آمریکایی است 898
  

899 
نوآوري رادیکال یا بنیادین محصول غرب یا آمریکایی 

  درست  .است

  درستنا  .نیاز ها باعث تفاوت نوآوري تدریجی و بنیادین می باشد 900

  درستنا  .بنیادین می باشدنیاز ها باعث تفاوت نوآوري تدریجی و  901
  

902 
هدف از الگوي فراشناخت این است که دانش آموز به 

  .خلق ارزش برسد
  درست

903 
هدف از الگوي فراشناخت این است که دانش آموز به 

  .یادگیري برسد
  نادرست

902 
هدف آموزش براي کارآفرینی مبتنی بر فرآیند تجربه 

  درست  وعلم می باشد

903 
مبتنی بر فرآیند تجربه هدف آموزش براي کارآفرینی 

  .وعلم می باشد
  درست

904 
 علمو تجربه فرآیند بر مبتنی کارآفرینی طریق از   هدف آموزش

  میباشد
 درستنا

 

905 
کارآفرینی مبتنی بر فرآیند  طریق از   هدف آموزش

  .تجربه وعلم میباشد
  نادرست

906 
هر سازمانی براي موفقیت در عملکردش به سرمایه ي 

  درست  فیزیکی نیاز دارد
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907 
هر سازمانی براي موفقیت در عملکردش به سرمایه ي 

  درست  . فیزیکی نیاز دارد

908 

هر قدر بازدیدهاي دانش آموزان از مراکز صنعتی بیشتر 
شود، نتایج بهتري براي آن مدرسه به دنبال خواهد 

  .داشت
 درست

909 
هم راستایی عوامل یک اکوسیستم کارآفرینی، به 

  .است یستماکوس عناصر بودن جهت هم  معناي
  درست

910 

هم راستایی عوامل یک اکوسیستم کارآفرینیبه چه معنا 
 می باشد؟

  

 عناصر بودن جهت هم  به معناي
  است اکوسیستم

911 
هم راستایی عوامل یک اکوسیستم کارآفرینیبه چه معنا 

  می باشد؟
به معناي هم جهت بودن عناصر 

  اکوسیستم است

912 

ه اجتماعی از شاخص هاي کدام بعد از سرمای "همکاري
 می باشد؟

  
  بعد رابطه اي

913 

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

914 
مهم هستند غیر » کارآفرینی « همه موارد زیر در تعریف 

  در آمد  کسب   از

915 
هوشیاري کارآفرینانه به آموزش صحیح و خالقیت اشاره 

 نادرست  .دارد

 درست  .هوشیاري کارآفرینانه به ریزبینی و دقت اشاره دارد 916

  درست  .هوشیاري کارآفرینانه به ریزبینی و دقت اشاره دارد 917

  ریزبینی و دقت  هوشیاري کارآفرینانه به کدام ویژگی اشاره دارد؟ 918
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919 
 .شود می  کارآفرینانه سبب ................ هوشیاري

  
 کشف فرصتها

 درست  .شود می   هوشیاري کارآفرینانه سبب کشف فرصت ها 920

921 
 .می شود   هوشیاري کارآفرینانه سبب کشف فرصت ها

  
  درست

922 
وظیفه ي خانواده در رابطه با کارآفرینی فرد کدام مورد 

  همه موارد  می تواند باشد؟

923 
ن در رابطه با مشکالت ، دقت به وظیفه ي کارآفری

  درست  . مشکالت و حل آن ها می باشد

  دقت به مشکالت و حل آنها  وظیفه ي کارآفرین در رابطه با مشکالت چیست؟ 924

925 
وقتی به دانش آموز اجازه می دهیم یک اردو یا بازدید را برنامه 

  ریزي کند از کدام مهارت استفاده کرده ایم؟
  مهارت مسئولیت پذیري

  

926 
وقتی دانش آموزبا مباحث جدید مواجه می شود که قبال به آن 

  مربوط به کدام نوع تفکر است؟» پرداخته نشده 
  تفکرواگرا

927 
وقتی دچار روزمرگی می شویم ، به مسائل اطرافمان دیگر 

  درست  .توجه نمیکنیم

928 

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

فراموشی سپردن قضیه همکاري و نرسیدن به نتیجه 
 مطلوب گردد؟

  

  میزان و کیفییت ارتباطات

929 
وقتی دیگران به دنبال حل مسائل هستند ، به مسائل 

  نادرست  .اطرافمان دیگر توجه نمی کنیم

930 

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

  

  درست
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931 

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

932 

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

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

  درست

933 
   ..........وقتی همه با نظر مدیر موافقت می کنند یعنی

نظر مدیر اصطالحا چکش کاري نمی شود 
و ممکن است در بلند مدت اتفاقات ناگوار 

  .بیفتد

934 
نظر مدیر موافقت می کنند یعنی موافقت به وقتی همه با 

  .است خوب که  خاطر احترام گذاشتن به نظر مدیر است
  نادرست

935 

وقتی همه با نظر مدیر موافقت می کنند یعنی نظر مدیر 
اصطالحا چکش کاري نمی شود و ممکن است در بلند مدت 

  .اتفاقات ناگوار بیفتد
  درست

936 
 ي کارآفرینانویژگی خودکنترلی باعث مسئولیت پذیر

  .می شود
  درست

  موارد همه  است؟ آمده گزینه کدام در دارد سبز کاله که فردي ویژگی 937

938 
یادگیري با کسب تجربه و مطالعه مسیر کارآفرینی را 

  درست  .هموار می کند

  نادرست  .یادگیري بیشتر در کارآفرینی خالقیت بیشتر می شود 939

940 
ف کش یادگیري بیشتر در کارآفرینی سبب پتانسیل

  درست  .فرصت می شود

  با کسب تجربه و مطالعه  یادگیري چگونه مسیر کارآفرینی را هموار می کند؟ 941

یادگیري بیشتر در کارآفرینی   یادگیري در کارآفرینی کدام مورد را سبب می شود؟ 942
  سبب پتانسیل کشف فرصت می شود
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943 
یک باور درست است که بگوییم کارآفرینی همان اشتغال 

  نادرست  .زایی است

944 
یک باور نادرست است که بگوییم کارآفرینی همان 

  درست  اشتغال زایی است

945 
یک مدیر بلند پرواز و توفیق طلب به پست مدیریتش حساس 

  .نیست و تالش می کند به قله ي موفقیت برسد
  درست

  ............. یک مدیر بلندپرواز و توفیق طلب 946
ھ قلھ ھای تمام تالش خود را بھ کار می گیرد تا ب

 موفقیت برسد
 

   ............. یک مدیر بلندپرواز و توفیق طلب 947

948 
یک مدیر جسور و بی پروا معموال از همان سبک و روش ها و 

  .الگوهاي قدیم پیروي می کند
 نادرست

  

949 
یکسان و خطی بودن آموزش در سیستم آموزشی که 

  توسط رابینسون مطرح شده ، به چه معناست؟
ستعدادهاي متفاوت عدم توجه به ا

  دانش آموزان و در یک خط قرار دادن آنها

950 

یکسان و خطی بودن آموزش در سیستم آموزشی که 
توسط رابینسون مطرح شده به معناي توجه به تفاوت 
هاي فردي دانش آموزان و قراردادن آن ها در سطوح 

  .مختلف است

  نادرست

951 

یکسان و خطی بودن آموزش در سیستم آموزشی که 
ط رابینسون مطرح شده به معناي عدم توجه به توس

استعدادهاي متفاوت دانش آموزان و در یک خط 
  .قراردادن آن هاست

  درست

952 
یکی از الگوهاي مناسب براي پرورش دانش آموزان شایسته و 

  توانمند استفاده از چه مدلی است؟
KSA 

  

953 

یکی از الگوهاي مناسب براي پرورش دانش آموزان 
است. البته   KSAمند استفاده از مدلشایسته و توان

  .الگوي ما باید بومی سازي شود
  درست
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954 
 می ورمح ،پروژه تکلیف  یکی از انواع تکالیف کارآفرینانه

  .باشد
  درست

  ناردست  .یکی از انواع مهارت ، مهارت خالق است 955

956 
یکی از تکنیک ھای موثر در خالقیت گروھی 
 کدام است؟

  کاله فکري6تکنیک 

957 

توصیه ها براي رسیدن به ایده هاي جدید حل  یکی از
  درست   .معما است که باعث می شود ذهن در جریان باشد

958 
یکی از توصیه ها براي رسیدن به ایده هاي جدید حل معما 

  .است
 درست

  

959 
یکی از مراکز بسیار مهم که می تواند نقش اساسی در 
  آموزشی سیستم  ایجاد کارآفرینی در افراد داشته باشد کدام است؟

960 

یکی از مراکز بسیار مهم که می تواند نقش اساسی در 
ایجاد کارآفرینی در افراد داشته باشد، سیستم آموزشی 

  .است
  درست

961 
در کارآفرینی خشنودي و » ارزش «   یکی از مصادیق

  .رضایت مشتري است
  درست

962 
یکی از ملزومات براي حرکت به سمت مدارس کارآفرین، 

  .ایسته و توانمند استپرورش دانشآموزان ش
  درست

963 
یکی از نتایج آموزش کارآفرینانه این است که صمیمیت و 

 .کمک و همکاري بیشتر می شود
  درست

964 
یکی از نتایج کارآفرینی با رویکرد گسترده این است که 

  درست  .دانش آموزي پیشگام و شجاع خواهیم داشت

965 
 که است این گسترده رویکرد با کارآفرینی نتایج از یکی
  .داشت خواهیم شجاع و پیشگام آموزي دانش

  نادرست

966 
یکی از ویژگی هاي مدیران خالق این است که نسبت به وضع 

  .موجود نگرش انتقادي نداشته باشند
 نادرست

  

967 
 جهان با فرد بخش اثر   ارتباط فرد ارتباطی هاي  عرصه یکی از
  .است خلقت

 درست
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968 
 اب فرد بخش اثر  ارتباط فرد ارتباطی هاي  عرصه یکی از
  درست  .است خلقت جهان

969 
 تهگذش با فرد بخش اثر   ارتباط فرد ارتباطی هاي  عرصه یکی از

  .است خود ي
 درست

 

970     
 



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
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