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تست کارآفزینی
ٍ -1ضعیت کاری ٍالذیي ضوا چگًَِ تَدُ است؟
الف) ّر دٍ کار هی کردُ اًذ ٍ تیطتر هَارد ترای خَدضاى کار کردُ اًذ.
ب) ّر دٍ کار هی کردُ اًذ ٍ فمط تخطی از کارّایطاى ترای خَدضاى تَدُ است.
ج) یکی از ٍالذیٌن تیطتر ترای خَدش کارکردُ است.
د) یکی از ٍالذیٌن تخطی از کارّایص ترای خَدش تَدُ است.
ُ) ّیچکذام از ٍالذیٌن ّرگس ترای خَد کار ًکردًذ.
 -2آیا تا کٌَى از ضغلی ّن اخراج ضذُ ایذ؟
ج) ًِ.
ب) تلِ  ،یک تار.
الف) تلِ  ،تیطتر از یک تار.
 -3رًٍذ ضغلی ضوا چگًَِ تَدُ است؟
الف) عوذتاً در تطکیالت التصادی کَچک ( تا کوتر از صذ ًفر ًیرٍ ) تَدُ است.
ب) عوذتاً در تطکیالت التصادی هتَسط ( تا  111تا ً 511فر ًیرٍ ) تَدُ است.
ج) عوذتاً در هراکس تجاری تسرگ ( تا تیص از ً 511فر ًیرٍ ) تَدُ است.
 -4آیا ضوا لثل از تیست سالگی ،فعالیت التصادی داضتِ ایذ؟
ج) اصالً
ب) کن
الف) تسیار
 -5سي فعلی ضوا چمذر است؟
د)  51تِ تاال
ج) 41 -51
ب) 31 -41
الف) 21 -31
 -6ضوا چٌذهیي فرًذ خاًَادُ ایذ؟
د) حالت دیگر
ج) جَاًتریي ( کَچک تریي )
ب) هیاًی
الف) تسرگ تریي
 -7ضوا:
ج) هجردیذ.
ب) جذا ضذُ ایذ.
الف) هتأّلیذ.
 -8تاالتریي سطح تحصیالت رسوی ضوا:
ُ) دکترا
د) فَق دیپلن
ج) لیساًس
ب) دیپلن
الف) زیر دیپلن
 -9اًگیسُ ی اصلی ضوا در راُ اًذازی یک تطکیالت التصادی چیست؟
ب) دٍست ًذارم ترای دیگری کار کٌن.
الف) کسة پَل.
د) ترای فرٍ ًطاًذى اًرشی اضافین.
ج) کسة ضْرت
 -11راتطِ ی ضوا تا پذر یا هادرتاى کِ تیطتر درآهذخاًَادُ را تأهیي هی کٌذ ،چطَر است؟
د) راتطِ ای ٍجَد ًذارد
ج) رلاتتی
ب) راحت
الف) تصٌعی (رسوی )
 -11اگر لرار تاضذ تیي سخت کارکردى ٍ تٌذ کار کردى یکی را اًتخاب کٌیذ کذام را اًتخاب هی کٌیذ؟
ج) ّر دٍ حالت
ب) َّضوٌذاًِ کار کردى
الف) سخت کار کردى
 -12ترای هطَرت در هَرد یک هَضَع هذیریتی حساس تِ چِ کساًی اتکا هی کٌیذ؟
ب) هتخصصاى هذیریتی خارجی
الف) تین ّای هذیریتی داخلی
د) جس خَدمّ ،یچ کس
ج) هتخصصاى اهَر هالی خارجی
 -13اگر در حال تواضای هساتمِ ی فَتثال تاضیذ ،کذام یک از هَارد زیر  ،پیص تیٌی ضوا از ًتیجِ تازی است؟
ج)  2تِ 1
ب)  3تِ 1
الف)  11تِ 1
 -14کذام یک از عَاهل زیر ترای راُ اًذازی یک تطکیالت التصادی الزم ٍ کافی است؟
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الف) پَل

ب) هطتری

ج) یک ایذُ یا هحصَل
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د) اًگیسُ ٍ سخت کار کردى
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 -15اگر ضوا یک تٌیس تاز ترجستِ تَدیذ ٍ یک تار فرصت تازی تا هعرٍف تریي تٌیس تاز دًیا را هی یافتیذ:
الف) آى را از دست هی دادیذ ،زیرا اٍ تِ راحتی ضوا را ضکست هی دّذ.
ب) هثارزُ را لثَل هی کردیذ ،اها ترسر آى ضرط ًوی تستیذ.
ج) حمَق یک ّفتِ ی خَد را تر سر تردى ّسیٌِ هی کردیذ.
د) تر احتواالت دل هی تستیذّ ،سیٌِ ی کالًی هی کردیذ ٍ تالش هی کردیذ تا یک حادثِ تیافریٌیذ.
-16ضوا خیلی سریع " عاضك "...
ب) کارکٌاى جذیذ هی ضَیذ.
الف) ایذُ ّای جذیذ ترای تَلیذ هی ضَیذ.
د) طرح ّای هالی جذیذ هی ضَیذ.
ج) ایذُ ّای جذیذ ترای ساخت هی ضَیذ.
ُ) ّوِ ی هَارد تاال هی ضَیذ.
 -17کذام یک از ضخصیت ّای زیر ،آدم دلخَاُ ضواست؟
ج) خٌگ اها پر اًرشی
ب) تا َّش ٍ تٌثل
الف) تا َّش ٍ پر اًرشی
 -18دلیل تْتر پیص رفتي کارّای ضوا چیست؟
ج) ّوِ چیس را تِ خَتی ثثت هی کٌیذ.
ب) خیلی دلیك سازهاًذّی هی کٌیذ.
الف) ّویطِ سر ٍلت حاضر هی ضَیذ
 -19از تحث کردى در هَرد کذام هَضَع تیساریذ؟
ب) هطخص کردى صَرتحساب هخارج
الف) هطکالت هرتَط تِ کارکٌاى
د) آیٌذُ ی تطکیالت التصادی
ج) ضیَُ ّای هذیریتی جذیذ
 -21فرض کٌیذ در اًتخاب هَارد زیر آزادیذ؛ کذام یک را ترجیح هی دّیذ؟
ب) کار در هَرد هطکلی کِ احتوال حل ضذى آى  1تِ  3تاضذ.
الف) اًذاختي تاس تا ضاًس تردى  1تِ 3.
 -21اگر لرار تاضذ تیي حرفِ ّای رلاتتی زیر ،یکی را اًتخاب کٌیذ ،کذام یک را اًتخاب خَاّیذ کرد؟
د) تذریس
ج) هطاٍرُ ی پسضکی
ب) فرٍش
الف) ٍرزضکار حرفِ ای
 -22اگر هجثَر تاضیذ تیي یکی از دٍستاى ًسدیک خَد ٍ یک فرد غریثِ کِ در زهیٌِ ی کاریتاى تخصص دارد ،یکی را تِ عٌَاى ضریک اًتخاب کٌیذ ،کذام
یک را اًتخاب هی کٌیذ؟
ب) هتخصص
الف) دٍست ًسدیک
 -23چِ هَلع از تَدى تا هردم خَضحال هی ضَیذ؟
الف) زهاًی کِ هی تَاًیذ یک کار ّذفوٌذ اًجام دّیذ.
ب) زهاًی کِ هی تَاًیذ یک کار هتفاٍت ٍ جذیذ اًجام دّیذ.
ج) ّوِ ی اٍلات ،حتی زهاًی کِ ّیچ کار ترًاهِ ریسی ضذُ ای ًذاریذ.
 -24در هَلعیت ّای تازرگاًی کِ ًیاز تِ عول ٍجَد داضتِ تاضذ ،کذام یک از افراد زیر هفیذ تر خَاٌّذ تَد؟
ج) ًاهَافك
ب) هَافك هطرٍط
الف) هَافك
 -25در یک تازی رلاتتی ،دل هطغَلی ضوا:
ب) ترد ٍ تاخت است.
الف) تْتر تازی کردى است.
د) ّیچ کذام از هَارد تاال.
ج) ّر دٍ هَرد تاال.

3

www.pershiaonline.com

نحوه ی نمزه گذاری
 -1الف) ; 11
ب) ; 5
ج) ; 5
د) ; 5
ُ) ; 1

 -6الف) ; 15
ب) ; 2
ج) ; 1
د) ; 1

 -11الف) ; 1
ب) ; 5
ج) ; 11

 -16الف); 5
ب) ; 5
ج) ; 5
د) ; 5
ُ) ; 15

 -21الف) ; 3
ب) ; 11
ج) ; 1
د) ; 1

 -2الف) ; 11
ب) ; 7
ج) ; 1

 -7الف) ; 1
ب) ; 2
ج) ; 2

 -12الف) ; 1
ب) ; 11
ج) ; 1
د) ; 5

 -17الف) ; 2
ب) ; 21
ج) ; 11

 -22الف) ; 1
ب) ; 11

 -3الف) ; 11
ب) ; 5
ج) ; 1

 -8الف) ; 2
ب) ; 3
ج) ; 11
د) ; 8
ُ) ; 4

 -13الف) ; 1
ب) ; 2
ج) ; 11
د) ; 3

 -18الف) ; 5
ب) ; 15
ج) ; 5

 -23الف) ; 3
ب) ; 3
ج) ; 11

 -4الف) ; 11
ب) ; 7
ج) ; 1

 -9الف) ; 1
ب) ; 15
ج) ; 1
د) ; 1

 -14الف) ; 1
ب) ; 11
ج) ; 1
د) ; 1

 -19الف) ; 18
ب) ; 11
ج) ; 1
د) ; 1

 -24الف) ; 11
ب) ; 2
ج) ; 1

 -5الف) ; 8
ب) ; 11
ج) ; 5
د) ; 2

 -11الف) ; 11
ب) ; 5
ج) ; 11
د) ; 5

 -15الف) ; 1
ب) ; 11
ج) ; 3
د) ; 1

 -21الف) ; 1
ب) ; 15

 -25الف) ; 8
ب) ; 11
ج) ; 15
د) ; 1

نیمزخ کارآفزینی شما
231 -281
195 -229
181 -194
165 -179
151 -164
زیر 151

کارآفریٌی هَفك
کارآفریي
کارآفریي ًْفتِ
کارآفریي تالمَُ
در هرز کارآفریي تَدى
کارگر رٍز هسد
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