
 در بنگاه های ............  ، محرک اصلی ،  .........   است . (1

 منافع شخص  -غیر تجاری   -د       نیازهای انسانی     -تجاری   -ج                  سود  –تجاری  -ب       سود       –غیر تجاری  -الف

 ...........در بنگاه های .........    پرداخت کامل قیمت کاال یا محصوالت   (2

 اجباری نیست  -جاری ت   -د           ضرورت ندارد  -اری غیر تج  -ج        ضرورت دار  –غیر تجاری   -ب        ضرورت ندارد  -تجاری   -الف

پاداش  همه اقدامات از جمله شناسایی ایده ،  برنامه ریزی و طراحی ، تکمیل موفقیت آمیز یک فعالیت و دریافت اجر و (3

 می توان به عنوان ..............  در ایجاد بنگاه کسب و کار تلقی کرد .را 

 خالقیت    -نوآوری                             د   -ج              انرژی       -ب                      جسارت  -الف

کل م ی ایده ها و اعتقادات خود را ش افراد جسور از راهنمایی و مشاوره دیگران سود می جویند و با تبادل اطالعات ،  (4

 دهند . این رفتار را  ...........   گویند .

 شبکه سازی –د        وظیفه گرایی        -ج         برنامه ریزی      –همدلی              ب   -الف 

 : صحیح نیستاز ویزگیهای افراد جسور و با پشتکار در ایجاد کسب و کار کدام گزینه زیر  (5

 سرمایه دار  -نوآور   –سک پذیر ری  -ب ماهر               –با انرژی   –وظیفه گرا   -الف 

 دارای طرح و برنامه  –نیازمند موفقیت    –ف گرا  هد -مستقل               د   –شبکه ساز    –همدل   -ج 

 کدامیک از موارد زیر از تاثیرات کارآفرینی در جامعه  نمی باشد؟ (6
 د( رشد سرمایه              ج( عدم اشتغال زایی             ب( افزایش ارزش منابع محلی  اشتغال زاییالف( 

د و خود مدیریت کارا و اثر بخش بدین مفهوم است که فرد وظایف و کارهای هر روزه خود را براساس زمان ، تنظیم کن  (7

 نماید .ابتدا کارهایی که  ..................     را تکمیل 

 عقب افتاده است   -د         رد     کمترین اهمیت دا  -ج            هتر است انجام شود    ب   -ب         باید انجام شود   -الف

واق ع زم ان  در رابطه با فعالیت های خود مدیریتی ، هرچه زمان .....................  برای برنام ه ری زی ص رف کنی د ، در (8

 .....................     برای به سرانجام رساندن آن فعالیت ها خواهید داشت .

 بهتری  –کمتری   -د  بیشتری  -بیشتری   -ج           بیشتری   -کمتری   -ب    کمتری  -بیشتری  –الف 

 در فرایند تصمیم گیری به روش علمی کدام مورد باید در ابتدا  صورت گیرد ؟ (9

 عیین علت های اصلی مسئله            ت  -ه حل ها                د ارزیابی را  -ج         شناسایی مسئله  -  بانتخاب بهترین راه حل                -الف  

 در روش علمی تصمیم گیری ، بررسی درستی و مناسب بودن راه حل ، بعد از کدام اقدام صورت می گیرد ؟ (10

 و بکاربستن راه حل اجرایی کردن  -دناسایی مسئله       ش   -رزیابی راه حل های پیشنهادی        ج ا -هترین را حل           بانتخاب ب  -الف 

 هدف از بازی برج سازی و مکعب ها کدام گزینه زیر است : (11

  مشارکت و ارتباط  -د             خودمدیریتی  -رنامه ریزی                ج ب  -یش بینی             ب پ  -الف 

 یکی از تکنیک های موثر که برا حل مشکالت کارآفرینان استفاده میشود ............  می باشد . (12
 اینترنت –د         کتابخانه    -ج        برنامه های آموزشی      -ب                مشاوره  -الف 

 تصمیم گیری محسوب می شود؟کدامیک از گزینه های زیر دومین گام از فرایند  (13
 الف( شناسایی مسایل و مشکالت       ب( ارزیابی راه حل های پیشنهادی          ج( بررسی درستی و مناسب بودن راه حل          د( مشخص کردن راه حل های انتخابی

 رد .یشترین کاربرد را داشیوه  .....................  برای مسایلی که به ایده های خالقانه احتیاج دارد ب     (14

 ن و بکاربستن راه حلاجرایی کرد  -د          بارش فکری ) طوفان مغزی (  - ج    علمی تصمیم گیری         -ام به گام مسئله             ب گ  -الف 



ج ام دهند و با انافراد جسور در کسب و کار سریع تر  از افراد معمولی در موقعیت های جدید از خود واکنش نشان می  (15

 . یک سری اقدامات مشخص از آنها سود مالی و یا غیر مالی بدست می آورند . به این نوع رفتار .............. گویند

 برنامه ریزی   -ستقالل                 دا  -ج                بتکار عمل و پیشقدم بودنا  -ب شبکه سازی            -الف 

 ؟  صحیح نیستای زیر کدامیک از گزینه ه (16
هارتهای خود مدیریتی بر میزان دستیابی به اهداف تاثیر مستقیمی دارند.م  -الف    

خوب الزاماً یک فرصت کسب و کار خوب نیست . هر ایده  -ب    

  ج -  از نظر اقتصادی درآمد باید از هزینه ها کمتر باشد تا سود حاصل شود

قتی کارآفرینان ازمنابع محلی استفاده می کنند ارزش این منابع افزایش می یابدو  -د     

 کدامیک از توصیه های خودمدیریتی کارآفرینانه است ؟ (17
 کارها را گروهی انجام ندهید –ب                 سعی کنید بیش از حد کارکنید  –الف 

 ارهای آسان را زودتر از کارهای سخت انجام دهیدک  -د                           برای نه گفتن آماده باشید  –ج 

 برای اینکه فردی جسور در کسب و کار باشید ابتدا باید ....... و سپس .............. (18
    م بزنیددست به اقدا -ناسایی کنید شنیازها را   -ب نیازها را شناسایی کنید         –دست به اقدام بزنید   -الف 

 نیاز ها تشخیص کنید  –ید تصمیم بگیر  -نیاز ها را شناسایی کنید             د   –به نتیجه برسید   -ج 

 هنگام تصمیم گیری  .............  اغلب بزرگترین سد در تشخیص یک راه حل است . (19
 دم توجه به درآمد ع  -رستی راه حل                  د دعدم بررسی   -ج       ملیاتی نکردن راه حل     ع  -ب           عدم شناخت اصل موضوع  -الف 

 در روش خالقانه ایجاد کسب و کار توسط کارآفرین ،  کدام مورد باید در ابتدا صورت گیرد ؟ (20

 ریافت پاداش مالی د  -رصت ها                         د شناسایی ف   -ج                    بررسی و مشاهده محیط  - ب گردآوری منابع                            -لف ا

 کدامیک از گزینه های زیر  از وظایف کارآفرین در کسب و کار محسوب نمی شود ؟ (21
 غیب به رقابت تشویق و تر  -د        وارسی امور معلوم و بدون مخاطره  –ج دیریت              م  -مع آوری سرمایه              ب  ج  -الف 

 کارآفرینان  .............   اشتغال ایجاد می کنند . (22
    برای خود و  دیگران  –د قط برای اعضای خانواده              ف  -ج           ود          فقط برای خ  -ب       فقط برای دیگران       -الف 

 موفق عمل کند  بایستی .................  باشد . یک کارآفرین برای اینکه در رقابت (23
 قب تر از رقبا در بازار ع  -ین فروشگاه             د صاحب بزرگتر -بهترین تامین کننده مواد اولیه       ج  –ب        نسبت به رقبا پیشقدم  –الف 

 منابعی که کارآفرینان برای اجرایی کردن ایده ها ، نیاز دارند ..................  می باشد .  (24

 ول پفقط  –د                موارد الف و ب  -ج هارت ، دانش ، زمان         م  -ول ، تجهیزات ، انرژی             ب پ  -الف 

 ارد .ش بیشتر وا د...........  است تا افراد را به  انجام  کار خوب همراه با تالاساس نظام آزاد بنگاه داری و کسب و کار ،  (25

 ارایه کاال  -ارایه خدمات                         د   -ج         پول        -ب                                  رقابت  -الف 

.... را بیشتری از بقیه رقیبان عرضه کنند  بایس تی ......کارآفرینانی که می خواهند موفق باشند و خدمات و محصوالت  (26

 جلب کنند .

 رضایت مشتری     -د هارت بیشتری                       م   -ج          رسنل بیشتری     پ  -ب         منابع بیشتری        -الف 

 کدام گزینه صحیح است؟از منابع غیر  اقتصادی  کار آفرینان برای اجرایی کردن ایده ها یشان  (27
 تجهیزات – مهارت  -د                دانش –انرژی   - ج         زمان      –تجهیزات   -ب            انرژی     –پول   -الف 

 کارآفرین درصورت مواجه شدن با مسئله یا مشکلی ، بیشتر انتظار می رود که ................  . (28



                        ز افراد خبره و متخصص کمک بگیردا   -ب ز دوستان خود کمک کمک بگیرد                               ا   -الف 

 ز مسئله دوری کند و بکار دیگر بپردازدا   -ه تنهایی به حل مسئله بپردازد                                    دب  -ج 

 معتقدند که موفقیت یا شکست در کسب و کار جدید ، اساسا به .................  بستگی دارد .کارآفرینان  (29

 موارد الف و ب  صحیح است  -د             قدرت و توانایی های خودشان  -ج پشتیبانی و تایید دیگران            -ب      شانس   -الف 

 د صحیح نمی باشد ؟از دستورالعمل های تهیه و تنظیم هدف کدام مور (30

بصورت کوتاه مدت و بلند    -د      دارای مدت زمان باشد  -ج         غیر قابل اندازه گیری باشد  -ب    مشخص و روشن باشد       -الف 

 مدت باشد

 در نوشتن و تهیه و تنظیم اهداف کارافرینانه شرایط مهم آن کدام است؟ (31
 -خالصه   -د          کتوبم  -زمان دقیق  -اضح و  -ج        پیچیده و گنگ –روشن  –مکتوب   - ب           زمان دقیق   -مبهم  -خاص  -الف 

 ساده  -شفاهی

 در دستیابی به اهداف موقعی موفق تر خواهید بود که به آنها ....................  شخصی داشته باشید . (32

 تعهد  -د وجه                       ت   -ج               میل           - ب   عالقه                   -الف 

 آفرینان باید  .....................  تصمیم به ریسک پذیری ،  نیاز خود را ارزیابی  کنند .رکا (33

 صحیح است جموارد  ب و    -مراه                     د ه  - ج                  بعد از      -ب              قبل از  -الف 

 ..   .............کارآفرینان از وضعیت های کم خطر و خیلی پرخطر  ...................   زیرا با  نیاز آنها  ............. (34

 سازگاری ندارد   -وری می کنند د  -ب          ی دارد                    ازگارس  -استقبال می کنند   -الف 

 سازگاری ندارد   –ی کنند ماستقبال   -ازگاری دارد                                  د س  -وری می کنند  د  -ج 

 از پاداش های کارآفرین بودن کدام مورد صحیح  نیست ؟ (35
 تحقق اهداف شخصی  -ایجاد اشتغال                      د    -ج             ایجاد سود     -ب          احساس تابعیت  -الف 

ر ع ین ح ال کارآفرین بیشتر تمایل دارد کاری را برای اجرا انتخاب کند که دارای سطح ............  از ریسک است  اما د (36

 ............ باشد

 زچالش انگی  -متوسطی   –د احت                    ر  -باالیی   –ج       راحت        –پایینی  –ب            بدون چالش   –باالیی  –الف  

 ........ است سود برای یک کارآفرین به نوعی یک وسیله اندازه گیری قابل مشاهده و عینی برای ارزیابی  میزان  .......... (37
 اشتغال  -مالیات بردرآمد                   د   -ج                           موفقیت  -ب         درآمد        -الف 

 کارآفرینان بخاطر نیاز به ...................  ،  بهترین انگیزه را دارند . (38
 وت افرادتسلط بر ثر  -د               کنترل بر افراد     –ج           جلب توجه عموم     –ب                 دستیابی به اهداف شخصی  –الف 

 کدامیک از موارد زیر برای کارآفرینان از ارزش باالتری برخوردار است ؟ (39
 زادی در کنترل وقت خود     آ  -همیت برای شایستگی و کارآیی                                  ب ا  -الف 

 ر کارهاریسک باال د  -د                          فرصت ایجاد و انجام کارها و امور جدید  -ج   

 از شایستگی های الزم برای اینکه کارآفرین شویم چیست ؟ (40

 فقط مهارت – د     فقط  دانش             - ج              فقط نگرش    -ب             نگرش ، دانش ، مهارت  -الف 

 ...................    گویند .مجموعه باورها و خصوصیات خاص که شخصیت یک فرد را شکل می دهد  (41

  نگرش  -سارت                     د ج  -طالعات                         ج ا  -هارت                       ب م  -الف 

 

 . دهدافزایش  یک کارآفرین خوب کسی است که با ارایه  ...............   جهت رفع نیاز مردم ،  بتواند سطح زندگی آنها را (42

 ارتباطات زیاد  -خدمات زیاد                    د     -کاالهای زیاد               ج   -ب                 یک چیز ارزشمند  -الف 


