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 به نام خدا

درس کارگاه کارآفرینی و تولید دی ماه نمونه سواالت امتحانی

کلمه اضافی(3)جاهای خالی را با توجه به کلمات داده شده کامل کنید.-1
،ارزیابیتحلیلو ، تجزیه ، فکر، ایده، نتیجه گیری، تیپاصول، ضوابط، کار تیمی، راهنما،تصمیم گیری، اهداف درست، راه حل، آینده، واقع بینانه

است . ایدهو فکر آ(مغز انسان دارای دو محصول نهایی

آنها می پردازد. ارزیابیو تجزیه و تحلیل ، سپس بهچپ مغز اطالعات را دریافت می کندب(سمت 

.باشد تیپ پ(شخصیت هر فردی ممکن است از ترکیب دو یا چند

معینی انتخاب کرد. راه حل یک مسئلهبرای فرایندی است که از طریق آن می توان  تصمیم گیریت(

برای آینده  اهداف درست تعیین نکردن افراد ،کامیابی  ث(یکی از آسیب ها و موانع بسیار مهم در مسیر موفقیت و

است.

فعالیت می کنند. ضوابطو اصول ج(افراد تیم براساس یک سری

 ار تیمی، تصمیمآموزش کارآفرینی مبتنی بر کسب شایستگی هایی مانند ک آفرینی مبنی بر چیست؟کارآموزش (2

، و ... است.گیری، حل مسئله، هدف گذاری، ایده پردازی

که به منظور دستیابی به هدف مشترک و  اند تیم تعداد محدودی از افراد با مهارت های مکملمفهوم تیم را بنویسید. -3 

رای ای از افراد ب مسئولیت متقابل اعضا نسبت به همدیگر، تشکیل شده است. در تیم مجموعه به اهداف عملیاتی و با رویکرد

آن اهداف به صورت اشتراکی کار انجام می دهند. رسیدن

توانمندی ها  هدف از تشکیل یک تیم رسیدن به اهدافی است که مستلزم به کارگیری   هدف از تشکیل تیم چیست؟ -4

و مشارکت فعاالنه همه اعضا با یکدیگر است.

سه مورد از نکات مهم کار تیمی را بیان کنید.-5  

مشترکپ(هدف            ب(ارتباط متقابل            آ(حداقل حضور دو نفر

مراحل تشکیل و توسعه تیم را بیان کنید و سه مورد را به دلخواه بیان توضیح دهید.-6  

غریبه بودن ، برخوردی رسمی دارند. : آشنایی اعضای تیم با هم و ایجاد قوانین اساسی ، افراد به دلیلآ(تشکیل

به عنوان بخشی از تیم نمی دانند. در این  ود را: اعضا روابط دوستانه برقرار می کنند. اما هنوز خب(طوفان)تغییر ناگهانی(

شود. باید مواظب باشید که خصومتی پیش نیاید. مرحله راهنمای تیم انتخاب می

، می توانند گر دیدگاه های دیگران را بپزیرندکه ا احساس می کنند و قبول دارند : اعضا خود را بخشی از تیمپ(ضابطه مندی

به نتیجه برسند.

فعالیت می  ،است و سلسله مراتب اهمیت ندارد ، جایی که انعطاف پذیری کلید موفقیتدر جو باز و قابل اعتمادا: تیم ت(اجر

کنند.

آماده انحالل است. البته ممکن است فعالیت های  ،ل دسترسی به اهداف و اتمام وظایف: در این مرحله تیم به دلیث(اختتامیه

تعریف شود. جدیدی برای ادامه کار

ات یک راهنمای تیم چه چیز هایی است؟خصوصی-7  

آ(آینده نگری در مورد نتایج تیم

 ب(برخورداری از قابلیت های علمی و مهارت باال

پ(برقرار کننده ارتباط و تعامل بسیار خوب

 ت(دارای صالحیت های اخالقی باال به منظور اعتماد سازی

دارای اقتدار جهت جلوگیری از گسستگی تیمث(  



 

مورد(4های تیم و گروه را به طور کامل بنویسید.) تفاوت-8  

 
چیست؟کار تیمی موفق -9  

فرد عالقه مندی های شخصی و نظرات خود را در  کار تیمی موفق عملکرد مشترکی است توسط گروهی از افراد، که در آن هر

شخصی فرد در قالب تیم مهم  منافعهمگرا دنبال می کند. این موضوع به این معنی نیست که عقاید و  قالب یک تفکر واحد و

، فراتر از دستاورد های فردی خواهد شد.تیمی موثر و کارآمد نیست بلکه بیانگر این واقیت است که نتیجه کار  

 

مورد را به دلخواه توضیح دهید. 3مورد از عوامل موثر در موفقیت یک تیم را بیان و  5 -11  

 



مورد( 3توضیح دهید.)از هر مرحله مراحل بوم کار تیمی را به طور کامل -11  

 مرحله اول:

کنید. را متناسب با فعالیت ها مشخصکدام  آ(اعضای تیم را معرفی و نقش های هر  

مشخص کنید. ب(مقصود یا ماموریت اصلی تیم یا همان موضوع روزنامه دیواری آموزشی را  

.(اهداف و ارزش های تیم خود را مشخص کنیدپ  

تعیین کنید. های مربوط به نقش ها را برای دستیابی به مقصود اصلیت(برنامه ها و فعالیت   

مسئولیت های آنها را مشخص کنید. ، چگونگی ارتباط اعضا با یکدیگر وج(قوانین و ارزش های حاکم بر تیم  

 مرحله دوم:

 آ(هدف خود از پیوستن به تیم را معین کنید.

، بیان کنید. برای توجیه یکدیگر گفت و گو دارید   هر کدام از اعضا و انتظاراتی را که از یکدیگر و راهنمای تیم ب(نیاز های

 کنید.

بر روی این قدرت ها و توانایی هایتان تمرکز  پ(نقاط قوت و دارایی های تیم و هر یک از اعضا را مشخص کنید. سعی کنید

روزنامه دیواری تیم خود را طراحی کنید.ممکن  کنید تا بتوانید به بهترین شکل  

نقش ها و  ، فهرست کنید. با تعویضرو به روست        ت(نقاط ضعف تیم و هر یک از اعضا و محدودیت هایی را که تیم با آن

و  تغییراتی ایجاد کنید ضعف ها را جبران کنید. همچنین اگر الزم است در قوانین و مقررات تیم ،همکاری و همیاری بیشتر

 محدودیت های را از بین ببرید.

 

مورد از موانع کار تیمی اثر بخش را بنویسید. 4 -12  

 ب(متعهد نبودن به برنامه ها                               آ(بی اعتمادی میان اعضا

 ث(نداشتن روابط صحیح        ت(بی توجهی به اهداف تیم                      پ(متعهد نبودن به مسئولیت ها

مرحله طوفان یا تغیر ناگهانی را به طور کامل شرح دهید.-13  

، . در این مرحله اعضا در قالب تیمناگهانی است ری، مرحله طوفان یا تغیاس ترین مراحل تشکیل و توسعه تیمیکی از حس

خود را به فضای  فضای همیاری و طراوتی که در مرحله شکل گیری حاکم است رفته رفته جای شروع به فعالیت می کنند.

، از پیشرفت کم خسته می می دهد. عموما اعضا در این مرحله شک و تردید و بروز نظرات متفاوت در مورد محتوای پروژه

هایی آشنا شده اند که برایشان  آنها با ایده ممکن است بر سر کار هایی که باید انجام دهند بحث کنند. چرا که شوند. آنها

له مرح  خارج می کند. اعضا ناراضی و همچنان در کار تیمی کم تجربه اند. در این جدید است و آنها را از منطقه آسایش خود

ن آغاز تیمی ها و راهنمای تیم خود رقابت می کنند و ای اعضا برای کسب جایگاه با هم ،تصمیمات به سختی گرفته می شود

است که موجب شکست برخی تیم ها می شود. درون تیمیدرگیری   

 

 

مراحل حل مسئله را توضیح دهید.-41  

اگر و درست تعریف نمایید.  دهید ، الزم است مسئله را درست تشخیصاینکه بتوانید مسئله را حل کنید قبل از

 میان ، کهای وجود دارد. زمانی مسئله اشتباه شروع خواهد شدله از پایه مسئ حل فرایند، مسئله)مشکل(را اشتباه تعریف کنید

است(شکافی ایجاد شده باشد. شما باید وضعیت  وضعیت موجود)آنچه که وجود دارد(و وضعیت مطلوب)آنچه که مورد نظر

آشکار  عالئمیهمواره  ،بر اصل مشکل واقعی، نه بر عالئم آن، تمرکز کنید. قبل از مشکل ی قرار دهید وموجود را مورد برس

 می شوند که به شما کمک می کنند مشکل واقعی را شناسایی کنید.



نمودار مراحل شکل گیری و توسعه تیم را رسم کنید.-51  

 
 

برای حل یک مسئله ابتدا باید چه کرد؟-16  

ارائه داد. برای حل یک مسئله ابتدا باید آن را دقیقا شناخت و تعریف صحیحی برای آن  

مسئله یابی را بیان کنید.فرایند -17  

می گویند.«مسئله یابی»، تعریف و اولویت بندی آنهابه فرایند شناسایی مسائل  

یکی از روش های مسئله یابی را توضیح دهید.-18  

، کنید. یکی از بهترین روش ها در این مرحله در این مرحله باید مسئله یا مشکل اصلی را بیابید و بتوانید آن را خوب تعریف

بلکه راه حل هم  ،انید به علت اصلی مشکل دست یابید، نه تنها می توبا استفاده از این روش است.«چرا پنج»استفاده از روش

 بر شما آشکار می شود.

اصالح الگوی مصرف در کشور را به طور کامل بنویسید. با ذکر مثال.-19  

استفاده از منابع مادی و غیر مادی کشور به صورتی  مناسباصالح الگوی مصرف عبارت است از نهادینه کردن روش صحیح و 

شامل، چه چیز مصرف  اصطالح های زندگی مردم و کاهش هزینه ها شود. چگونه مصرف کردن این که باعث ارتقای شاخص

لگوی مصرف ا اصالحصرفه جویی در بهره برداری از امکانات و منابع است.  ، شناسایی نیاز های واقعی و رعایت اعتدال وکردن

  ، اجتماعی و سالمت قابل برسی است بنابراینجنبه های اقتصادی، فرهنگی از

از  ،صورت بگیرد که مجموعه خصوصیات آن صرفه جویی همیشه مساوی با ارزان تر بودن نیست بلکه انتخاب به نحوی

ماندگاری، زیبایی،  ،شاک، هزینه مصرفیباشد. برای مثال در انتخاب پوماندگارتر و سالم تر  ،انتخاب های مشابه به صرفه تر

می تواند مورد توجه قرار بگیرد. ، سازگاری با فرهنگ جامعه و ...نسبت آن با سالمت بدن  

هدف گذاری را توضیح دهید.-12  

ترین عامل حرکت و  اهداف است. هدف گذاری مهم ، تدوین و مشخص کردن دقیقمهم ترین عوامل در موفقیت افراد یکی از

آینده است. تالشی ارزشمند  مقصد و مسیر را روشن می کند. هدف گذاری به مثابه ترسیم جاده ای به ، زیراخلق آینده است

 است که معطوف به هدف باشد.

دهید.مورد از آنها را نیز به دلخواه شرح  2بیان کنید و به دلخواه ویژگی های هدف گذاری موثر را مورد از  4 -12  



 
تصمیم گیری خوب به چه چیز هایی بستگی دارد؟-22  

میم گیری و ، استحکام تصقضاوت واقع بینانه و روشن ه ها،، توسعه تفکر خالق و شناسایی گزینتصمیم گیری خوب به مهارت

فرایند ذهنی در انتخاب  ، نتیجه یکآنها پرداخته می شود. تصمیم گیریدر فرایند تصمیم گیری به  ، کهاجرای موثر نیاز دارد

است که خروجی آن می تواند انتخاب یک اقدام یا دیدگاه باشد. مناسب ترین گزینه یا راه حل از میان چندین گزینه  

، این مراحل را بنویسید.اب عقالنی در گروی هفت مرحله استیک انتخ-23  

تجزیه و تحلیل وضعیت-3      جمع آوری اطالعات-2     شناسایی مشکل-1  

انتخاب یک راه حل-6          ارزیابی راه حل ها-5       ارائه راه حل ها-4  

اقدام به تصمیم گیری-7                            

تصمیم گیری نتیجه چیست؟-24  

حل از میان چندین گزینه است که خروجی آن  ، نتیجه یک فرایند ذهنی در انتخاب مناسب ترین گزینه یا راهتصمیم گیری

دیدگاه باشد. واند انتخاب یک اقدام یامی ت  

 

 مورد( 6موارد استفاده تیپ شخصی را بیان کنید.)-25

، ، روابط خانوادگیای نظیر ارتباطات، فروش، کارتیمیاین مدل می تواند به عنوان مدل رفتاری برتر در بسیاری از موقعیت ه

انتخاب همسر، فعالیت های ورزشی، انتخاب کار، مذاکره، خدمات مشتریان، بازاریابی، مدریت زمان و تعیین اهداف روابط 

 اجتماعی، مورد استفاده قرار گیرد.

 مورد( 4) ویژگی افراد دارای تسلط را بنویسید.-26

   و توانا ومسئولیت پذیرند. آ(افرادی قوی

               ، اتمام کار و رسیدن به هدف لذت می برند.مسائلب(از حل 

 پ(نتیجه از همه چیز برایشان مهم تر است.

 ث(اعتماد به نفس باالیی دارند.      ت(از چالش و رقابت لذت می برد.

 چ(کامال بی پرده صحبت می کنند.       ج(سریع تصمیم گیری می کنند.

 ها اعتماد می کنند. ح(برای رسیدن به نتیجه به قابلیت

 خ(به سرعت حوصله شان سر می رود و زود عصبانی می شوند.

 عالقه مند به ریسک پذیری، به چالش کشیدن وضعیت موجود و شکستن قوانین هستند.د(



 مورد( 4ویژگی افراد تاثیر گذار را بنویسید.)-27

   انرژی می گیرند.افرادی خوشبین، دلنشین و اجتماعی هستند و از کار با دیگران آ(

 را ببینند و آن را بیان کنند.«رویای بزرگ»(می توانندب

 (پیش قدم در تغییر و خالقیت هستند.پ

 (در قانع کردن مردم موفق اند.ت

 (عالقه مند به کار با دیگران و برقراری ارتباط اند.ث

             حق شوند و مسائل جدیدی را بیاموزند.از کار های تکراری و جزئیات بیزارند. عالقه دارند به پروژه های جدید ملج(

 چ(افرادی معاشرتی و مردم دارند. به روابط و مردم اهمیت می دهند.

 ح(به شکستن قوانین تمایل دارند.

 خ(ارتباط با آنها لذت بخش است. افراد را زود مجذوب خود می کنند.

 د(افراد جدی نیستند. اعتماد به نفس باال دارند.

 مورد( 4افراد دارای ثبات را بنویسید.) ویژگی-28

 ب(به کیفیت و درستی اهمیت می دهند.                      آ(کمال گرا هستند.

                 ت(افرادی منظم و با انضباط اند.                              کافی می کنند.ق قیپ(قبل از تصمیم گیری تح

 ث(مظهر واقعیت اند.

 چ(برای منطقی بودن خود ارزش قائل اند.                                                            جزئیات دارند. ج(عالقه به

 ح(عالقه مند به کار انفرادی در پروژه ها هستند.

 خ(جلوی هر چیزی عالمت سوال می گذارند و چرای آن را می خواهند بدانند.

 که قابل پیش بینی هستند، پیروی می کنند. از سیستم ها و رویه هایی د(

 مورد( 4ویژگی افراد وظیفه شناس را بنویسید.)-29

 آ(افرادی آرام، وفادار، مهربان، دلسوز و متفکرند.

 ب(افرادی سنجیده، با مالحظه، خونگرم، باثبات و هوشیارند.

 پ(رفتار دوستانه دارند و هدفشان کمک به دیگران است.

 کردن در پروژه های تیمی و فعالیت های گروهی، انگیزه پیدا می کنند.آنها با کار ت(

 در مکان هایی که پایدار و هماهنگ هستند. زیاد کار می کنند)اغلب به دور از چشم دیگران(ث(

 ج(آنها از تناقض و تغییرات آنی بیزارند. انرژی خود را در مواجه شدن با تغییرات سریع، از دست می دهند.

 و پیشرفت تدریجی برایشان اهمیت دارد.چ(ارتباط 

 ح(شنونده خوب و هم تیمی قابل اتکا هستند.

 خ(به عدالت و برابری انسان ها معتقند.

 د(افرادی صبورند و از ابتدا تا انتها با پروژه خواهند ماند. به کیفیت و درستی کار اهمیت می دهند.

 

های شخصیتی هماهنگ باشد و چگونه یک شغل می تواند چگونه یک فرد می تواند شغل متناسب با ویژگی -31

 در سرنوشت یک فرد تاثیر بگذارد؟

برخی از مشاغل با ویژگی های تیپ های شخصیتی افراد مطابق است. چنانچه فرد به خوبی ویژگی های شخصیتی، توانایی ها، 

ه با ویژگی ها و روحیاتش سازگار است، می تواند شغل مورد نظرش را کمهارت ها و استعداد های خود را شناسایی کند، 



انتخاب کند. لذا در مسیر درستی قرار می گیرد و در ادامه مسیر خود به پشیمانی و افسوس دچار نمی شود. انتخاب صحیح 

  شغل یکی از مهم ترین تصمیمات زندگی هر فردی است که مسیر زندگی اش را تعیین می کند.

 برنامه توسعه شخصی چیست؟-31

برنامه توسعه شخصی فرایند مستمری است که به ارزیابی نیاز های آموزشی و شغلی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیاز 

 ها می پردازد. 

 برنامه توسعه شخصی به چه معناست؟-32

مل فرایندی شابرنامه توسعه شخصی به معنی پذیرفتن سهم مهم و مؤثر فرد در یادگیری و پرورش قابلیت هایش از طریق 

 ارزیابی، عکس العمل و اجرای اقدامات اصالحی است.

 عوامل طراحی مسیر شغلی آینده را بنویسید.-33

           ت(استعداد ها                                              پ(مهارت ها             ب(ارزش ها و نیاز ها               آ(نگرش ها

 ها ث(عالیق ها وگرایش

 نگرش ها مهارت های خودباوری برای موفقیت، شامل چه چیز هایی است؟-34

عزت نفس، شور و اشتیاق، انرژی زیاد، نگرش می توانم، وفاداری،  نگرش ها مهارت های خودباوری برای موفقیت، شامل

 اعتماد به نفس، استقامت و پشت کار و هوش عاطفی است.

 مورد( 4الزم است را بنویسید.) نیاز هایی که یرای تشکیل یک تیم-35

نیاز های جسمانی)نیاز های اولیه(، نیاز های ایمنی، نیاز های احساس تعلق و اجتماعی شدن، نیاز عزت نفس و احترام و نیاز 

 خود شکوفایی.

 )در سواالت اصلی این جدول دارای جای خالی خواهد شد(سلسله مراتب نیاز را در جدول کامل کنید.-36

 
 استعداد چیست؟-37

 استعداد عبارت است از توانایی و میل طبیعی افراد به فعالیت خاصی است.

 

 عالیق و گرایش ها را به طور کامل توضیح دهید.-38

و فطری خود آگاهی بیشتری داشته باشند و عالیق خود را بهتر در نظر هر قدر افراد درباره گرایش ها و سلیقه های طبیعی 

شغلی خود لذت می برند و احساس رضایت می کنند. در نتیجه می توانند رشته -مال بیشتری از رشته تحصیلیبگیرند، به احت

 و شغلی انتخاب کنند که بیشتر با خصوصیات شخصیتی و عالیق و سلیقه های آنها تناسب داشته باشد.

 کار هایی که هر قسمت از مغز برای تفکر انجام می دهد را بنویسید.-39

سمت چپ مغز اطالعات را دریافت می کند، سپس به تجزیه و تحلیل و ارزیابی آنها می پردازد و فکر ارائه می دهد. سمت 

 راست مغز نیز به صورت شهودی ایده ارائه می دهد.



 ویژگی های افراد راست مغز و چپ مغز را بنویسید.-41

 
 به چه علتی نیاز به تفکر داریم؟ ما-41

در جهانی که زندگی می کنیم، برخی اطالعات سالم و درست اند و برخی ناسالم و نادرست. به همین دلیل افراد برای برسی و 

 شناسایی اطالعات درست، نیاز به تفکر دارند.

 مفهوم تفکر چیست؟-42

 ت.تفکر توانایی افراد در شناسایی مسائل و مشکالت و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنهاس

 انواع تفکر را شرح دهید.-43

 پ(تفکر واگرا)خالق(                ب(تفکر انتقادی                  آ(تفکر هم گرا

 تفکر انتقادی)جست و جوی واقعیت(چیست؟-44

 تفکر انتقادی، تفکری است که در جست و جوی شواهد، دالیل و مدارک برای یک قضاوت و نتیجه گیری است.

 قادی افراد باید چه کار هایی را انجام دهند؟در تفکر انت-45

می نویسند، می شنوند و می بینند، آنها را از         در تفکر انتقادی افراد به جای پذیرفتن تمام اطالعاتی که می خوانند،

 دیدگاه های مختلف مورد مشاهده، تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهند.

 در ذهن چند مرحله وجود دارد؟ نام ببرید. برای شکل گیری تفکر انتقادی-46

 .«ارزیابی»، و«تجزیه و تحلیل»، «توصیف»تیب برای شکل گیری تفکر انتقادی در ذهن تان سه مرحله وجود دارد: به تر

یک شرکت تولید ) .                      به سوال زیر پاسخ دهید)نظر خودتان(با توجه به مبحث تفکر انتقادی-47

محصوالت لبنی، با مشکل مالی روبه رو شده است. مدیریت شرکت تصمیم می گیرد، از مواد اولیه نامرغوب با 

هزینه کمتر استفاده کند تا مشتریان همچنان ثابت باقی بمانند. شرکت پس از تولید و فروش محصوالت، نه تنها 

 (وزارت بهداشت جریمه نقدی نیز می شود.مشتریان قدیمی خود را از دست می دهد، بلکه توسط 

 آ(به نظر شما علت اصلی این اتفاق چیست؟

 ب(آیا اقدام آنها اخالقی است؟

 پ(پیشنهاد و راه حل شما به آنها برای رفع مشکل شان چیست؟

 تفکر هم گرا)ارائه اولین راه حل درست(را توضیح دهید.-48

 به یک راه حل درست دست یابند.افراد باید مسائل را مورد برسی قرار دهند تا 

زمانی که افراد پدیده ها و امور را با همان شکل که وجود دارد بپذیرند، به دنبال چرایی و چگونگی مسائل نباشند و راه حل 

 های قدیمی را در برابر یک مسئله ارائه دهند، از تفکر هم گرا استفاده کرده اند.

 

 تفکر خالق چیست؟-49

 به توانایی تولید و خلق راه حل ها و اهداف جدید از طریق ترکیب، تغییر و کاربرد ایده های موجود،تفکر خالق گفته می شود.

 موانع تفکر خالق را نوشته و هر یک را به اختصار همراه با مثال شرح دهید.-51



بین می برند.)دیدن و درک کردن همه چیز از تمایل به عادات از قبل طراحی شده، معموال خالقیت را از  عوامل همیشگی:-1

 روی عادت و فکر نکردن به شیوه استفاده از آن(.

و مانع از بروز عوامل محیطی: سنت ها و انتظارات اجتماعی می توانند در افراد موجب کنترل های کلیشه ای بیش از حد -2

 وجود(.افکار جدید شوند)مانند ترس از متفاوت بودن، تمایل به حفظ وضعیت م

عوامل ادراکی: نداشتن اطالعات و دانش کافی نسبت به محیط پیرامون خود، موجب جلوگیری از ارائه ایده های جدید می -3

 شود.

ل خالق در وی از بین می رود)مث عوامل انگیزشی/هیجانی: هنگامی که فرد بیش از اندازه احساساتی یا بی انگیزه است،تفکر-4

 نداشتن اعتماد به نفس، ترس از تمسخر و ...(.

 پایان
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