
  

 

 

 

 

 

  



 

 صفحه  29از  1صفحه 

 1کد دفترچه: 

 اند. آزمون شرکت کرده نیکه در ا یدوستان خوب و ارزشمند   ۀبا سالم خدمت هم 

 رساند.ی را به استحضار م یشما نکات  یبرا یو سربلند  یسالمت  ت،یموفق  ی آرزو ضمن

. اما غربال کردن تعداد  باشد ینم المپیاد تفکر و کارآفرینی آزمون  یبرگزار   یبرا ی روش مناسب یتست سئواالت

از   ۀ را به ناچار، وادار به استفاد ادیکنندگان المپ و در زمان کوتاه، برگزار  ادیاول المپ ۀ داوطلب در مرحل  یادیز

 آن کرده است.

به   توانینم چوقتیدارا هستند، ه ی تست یهاکه آزمون   یاد یز اریبس تیبا توجه به محدو گر،ید  یسو از

  ت یتقو یو حضور  یعمل ی هابخصوص آزمون گر،ید  ی هاتوسط آزمون  د یکامل داشت. و با  نانیآن اطم جینتا

 واقع گردند.   د ییشوند و مورد تا

  ی که شما انسان خالق و متفکر ستا نیا یآن به معنا  فیضع ۀ جی آزمون هرچه که باشد، نه نت ۀ جینت لذا

-یدرخشان آن، م   ۀج ی. و نه نتد یباش  یشاخص یو استارت آپ نیفرد کارآفر  د یتوانی هم نم ندهیو در آ د یستین

موفق   ن یکارآفر د یتوانی م اد یز اریدهد که بدون شک و بدون تالش، عزم و کوشش بس نانیبه شما اطم تواند 

 . د یشو یو بزرگ

شدن به   لیاست که ما را در جهت تبد  یتو زحما ها تیفعال ۀنچندان بزرگ از مجموع  یآزمون فقط قدم  نیا

 .  دهد یم   یاری  ندهیبزرگ در آ نیکارآفر ک ی ایانسان خالق و  کی

 . میو باش  د یباش  ریبخ عاقبت

 ی نی تفکر و کارآفر اد یالمپ ی علم ۀت یکم سیرئ

 

  



 

 صفحه  29از  2صفحه 

 1کد دفترچه: 

 کارآفرینیتفکر و سؤاالت دانشی 
 است. دقیقه  1زمان پیشنهادی برای پاسخ به هر سوال این قسمت 

 استفاده شده است؟ و برای انتقال چه مفهومی کجا   ،واژه کارآفرین برای اولین بار در دنیا کی  .1

 

هایی مانند ساختن های بزرگ که مسئولیت اجرای پروژهمیالدی در ایتالیا برای صاحبان پروژه 16و  15اوایل قرن  (1

 ها و تأسیسات نظامی را بر عهده داشتند. کلیساها، قلعه

-قرن هجدهم در فرانسه برای فعاالن اقتصادی که قراردادهایی را برای کارهای عمومی از جمله کشاورزی یا سرمایه (2

 کردند. ذاری در صنعت عرضه میگ

سربازان را برای حفاظت از شاهزادگان و اهالی  قرن شانزدهم میالدی در فرانسه برای فرماندهان موفقی استفاده شد که ( 3

 شدند.  شهر استخدام می

 میالدی همزمان با انقالب صنعتی در اروپا، برای افرادی مانند بازرگانان، صنعتگران و غیره  17قرن  (4

 بردند در آسیا، بازرگانانی که از طریق جاده ابریشم کاالهای را از چین به اروپا می 16قرن  (5

 

 کیست؟ ومپیتر ژوزف ش .2

 

 های رفتاری کارآفرینانجامعه شناس فرانسوی و ارائه کننده نظریه ویژگی( 1

 استاد مدیریت دانشگاه هاروارد و اولین فردی که واژه کارآفرینی را وارد ادبیات مدیریت کرد( 2

 از دید مجله فوربز 2020کارآفرین برتر سال ( 3

 کارآفرینی اقتصاددان اهل جمهوری چک و پدر  ( 4

 های شخصیتی کارآفرینان روانشناس آمریکایی و ارائه کننده نظریه ویژگی( 5

 

 ای تکمیل کنید که تعریفی کامل و جامع از مفهوم کارآفرینی حاصل شود. جاهای خالی را به گونه .3

  روانی، مالی،  ............. با پذیرش همراه کافی  .............  اختصاص طریق از که است متفاوت و ارزش با نو،  چیزی خلق » کارآفرینی

 پیوندد.«می  وقوع به کار نتایج از..........................   و  مالی هایپاداش دریافت منظور  به و اجتماعی

 سود های، سرمایه، هزینه( 1

 های، سودسرمایه، ریسک( 2

 .شخصی های، رضایتریسک( زمان و تالش، 3

 زمان و تالش، هزینه، سود( 4

 ها، رضایت شخصیسرمایه، ریسک( 5

 

 

 

 



 

 صفحه  29از  3صفحه 

 1کد دفترچه: 

 ؟ آیدهای زیر کارآفرینی به حساب میکدام یک از گزینه .4

 

 ورود به بازارهای جدید و استفاده از مدل جدید کسب و کار ( 1

 ارائه محصول جدید در بازار موجود ( 2

 استفاده از منابع و فرآیندهای جدید ( 3

 استفاده از ساختار سازمانی جدید ( 4

 همه موارد فوق (5

 

 همه جمالت زیر در مورد کارآفرین و کارآفریانان صحیح است به جز....   .5

 

 تواند ماهیت آنها را دچار تغییر و تحول کند. دهد و می ها را تغییر می( یک کارآفرین ارزش1

 پذیری آنهاست.( تمامی کارآفرینان یک ویژگی مشترک دارند و آن ریسک2

 شوند و آموزش تأثیر چندانی در کارآفرین شدن ندارد.های کارآفرینانه متولد میکارآفرینان با ویژگی( 3

 گذار نیاز دارند. ( کارآفرینان در بعضی موارد برای فعالیت خود به سرمایه4

 باشند. توانند یک کارآفرین ( کسانی که بتوانند به درستی تصمیم بگیرند می5

 

ای از خصوصیات، رفتارها، تجربیات و  پردازد در این رویکرد به مجموعه.............................. به مسیر زندگی کارآفرینان می  .6

 شود.دهد، پرداخته میغیره که افراد را به سمت یک مسیر زندگی کارآفرینه سوق می 

 

 ( رویکرد رفتاری  1

 رویکرد شخصیتی( 2

 شناسیسانرویکرد ان( 3

 گرایش کارآفرینانه (4

 گرایش نوآورانه( 5

 

  نمایش آلودگی هاینقشه به موسوم هاینقشه روی بر را مختلف مناطق آلودگی میزان چین در کارآفرینانه شرکت یک .7

  شده مردم هوشیاری  باعث چین در مختلف  صنایع آالیندگی میزان از ارزشمند پایگاهی  آوردن فراهم  با همچنین دهد، می

  خواهند استفاده باشد داشته کمتری آلودگی که ای صنایع خدمات و محصوالت از شان  آگاهی از پس مردم طبیعتاَ .است

   .کرد

 این شرکت چه نوع کارآفرینی را پیاده کرده است؟  

 

  کارآفرینی مستقل( 1

 کارآفرینی سازمانی ( 2

 کارآفرینی اجتماعی ( 3

 هیچ کدام  ( 4

 مواردهمه ( 5



 

 صفحه  29از  4صفحه 

 1کد دفترچه: 

  سالمت و پیشرفت به زیادی و عالقۀ بود  معلم و پزشک  کشیش،  او. داشت  نام اسمیت  نای  .ج بسکتبال بازی مخترع .8

 آن و  کرده جلب را جوانان  توجه ها  آن با  بتواند که بود هایی بازی اختراع پی در همواره عالقه، این مبنای بر .داشت جوانان

 را بسکتبال بازی اولین راگبی، جمله از بازی چند  ترکیب با  اسمیت نای.  کند جمع هم  دور  تفریحات سالم این با را ها

  در همچنان آنها از بسیاری اکنون که  بازی قوانین و کرد جمع ورزشی سالن یک در را از جوانان جمعی سپس. کرد طراحی

 او برای  ظرف یا جعبه دو که خواست سالن مسئولین از یکی از بعد، . داد توضیح را شوندمی رعایت پیشرفته ورزش این

  به هم کند )شاید پیدا گالبی  سبد دو توانست جستجو  از پس سالن مسئول. آن بیندازند داخل به را توپ بتوانند تا  بیاورد

  دو در زمین متری  2.80 حدود ارتفاع در را سبد  دو هر.  گرفت(  نام سبد توپ و  معنای به بسکتبال،  بازی این دلیل همین

 . شد برگزار  تاریخ بازی بسکتبال اولین ترتیب بدین و  کردند نصب سالن طرف

  همه  بعد.  افتاد  سبد در بسکتبال تاریخ توپ اولین باالخره و ! یکدیگر از عبور  و هیاهو  تالش، هیجان،. دویدند می همه

  ادامه بازی  و بیاورد بیرون سبد داخل از را توپ تا  رفت باال  کسی  و آوردند  نردبانی . شد متوقف  لحظاتی برای بازی.  ایستادند

 !...و  کردند خارج دوباره را توپ و  بردند سالن دیگر سمت به را نردبان! بعدی گل  شاید بعد   کمی و ! کند  پیدا

 حل برای داد پیشنهاد  کسی باالخره که  این تا شد، می  انجام نحو همین به بسکتبال سرعت پر و  پرهیجان بازی ها مدت تا

  هیجان  و سرعت با  و  توقف  بدون بازی و شود رد سبد از خودش توپ تا  ببرند  را سبدها  انتهای نردبان،  از رفتن باال  مشکل

 .کند پیدا ادامه بیشتری بسیار

 داستان باال به کدام تعریف خالقیت اشاره دارد؟

 

 ذهنی  عادتهای از رهایی یعنی  خالقیت( 1

 خالقیت یعنی بریدن تورهای ذهنی ( 2

   آنها در عادی غیر و  العاده فوق   چیزهای یافتن و  افتاده پا   پیش چیزهای به کردن  نگاه یعنی  خالقیت( 3

 ها خالقیت یعنی شاد بودن و استفاده از فرصت( 4

 غافلند  آنها دیدن از دیگران که  فرایندها  و  ها انسان اشیاء،  بین خاصی روابط دیدن توانایی  یعنی  خالقیت( 5

 

 ؟های فرآیند خالقیت نیستندهای زیر از گامگزینهکدام یک از  .9

 آماده سازی ذهن ( 1

 ساخت نمونه اولیه ( 2

   مطالعه و بررسی( 3

 دوره انتظار و خوابیدن روی مسأله( 4

 اجرا ( 5

 

 ؟ سازدتبادل نظر با دیگران و سفر کردن، فرد را برای گذر از کدام مرحلۀ فرایند خالقیت آماده می .10

 ( آماده سازی ذهن 1

 ( ساخت نمونه اولیه 2

 ( مطالعه و بررسی  3

 ( دوره انتظار و خوابیدن روی مسأله4

 ( اجرا 5

 

 



 

 صفحه  29از  5صفحه 

 1کد دفترچه: 

 آیند؟ کدامیک از موارد زیر از موانع خالقیت به حساب نمی .11

 داشتن مفروضات اضافی ( 1

 بیهوده انگاشتن بازی کردن( 2

 بیش از حد منطقی بودن( 3

 همه موارد فوق از موانع خالقیت است( 4

 هیچ کدام از موارد فوق از موانع خالقیت نیست( 5

 

 ؟است صحیح کدام یک از جمالت زیر در مورد تعریف خالقیت و نوآوری .12

 کنند. یک پدیده را توصیف میهای مختلف یک مفهوم هستند و هر دو خالقیت و نوآوری نام( 1

 های جدید است. سازی ایده خالقیت فکر کردن به چیزهای نو است و نوآوری پیاده( 2

 های جدید است.  سازی ایده نوآوری فکر کردن به چیزهای نو است و خالقیت پیاده( 3

 تواند منجر به کارآفرینی شود ولی نوآوری با کارآفرینی ارتباطی ندارد. خالقیت می( 4

 تواند منجر به کارآفرینی شود ولی خالقیت با کارآفرینی ارتباطی ندارد. نوآوری می( 5

 

. همه ما طی دو سال اخیر، درگیر داریمنیم که برای کارآفرینی و شروع یک کسب و کار، به نوآوری و خالقیت نیاز دامی .13

ای  شناسی مطرح شد، ایدههای ویروسدر آزمایشگاه   19ایم. اولین باری که ایده ساخت واکسن کووید هویروس کرونا بود

  19ساخته شد. ساخت اولین واکسن کویید  19..... بود. سپس دانشمندان دست به کار شدند و اولین نمونه واکسن کووید 

آید. بعد از چند فاز آزمایش انسانی و حیوانی، واکسن به تولید انبوه رسید و به  فعالیت ................ به حساب مییک 

 ول به کشورهای دیگر یک فعالیت .......... است.  کشورهای مختلف فروخته شد. ارائه محص

 خالقانه، کارآفرینانه  ،نوآورانه( 1

 کارآفرینانه، نوآورانه ، خالقانه( 2

 خالقانه نوآورانه، کارآفرینانه، ( 3

 نوآورانه، خالقانه  کارآفرینانه، ( 4

 کارآفرینانه نوآورانه، ( خالقانه، 5

 
خالقیت و یافتن راه حل های خالق از آنها استفاده کنیم  توانیم برای افزایش میهایی هستند که همه موارد زیر از تکنیک .14

 به جز گزینۀ ...  

 ارتباط اجباری ( 1

2 )SCAMPER 

   فهرست خصوصیات( 3

 BCGماتریس ( 4

 طوفان فکری  (5

 

 

 



 

 صفحه  29از   6صفحه 

 1کد دفترچه: 

-های زیر از واژهگزینهشود. همه های توسعۀ خالقیت فردی محسوب میدانید، روش اسکمپر یکی از روشهمانطور که می .15

 ای کلیدی این روش است به جز.... ه

 ( جایگزین کردن 1

 ( ترکیب کردن2

 ( تطبیق دادن و سازگار کردن3

 ( ایده زدن و راه حل یابی 4

 ( معکوس کردن5

 

 های توسعۀ خالقیت فردی و گروهی هستند؟ های زیر از روشکدام یک از گزینه .16

 ( نیلوفر آبی  1

 ( طوفان فکری 2

 کاله تفکر  ( شش3

 ( همه موارد فوق4

 3و  2( گزینه های 5

 

اند تا برای رفع مشکل آلودگی هوای تهران  ایده زنی کنند.  جمعی از دانشجویان رشته محیط زیست دور هم جمع شده .17

برای حل این خواهند با استفاده از روش شش کاله تفکر و با سر داشتن هر کدام از کاله ها بهترین ایده را این گروه می

 مشکل ارائه دهند. طبق اصول روش شش کاله تفکر، فرد شماره یک و دو هر یک کدام کاله را بر سر دارند؟

اد این آلودگی  جواقعیت و علل ای حهای مرتبط با عوامل مختلف آلوده کننده به شربا ارائه تمامی داده  : فرد شماره یک

 . کند برای ارائه یک راه حل را بیان می  زپرداخته و اطالعات مورد نیا

 ها ماشینی های فعال سوختکاهش آلودگی هوا از طریق روشی برای حذف کربن ۀایده ناب و خالقان ئۀفرد شماره دو: ارا

 فرد یک: کاله زرد، فرد دو: کاله سفید ( 1

 فرد یک: کاله سفید، فرد دو: کاله سبز( 2

 آبی  فرد یک: کاله قرمز، فرد دو: کاله( 3

 فرد یک: کاله سبز، فرد دو: کاله مشکی ( 4

 فرد یک: کاله سفید، فرد دو: کاله سبز( 5

 

 است؟ صحیحکدام یک از جمالت زیر در مورد تعریف ایده و فرصت  .18

 . کنندایده و فرصت مترادف بوده و هر دو یک پدیده مشترک را توصیف می( 1

 کارها است.ارائۀ یک ایده جدید برای انجام دادن ایده ( 2

فرصت در دنیای کسب و کار پیدا کردن نیازی جدید است که بتوان آن را به کسب و کار یا یک ارزش مادی تبدیل  ( 3

 کرد.

 3و  1گزینه ( 4

 3و  2گزینه  (5



 

 صفحه  29از  7صفحه 

 1کد دفترچه: 

 

ارائۀ یک ............ توسط فرد، مستلزم شناسایی مشکالت و نیازهای جدیدی است که بتوان آن را به کسب و کار و ...............   .19

 این نیازهای جدید، همان ............... هستند. تبدیل کرد. 

 ها فرصت، ارزش اقتصادی، ایده ( 1

 های اقتصادیفرصت، ایده، ارزش( 2

 های اقتصادیفرصت، ارزشایده، ( 3

 ها فرصت( ایده، ارزش اقتصادی، 4

 ها ارزش اقتصادی، ایده، فرصت (5

 

 همه موارد زیر از معیارهای ارزیابی یک ایده کارآفرینانۀ خوب است به جز.... .20

 ( مشتری برای آن وجود داشته باشد. 1

 مند باشد.های نوین بهره( محصول یا خدمت ارائه شده از تکنولوژی2

 مند، دارای توان مالی خرید و در دسترس باشند. ( مشتریان موجود، عالقه3

 پذیری داشته باشد. ( محصول یا خدمت مورد نظر، نسبت به محصوالت مشابه، برتری و رقابت 4

 ( دالیل متعددی برای خریدن محصول از جانب مشتریان وجود داشته باشد. 5

 

 گزینۀ ....  به جزصحیح است  گروههمه موارد زیر در مورد اعضای یک  .21

 .دارد وجود  کارشان  در افزایی هم  خاصیت( 1

 . باشد   تضاد در هم   با اهدافشان است ممکن( 2

   ندارند  اهداف تعیین و گیری  تصمیم در نقشی( 3

 شود  می محسوب دشمنی نوعی دیگران با مخالف نظرات بیان (4

 4و  2گزینه ( 5

 

 گزینۀ ...   به جزصحیح است  تیمهمه موارد زیر در مورد اعضای یک  .22

 دارند تعلق احساس شانتیم به نسبت( 1

 دارند  متقابل  وابستگی هم  به نسبت( 2

 کنند   می  کار  هماهنگ و  منسجم و  دارند اعتماد  هم  به( 3

 نتیجۀ کارشان، حاصل مجموع کار تک تک افراد یا کمتر از آن است( 4

 4و  2های گزینه( 5

 

 برای ساختن یک تیم خوب الزم است...  .23

 طرح و برنامه داشته باشید ( 1

 ارتباطات و رفتارهای تیمی را مدیریت کنید ( 2

  ورود و خروج اعضا به تیم را کنترل کنید( 3

 3و   2و  1گزینۀ ( 4

 الزم نیستهیچ کدام از موارد باال برای ساخت یک تیم خوب ( 5



 

 صفحه  29از  8صفحه 

 1کد دفترچه: 

 

توان با مدیریت رفتار اعضای تیم، بازدهی آن را همچنان  ای فراهم کنیم، چگونه می مان فضای دوستانهاگر نتوانیم در تیم .24

 باال نگه داشت؟ 

 ( رفتار فعلی اعضای تیم را ارزیابی کنیم. 1

 شود. ث موفقیت و افزایش بازدهی کار ما می( مشخص کنیم چه نوع رفتارهایی باع 2

های تیمی و یا استفاده از مشاور، رفتارهای فعلی اعضا را به رفتار  ( سعی کنیم با استفاده از ابزارهایی مانند آموزش، بازی3

 مطلوب نزدیک کنیم.  

 هر سه در کنار هم برای مدیریت رفتار اعضای تیم الزم است.  3و 2و  1های ( گزینه4

 ( اگر فضای دوستانه در تیم ایجاد نشده باشد، تحت هیچ شرایطی نمی توان رفتار اعضا را مدیریت کرد.5

 

 چشم انداز، مأموریت، اهداف، استراتژی و برنامۀ عملیاتی اجزای اصلی کدام یک از اسناد کسب و کار زیر است؟  .25

 Business Planطرح تجاری ( 1

 Business Modelمدل کسب و کار ( 2

 One Page Business Planای طرح تجاری یک صفحه( 3

 Feasibility Studyطرح امکان سنجی ( 4

 Market Researchبازار  تحقیقات( 5

 

گوید این سفر تا کجا  اندازی یک کسب و کار، شبیه رفتن به سفری طوالنیست. این ........................... است که به ما میراه .26

کند. اما آنچه مسیر ازه طول بکشد و به کجا برسد. سفرها ..................... هم دارند که منظور از سفر را مشخص میباشد، چه اند

نمایند و سر انجام او را به جایی که ها هدایت میها فرد را در جهت هدفکند ...................... هستند. آنسفر را مشخص می

 رسانند.  خواهد میمی

 هامأموریت، چشم اندازی، استراتژی( 1

 ( برنامه، چشم اندازی، مأموریت2

 اندازها استراتژی، مأموریتی، چشم( 3

 ها انداز، مأموریتی، استراتژی ( چشم4

 انداز، مأموریت، برنامهچشم( 5

 

-های زیر، ویژگیگزینهترین عوامل در موفقیت افراد، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف است. کدام یک از یکی از مهم .27

 گذاری مؤثر نیستند؟  ای هدف ه

 بلندپروازانه و رویاگونه( 1

 ( مشخص و دقیق2

 گیری( قابل اندازه3

 ( قابل دستیابی 4

 بینانه ( واقع5

 

 



 

 صفحه  29از  9صفحه 

 1کد دفترچه: 

 

 پرسیم.  ریزی استراتژیکی برای سازمان خود داشته باشیم این سؤاالت را از خودمان میبتوانیم برنامه آنکهبرای  .28

 "؟کنیمبرداری بهرهها فرصتحداکثر  ، ازاز نقاط قوت گیریتوان با بهرهچگونه می"

 "توان اثر تهدیدات را حذف یا کاهش داد؟ ده از نقاط قوت میاچگونه با استف" 

 ؟ در ارتباط استابزار تدوین استراتژی برای یک سازمان این سؤاالت با کدام یک از 

 SWOTروش ( 1

 SMARTروش ( 2

 روش موم( 3

 ENVروش ( 4

 هیچکدام( 5

 

 کدامند؟   Business Modelهای مدل کسب و کار بخش .29

 های ارتباطی، ارتباط با مشتریان، جریان درآمدی بندی مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانالبخش( 1

 بازاریابی، تبلیغات و ترویج محصوالت، تأمین مالی طرح، شرکای کلیدی ( 2

 های کلیدی، همکاران کلیدی، ساختار هزینهفعالیتمنابع کلیدی، ( 3

 2و  1گزینه ( 4

 3و  1گزینه ( 5

 

گیری در کسب و کارهای خرده  اندازی خرده فروشی آنالین، تحول چشمبا راه 2003آمازون شرکتی است که در سال   .30

یستم های جست و جو، فروشی ایجاد نمود. مشتریان این شرکت با مراجعه به وب سایت آمازون قادرند از طریق س

 دهی و پرداخت این شرکت از هر نقطه جهان به سهولت به محصول مورد نظر دست یابند.  سفارش

یکی از منابع درامدزایی این شرکت از طریق شرکت های طرف قرارداد به منظور فروش محصوالت این شرکت ها از طریق 

 مبلغی را پرداخت کنند.   شود؛ که باید بصورت ماهانه به آمازونآمازون تامین می

 شود.این نوع درامد زایی آمازون جز کدام دسته از انواع روش های درآمدزایی کسب و کار ها محسوب می

 ( حق استفاده1

 ( دستمزد کارگزاری2

 ( حق عضویت3

 ( فروش دارایی ها 4

 ( انجام تبلیغات 5

 

 

 

 

 



 

 صفحه  29از   10صفحه 

 1کد دفترچه: 

 سازی نیست؟ کارآفرینانه در ایران قابل پیادههای های تأمین مالی فعالیتکدام یک از روش .31

آهسته و پیوسته، یعنی شروع کار با یک شرکت بسیار کوچک که مثال فقط در کارهای مربوط به طراحی فعال است و  ( 1

 ترسپس تامین سرمایه برای کارهای بزرگ

 های صنعتی و تولیدی به فعالیت شروع فعالیت به صورت تجاری و ایجاد سرمایه برای ادامه و توسعۀ کسب و کار ( 2

های اقتصادی را  گیرد تا با هم فعالیتگذار در کنار مجری طرح قرار میگذار که در آن سرمایهجذب شریک و سرمایه( 3

 آغاز کرده و توسعه دهند 

بنیان  دانشهای هایی که به شرکتگرفتن کمک مالی از دولت برای توسعه و عملی کردن ایدۀ نوآورانه، همانند کمک( 4

 گیرد تعلق می

 های تأمین مالی کارآفرینان ایرانی هستند. همه موارد فوق از روش( 5

 

ها پول فروشد، اما مشتریکند و آن را می اید. این شرکت کاالیی تولید میاندازی کردهفرض کنید یک شرکت تولیدی راه .32

های جاری خود را پرداخت خواهد از کدام منبع هزینهکنند. در این مدت شرکت شما ماه پرداخت می   3کاال را پس از 

 ؟کرد

 سرمایه در گردش ( 1

 گذاری ثابت سرمایه( 2

 هزینۀ ثابت ( 3

 هزینۀ استهالک( 4

 درآمد آینده ( 5

 

 کنند؟ ، کسب و کارهای کارآفرینانه معموالً چگونه تأمین مالی می( Seed Stage) در مرحلۀ ایجاد .33

 گذاران خطرپذیرمشتریان، سرمایه( تهیه کنندگان و 1

 ( سرمایه شخصی دوستان و اقوام، فرشتگان کسب و کار2

 های تجاری گذاران خطرپذیر، بانک ( سرمایه3

 ( فرشتگان کسب و کار، تهیه کنندگان و مشتریان4

 های تجاری، بازار سهام انک ب( 5

 

 کنند؟ موالً چگونه تأمین مالی می، کسب و کارهای کارآفرینانه مع(Start-up) اندازیدر مرحلۀ راه .34

 گذاران خطرپذیر( تهیه کنندگان و مشتریان، سرمایه1

 ( سرمایه شخصی دوستان و اقوام، فرشتگان کسب و کار2

 های تجاری گذاران خطرپذیر، بانک ( سرمایه3

 ( فرشتگان کسب و کار، تهیه کنندگان و مشتریان4

 های تجاری، بازار سهام ( بانک 5

 

 

 



 

 صفحه  29از   11صفحه 

 1کد دفترچه: 

 کنند؟ ، کسب و کارهای کارآفرینانه معموالً چگونه تأمین مالی می(Early Stage) مرحلۀ اولیهدر  .35

 گذاران خطرپذیر( تهیه کنندگان و مشتریان، سرمایه1

 ( سرمایه شخصی دوستان و اقوام، فرشتگان کسب و کار2

 های تجاری گذاران خطرپذیر، بانک ( سرمایه3

 کنندگان و مشتریان( فرشتگان کسب و کار، تهیه 4

 های تجاری، بازار سهام ( بانک 5

 

 کنند؟ ، کسب و کارهای کارآفرینانه معموالً چگونه تأمین مالی می(Establish) در مرحلۀ تثبیت .36

 گذاران خطرپذیر( تهیه کنندگان و مشتریان، سرمایه1

 ( سرمایه شخصی دوستان و اقوام، فرشتگان کسب و کار2

 های تجاری خطرپذیر، بانک گذاران ( سرمایه3

 ( فرشتگان کسب و کار، تهیه کنندگان و مشتریان4

 های تجاری، بازار سهام ( بانک 5

 

آالت و اثاثیه دارد. اموال با  یک کسب و کار برای ادامۀ فعالیتش نیاز به اموالی مثل زمین، ساختمان، وسایل نقلیه، ماشین .37

گیرند،  های کسب و کار مورد استفاده قرار میا ساخته شده و در فعالیتمدت خریداری یدوامی که به قصد نگهداری بلند

شوند. اکثر این دارایی ها )به جز زمین( برای مدت محدودی قابل استفاده هستند و کم کم به خاطر  دارایی ثابت نامیده می

گونه  خریداری شوند. این دهند و باید دوبارهعواملی مثل فرسایش، کهنگی و گذشت زمان کارایی خود را از دست می

 شوند. بینی میهای .................................. در طرح محاسبه و پیشها، در قالب هزینههزینه

 

 ( هزینه ثابت 1

 ( هزینه متغیر2

 ( هزینه جاری3

 ( هزینه استهالک4

 بینی نشده ( هزینه پیش5

 

ها و  ها، بدهیدهد. این گزارش، وضعیت داراییگزارشی است که وضعیت مالی کسب و کار را در یک تاریخ معین نشان می .38

ها، ارزش واقعی کسب و کار یا همان مقدار سرمایه  ها با بدهینماید که با مقایسۀ داراییسرمایۀ کسب و کار را مشخص می

 آید.  و حقوق صاحبان کسب و کار به دست می

 ( جریان نقدینگی 1

 ( صورت سود و زیان2

 ( دفتر کل 3

 ( دفتر روزنامه 4

 ( ترازنامه5

 



 

 صفحه  29از   12صفحه 

 1کد دفترچه: 

..................... ابزاری است که کارآفرینان برای شناساندن محصوالت و خدمات خود به عنوان محصولی ارزشمند و متمایز   .39

 به آن نیاز دارند.   نحصوالت رقیبام به نسبت

 Business Modelمدل کسب و کار ( 1

 One Page Business Modelای ( طرح تجاری یک صفحه2

 Marketing( بازاریابی 3

 Feasibility Study( طرح امکان سنجی 4

 Strategy( استراتژی 5

 

 Wharton School of University of) که در مدرسۀ بازرگانی وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا  پژوهشیدر  .40

Pennsylvania ) کسب و کار کارآفرینانه را با   200بودند بیش از  گرفته، از چهارده مدیر موفقی که توانستهصورت

ها را به فروش برسانند خواسته شد تا اهمیت هر یک از عوامل کسب و  اندازی کنند و محصوالت و خدمات آنموفقیت راه

ترین عامل موفقیت کسب و کار  تحقیق، مدیران مهمبه نظر شما در نتایج این کار را ارزیابی نمایند و به آن نمره دهند. 

 دانستند؟  چه میدر کارآفرینانۀ خود را 

 تأمین منابع مالی ( 1

 داشتن یک طرح تجاری دقیق( 2

 ایده ناب و نوآورانه( 3

 بازاریابی ( 4

 های دولتی حمایت( 5

 

کاپیتان نقشی کلیدی در موفقیت یک تیم ورزشی دارد و در واقع دستیار اول سرمربی در زمین مسابقه است. او باید بتواند   .41

های خود بر بیایند. پس از نظر شخصیتی باید مورد قبول به اعضای تیم کمک کند در زمین به خوبی از پس مسئولیت 

شروع شده و مربی دیگر در زمین نیست که بتواند بازیکنان را کمک کند،  بازیکنان تیم باشد. در واقع، زمانی که مسابقه 

 گیرد. را بر عهده می ..................این کاپیتان است که نقش 

 مدیریت ( 1

 رهبری( 2

   گریمربی( 3

 3و  1گزینه ( 4

 3و  2گزینه ( 5

 

 است؟ غلطکدام یک از جمالت زیر در مورد تعریف مدیریت و رهبری  .42

 رهبری به معنای انتخاب یک هدف مشترکِ تیمی است.  (1

 . خود پیشگام در مسیر است و وظیفه دارد سایر اعضای تیم را برای دنبال کردن این هدف متقاعد کند رهبر ( 2

 است. مدیربه معنای کنترل افراد یک تیم برای انجام اهداف تعیین شده توسط  رهبری( 3

 اند در حال تکمیل هستند. کارها به نحوی که تعیین شده ۀمدیر باید مطمئن شود که هم( 4

 باشند. همۀ موارد فوق صحیح می ( 5

 



 

 صفحه  29از   13صفحه 

 1کد دفترچه: 

تواند کاال و خدمات خود را با قیمت  بدون آن نمیزیرا  دانستن ...................  برای یک کارآفرین اهمیت حیاتی دارد؛  .43

و این دیر یا زود موجب توقف    تواند حاصل تالش خود را به پول تبدیل کند؛و عمالً نمی  دلخواهش به فروش برساند؛

 خواهد شد.  های اوفعالیت

 مباحث مالی و حسابداری( 1

 فنون مذاکره ( 2

 رهبری در شرایط بحران (  3

 فنون رهبری ( 4

 شخصیت مشتریان ( 5

 

آید. کدام یک از ، توانایی متقاعد کردن، یک صفت اکتسابی است که با تمرین و تکرار به دست میکارشناسانبه عقیده   .44

 تواند برای دستیابی به این ویژگی مفید باشد؟ نکات زیر می

 است و باید تالش کنید سایرین را با خواسته خود همراه نمایید.   ـ باخت برد بازی  یک باید دیگران کردن ( متقاعد1

 مند نیستند کار راحتی است. ( متقاعد کردن افراد در موضوعاتی که به آنها عالقه2

 توضیح از و ورزدمی اصرار خواهد می آنچه در که کسی .بورزد سماجت خود خواسته یک متقاعد کنندۀ خوب نباید بر( 3

 .  است تقاعدکنندهدترین مب دارد، برنمی دست های خودارزش و عقاید  کردن اثبات و دادن

 خوب و  کند  ایجاد هاآن در شما به نسبت خوبی حس  تواندمی دیگران از صادقانه تعریف . صادقانه از افراد تعریف کنید( 4

 دارند اعتماد کنند.    هاآن به کسانی که حس خوبی نسبت به ترراحتافراد حاضرند خیلی  که بدانید است

 های باال، جهت تقویت مهارت متقاعدسازی مفید نیستند.هیچ یک از گزینه( 5

 

 منابع درآمدی در تجارت الکترونیک کدامند؟  .45

 

 ( فروش مستقیم کاال و خدمات1

 ( ارائه خدمات پس از فروش2

 ( فروش غیر مستقیم محتوا3

 تأمین مالی محصول( 4

 ( همه موارد فوق از منابع درآمدی تجارت الکترونیک هستند.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صفحه  29از   14صفحه 

 1کد دفترچه: 

های مناسب برای پاسخ به نیاز مشتریان از آن حلحل مسائل پیچیده و یافتن راه برای افراداست که ................. روشی  .46

گردد تا نیازهای  شود و سعی میها تمرکز میروی پاسخکنند. در این تفکر به جای تمرکز بر صورت مسأله، بر استفاده می

پذیر است تطبیق داده شده و محصول یا خدمتی ارزشمند مشتری با آنچه که برای کسب و کار از نظر تکنولوژی امکان 

 برای او ایجاد گردد. 

 

 تفکر طراحی( 1

 تفکر سیستمی ( 2

   تفکر انتقادی( 3

 تفکر خالق( 4

 تفکر انتزاعی( 5

 

بریتانیا بود، حضور تعداد زیادی مار در سطح شهر دهلی، مسئوالن انگلیسی را  ۀزمانی که کشور هند، همچنان مستعمر .47

ای را تحویل شهرداری دهد، مبلغی را به  ها قانونی وضع کردند که هرکس مار مردهنگران کرده بود. به همین دلیل آن

مار مرده تحویل داده شد و مسئوالن خوشحال بودند که در حال حل   عنوان جایزه دریافت کند. از آن روز تعداد زیادی 

مشکل شهر هستند. اما پس مدتی، با وجود تعداد زیاد مارهای تحویل داده شده، مشکل همچنان به همان شکل باقی بود.  

ن سودجویی، این  اند و برای جلوگیری از ایای جهت کسب درآمد، به پرورش مار روی آوردهمسئولین متوجه شدند که عده

ها، مارها را رها کردند و  شد، صاحبان آنداری میگهها ن استفاده در پرورشگاه قانون لغو شد. حال که تعداد زیادی مار بال 

مسئوالن انگلیسی برای حل این مسأله نیاز داشتند کدام نوع تفکر را به   تعداد مارهای شهر نسبت به قبل چندین برابر شد.

 کار ببرند؟ 

 

 فکر طراحیت( 1

 ( تفکر سیستمی 2

 ( تفکر انتقادی  3

 ( تفکر خالق4

 ( تفکر انتزاعی5

 

 است؟  غلطکدام یک از جمالت زیر در مورد تعریف رویداد و روند   .48

 سازند. رویدادها در کنار هم روندها را می( 1

ها را پشت سر بگذارد و در  سازیهای متوالی، رویدادهای مختلف مانند تمرینات و آمادهها و ماهیک تیم باید هفته( 2

 نهایت ممکن است به قهرمانی برسد. 

ها روندی است که در طول سال  قهرمانی در مسابقات، رویدادی برای یک لحظه است اما کل تمرینات و آماده سازی( 3

 ادامه دارد. 

 همه موارد فوق صحیح است.( 4

 همه موارد فوق اشتباه است. ( 5

 



 

 صفحه  29از   15صفحه 

 1کد دفترچه: 

گیری است. در این نوع تفکر،  ک قضاوت و نتیجهییکی از انواع تفکر که در جست و جوی شواهدی، دالیل و مدارک برای  .49

های مختلف مورد بینند، آنها را از دیدگاهشنوند و می نویسند، می خوانند، میافراد به جای پذیرفتن تمام اطالعاتی که می

 دهند. ارزیابی قرار میمشاهده، تجزیه و تحلیل و 

 ( تفکر طراحی1

 ( تفکر سیستمی 2

 ( تفکر انتقادی  3

 ( تفکر خالق4

 ( تفکر انتزاعی5

 

 

خواهند در یکی از مناطق مرکزی تهران یک کافه ـ رستوران سنتی، راه اندازی کنند.  مند میسه نفر جوانان خالق و عالقه .50

و متعددی وجود دارد، اگر بخواهیم با کمک تفکر انتقادی این تصمیم   های متفاوتبا توجه  به اینکه در مرکز تهران کافه

 آنها را مورد بررسی قرار دهیم بنظر شما، کدام یک از سواالت زیر باید در ابتدای کار پرسیده شود؟  

 الف( چرا باید این کافه رستوران در منطقه مرکزی شهر ایجاد شود؟

 تواند بیشترین بازده و درآمد را داشته باشد؟  ب( چگونه می

 کدام بازه زمانی بیشترین تعداد مشتری را خواهند داشت؟  (ج

 د( چرا اصرار بر ایجاد همزمان کافه و رستوران وجود دارد؟ 

 ( سوال الف و ب 1

 ( سوال الف و د2

 ( سوال ب و ج3

 ج و د  نهی( گز4

 هیچکدام( 5

 

 

  



 

 صفحه  29از  16صفحه 

 1کد دفترچه: 

 کارآفرینیسواالت مهارتی تفکر و 

 استدالل منطقی 
 ثانیه است.  10دقیقه و  1زمان پیشنهادی برای پاسخ به هر سوال این بخش 

در هنگام اتخاذ تصمیمات مهم، توانایی تشخیص دادن یک استدالل قوی از یک استدالل ضعیف، ،  برای یک کارآفرین بالقوه 

مستقیما به سوال مربوط باشد، در حالی که یک استدالل  بسیار مفید است. یک استدالل قوی باید هم با اهمیت بوده و هم  

اهمیت سوال مرتبط باشد و یا حتی  ضعیف، یا مستقیماَ به سوال مربوط نیست، یا کم اهمیت است، یا ممکن است با جنبۀ بی

هم مرتبط هستند وجود رابطۀ بین دو موضوع را با علت و معلولی آنها اشتباه بگیرد )به اشتباه فرض کند که چون دو چیز به  

 پس بین آنها رابطۀ علت و معلولی برقرار است(.

گردد. شما باید هر  شود و در زیر آن چند استدالل مخالف یا موافق عبارت بیان میدر این قسمت یک عبارت به شما ارائه می

 ید. استدالل را فارغ از اینکه ضعیف یا قوی است و یا با عبارت موافق یا مخالف است درست فرض کن

عقاید شخصی و اطالعات عمومی خود را تاثیر دهید، چرا   سعی نکنیدهر عبارت و استدالل را به صورت جداگانه بررسی کنید و 

ها درست هستند. در نهایت باید تنها مشخص کنید که استدالل ها به ترتیب چه حالتی )ضعیف، که فرض شده همۀ استدالل

 قوی( دارند. 

 ها و حداکثر کردن سود خود تعدیل نیرو کنند؟ اهش هزینهها باید برای کآیا شرکت .51

 ها را از ورشکستگی در امان نگه دارد.تواند شرکتاستدالل اول: بله، تعدیل نیرو در شرایط سخت اقتصادی می

 ها هیچ تعهدی برای استخدام افراد، بیش از مقدار مورد نیازشان ندارند. استدالل دوم: بله، شرکت

 دهد. وری کارکنان را کاهش میسوم: خیر، تعدیل نیرو باعث کاهش روحیۀ نیروی کار شده و بهرهاستدالل 

هایی که هیچ کنترلی بر روی تعداد نیروی کار خود ندارند در برابر تغییرات بازار و فضای اقتصادی  استدالل چهارم: بله، شرکت

 پذیر هستند. بسیار آسیب 

 کنید؟ ور ارزیابی میچهار استدالل فوق را به ترتیب چط

 ضعیف، ضعیف، قوی، ضعیف  (1

 قوی، ضعیف، قوی، ضعیف (2

 ( قوی، ضعیف، ضعیف، ضعیف 3

 ضعیف، ضعیف، قوی، قوی (3

 قوی، قوی، قوی، ضعیف (4

 

 

 

 

 



 

 صفحه  29از   17صفحه 

 1کد دفترچه: 

 

 آموزان رایگان باشد؟ آیا تحصیل در دانشگاه باید برای همۀ دانش .52

شود نتوانند در هر  بیش از اندازۀ صالحیت شغلی افراد شده و باعث میاستدالل اول: خیر، تحصیالت زیاد باعث باال رفتن  

 مانند. شغلی مشغول شوند و در نتیجه بیکار می

 کند. ها را تضمین مینوری کارکنان در سازمااستدالل دوم: بله، داشتن نیروی کار با صالحیت باال، بهره

زانی که از پرداخت شهریه معاف هستند در طول دورۀ تحصیل آمواست که دانشاستدالل سوم: خیر، تحقیقات نشان داده

 گیرند. سست شده و کمتر یاد می

 کنید؟ سه استدالل فوق را به ترتیب چطور ارزیابی می

 ضعیف، قوی، ضعیف ( 1

 ضعیف، قوی، قوی( 2

 قوی، قوی، ضعیف  (3

 قوی، ضعیف، قوی (4

 ( قوی ضعیف ضعیف5

 

 نشان اجازه دهند تا محدودۀ ساعات کارشان را خودشان تعیین کنند؟ آیا کارفرمایان باید به همۀ کارمندا .53

پذیری بیشتر در این مورد، بین زندگی کاری و شخصی آنها تعادل برقرار خواهد کرد و بنابرین  استدالل اول: بله، انعطاف

 وری آنها افزایش خواهد یافت. بهره

وری باالتری دارند و میزان خروج هایی که برای کارمندانشان ارزش قائلند، بهرهسازماناستدالل دوم: بله، به طور میانگین  

 کارکنانشان از سازمان کمتر است.

شود کارمندان ساعات کمتری کار کنند. تعداد ساعات کاری کمتر استدالل سوم: خیر، وجود انعطاف در زمان کار باعث می

کند و منجر به ایجاد نیروی کاری با تجربۀ کمتر تر می، پیشرفت کار را سختارتباط کارمند با محیط کاری را کم کرده

 گردد. می

 کنید؟ سه استدالل فوق را به ترتیب چطور ارزیابی می

 ضعیف، قوی، ضعیف ( 1

 ( قوی، ضعیف، ضعیف 2

 ضعیف، قوی، قوی (3

 قوی، قوی، ضعیف  (4

 قوی، ضعیف، قوی (5

 

 

 

 

 

 

 



 

 صفحه  29از   18صفحه 

 1کد دفترچه: 

 

 درگیر تحقیقات و اکتشافات فضایی کنند؟ ها باید خود را آیا دولت .54

توان خرج آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی کرد که کیفیت شود را میها میاستدالل اول: خیر، پولی که صرف این پروژه

 زندگی مردم کشور را باال خواهد برد.

 کنند. افات میاستدالل دوم: خیر، کشورها همین حاال هم میلیاردها دالر صرف این تحقیقات و اکتش

 استدالل سوم: بله، این تحقیقات منجر به اکتشافات بسیار زیادی شده و ما را به سمت عصر و دوران فضا هدایت کرده است. 

اند و اقتصاد  های حاصل از این تحقیقات و اکتشافات با موفقیت در صنعت مورد استفاده قرار گرفته استدالل چهارم: بله، یافته

 اند.ا توسعه دادهکشورهای میزبان ر

 کنید؟ چهار استدالل فوق را به ترتیب چطور ارزیابی می

 ( ضعیف، ضعیف، قوی، ضعیف 1

 ( قوی، ضعیف، قوی، ضعیف2

 ( قوی، ضعیف، قوی، قوی3

 ( ضعیف، قوی، ضعیف، ضعیف 4

 ( قوی، ضعیف، ضعیف، قوی5

 

 دقیقه است.  2زمان پیشنهادی برای پاسخ به هر سوال این قسمت 

است. شما باید تصمیم بگیرید که  شود که در زیر آن تعدادی فرضیه آورده شدهسواالت این بخش یک عبارت به شما داده میدر  

 ها بر اساس شواهد و مدارک موجود در عبارت درست و منطقی هستند یا خیر.آیا فرضیه

 

را بگیرد، اما او شکست خورد، زیرا در رییس جمهور آمریکا قول داد جلوی ورود کشور به رکود اقتصادی  2008در سال  .55

 میلیون نفر از شهروندان آمریکا بیکار بودند.  12بیش از  2012آغاز سال 

 فرضیۀ اول: بیکاری یک نشانه از رکود اقتصادی است. 

 بود. میلیون می 12فرضیۀ دوم: تعداد شهروندان بیکار آمریکا باید کمتر از 

 های خود عمل کنند. فرضیۀ سوم: رؤسای جمهور باید به قول

 کنید؟ سه فرضیۀ فوق را به ترتیب چطور ارزیابی می

 ( صحیح، صحیح، صحیح 1

 ( اشتباه، اشتباه، اشتباه2

 ( صحیح، صحیح، اشتباه3

 ( اشتباه، صحیح، اشتباه 4

 ( صحیح، اشتباه، اشتباه 5

 

 

 

 



 

 صفحه  29از   19صفحه 

 1کد دفترچه: 

نشان داده و درخواست داشتند تا تحصیالت  با برپایی تظاهرات اعتراض خود را  2012آموزان شیلیایی که در سال  دانش .56

 گفتند. دانشگاهی در شیلی رایگان شود درست می

 های خارج از شیلی رایگان هستند. فرضیۀ اول: بعضی از دانشگاه

 گذاشت. های شیلی اثر خواهدهای تحصیلی دانشگاهفرضیۀ دوم: اعتراض و برپایی تظاهرات بر هزینه 

 توانند از عهدۀ هزینۀ شهریۀ دانشگاه برآیند. یی نمیفرضیۀ سوم: دانش آموزان شیلیا

 خواهند به دانشگاه بروند. آموزان شیلیایی میفرضیۀ چهارم: دانش

 کنید؟ چهار فرضیۀ فوق را به ترتیب چطور ارزیابی می

 اشتباه، صحیح، صحیح، صحیح (1

 اشتباه، اشتباه، اشتباه، اشتباه  (2

 اشتباه، اشتباه، صحیح، اشتباه  (3

 صحیح، اشتباه، صحیح، اشتباه ( 4

 صحیح، اشتباه، اشتباه، اشتباه( 5

 

 ثانیه است.  30دقیقه و  1زمان پیشنهادی برای پاسخ به هر سوال این بخش 

گردد. شما باید دربارۀ درستی  گیری از عبارت بیان میشود و در زیر آن چند نتیجه در این قسمت یک عبارت به شما ارائه می

ها را با استفاده از اطالعات داده شده در عبارت بررسی نمایید و سعی نکنید  گیری میم بگیرید. شما باید نتیجهگیری تصهر نتیجه 

 عقاید شخصی و اطالعات عمومی خود را در آن تاثیر دهید. 

 

های باسابقه  های تازه تاسیس نسبت به شرکتسارا صاحب یک شرکت تازه تاسیس است. احتمال شکست خوردن شرکت .57

 تر است. بنابرین:  بیش

 گیری اول: شرکت سارا شکست خواهد خورد. نتیجه 

 گیری دوم: احتمال شکست خوردن شرکت سارا نسبت به یک شرکت باسابقه بیشتر است.نتیجه 

 های تازه تاسیس بیشتر است.های باسابقه نسبت به شرکتگیری سوم: احتمال موفقیت شرکتنتیجه 

 کنید؟ ترتیب چطور ارزیابی میگیری فوق را به سه نتیجه 

 ( اشتباه، صحیح، صحیح1

 ( اشتباه، اشتباه، اشتباه2

 ( اشتباه، اشتباه، صحیح3

 ( صحیح، اشتباه، صحیح4

 ( صحیح، اشتباه، اشتباه 5

 

 

 

 

 



 

 صفحه  29از   20صفحه 

 1کد دفترچه: 

شان را به عنوان های فروشندۀ محصوالت پختنی مثل کیک و شیرینی، اگر محصوالتدهد که شرکتآمارها نشان می .58

 رود. بنابرین:  شان باال میفرانسوی یا بلژیکی تبلیغ کنند شانس موفقیت

 تر هستند. گیری اول: محصوالت فرانسوی و بلژیکی گران نتیجه 

 تر هستند.گیری دوم: محصوالت فرانسوی و بلژیکی خوشمزهنتیجه 

منطقی است، چرا که شانس موفقیت گیری سوم: تبلیغ کردن محصوالت به عنوان فرانسوی و بلژیکی روش تبلیغاتی  نتیجه 

 کند. و فروش را بیشتر می

 کنید؟ گیری فوق را به ترتیب چطور ارزیابی میسه نتیجه 

 اشتباه، صحیح، صحیح (1

 اشتباه، اشتباه، اشتباه (2

 اشتباه، اشتباه، صحیح (3

 ( صحیح، اشتباه، اشتباه 4

 صحیح، اشتباه، صحیح (5

 

آزمایش   کند. این شرکت مخالف انجامهای معطر تولید میبا استفاده از مواد طبیعی شمعها نام شرکتی است که تنها گل .59

 کند. بنابرین:  کش استفاده نمیبر روی حیوانات بوده و در محصوالتش از سموم و مواد آفت

 است. ها ساخته شدهها و انواع توتها از میوههای شرکت گلگیری اول: عطر شمعنتیجه 

 م: بعید است محصوالت شرکت گلها حاوی مواد مصنوعی ساخت بشر باشند. گیری دونتیجه 

 گیری سوم: احتماال محصوالت شرکت گلها گران هستند.نتیجه 

 کنید؟ گیری فوق را به ترتیب چطور ارزیابی میسه نتیجه 

 ( اشتباه، صحیح، اشتباه 1

 ( صحیح، صحیح، اشتباه2

 ( صحیح، اشتباه، اشتباه 3

 ، صحیح( اشتباه، اشتباه4

 ( صحیح، اشتباه، صحیح5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صفحه  29از   21صفحه 

 1کد دفترچه: 

 دقیقه است.  2زمان پیشنهادی برای پاسخ به هر سوال این قسمت 

های ارائه با استفاده از دادهشما باید    .شودبه شما داده شده و سپس سوالی از شما پرسیده می  اطالعاتیدر سواالت این بخش  

 ها انتخاب نمایید.  شده، پاسخ درست و منطقی را از میان گزینه

 

مریم در سه هفتۀ گذشته بسیار مضطرب و عصبی بوده است. او همچنین با اضافه کاری در محل کار خود، در بعضی روزها   .60

ای که برای حفظ هوشیاری  حتی دو شیفت کار کرده است. وی برای حفظ هوشیاری خود، به جای دو یا سه فنجان قهوه

اش های کاریهای او در تواناییروز شش یا هفت فنجان قهوه نوشیده است. اضطراب توصیه می شود، در این روزها، هر

های خود جلوگیری اختالل ایجاد کرده است. بنابراین، او تصمیم گرفته است که دست از نوشیدن قهوه بکشد تا از اضطراب

 کند.  

 .... تمام گزینه های زیر، انتقادهای مناسبی نسبت به این تصمیم هستند، به جز

 های او در اثر بی خوابی باشد، نه در اثر نوشیدن قهوه. ( ممکن است اضطراب1

 های او بیشتر شود.( ممکن است اگر او کامالً نوشیدن قهوه را قطع کند، اضطراب2

 ( مریم پیش از این هر گز اضطراب نداشته است.3

 شود. ینوشد، چار اضطراب م( مریم فقط در مواقعی که بیش از حد قهوه می 4

 ( اساساً انسانی در سطح توانایی مریم نباید مضطرب باشد. 5

 

توانند از آن به منظور تبلیغ کتابی که در شرف انتشار است های تبلیغ یک کتاب که ناشران مییکی از مؤثرترین روش .61

فزایش میزان فروش کتاب  هایی از آن کتاب در مجالت پر تیراژ است. فواید چنین کاری نه تنها ااستفاده کنند، چاپ قطعه

 خواهد بود، بلکه مبلغی نیز از طرف مجلۀ مورد نظر به ناشر کتاب پرداخت خواهد شد. 

 کند؟ های زیر را بیش از سایرین تقویت میمتن داده شده، کدام یک از گزینه

ب نخواهد داشت. از ای از یک کتاب در یک مجلۀ دیگر تمایلی به خواندن کل کتا( تعداد افرادی که با خواندن قطعه1

ای از یک کتاب موجب خواهد شد که انگیزه بیشتری برای خواندن کل کتاب داشته تعداد افرادی که خواندن قطعه

 باشند، کمتر است.

ای از یک کتاب معموالً نصیب ناشر آن کتاب خواهد شد، سردبیران مجالت  ( از آنجا که مزایای ناشی از چاپ قطعه2

 های جدید ندارند. های مربوط به کتابتمایلی به چاپ قطعه

اند نیز هایی از آن کتاب را چاپ کرده( در محاسبۀ مجموع فروش هر کتاب، ناشران میزان فروش مجالتی که قطعه3

 کنند. محاسبه می

متناسب  شود، گیری می( تأثیر انتشار بخشی از یک کتاب در یک مجله که در قالب میزان افزایش فروش آن کتاب اندازه4

 هایی از کتاب در آن به چاپ رسیده است.ای است که بخشبا تیراژ مجله

 ( چاپ بخش از کتاب در مجالت در کشورهایی با تعداد باالی کتب جدید در سال، بیشترین روال را دارد.5

 

 

 



 

 صفحه  29از   22صفحه 

 1کد دفترچه: 

 حل مسأله 
 دقیقه است.  2زمان پیشنهادی برای پاسخ به هر سوال این قسمت 

حل یک مسئله، باید سعی کنید از زوایای مختلفی به موضوع نگاه کرده و ذهن خود را برای ی یافتن راهتوجه کنید که گاهی برا

 یافتن پاسخ آزاد بگذارید. 

 

خواهند از این جنگل فرار کنند.  در جنگلی آتش سوزی رخ داده است و حیوانات جنگل از جمله سه شیر و سه گاو می .62

توان ای عبور کرده و خود را به طرف دیگر برسانند. این رودخانه پر از تمساح است و نمیها برای این کار باید از رودخانهآن 

در آن شنا کرد، اما خوشبختانه در کنار رودخانه قایقی وجود دارد. این قایق ظرفیت حداکثر دو حیوان را دارد. حداقل یک  

ر هر سمت رودخانه، تعداد شیرها از گاوها بیشتر حیوان باید برای حرکت کردن قایق پارو بزند. نکته اینجاست که اگر د

شود )حیوانات درون قایق در هر سمتی از رودخانه که باشند، در آن لحظه جزء حیوانات آن سمت شمرده می شوند( آنها  

 را خواهند خورد. کمترین تعداد عبور قایق از رودخانه چقدر باشد تا هیچ گاوی خورده نشود؟

 

 
 

 بار  7( 1

 بار  8( 2

 بار  11( 3

 بار  13( 4

 بار  15( 5

 

 

 

 



 

 صفحه  29از   23صفحه 

 1کد دفترچه: 

ای قرار دارد که باید از آن  ها رودخانهاند و در مسیر آنفرض کنید چهار دختر به همراه پدرهایشان برای گردش بیرون رفته .63

ک از  باشد، اما مسئله اینجاست که هیچ یعبور کنند. کنار رودخانه قایقی وجود دارد که تنها ظرفیت سه نفر را دارا می

دخترها دوست ندارند چه درون قایق و چه در کنار رودخانه، در جوار یک یا دو یا سه پدر غریبه باشد، مگر اینکه پدر  

باشند، با حداقل چند بار رفت و آمد قایق در عرض   خودش هم حضور داشته باشد. اگر دخترها هم توانایی پارو زدن داشته

 عبور کنند؟ توانند از آن رودخانه، همۀ افراد می

 بار  3 (1

 بار  5 (2

 بار  8 (3

 بار  9( 4

 بار  11 (5

 

اید. طبق نوشته  نفر از اعضای گروهتان در یک معبد قدیمی گیر افتاده  8شما رهبر یک تیم اکتشافاتی هستید و به همراه   .64

نمی دانید که آنها دقیقا چه  نفر از اعضای گروه طلسم شده اند و بنابرین قابل اعتماد نیستند، اما شما    2های روی دیوار،  

کسانی هستند و فقط از خودتان مطمئنید. دیوارهای معبد ظرف یک ساعت فرو خواهد ریخت و شما برای خروج چهار مسیر 

اید،  دقیقه در راه بوده  20پیش رو دارید. شما به خاطر ندارید که از کدام مسیر وارد شده بودید، اما این را به یاد دارید که  

تصمیم می گیرید تا گروه را به چهار قسمت تقسیم کنید و به دنبال راه خروج بگردید. اگر اعضا موفق شوند راه    بنابرین

دقیقه زمان باقی مانده همۀ اعضا می توانند از راه درست    20دقیقه طول می کشد و در    40خروج را پیدا کنند و بازگردند  

فر از اعضا دروغ خواهند گفت، کدام یک از موارد زیر می تواند تقسیم بندی  فرار کنند. با در نظر گرفتن این موضوع که دو ن

 ها را به نحوی نشان دهد که نتیجۀ جستجوی آنها قابل اعتماد باشد؟ تعداد افراد گروه

 

 
 

 3و2و2و2 (1

 4و4و1 (2

 1و2و3و3 (3

 1و4و2و2( 4

 1و2و2و4 (5



 

 صفحه  29از   24صفحه 

 1کد دفترچه: 

-اند و توسط هیوالها تعقیب می شوند. آنها می شگاه گریخته در یک نیمه شب تاریک، چهار نفر از محققان از یک آزمای .65

واهند با نهایت سرعت از پل عبور کرده و سپس آن را خراب نمایند تا هیوالها نتوانند از آن عبور کنند. حداکثر تعداد  خ

فی بسیاری از تخته افراد قابل تحمل برای این پل دو نفر است و اگر تعداد بیشتری روی آن باشند فرو خواهد ریخت. از طر

های پل شکسته است و بدون وجود روشنایی عبور از آن ممکن نیست. تنها وسیلۀ روشنایی محققان یک فانوس کوچک  

ها در هر بار عبور از پل به این فانوس نیاز خواهند داشت.  است که تنها می تواند جلوی پای آنها را روشن کند و بنابرین آن

دقیقه باشد، کمترین زمان ممکن   10دقیقه و  5دقیقه،   2دقیقه، 1ک از این چهار نفر به ترتیب اگر سرعت عبور از پل هر ی

 برای عبور همۀ آنها از این پل چقدر است؟

 

 
 

 دقیقه 15( 1

 دقیقه 17 (2

 دقیقه 19 (3

 دقیقه 20( 4

 دقیقه 22( 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صفحه  29از   25صفحه 

 1کد دفترچه: 

خانۀ کامال مشابه دنبال   5است. پلیس رد سارق را تا خیابانی با ترین ماهی شهر از آکواریوم مرکزی دزدیده شده کمیاب .66

ها را به نوبت بگردند، زیرا اگر خانۀ اشتباه را جستجو کنند، سارق که در خانۀ دیگر  توانند همۀ خانهکرده است. آنها نمی

های متفاوتی  نه از ملیتخا 5کند. پلیس متوجه شده که ساکنین هر یک از این ها شده و فرار میاست متوجه حضور آن 

خوانند و به یک نوشیدنی خاص عالقه دارند.  هایشان با هم فرق دارد، یک روزنامۀ خاص میهستند، رنگ کاغذ دیواری خانه

 اطالعات بدست آمده به شرح زیر است:

 سرنخ ها: 

 کند.های قرمز زندگی میای با کاغذ دیواریشخص انگلیسی در خانه 

 د.شخص سوئدی یک سگ دار

 شخص دانمارکی اهل نوشیدن چای است.

 های سفید است.  های سبز دقیقا سمت چپ خانه با کاغذ دیواریخانه با کاغذ دیواری 

 های سبز، اهل نوشیدن قهوه است.صاحب خانه با کاغذ دیواری

 خواند یک پرنده دارد. شخصی که روزنامۀ الف را می

 خواند. را می های زرد روزنامۀ بصاحب خانۀ با کاغذ دیواری

 کند اهل نوشیدن شیر است.شخصی که در خانۀ وسط زندگی می

 کند.  شخص نروژی در اولین خانه زندگی می

 خواند همسایۀ شخص صاحب گربه است.شخصی که روزنامۀ پ را می

 خواند. شخص صاحب اسب همسایۀ شخصی است که روزنامۀ ب را می

 نوشیدن نوشابه است. خواند اهل شخصی که روزنامۀ ت را می

 خواند. شخص آلمانی روزنامۀ ث را می

 های آبی است.شخص نروژی همسایۀ خانۀ با کاغذ دیواری

 ای دارد که اهل نوشیدن آب است. خواند همسایهشخصی که روزنامۀ پ را می

 ها، مشخص کنید سارق ماهی کدام شخص است:با استفاده از این سرنخ

 

 ( شخص آلمانی 1

 وژی( شخص نر2

 ( شخص انگلیسی3

 ( شخص دانمارکی 4

 ( شخص سوئدی5

 



 

 صفحه  29از  26صفحه 

 1کد دفترچه: 

رفت، به شرطی   2به شهر  1توان از شهر دهد. به چند طریق میشکل زیر نقشۀ راه های بین شهرهای مختلف نشان می .67

 بار عبور کنیم؟  1اند دقیقا که از همۀ شهرهایی که با عالمت ستاره نشان داده شده

 

1 )1 

2 )2 

3 )3 

4 )4 

5 )5 

 

های مشکی موجود در شکل در یک کفۀ ترازو قرار بگیرند، چند مهرۀ سفید باید در دیگر کفۀ آن قرار داده  اگر همۀ مهره .68

 شود تا ترازو همچنان متعادل بماند؟ 

 

 

 تا  10( 1

 تا  12( 2

 تا  13( 3

 تا  14( 4

 تا  15( 5



 

 صفحه  29از   27صفحه 

 1کد دفترچه: 

شدند ثبت کرد که نتایج آن را در نمودار زیر اش میمغازهحسین در هفتۀ گذشته تعداد افرادی را که در هر روز وارد  .69

 بینید. می

 

روز از ایام هفته با هم برابر هستند، اما    5وقتی او تعداد مشتریان در هر ساعت را محاسبه کرد، متوجه شد که این مقادیر در  

 ن مغازه به صورت زیر است: های باز بودبرای روزهای یکشنبه و چهارشنبه این مقادیر کمی بیشتر بودند. ساعت

 روز  ساعت باز شدن مغازه  ساعت تعطیل شدن مغازه 

 شنبه  صبح 8 بعد از ظهر 6

 یکشنبه  ؟ ؟

 دوشنبه  صبح 8 شب 8

 شنبه سه  صبح 8 بعد از ظهر 6

 چهارشنبه  ؟ ؟

 شنبه پنج صبح 8 بعد از ظهر 6

 جمعه  صبح 10 بعد از ظهر  4

 

 توانند ساعت باز بودن مغازه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه را نمایش دهند؟ میکدام یک از مقادیر زیر 

 بعد از ظهر  6:30صبح تا  8چهارشنبه  -بعد از ظهر 5:30صبح تا 9:30( یکشنبه 1

 بعد از ظهر 6صبح تا  8:30چهارشنبه  -بعد از ظهر 4:30صبح تا 9( یکشنبه 2

 بعد از ظهر  6صبح تا  8ه چهارشنب -بعد از ظهر 4:30صبح تا 9( یکشنبه 3

 بعد از ظهر   6:30صبح تا  8چهارشنبه  -بعد از ظهر 5صبح تا  9( یکشنبه 4

 بعد از ظهر 6صبح تا  8:30چهارشنبه  -بعد از ظهر 5صبح تا  10( یکشنبه 5

 

 

 



 

 صفحه  29از   28صفحه 

 1کد دفترچه: 

نفر تمامی سه ساز را   3نوازند، نفر ویولون می 14نفر گیتاریست هستند،   11نوازند، و مینفر پیان  10از یک گروه از افراد،  .70

 کنند؟  ساز را کار می 2نوازند. چه تعداد از این افراد فقط نفر تنها یک ساز را می 20کنند و همچنین کار می 

1)3  

2 )6 

3 )9    

4 )12 

 5 )10 

 

ۀ پنجم خراب باشد،  کند. اگر پل تایی باال رود. او در هر مرحله یک یا دو پله را طی می 12خواهد از یک پلکان شخصی می .71

 ؟ تواند خود را به باالی پله برساندطریق مختلف می چندبه 

1) 55 

2 )65 

3 )32   

4 )21 

5 )70 

 

یک باغبان قصد دارد صد درخت )از دو نوع بلوط و صنوبر( را در طول یک طرف باغ خود بکارد. تعداد درختان بین هر دو   .72

 تواند بکارد، چه تعداد هستند؟ بیشترین تعداد درخت بلوط که این باغبان میدرخت بلوط باید برابر با پنج باشد. 

1 )48  2 )50    3 )52  4 )60          5  )62 

 

خرد. وی برای هر خودکار مان میتو 184های آبی و قرمز هستند( را به قسمت خودکار )که شامل رنگ 15یک دختر،  .73

 پردازد. این دختر چه تعداد خودکار قرمز خریداری کرده است؟قرمز یک ریال بیشتر از خودکار آبی می 

1 )11 

2 )4 

3 )6   

4 )5 

5 )8 

 

 

 

 

 



 

 صفحه  29از   29صفحه 

 1کد دفترچه: 

 ت تصحیح جمل 
 ثانیه است. 30زمان پیشنهادی برای پاسخ به هر سوال این قسمت 

 کنید.به نظر شما کدام بخش از جمالت زیر از نظر نگارشی اشکال دارد؟ شماره مورد نظر را در پاسخ نامه مشخص 

با اتومبیل حدود   دهند ترجیح می ، برخی با وجود اینکشد.  ساعت طول می  4با هواپیما حدود  زرفتن و برگشتن از شیرا .74

 بدون خطا و به شیراز برسند.  رانندگی کنند ساعت  12

 

 بدون خطا باشد. می آناندلسوزی  به دلیلخود،   اوالدپدران و مادران به  هایها و فرمایشسفارش .75

 

 

زیاد   تأثیر منفی بگذارند، احتمال آنکه بر جسم وی پیدا نکندو مناسبی  پاسخ درخوروقتی عواطف و احساسات نوجوانان  .76

بدون  شود. های روان تنی میو فشار عصبی زیاد در نوجوان باعث سردرد، سرگیجه و یا سایر اختالل عدم نرمش است. گاه 

 خطا

 

است. اعضای این   زدگانکمک به آسیب دیدگان و قحطیکه کار آن  گذاری شده استپایهانجمنی در دانشگاه تهران  .77

 بدون خطا  .زندگی عادی برگردانندتا آنها را به  کنندروی معتادان کار میانجمن بیشتر 

 

انسان درست نباشد، انسان به   عمل و نیتاز همۀ مخلوقات آفریده است، اگر  ترشرفدرست است که خداوند انسان را ا .78

 بدون خطا . اختیار است ها، اراده و داشتن . فرق اساسی میان فرشتگان خدا با انسانکندسقوط میکمترین درجۀ 

 

.  باشد ناخوشایندکه نتیجۀ آن   کنمفکر نمی ، به نحو احسن انجام دهند، وظایف خود را انسان تالشگر و خودبسندهاگر  .79

 بدون خطا 

 

  رسیدبه نظر میاو نسبت به هفتۀ قبل بهتر شده بود و  شرایط جسمییکی از دوستانم رفتم.  مالقاتدیروز عصر به  .80

 بدون خطا. است هبودیوضعیت او رو به ب
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