
 كدام گزينه است؟  برعهده  تحصيلي  ارزش  صدورتأييديه  1-

 

 مديرمدرسه  - الف 

 رئيس امتحانات منطقه  -ب 

 اداره كل آموزش و پرورش استان - ج 

 اداره آموزش و پرورش منطقه -د 

 

نمايد و  را بررسي  آموزان دانش ليهك تحصيلي حداكثر تا چه زماني پرونده  است موظف  مديرمدرسه - 2

 استحقاقي  پايه  او به هدايت  به باشد، نسبت شده  نامثبت مقررات برخالف  آموزياز دانش  چنانچه

 كند؟ اقدام

 

 قبل از آغاز سال تحصيلی جديد  - الف 

 حداكثر تا يک ماه پس از شروع سال تحصيلی -ب 

 ت نوبت اول حداكثر تا قبل از شروع امتحانا - ج 

 حداكثر پايان هفته اول مهرماه - د 

 

 پذيرش دانش آموز به صورت مستمع آزاد در مدارس به چه شيوه اي امكان پذير است؟  - 3

 

 .با نظر شوراي مدرسه مجاز است - الف

 .با نظر رئيس اداره محل مجاز است - ب

 .با موافقت كمسيون خاص مجاز است - ج

 پذيرش دانش آموز به صورت مستمع آزاد ممنوع است - د

 



 ناقصارزشيابي  جهت  وي  خارجي  تحصيلي  مدارك  كه آموزي دانش تحصيل و ادامه نام ثبت  - 4

 ؟ است بالمانع پاياني  امتحانات از شروع  باشد، با تأييد چه مرجعي تا قبل مي

 

 مدارس  و پرورش  آموزش كل  معين دبيرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش و با هماهنگی اداره  كميسيون  - الف 

 ازكشور  خارج

استان محل   و پرورش  آموزش كل  از اداره  نامه خاص اداره آموزش و پرورش و با اخذ معرفی كميسيون   -ب 

 تحصيل 

 خارج مدارس و پرورش آموزشكل از اداره نامهو با اخذ معرفی خارجی تحصيلی داركم ارزشيابی كميسيون -ج 

 ازكشور

  خارج مدارس  و پرورش  آموزش كل  از اداره  نامه كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش و با اخذ معرفی - د 

 ازكشور 

 

نام از دانش آموزان، تنها مجاز به انجام كدام يك از گزينه هاي زير  ثبت ماندر ز مدير مدرسه - 5

 است؟ 

 

 شرط معدل  و تعيين  مصاحبه  - الف 

 حوادث بيمه   مربوط به  دريافت وجوه   -ب 

 درسی  كتاب هاي  مربوط به  دريافت وجوه  - ج 

 «موارد »ب« و »ج -د 

 

 بزرگساالن درمدارس  آموزان  از ساير دانش  بيش كدام گروه از دانش آموزان مجازند يك سال  - 6

 واحدهاي  از سقف  بيش درسي  عنوان  يك  تابستاني يا دوره  درهر نيمسال  كنند و همچنين تحصيل 

 نمايند؟  مجازانتخاب

 



 دانش آموزان با نيازهاي ويژه  - الف

 ايثارگران - ب

 فرزندان شهدا  - ج

 اعضاي شوراي دانش آموزي  - د

 

 ؟نمي باشد كدام يك از موارد زير بعنوان رويكردهاي اساسي در برنامه تدبير 7- 

 

 توسعه مالي - الف

 توسعه مشاركت  - ب

 تقويت خود باوري  - ج

 نظارت و ارزيابي مستمر - د

 

 .مهمترين وظايف مديران به دودسته ............تقسيم مي شوند - 8

 

 كلي و جزئي  - الف

 فرهنگي و آموزشي  - ب

 عمومي و اختصاصي - ج

 آموزشي و تربيتي  - د

 

 كدام مورد زير از نقش هاي مديران مي باشد؟  - 9

 

 تصميم گيري  - الف



 ه سازماننمايند - ب

 الف و ب - ج

 رابط بين الملل  - د

 

 داشتن چه مهارتهايي براي مدير الزامي است؟  - 10

 

 فني - الف

 اداركي  - ب

 انساني  - ج

 هر سه مورد - د

 

برگزار  طبيعي ، بالياي  غيرمترقبه حوادث  از قبيل  مختلف علل به آنان امتحانات كه آموزاني دانش - 11

و  آموزش   اداره  خاص  ، با تأييدكميسيون است گرديده مفقود يا معدوم   آنان امتحاني و يا اوراق  نشده 

 نمايند؟ مجدد شركت  تا چه زماني مي تواننددر امتحانحداكثر  پرورش 

 

 امتحانات ايام  پايان  از پس حداكثر تا سه روز  - الف

 امتحانات ايام از پايان  حداكثر ده روز پس  - ب

 امتحانات ايام از پايان پس و حداكثر تا يك ماه فرصت در اولين - ج

 امتحانات ايام يان از پا حداكثر ده روز پس  - د

 

 مدرسه از يك  تحصيلي  سال در جريان  آموزان  دانش آيين نامه اجرايي مدارس، انتقال  44 بق ماده ط 

 از شروع قبل ماه  كدام يك از مراجع ذيل، تا يك  موافقت  درصورت  منطقه ديگر در همان  مدرسه به



 خواهدبود؟  بالمانع پاياني  امتحانات

  

 

 .با موافقت كمسيون خاص منطقه بالمانع است - الف

 با موافقت مدير مدرسه مقصد بالمانع است - ب

 با موافقت آموزش و پرورش مبدأ بالمانع است  - ج

 .با موافقت مدير مدرسه مبدأ بالمانع است - د

 

 ، جايگزين اضافي وقت غلط، دادن ، امالي صحيح اي چند گزينه  صورت به امتحان برگزاري - 13

 شرايط خاص  به با توجه  داخلي،  درامتحانات يا بالعكس  شفاهي  جاي به كتبي بخش نمره كردن

 ( بر عهده.....؟ تعادل  ،عدم، ناسازگار بدني حركتي  افراد )اختالالت جسماني 

 

 اداره سنجش و امتحانات منطقه - الف

 مدير مدرسه - ب

 شوراي معلمان مدرسه  - ج

 و پرورش آموزش اداره خاص كميسيون - د

 

 ....همكاري در تنظيم برنامه امتحانات داخلي مدرسه بر عهده  - 14

 

 شوراي دانش آموزي - الف

 شوراي مدرسه يا شوراي معلمان  - ب

 انجمن اوليا و مربيان  - ج

 مدير و شوراي مدرسه  - د



 

 كدام مورد اهميت و ضرورت برنامه تدبير مي باشد؟  - 15

 

 توجه اساسي به كارگروهي و مشاركتي  - الف

 تفكر سيستمي  - ب

 تفكر انتزاعي  - ج

 الف و ب - د

 

 ؟ نمي شود گستره برنامه تدبير شامل چه مدارسي 16- 

 

 ابتدايي شهري  - الف

 ابتدايي روستايي  - ب

 شهري  متوسطه - ج

 همه موارد  - د

 

 دبير برنامه تدبير در سطح ستاد كدام است؟  - 17

 

 معاون آموزش ابتدايي - الف

 مدير كل دفتر آموزش دبستاني - ب

 معاون دفتر آموزش دبستاني - ج

 الف وج  - د

 



اصالح ،بهبود و ارتقاء فرايندها ،فعاليتها و اقدامات به منظور انطباق آنها با اهداف و انتظارات ذي   - 18

 نفعان چه نام دارد؟ 

 

 فعاليت  - الف

 كيفيت -  ب

 سالمت  - ج

 نظارت  - د

 

 هم كه براي تحقق هدف يا اهدافي انجام مي شود چه نام دارد؟  مجموعه اي از اقدامات مرتبط با - 19

 

 تعيين نيازها  - الف

 كيفيت  - ب

 مشاركت - ج

 فعاليت - د

 

 و امكانات براي تحقق اهداف سازماني چه نام دارد؟ پيش بيني فعاليت ها ،روش ها ، منابع  - 20

 

 برنامه ريزي - الف

 آموزش و يادگيري  - ب

 فعاليتهاي فوق برنامه - ج

 سالمت و تربيت بدني  - د



در جرم رشوه چنانچه مرتكب پايين تر از مديركل يا هم تراز آن باشد به جاي انفصال دائم به چه  

 مدت انفصال محكوم خواهد شد؟ 

 

  شش ماه تا سه سال - الف

  يك سال تا پنج سال - ب

   دوماه تا چهار سال - ج

  چهار ماه تا هشت سال - د

 

 نقض عمدي قوانين و مقررات مربوطه چه نام دارد؟  - 22

 

 تقصير  - الف

 قصور  - ب

   جرم - ج

 خيانت  - د

 

انجام هر فعل يا ترك فعلي كه كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد مفهوم كدام مورد  - 23

 است؟ 

 

  جرم - الف

 تسامح - ب

          تخلف اداري - ج

 خيانت  - د



 

  را اجرايي دستگاه  درهمان..............  يا............   كارمنداني كه از دستگاه اخراج مي گردند اجازه  - 24

 .داشت نخواهند

 

    التدريس حق –قرار داد  - الف

 مجدد اشتغال  هرگونه–استخدام  - ب

   فعاليت -حضور - ج

 استخدام   -ورود - د

 

تصدي بيش از يك پست سازماني براي كارمندان دولت در شرايط اضطراري حد اكثر تا چند   - 25

باشد؟ مي مجاز  ماه   

 

 5 - الف

  6 - ب

  4 - ج

 2 - د

 

خروج از تابعيت ايران يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه مستوجب   - 26

 چه حكمي مي باشد؟ 

 

            اخراج از دستگاه دولتي - الف

 انفصال از خدمات دولت  - ب

           انفصال موقت از خدمات دولت - ج



 الف و ب  - د

 

 ترك محل خدمت چند ماه متناوب زمينه اخراج كارمند را فراهم مي كند؟ - 27

 

 4 - الف

 6 - ب

 2 - ج

 8 - د

 

 .تسامح در حفظ اموال ، اسناد و وجوه دولتي ...............است - 28

 

 خيانت  - الف

   جرم - ب

           تخلف اداري - ج

 ب و ج  - د

 

 قبول گواهي پزشكي تا چند روز بر عهده رئيس اداره مي باشد؟  - 29

 

 30 - الف

  - 3ب

 4 - ج

 40 - د



 

قبول گواهي پزشكي كاركنان بيش از ..... روز تا ... ماه بعهده شوراي پزشكي  - 30

 . درمانگاه)بيمارستان( فرهنگيان خواهد بود

 

       چهار –چهار - الف

  پنج  –سه  - ب

   چهار –سه - ج

 شش -چهار - د

 

 باشد؟  مي ريال  ميليون چند حداكثر مبلغ تنخواه گردان در دوره ابتدايي و متوسطه اول  - 31

 

 10 - الف

 5 - ب

  - 7ج

 20 - د

 

 ؟ نمي باشد كدام مورد جزء منابع مالي مدرسه 32- 

 

        سرانه دانش آموزان - الف

 كمك هاي مردمي - ب

       خدمات فوق برنامه - ج

 هيچكدام - د



 

  پذير امكان مدرسه مالي شوراي امضاء...............  از     مضاءبرداشت از حساب مدرسه با ......... ا - 33

 .است

 

    سه –دو  - الف

            دو –يك  - ب

          چهار –سه  - ج

 دو  –يك   - د

 

 شوراي مالي مدرسه در چه زماني از سال تحصيلي بايد تشكيل شود؟  - 34

 

  نيمه دوم سال تحصيلي - الف

   اول سال تحصيلي - ب

             قبل از شروع سال تحصيلي - ج

  آخر سال تحصيلي - د

 

 جلسات شوراي مالي مدرسه با حضور چند عضو رسميت مي يابد؟  - 35

 

             دو عضو - الف

          يك عضو)مدير مدرسه( - ب

  همه اعضا - ج

 همه موارد  - د



 

 كدام مورد هزينه جبران خدمات را شامل است؟ - 36

 

       حق التدريس - الف

          اضافه كار - ب

          فوق برنامه و تقويتي - ج

 هر سه مورد  - د

 

 كدام مورد هزينه كاال و خدمات نمي باشد؟  - 37

 

             حمل و نقل - الف

        ارتباطات  - ب

    اصافه كار - ج

 فناوري  - د

 

 مدير مدرسه مكلف به حفظ و نگهداري اسناد مالي مدرسه حداقل به مدت چند سال مي باشد؟  - 38

 

  - 10الف

 2 - ب

 5 - ج

 15 - د

 



 تعداد حسابهاي مجاز هر واحد آموزشي چند تا مي باشد؟  - 39

 

  سه - الف

 يك  - ب

  دو - ج

 بستگي به تعدا د دانش آموز دارد  - د

 

 .دارد چك تأييديه به نياز ريال ميليون..........   صدور چكهاي باالتر از مبلغ - 40

 

 40 - الف

 30 - ب

  - 50ج

 10 - د

 كدام يك از عبارت هاي زير در چرخش تحولي زير نظام برنامه درسي تلقي نمي شود؟  

 

 از برنامه درسي نتيجه محور به پيامد محور  - الف

 از يادگيري موضوعات به فرآيند دستيابي به انديشه ورزي  - ب

 از برنامه درسي موضوع محور به برنامه درسي مبتني بر ساحت هاي تربيت  - ج

 زي برنامه هاي آموزشي و پرورشي جدا سا - د

 

 كدام مورد از ويژگيهاي مدرسه صالح نيست؟  - 42

 



          ساده سازي - الف

  پااليش - ب

 بلوغ  - ج

 انعطاف پذيري  - د

 

 مسئوليت امر تربيت پيش از آغاز تربيت رسمي بر عهده كدام نهاد است؟  - 43

 

 خانواده  - الف

 مدرسه - ب

 جامعه - ج

 حوزه هاي علميه  - د

 

 نهادهاي سهيم در امر تربيت كدام است؟  - 44

 

  دين - الف

  فرهنگ - ب

   رسانه - ج

 همه موارد  - د

 

 نظام حاكم بر جهان هستي كدام است؟  - 45

 

       مسبب و    علت - الف



             علت و معلول - ب

    سبب و معلول - ج

  علت و معلول و سبب و مسببب - د

 

در تهيه سند ملي تحول بنيادين آموزش و پرورش ،چشم انداز و اهداف تعليم و تربيت در افق   - 46

 .شده است........هجري شمسي تبيين 

 

 1408 - الف

  - 1404ب

 1410 - ج

 1412 - د

 

  ،  ايران اسالمي   جمهوري نظام در عمومي   و  رسمي  تربيت  رهيافت حاكم بر نظام - 47

 .است  .................. 

 

  دين محوري - الف

     معيار اسالمي - ب

  آموزشي - ج

  پرورشي - د

 

مسئوليت بررسي ،تصويب و ابالغ سياست هاي اجرايي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي   - 48

 .باشد مي....  عهده   بر  تحول راهبردي در آموزش و پرورش

 



      شوراي عالي انفالب فرهنگي - الف

  شوراي عالي آموزش و پرورش - ب

   شوراي دانش آموزي - ج

 انجمن اولياء و مربيان  - د

 

 اولين هدف تعليم و تربيت كدام است؟  - 49

 

   آموزش - الف

             مهارت آموزي - ب

          قانون پذيري - ج

 ساختن انسان ها  - د

 

 يكي از ويژگيهاي مهم حيات طيبه كدام است؟  - 50

 

    عدالت - الف

 توازن و اعتدال  - ب

 تقوي  - ج

 ايمان  - د

 

 .است شده   استوار........................ و...............     مدل تعالي مديريت مدرسه بر دواصل - 51

 

   مشاركت جويي -برنامه محوري  - الف



  سازماندهي –برنامه ريزي  - ب

     مشاركت جويي -برنامه ريز ي - ج

 همه موارد  - د

 

 ..... عرضي هستند......... و  تمامي بخشها در مدل تعالي مديريت مدرسه داراي ارتباطات .....  - 52

 

               مستقيم غير  –مستقيم  - الف

  عرضي–طولي   - ب

         مستقيم –شفاف  - ج

 افقي  -عمودي   - د

 

 .......سازماندهي مداوم زمينه هاي تربيتي در فضاي مدرسه در گرو - 53

 

 .است  تغييرات هويتي در برنامه ريزي هاي آموزشي  - الف

 ورشي است تغييرات هويتي در مسائل پر - ب

 تغييرات هويتي كليه عوامل تربيت است  - ج

 .تغييرات هويتي در اركان خانواده است - د

 

 ...... رشد تعالي وجودي دانش آموزان منوط به - 54

 

 درك صحيح موقعيت خود و ديگران است  - الف

 بهبود موقعيت خود و ديگران است  - ب



 .كسب شايستگي ها در فرايند تربيت است - ج

 كسب مهارتهاي تعليماتي در معلمان است  - د

 

 كدام مورد از محورهاي برنامه تعالي مديريت مدرسه مي باشد؟  - 55

 

   مديريت و رهبري - الف

         برنامه ريزي - ب

      مديريت امور اجرايي و اداري - ج

 هر سه مورد  - د

 

 انواع ارزيابي در برنامه تعالي مديريت مدرسه كدام است؟  - 56

 

  دروني - الف

                   خود ارزيابي - ب

  بيروني - ج

 هر سه مورد  - د

 

 ارزيابي از عملكرد مدارس مجري برنامه تعالي در چه مراحلي صورت مي گيرد؟  - 57

 

   استاني– اي منطقه –مدرسه اي  - الف

 كشوري  – استاني -اي منطقه–مدرسه اي  - ب

                   كشوري -اي   منطقه–مدرسه اي   - ج



 ي كشور استاني  –مدرسه اي  - د

 

 :در برنامه تعالي ، مديريت امور اجرايي و اداري داراي سه معيار است كه عبارتند از - 58

 

 حسن اجراي قوانين و مقررات،حسن اجراي امور مالي،مستند سازي و بايگاني - الف

 .حسن اجراي امور مالي، پاسخ گويي به موقع نامه هاي اداري،ثبت نام و امور جاري مدرسه - ب

 بايگاني مناسب ،ثبت و ضبط دقيق دفاتر قانوني ،پرونده هاي تحصيلي و پرسنلي مستند سازي و  - ج

 امور مربوط به اموال،دانش آموزانو همكاران ،امتحانات و آيين نامه ها  - د

 

 كدام مورد از اصول ناظر بر برنامه هاي درسي و تربيتي مي باشد؟  - 59

 

  دين محوري - الف

             تقويت هويت ملي - ب

  جامعيت - ج

 همه موارد  - د

 

 است ؟  "زمينه ساز رشد عقالني ، ايماني ،علمي ، عملي و اخالقي دانش آموزان  "كدام مورد  - 60

 

  محتوا - الف

   معلم - ب

            ارزش يابي - ج

 محيط ياد گيري - د



ش آموزان برعهده  مسئوليت تأمين و توسعه محيط ياد گيري براي شكوفايي گرايش هاي فطري دان

 چه كسي است؟ 

 

 مدير - الف

 معاون - ب

  معلم - ج

 اولياء  - د

 

 كدام مورد از شايستگي هاي پايه مي باشد؟  - 62

 

  ايمان - الف

  علم - ب

 عمل  - ج

  هر سه مورد - د

 

 آموزش زبانهاي خارجي از چه دوره اي شروع مي شود؟  - 63

 

 ابتدايي  - الف

   متوسطه اول - ب

         دوم   متوسطه  - ج

  پيش دبستاني - د

 



 است؟  ساعت چند ابتدايي  دوره  در تحصيلي پايه`زمان آموزش هر  - 64

 

  1480 - الف

  1295 - ب

  - 925ج

 1110 - د

 

 درتمامي پايه ها چند ساعت به فعاليتهاي خارج از كالس اختصاص مي يابد؟ - 65

 

 20 - الف

  - 50ب

 40 - ج

 30 - د

 

 ساعات كار هفتگي در دوره ابتدايي چند ساعت است؟  - 66

 

  - 25الف

 35 - ب

 28 - ج

 30 - د

 

 زمان هر جلسه كالس در دوره متوسطه دوم چند دقيقه مي باشد؟  - 67

 



 45 - الف

  - 50ب

 60 - ج

 55 - د

 

 ساعات كار هفتگي دوره متوسطه دوم فني و حرفه اي و كاردانش حداكثر چند ساعت است؟  - 68

 

 45 - الف

 50 - ب

  - 40ج

 55 - د

 

 آموزش در كدام دوره تحصيلي به موقعيتهاي واقعي زندگي نزديكتر مي باشد؟  - 69

 

  متوسطه دوم - الف

      متوسطه اول - ب

  ابتدايي - ج

       پيش دبستاني - د

 

 دوره آموزش عمومي شامل كدام مورد مي باشد؟ - 70

 

                      متوسطه دوم - الف



                    متوسطه اول - ب

           ابتدايي  - ج

 ب و ج  - د

 و مشاوره تحصيلی و تربيتی درست نيست؟  كدام گزينه در زمينه راهنمايی 1- 

 

 راهنمايی و مشاوره مربوط به دوره اول متوسطه می شود  - الف 

 .فرآيند ياددهی، يادگيري بايد با نگاه مشاوره و راهنمايی سامان يابد   -ب 

 .راهنمايی و مشاوره مربوط به تمامی دوره هاي تحصيلی می شود - ج 

 .يژه دانش آموزان مورد توجه استدر راهنمايی و مشاوره هويت و - د 

 
 كدام عبارت در خصوص بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات درست نيست؟  2- 

 

 .فناوري اطالعات و ارتباطات يكی از اصول فرآيند ياددهی، يادگيري است - الف 

 .فناوري اطالعات و ارتباطات جنبه تكميلی دارد تا جايگزينی  -ب 

 .فناوري اطالعات و ارتباطات نبايد بچه ها را از تجربه مستقيم محروم سازد - ج 

 جايگزينی دارد تا تكميلی   فناوري اطالعات و ارتباطات در فرآيند تدريس جنبه - د 

 
 .اهداف ويژه دانش آموزان بر اساس..................تعيين می شود 3- 

 

 نيازها و ويژگی هاي فردي، اجتماعی - الف 

  مالحظات جنسيتی   -ب 

  سطح رشد دانش آموزان  - ج 

  همه موارد - د 

 
 بهبود و ارتقاي فرهنگ سازمانی مربوط به وظايف كدام يک از زير نظام هاي زير است؟ 4- 

 

 نيروي انسانی  - الف 

 پژوهش و ارزشيابی  -ب 

 برنامه درسی  - ج 

 مديريت و راهبري  - د 



 
 م برنامه درسی كدام شيوه مورد تأكيد است؟در طراحی برنامه درسی بر اساس زير نظا 5- 

 

  تجويزي  - الف 

  نيمه تجويزي -ب 

 غير تجويزي  - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 از اركان آموزش و پرورش تلقی نمی شود؟  6- 

 

 اقتصاد  - الف 

 رسانه  -ب 

 خانواده  - ج 

 نهادهاي محلی  - د 

 
  سازمان دهی محتواي برنامه هاي درسی بر اساس زير نظام برنامه درسی بر اساس كدام رويكرد است؟ 7- 

 

  موضوع محور  - الف 

  تلفيقی و مسئله محور  -ب 

   دانش آموز محور  - ج 

  كتاب محور  - د 

 
 می شود ؟  كداميک از امور مدرسه بر اساس ميزان تحقق آن ارزيابی 8- 

 

  مشاركت خانواده و ساير ذينفعان - الف 

 پيش بينی و اجراي برنامه  -ب 

 اجراي مقررات ضوابط  - ج 

  آموزش و يادگيري  - د 

 
كدام   مهمترين درسی كه از نظريه نيازهاي ابراهام مزلو می توان در برقراري روابط انسانی در مدرسه گرفت ،  9- 

  است ؟

 



 . افراد داراي نياز هاي متفاوت هستند  - الف 

 اد را بر طرف كرد نمی توان تمام نياز هاي افر -ب 

 . نياز هاي افراد در چگونگی رفتار آنها تاثير می گذارد - ج 

 . برقراري ارتباط بايد متناسب با سطح نياز افراد باشد  - د 

 
ب زد  باور به اينكه همه معلمان و دانش آموزان اعضاي يک خانواده هستند و نبايد به احساسات آنها آسي 10- 

  حكايت از وجود كدام جو سازمانی در مدرسه دارد؟

 

 پدرانه  - الف 

 آشنا  -ب 

 خود گردان  - ج 

 باز  - د 

 
 به عنوان روشی براي اصالح رفتار براي كدام رفتار مناسب تر است ؟  "خارج كردن فرد از موقعيت  11- "

 

 رفتار هاي ناشی از بی توجهی - الف 

 رفتار ناشی از لوس بودن -ب 

 رفتار هاي تهاجمی يا پرخاشگرانه  - ج 

  وظيفه  انجام   كم توجهی به  - د 

 
عادت دهيم )انضباط( در كدام معنا مورد استفاده قرار  "رفتارهاي خاص و مورد انتظار "فردي را به  اگر  12- 

 گرفته است ؟ 

 

 بيداري  - الف 

 نظم  -ب 

 تأديب  - ج 

  كنترل - د 

 
 كدام گزينه در مورد دوره پيش دبستانی درست است؟ 13- 

 

 .دوره اي غير رسمی است - الف 



 .ساله می باشد  6و  5دوره اي است كه شامل گروه   -ب 

 .دوره اي غير رسمی و اجباري است - ج 

 .ساله می باشد  6دوره اي است كه شامل گروه  - د 

 
 ش است؟تصويب راهنماي برنامه درسی حوزه هاي تربيت و يادگيري با كدام بخ 14- 

 

 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشی  - الف 

 شوراي عالی انقالب فرهنگی -ب 

 شوراي عالی آموزش و پرورش  - ج 

 وزارت آموزش و پرورش  - د 

 
 كدام يک از محور هاي زير جزء اصول ارزشيابی پيشرفت تحصيلی و تربيتی نيست؟ 15- 

 

 خود ارزيابی  - الف 

 نمره  -ب 

 تكاليف عملكردي  - ج 

 ارزشيابی گروهی  - د 

 
   مدت زمان آموزش در هنرستان ها كدام است؟ 16- 

 

 1295 - الف 

 925  -ب 

 1110 - ج 

 1480 -  د

 
 مدت زمان آموزش در دوره متوسطه دوم كدام است؟ 17- 

 

 1110 - الف 

 1295  -ب 

 925 - ج 

 1100 - د 



 
 ساعات كار هفتگی در مدارس دوره اول متوسطه كدام است؟ 18- 

 

 25 - الف 

 35  -ب 

 30 - ج 

 28 - د 

 
 مشاوره و هدايت تحصيلی و تربيتی مربوط به كدام دوره تحصيلی است؟ 19- 

 

 .مربوط به دوره دوم متوسطه می شود - الف 

 .مربوط به دوره اول متوسطه می شود  -ب 

 .مربوط به همه دوره هاي تحصيلی می شود - ج 

 .مربوط به دوره ابتدايی می شود - د 

 
 كدام يک از عناصر زير، عنصر اصلی در الگوي هدف گذاري برنامه درسی ملی است؟ 20- 

 

 علم  - الف 

 تعقل   -ب 

 اخالق  - ج 

 عمل - د 

 توجه به تمام ساحت هاي تربيتی مربوط به كدام اصول حاكم بر برنامه هاي درسی است؟ 21- 

 

 توجه به تفاوت هاي فردي  - الف 

 جامعيت  -ب 

 تعادل  - ج 

 نقش يادگيرنده  - د 

 
  (پيش پرداخت و پيش دريافت به ترتيب جزو 22- 

 

              بدهی – سرمايه  - الف 



 بدهی  -   دارايی  -ب 

         سرمايه –دارايی   - ج 

   دارايی   –بدهی   - د 

 
  . می شود  ........................  پرداخت بدهی به بستانكاران ) حسابهاي پرداختنی ( موجب 23- 

 

                        كاهش دارايی و افزايش بدهی - الف 

 بدهی  و   كاهش دارايی   -ب 

                                  افزايش دارايی و بدهی - ج 

  كاهش بدهی و سرمايه  - د 

 
 شد؟حساب تنخواه گردان جزء كدام طبقه از حسابها می با 24- 

 

 بستانكاران - الف 

   هزينه هاي ثابت -ب 

   بدهكاران - ج 

 دارايی  - د 

 
 ؟   كداميک از گزينه هاي زير رويداد مالی محسوب می گردد 25- 

 

                                            تغيير مدير  - الف 

                   هداياي دانش آموزان به معلمين -ب 

  دريافت مشاركت هاي مردمی  - ج 

 هيچكدام  - د 

 
 كداميک از مراحل زير ، جزو مراحل بستن حسابها نيست ؟ 26- 

 

                            تهيه تراز آزمايشی  - الف 

  بستن حسابهاي موقت  -ب 

                          تهيه صورتحساب عملكرد - ج 

                                                 تهيه دفتر كل  - د 



 
  سامانه  طبق  بايد  1394 مصوبه  مدارس  مالی  نامه  آئين 9  ماده طبق   كليه عمليات مالی و اسناد هزينه 27- 

 ..گردد  می ثبت  .................................   ............... و يا..............توسط   ، مدارس  انبار و  اموال – حسابداري

 

                                    مدير    -معاون اجرايی   - الف 

   آموزشی   معاون –مدير    -ب 

                         مدرسه مدير  –شوراي مالی مدارس   - ج 

 ر مدي  - حسابدار مدرسه درصورت وجود  - د 

 
   .كداميک از عبارتهاي زير صحيح است 28- 

 

  (واگذاري و اهداي اموال اهدايی مدرسه با تصويب انجمن اولياء و مربيان ، مانعی ندارد - الف 

 اسناد مالی تحت هيچ عنوان از آموزشگاه خارج نمی گردد مگر با مجوز شوراي مالی مدرسه  -ب 

  .هر گونه تعميرات جزئی بايد با مجوز انجمن اولياء و مربيان صورت پذيرد  انجام  - ج 

  شوند  نمی صادر ....  و ضمانت  ،   امانی  صورت به  شرايط  هيچ تحت   چک هاي دولتی  - د 

 
 در كدام يک از موارد زير تأخير ورود به محل خدمت موجه محسوب می گردد؟  29- 

 

 وقوع حادثه و سوانح غير مترقبه براي مستخدم، همسر، فرزندان و افراد تحت تكفل - الف 

 ضار كنندهاحضار مستخدم توسط مراجع قضايی و انتتظامی با ارائه گواهی مرجع اح -ب 

 گزينه الف و ب  - ج 

               دوري محل زندگی از محل كار - د 

 
 كدام يک از جمالت زير صحيح می باشد؟ 30- 

 

 در صورت اعتراض به آراي قابل پژوهش، موضوع در هيأت تجديد نظر مورد رسيدگی واقع می شود  - الف 

 فاصله پس از ابالغ اجرايی می شودآراي فابل پژوهش بال  -ب 

 چنانچه تا يک ماه به رأي قابل پژوهش اعتراض نشود رأي قطعيت يافته و الزم االجرا می شود  - ج 

    گزينه الف و ج صحيح است - د 

 
 ...اند كه عبارتند ازبندي شدههاي زير دسته ابعاد نظارت آموزشی درحوزه  31- 

 



  آموزشی هايبرنامه  مديريت –    ارتقاء جو مدرسه - الف 

 مدرسه  كيفيت   ارتقاء –تحقق اهداف مدرسه    -ب 

 مدرسه  جو  ارتقاء –تبيين رسالت مدرسه   - ج 

 الف و ج صحيح است  - د 

 
دهد،  اي ناظر آموزشی و معلم، اصالح فرآيند ياددهی ويادگيري رُخ می هنگامی كه از طريق همكاري حرفه  32- 

 يعنی

 

 نظارت آموزشی همتا - الف 

 اينظارت آموزشی حرفه  -ب 

  نظارت آموزشی گروهی  - ج 

 نظارت آموزشی بالينی  - د 

 
عنوان معلم مدعو يا مهمان، مدلی از تدريس را براي تعدادي از معلمان ارايه  ناظر يا متخصص آموزشی به  33- »

 «.دهد می 

 

  تدريس مشترك  - الف 

 نمايش تدريس  -ب 

         حل مسئله  - ج 

 نظارت بالينی  - د 

 
ناهماهنگی شناختی« در باورهاي معلم را بشناسد،  بتواند »  تر است كهيک ناظر آموزشی زمانی موفق  34- 

  :يعنی

 

 .بين باور خود و باور معلم، همسانی ايجاد كند  - الف 

 .ها را بشناسد بين نظام باورخود و باور عملی معلم، تفاوت  -ب 

 .ها را بشناسد بين نظام باور و باور عملی معلم، تفاوت  - ج 

 .، تفاوت قائل باشد بين باور خود و باور معلم  - د 

 



توان مورد مشاهده قرار داد كه برخی عبارتند  هاي متعددي را می در مرحله مشاهده تدريس معلم، جنبه  35- 

 :از

 

 آموز دانش   -برنامه ها و رفتارهاي معلم، تعامل معلم - الف 

 آموزان، رفتارهاي معلم پيشرفت تحصيلی دانش  -ب 

 هاي حاصل از امتحاناتآموزان، داده پيشرفت تحصيلی دانش  - ج 

 الف و ج صحيح است  - د 

 
چنانچه ناظر آموزشی تشخيص دهد معلمی توانايی تفكر در مورد كارش را به بهترين وجه دارد و خواستار   36- 

ورد وظايفش است، وظيفه او صرفاً كمک به معلم در انجام دادن آن وظايف است و در چنين  آزادي عمل در م

 .كرده است  صورتی ناظر آموزشی از روش ... استفاده

 

        خود راهبري  - الف 

                  كنترل دستوري  -ب 

 غيردستوري  - ج 

    مبتنی بر همكاري - د 

 
در مواردي كه معلم طی چند بار نظارت، عملكرد قابل قبولی نداشته باشد، ناظر مجبور به استفاده از   37- 

 تعيين برنامه عمل براي كمک به معلم و بهبود تدريس اوست، مبتنی بر كدام يک از رويكردهاي زير است؟

 

                     رويكرد غيردستوري  - الف 

 رويكرد آگاهی دهنده دستوري  -ب 

                  رويكرد مبتنی بر همكاري - ج 

 رويكرد كنترل دستوري  - د 

 
 يا افتراق)تفاوت( نظارت بالينی با نظارت متداول است؟كداميک از موارد زير از وجوه اشتراك  38- 

 

 .وجه اشتراك آنها بهبود آموزش درسی و يادگيري است - الف 

وجه افتراق آنها اينست كه در نظارت متداول ناظر متخصص آموزش درسی است ولی در نظارت بالينی    -ب 

هستند و هردو در ارتباط خطی با  فرض بر اينست كه ناظر و معلم هردو جزء متخصصان تدريس و آموزش 

 .يكديگر قراردارند 



وجه اشتراك و افتراق آنها اينست كه در نظارت متداول ناظر متخصص آموزش درسی است و در نظارت   - ج 

 .بالينی فرض بر اينست كه ناظر و معلم هردو مساوي يكديگر هستند 

 .الف و ب صحيح است - د 

 
اگر مدير مدرسه متقاعد گردد كه معلم براي حل مشكلش)در امر تدريس و كالسداري( به كمک نياز دارد  39 - 

 و به تنهايی قادر نيست مشكل را حل كند، »سوال اساسی« در اين مرحله چيست؟

 

 «سوال اساسی اينست كه ( »جايگزين معلم فعلی را از كجا تأمين كنيم؟ - الف 

 «كه( »چه شخص ديگري بايد اينكار را انجام دهد؟سوال اساسی اينست  -ب 

 « سوال اساسی اينست كه ( »گزارش عملكرد را چگونه به اداره بفرستيم؟  - ج 

 «سوال اساسی اينست كه ( »گزارش عملكرد را چگونه به معلم ابالغ كنيم؟ - د 

 
 چرخه« فرآيند نظارت بالينی كدامند؟  40- »

 

  جامع  ارزشيابی–ده  مشاه از  بعد  نشست –  رويكرد انتخاب و  تشخيص  –  تفسير  و تحليل   –مشاهده   - الف 

 فرآيند 

  از بعد  نشست –  رويكرد  انتخاب و  تشخيص  –  تفسير  و  تحليل  –  مشاهده  –نشست قبل از مشاهده   -ب 

  فرآيند  جامع  ارزشيابی –  پيگيري –  مشاهده

  جامع ارزشيابی  –  پيگيري –  مشاهده  از بعد  نشست –  تفسير  و  تحليل  –  مشاهده  –نشست قبل از مشاهده   - ج 

 فرآيند 

 فرآيند  جامع ارزشيابی –مشاهده  از بعد  نشست – تفسير   و  تحليل –  مشاهده – نشست قبل از مشاهده  - د 

سه عنصر اساسي در برنامه ريزي »قبل از مشاهده« كه بايد بين ناظر)مدير( و معلم توضيح داده   41- 

 :شود، عبارتند از 

 

  قرارداد  – ( ذهنی  تمرين)ذهنی مرور  –شفاف سازي   - الف 

 ارزيابی  نحوه –  تدريس  آمادگی  –درك متقابل    -ب 

 روش   و  شيوه  –  ابزار  –فرآيند   - ج 

 مشاهده  ابزار  –شاهده م   محل  –زمان مشاهده   - د 

 
 كداميك از جمالت زير در ارتباط باتعاريف مشاوره صحيح نيست؟  42- 

 



مشاوره رابطه اي است بين دو فرد كه در آن فرد می آموزد خويشتن را بشناسد و روابط خود با ديگران را   - الف

 درك نمايد 

مشاوره ارتباطی است انسانی و معنوي و يک رابطه آزاد كه براساس تعامل مراجع به انجام مشاوره صورت    -ب 

 تمام موارد بر عهده مشاور است می پذيرد. بنابراين تصميم گيري نهايی در جريان مشاوره در

مشاوره رابطه اي است تخصصی بين دو فرد كه يكی مشاور تحصيل كرده و با صالحيت و ديگري مراجع   - ج 

 است 

مشاور يک پويش يادگيري است كه در آن فرد می كوشد تا ديگري را درك و در حل مسائل سازگاري و   - د 

 انطباقی كمک كند 

 
 راهنمايي مي باشد ؟  آني  كداميك از اهداف زير جزء اهداف 43- 

 

 حل مشكالت تحصيلی، خانوادگی  - الف 

 خودرهبري  -ب 

 بلوغ اجتماعی  - ج 

 رشد شخصيت آدمی  - د 

 
 تخلفات اداري است؟ قانون رسيدگی به   17كداميک از گزينه هاي زير مصداق ماده  44- 

 

ماه متوالی يا يک ماه متناوب موجب اخراج كارمند توسط باالترين مقام اجرايی دستگاه   4غيبت بيش از   - الف 

 .می گردد

  دستگاه  اجرايی مقام  باالترين توسط  كارمند   اخراج موجب  متناوب  ماه  چهار يا متوالی ماه  3  از بيش  غيبت   -ب 

 .گردد می

تناوب موجب اخراج كارمند توسط باالترين مقام اجرايی دستگاه می  ماه م 6ماه متوالی يا    4غيبت بيش از   - ج 

 .گردد

ماه متوالی يا چهار ماه متناوب موجب اخراج كارمند توسط باالترين مقام اجرايی دستگاه   2غيبت بيش از   - د 

 .می گردد

 
 مورد توجه قرار گيرد ؟  در جريان راهنمايي تحصيلي چند مرحله اساسي بايد 45- 

 

 مرحله تشخيص و مرحله پيش بينی  - الف 

 پيشرفت تحصيلی ـ نياز فرد  -ب 



 استعداد ـ رغبت - ج 

 امكانات محيط، نيازهاي فرد  - د 

 
 آغازگر راهنمايي و مشاوره حرفه اي كيست ؟  46- 

 

 جان هالند  - الف 

 كارل راجرز   -ب 

 تايلر  - ج 

 فرانک پارسونز - د 

 
 «بر مبناي اين نظريه » انسان ذاتاً تمايل دارد كه در جهت نيل به خودشكوفايي كوشش كند 47- 

 

 نظريه واقعيت درمانی  - الف 

 نظريه مراجع محوري  -ب 

 نظريه عقالنی ـ عاطفی  - ج 

 نظريه رفتاردرمانی  - د 

 
 مهمترين وظيفه معلمان در اجراي برنامه راهنمايي نيست؟  48- 

 

 نون مختلف شناخت دانش آموزان نظير مشاهده، پرسشنامه استفاده از ف - الف 

 فراهم كردن شرايط بروز استعدادهاي بالقوه دانش آموزان و پرورش استعدادها و رغبت هاي آنان   -ب 

 استفاده از منابع محلی، منطقه اي و ساير امكانات محيطی در ارتباط با برنامه هاي راهنمايی و مشاوره  - ج 

 وران و ديگر كاركنان مدرسه در تشخيص مشكالت دانش آموزان همكاري با مشا - د 

 
 از مهم ترين و مؤثرترين عوامل در توفيق مصاحبه چيست؟  49-  

 

 سكوت - الف 

 گوش دادن   -ب 

 انعكاس احساسات و افكار مراجع  - ج 

 مشاهده  - د 

 



 مهمترين وظيفه مركز راهنمايي و مشاوره خانواده چيست؟  50- 

 

 ارائه خدمات راهنمايی و مشاوره به كاركنان مدرسه و انجمن اوليا و مربيان است  - الف 

 ارائه خدمات راهنمايی و مشاوره ؛ صرفاً به دانش آموزان است -ب 

 ارائه خدمات راهنمايی و مشاوره به خانواده ها و در صورت ضرورت دانش آموزان است - ج 

 ارائه خدمات راهنمايی و مشاوره به دانش آموزان در صورت ضرورت خانواده ها است  - د 

 
 انواع خدمات راهنمايي و مشاوره در دوره ابتدايي 51- 

 

 خدمت اطالع رسانی  - الف 

 خدمت مشاوره اي  -ب 

 خدمت ارجاعی و پی گيري  - ج 

 همه موارد صحيح می باشد - د 

 
و  فاقد شناسنامه كه آموزاني  از دانش  آيين نامه اجرايي مدارس، مدير مدرسه 33 برابر ماده  52- 

 نمايد؟ نام ي تواندثبت م هستند تا چه مدت تحصيلي  مدارك 

 

                        بصورت مشروط حداكثر تا پايان سال تحصيلی  - الف 

                  دو ماه  مدت مشروط حداكثر براي  بصورت  -ب 

            نيم سال تحصيلی يک  مدت  مشروط حداكثر براي بصورت  - ج 

 ماه  يک  مدت  مشروط حداكثر براي بصورت  - د 

 
 شود؟ مي  ابالغ نهاد كدام  ، توسطازآنانهريك   وظايف  و شرح مدرسه تعدادكاركنان   53- 

 

                                                مديريت آموزش و پرورش منطقه  - الف 

                     شوراي عالی آموزش و پرورش  -ب 

 اداره كل آموزش و پرورش استان - ج 

 وزارت آموزش و پرورش  - د 

 
 به شمار مي آيد؟ كدام گزينه از وظايف شوراي معلمان  54- 

 



 آموزان  دردانش  اسالمی  وآداب  واخالقی  دينی  اعتقادات ،تقويت پرورشی  هايبرنامه  در تنظيم  مشاركت  - الف 

 آموزان دانش  و ورزشی  ،علمی،هنري فرهنگی  مسابقات در برگزاري  همكاري  -ب 

 .مربوط و دستورالعمل هاي مقرراتبارعايتامتحاناتبرگزاري درموردچگونگی و اتخاذ تصميم  بحث  - ج 

 امتحانی تتخلفا به رسيدگینامه برابرآيينآموزان  دانشداخلیامتحاناتدرمورد تخلفاتگيري تصميم  - د 

 
 با كيست؟  مدرسه شوراي  هايتصميم  اجراي  مسئوليت  55- 

 

 تمامی اعضاي شورا  - الف 

     نماينده انجمن اوليا و مربيان -ب 

  مدير مدرسه - ج 

 معاونان مدرسه  - د 

 
 در چه صورتي ممنوع است؟  تربيتي  و ،تفريحي علمي بازديدهاي  انجام 56- 

 

 .است ممنوع  آن  از بعد  هفته   يک  تا مدارس  رسمی  امتحانات برگزاري  ايام   يک هفته قبل از - الف 

 .در طول برگزاري تمامی امتحانات مدرسه تا اعالم نتايج امتحانات ممنوع است  -ب 

 .صرفاً در ايام برگزاري امتحانات نهايی ممنوع است - ج 

 .است ممنوع  از آن  قبل  هفته و از يک   مدارس  رسمی امتحانات  برگزاري  در ايام  - د 

 
 تصويب  و به خود را تنظيم ساالنه با مشاركت كدام يك از گزينه هاي زير برنامه  مديرمدرسه  57- 

 مي رساند؟  مدرسه شوراي 

 

 آموزان  دانش  و اولياي مدرسه  كاركنان  - الف 

 شوراي معلمان و انجمن اوليا و مربيان  -ب 

 اوليا و مربيان نماينده انجمن  - ج 

 اولياي دانش آموزان و معاونان آموزشی مدرسه  - د 

 
 به شمار نمي آيد؟  مدرسه و شوراهاي  كدام گزينه جزء اركان 58- 

 

          مدير مدرسه  - الف 

 شوراي مالی  -ب 



 اولياو مربيان  انجمن  - ج 

 مدرسه  شوراي  - د 

 
از گزينه هاي زير  نام از دانش آموزان، تنها مجاز به انجام كدام يك ثبت در زمان مدير مدرسه  59- 

 است؟ 

 

                                                شرط معدل  و تعيين  مصاحبه  - الف 

                                   درسی  كتاب هاي   مربوط به  دريافت وجوه   -ب 

 حوادث  بيمه مربوط به  دريافت وجوه  - ج 

 « موارد »ب« و »ج - د 

 
 ، ورزشي ، انضباطي ، پرورشي آموزشي  مسائل در امور مربوط به آموزان  دانش منظور مشاركت  به  60- 

 نهادن و ارج  مدرسه و اولياي آموزان دانش بين  دو سويه  و مستقيم  و ايجاد ارتباط صحيح  برنامه و فوق 

 جويي  و مشاركت  پذيريو مسؤوليت   و خودباوري  نفس ماد به اعت و تقويت  آنان و كرامت  شخصيت  به

 .چه شورايي و در چه سطحي تشكيل مي شود در آنان، 

 

               مدارس  درسطح  آموزان انجمن علميـ فرهنگی دانش - الف 

                منطقه  درسطح  آموزان انجمن علميـ فرهنگی دانش -ب 

 مدارس  درسطح ان آموزدانش  شوراي  - ج 

 منطقه  درسطح آموزان دانش  شوراي  - د 

سايل خانه و مدرسه ،ريشه در كدام يک از علل  و و   ابزار كردن  خراب  ديگران،  با درگيري  رفتار هايی مانند  61- 

 بی انضباطی دارد ؟ 

 

 خانواده   اختالل در - الف 

 مشكالت جسمی و روانی  -ب 

 مشكالت اقتصادي  - ج 

 عدم عالقه به تحصيل و درس  - د 

 
در كدام يک از معانی انضباط فرد می تواند با ميل و اراده خود برخی از رفتار ها را بروز داده يا انجام   62- 

 ندهد؟ 

 



 تأديب  - الف 

 آراستگی -ب 

 كنترل  - ج 

 نظم  - د 

 
  مناسب حل  راه  كدام آموزان دانش  بين در    براي اصالح رفتار هاي ناشی از بی توجهی به كارهاي موظف 63- 

 ؟   است تر

  
 

   عمل  دادن امكان انتخاب - الف 

   عدم توجه كالمی و غير كالمی  -ب 

  ارائه برنامه مشخص - ج 

  عيتخارج كردن فرد از موق - د 

 
 ؟  دهد   می ارائه پرورش  و  آموزش   كدام جمله تعريف كاملتري از  64- 

 

 د افرا  عمل برنامه ريزي شده و فطري در جهت رشد  - الف 

  مطلوب به  موجود رفتار از انسانی رفتار تغيير  عمل برنامه ريزي شده و آگاهانه براي -ب 

  شده ريزي برنامه رفتار به موجود  رفتار تغيير رفتار انسان از  - ج 

  عمل برنامه ريزي شده و متناسب با غرايزي - د 

 
 راي معلمان چيست؟مهمترين هدف از برگزاري شو 65- 

 

 انتقال تجربيات بين معلمان مدرسه  - الف 

 بررسی مسائل آموزشی درسی و ورفتاري دانش آموزان -ب 

  ارتقائ سطح كار گروهی و تمرين مشاركت - ج 

  افزايش مهارت و كارايی معلمان - د 

 
 ؟  است گزينه  كدام  مدرسه  امور  در  همكاري   و ها برنامه   بهترين راه بدست آوردن پشتيبانی اولياء از 66- 

 

  برقراري ارتباط دو جانبه بين مدرسه جامعه و اوليا - الف 



  آنان  نقش و  اوليا  به   ركنان نسبتكا و  مدير  داشتن نگرش مثبت   -ب 

  شركت دادن اوليا در وظايف و مسئوليت هاي مدرسه  - ج 

  عالقه مند نمودن اوليا نسبت به سرنوشت فرزندان خود - د 

 
 اصل اساسی در استحكام روابط انسانی بر كدام پيوند زير بيشتر توجه دارد ؟  67- 

 

 ، مادي و روانی  فكري  - الف 

  مادي ، فكري و روانی   -ب 

 روانی ، عاطفی و فكري  - ج 

  روانی ، فكري و مادي - د 

 
  .شود می  شروع .................   از معموال ديگران  با  برخورد و  اجتماعی زندگی تجربيات  نقطه آغازين كسب 68- 

 

 خانواده  - الف 

 جامعه  -ب 

 مدرسه  - ج 

  گروه همساالن - د 

 
را در عمل   ورزي عشق  عنصر كدام  آموزان دانش   در گشتن  مثبت  و  خوب صفات  به دنبال  69- 

 ؟  كند  می   تبيين   معلم

 

  زيبا بينی - الف 

 دانايی   -ب 

  محبت - ج 

 احترام  - د 

 
 سرگردانی و بال تكليفی و بی تصميمی از مصاديق كداميک از انواع احساسات می باشد ؟ 70- 

 

 دوگانه  - الف 

 مثبت   -ب 

 منفی  - ج 



 خنثی  - د 

 
 در فرآيند ياددهی، يادگيري كدام عامل نقش كليدي دارد؟  71- 

 

 پرسش گري دانش آموزان - الف 

 ارزشيابی معلم  -ب 

 تعامل دانش آموزان  - ج 

 " الف و ج"گزينه  - د 

 
 مدرسه؟  مديريت در مهم   رويكرد هاي  72- 

 

 نترل ك - الف 

 مشاركت جويی   -ب 

 ارتباطات  - ج 

 " ب و ج"گزينه - د 

 
 :در ارزشيابی فرآيندي 73- 

 

 ت ارزشيابی از نحوه يادگيري دانش آموزان مهم اس  - الف 

 ارزشيابی با تدريس تلفيق می شود  -ب 

 فرصت خودارزيابی به دانش آموزان داده می شود  - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 در برنامه تعالی مديريت مدرسه و تدبير، هدف اصلی؟ 74- 

 

 استاندارد سازي است  - الف 

 ارزيابی از مدارس است -ب 

 ارتقاء كيفيت مدرسه است - ج 

 برنامه محور است  - د 

 
 مدرسه است  "درون داد"كدام يک از مؤلفه هاي زير مربوط به  75- 

 



 منابع آموزشی  - الف 

 ارزشيابی  -ب 

 تدريس  - ج 

 راهنمايی و مشاوره  - د 

 
 :ويژگی مهم برنامه تعالی و تدبير عبارت است از 76- 

 

 ارزيابی از مدير  - الف 

 برنامه محوري  -ب 

 مشاركت محوري  - ج 

 " الف و ب"گزينه  - د 

 
 :مهمترين مؤلفه تعريف تربيت 77- 

 

 تعاملی  - الف 

 فرآيندي   -ب 

 هويت  - ج 

  استعداد - د 

 
 كدام يک از عبارت هاي زير از چرخش هاي تحولی آموزش و پرورش تلقی نمی شود؟  78- 

 

 از حافظه محوري به كسب شايستگی ها - الف 

 از دانش آموز منفعل به فعال -ب 

 رقابت بين دانش آموزان  - ج 

 از كنترل بيرونی به مسئوليت پذيري  - د 

 
 :از ساختارهاي مفيد و مؤثر در مدرسه براي »كمک مستقيم به معلم« می توان به موارد زير اشاره كرد 79- 

 

 مربيگري همتا  - نظارت بالينی - الف 

 نظارت آموزشی  - تدريس مؤثر معلمان  -ب 

 مدرسه   فيزيكی  فضاي –وضعيت كالس   - ج 



 عمل در   تحقيق –شبكه هاي يادگيري   - د 

 
ويژگی هايی كه بر جـوّ مدرسه تاثير می گذارند و رعايت آنها توسط مدير يا ناظر براي ايجاد »جوّ   80- 

  :حمايتگر در مدرسه« ضروريست، عبارتند از

 

 احترام، اعتماد، روحيه باال و دلگرمی  - الف 

 فرصت به ديگران، رشد مداوم اجتماعی و علمی دادن   -ب 

 انسجام، نوسازي مدرسه، حمايت و توجه به ديگران - ج 

 همه موارد  - د 

تعارض ، تفسير منفی از يكديگر ، از جمله ويژگی هاي كدام جو مدرسه   تهمت ،  نا امنی ،  حاكميت ظن ،  81- 

 است ؟

 

 رسمی  - الف 

 بسته  -ب 

  مسموم  - ج 

 قانونی  - د 

 
توجه به بحران ها و مشكالت ، محدوديت ها و ... افراد در برقراري روابط انسانی بر كداميک از عوامل موثر   82- 

 در ارتباطات انسانی تاكيد دارد؟ 

 

  مشكل شناسی - الف 

 درك موقعيت فرد   -ب 

  شخصيت  - ج 

 دوست داشتن ديگران  - د 

 
  :انضباط پيشگيرانه عبارتست از 83- 

 

 بازخورد منفی به رفتار فرد و گوشزد كردن خطا - الف 

 اعمال برخی از محدوديت ها و جريمه ها براي اصالح افراد  -ب 

  ايجاد نگرش مثبت و عالقه مندي به انضباط افراد - ج 

  تبی اعتنايی نسبت به مسائل و اشتباها - د 



 
  . باشد  می  مدرسه  در  چک  صدور ضوابط  ناقض  كداميک از موارد زير ، 84- 

 

                          صدور چک بدون قلم خوردگی  - الف 

  صدور چک در وجه حامل -ب 

                     درج تاريخ صدور به عدد و حروف  - ج 

       ممهور نمودن چک به مهر پيش بينی شده - د 

 
 كداميک از موارد ذيل جزو ضوابط حاكم بر اموال مدرسه نمی باشد؟ 85- 

 

 رسه با مجوز اداره آموزش و پرورش و تهيه صورتمجلس و با نظارت امين اموال مد   اموال  جابجايی - الف 

   مدرسه  مالی  شوراي  هماهنگی با موسسات  و  ادارات ساير مازاد اموال   دريافت هرگونه  -ب 

 پرورش  و آموزش   اداره  گزارش اموال اهدايی به امين اموال  - ج 

 ممنوعيت واگذاري و اهداي اموال مدرسه تحت هر عنوان - د 

 
آيين نامه اجرايی مدارس، كداميک از موارد ذيل در هنگام ثبت نام تخلف محسوب می  30بر اساس ماده   86- 

 شود؟ 

 

 برگزاري آزمون و مصاحبه  - الف 

 و كتاب( دريافت هرگونه وجه اجباري)به جز وجوه مربوط به بيمه   -ب 

 تعيين شرط معدل  - ج 

 همه موارد  - د 

 
 كداميک از موارد ذيل تخلف محسوب نمی شود؟  87- 

 

 گرفتن ابالغ صوري  - الف 

 تدريس داشتن مدير در ساعات موظف بدون اخذ وجه حق التدريس   -ب 

 عدم توجه و رعايت و اجراي بخشنامه هاي ابالغی  - ج 

 گذاري يا اجاره دادن امكانات و فضاي تحت اختيار به غير بدون هماهنگی اداره و طی تشريفات وا  - د 

 
 رسالت نظام آموزش و پرورش عبارت است از؟  88- 

 



 حيات طيبه  - الف 

 پوشش تحصيلی  -ب 

 فراهم آوردن زمينه كسب شايستگی ها - ج 

 هويت ملی  - د 

 
 .نقش دانش آموز در كسب شايستگی ها، نقش ............ می باشد  89- 

 

 پاسخ دهنده  - الف 

 دريافت كننده   -ب 

  عامليت - ج 

 مطالعه  - د 

 
 كدام عبارت در زمينه چرخش هاي تحولی در زير نظام برنامه درسی مهم تر است؟ 90- 

 

 يادگيري موضوعات و مطالب درسی  - الف 

 برگزاري آزمون  -ب 

 دستيابی به انديشه ورزي - ج 

 تخصص گرايی  - د 

 
 كدام يک از موارد زير جزء نقش مدير در برنامه راهنمايی مدرسه می باشد؟  91- 

 

 .شناخت مشكالت تحصيلی دانش آموزان و جبران نارسايی تحصيلی و درسی آنان  - الف 

 .استفاده از فنون مختلف شناخت دانش آموزان نظير مشاهده و پرسش نامه -ب 

 هی از اهداف خدمات متعدد راهنمايی و كوشش همه جانبه در بهره وري از اين خدمات در مدرسه آگا - ج 

 .اتخاذ روش هاي مناسب براي اصالح نقاط ضعف دانش آموزان در دروس مربوط يا در رفتار آنان - د 

 
 هاي فوق برنامه بر عهده ............... می باشد؟ همكاري و مشاركت با شوراي معلمان در برگزاري كالس  92- 

 

 مدير و شوراي مدرسه  - الف 

 شوراي معلمان -ب 

 انجمن اوليا و مربيان  - ج 



 شوراي دانش آموزي  - د 

 
بيش از دفغات مجاز و   ثبت نام از دانش آموزي كه به داليل مختلف از قبيل كبرسن، مردودي يا مشروطی 93- 

 نظاير آن شرايط تحصيل در مدرسه روزانه را از دست داده است، با موافقت كدام گزينه امكان پذير است ؟ 

 

 با موافقيت اداره امتحانات منطقه  - الف 

 موافقت كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش   -ب 

 موافقت رئيس دوره تحصيلی مربوط  - ج 

 ثبت نام از دانش آموزي با شرايط فوق ممنوع است - د 

 
 فرهنگ درس پژوهی در مدرسه يعنی؟  94- 

 

 شركت معلمان در جشنواره هاي تدريس برتر  - الف 

 يادگيري تيمی معلمان با هم -ب 

 ارزيابی تدريس معلمان - ج 

 بكارگيري روش هاي تدريس برتر  - د 

 
 در كسب شايستگی ها كدام گزينه غلط است؟ 95- 

 

 معلم محوري  - الف 

 فرآيند محوري   -ب 

 موقعيت محوري  - ج 

 دانش آموزمحوري  - د 

 
 كدام عبارت در خصوص بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات درست نيست؟ 96 - 

 

 .فناوري اطالعات و ارتباطات يكی از اصول فرآيند ياددهی، يادگيري است - الف 

 .فناوري اطالعات و ارتباطات جنبه تكميلی دارد تا جايگزينی  -ب 

 يلیفناوري اطالعات و ارتباطات جنبه جايگزينی دارد تا تكم - ج 

 استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات نبايد بچه ها را از تجربه مستقيم محروم سازد  - د 

 



 .كدام گزينه از نتايج برقراري روابط انسانی در مدرسه نيست 97- 

 

  احساس سودمندي  - الف 

 خوشرويی  -ب 

 اعتماد به نفس  - ج 

 انگيزش  - د 

 
 وجوه تنخواه براي چه پرداختهايی استفاده می شود؟  98- 

 

                                                    خريدهاي كلی - الف 

  خريد كاال -ب 

                                                      پرداخت دستمزد  - ج 

  و پرداخت هزينه هاي فوري خريدهاي جزئی  - د 

 
اي معلمان است كه موجب بهبود عملكرد  اي( درخصوص رشد و توسعه حرفه كاركرد سازمانی )مدرسه 99- »

  ...شود.« تعريفی است ازآموز می آموزرشی و پيشرفت تحصيلی دانش 

 

  تحقيق درعمل - الف 

 مربيگري همتا  -ب 

      اي معلمانرشد حرفه  - ج 

 نظارت آموزشی  - د 

 
 مرحله انتخاب هاي رؤيايی شغل درچه دوره سنی است؟ 100- 

 

 سالگی است 17تا   11از  - الف 

 سالگی آغاز می شود  17از سن  -ب 

 سالگی است 16تا  14از   - ج 

 سالگی است 11از كودكی تا  - د 

 رسالت نظام آموزش و پرورش كدام است؟ 101- 

 

 فراهم آوردن زمينه كسب شايستگی ها - الف 



 .فراهم آوردن زمينه جذب نيروي انسانی شايسته  -ب 

 .فراهم آوردن فضاي فيزيكی مناسب - ج 

 .فراهم آوردن زمينه امكانات و تجهيزات - د 

 
 رويكرد زير نظام برنامه درسی ملی كدام است؟  102- 

 

 موقعيت محوري  - الف 

  يكپارجه نگري  -ب 

  الی هويت تكوين و تع - ج 

 همه موارد  - د 

 
 شناسايی هويت ويژه مربوط به كدام مرحله از تربيت است؟ 103- 

 

 دوره ابتدايی  - الف 

 دوره دوم متوسطه   -ب 

 دوره اول متوسطه  - ج 

 پيش دبستانی - د 

 
 كدام يک از محور هاي زير از كاركرد هاي اختصاصی آموزش و پرورش می باشد؟  104- 

 

 تقويت هويت انسانی  - الف 

 بسترسازي براي كسب شايستگی هاي پايه -ب 

 تقويت روحيه استقالل طلبی - ج 

 گسترش عدالت آموزشی  - د 

 
 كدام جمله در خصوص ارزشيابی تحصيلی و تربيتی درست نيست؟ 105- 

 

 مفهوم ارزشيابی نبايد به مفهوم اندازه گيري تقليل يابد - الف 

 ارزشيابی صرفا بر عهده معلم است  -ب 

 ارزشيابی از شايستگی هاي پايه در اولويت است  - ج 

 ارزشيابی تا سرحد امكان با فرآيند ياددهی، يادگيري منحل می گردد  - د 



 
در زمان معين كه وضعيت انگيزش فرد را تعيين می كند  به ميزان ارزش مثبت و منفی يک محرك  106- 

  .شود  ،گفته می

 

 عالقه  - الف 

 جاذبه  -ب 

 تقويت كننده  - ج 

 مطلوبيت  - د 

 
 .دوره آموزش عمومی شامل دوره..............می شود 107- 

 

 ابتدايی  - الف 

 ابتدايی و متوسطه اول  -ب 

 متوسطه اول  - ج 

 متوسطه دوم  - د 

 
افزايش انگيزه ابتكار و خالقيت و ارائه ايده هاي نو توسط معلمان با رعايت كدام عامل بهتر بدست می   108- 

 آيد ؟ 

 

 فعاليت هاي اجتماعی و گروهی  - الف 

 تشكيل جلسات مشترك   -ب 

  توجه و احترام به نظرات ، عقايد و پيشنهادات - ج 

 توجه به مشكالت افراد  - د 

 
مناسب ترين راهبرد براي اصالح رفتار دانش آموزانی كه به منظور جلب توجه ، در نظم و انضباط كالس   109- 

 الل ايجاد می كنند كدام است ؟اخ

 

 تقويت مثبت  - الف 

 تقويت منفی   -ب 

 تنبيه  - ج 

 خاموشی  - د 

 



 نيست؟ درست كدام عبارت در خصوص بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات  110- 

 

 فناوري اطالعات و ارتباطات جنبه جايگزينی دارد تا تكميلی - الف 

 .ها را از تجربه مستقيم محروم سازد استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات نبايد بچه  -ب 

 .استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات جنبه تكميلی دارد تا جايگزينی - ج 

 .فناوري اطالعات و ارتباطات يكی از اصول فرآيند ياددهی، يادگيري است - د 

 
 ست؟كدام گزينه در مورد دوره پيش دبستانی درست ا  111- 

 

 دوره اي است غير رسمی و اجباري  - الف 

  دوره اي است غير رسمی و غير اجباري   -ب 

  دوره اي است غير رسمی - ج 

 دوره اي است رسمی و غير اجباري  - د 

 
 ارزشيابی از برنامه درسی ملی توسط چه نهادي انجام می شود؟  112- 

 

 شوراي عالی انقالب فرهنگی - الف 

 وزارت آموزش و پرورش   -ب 

 شوراي عالی آموزش و پرورش  - ج 

 ادارات كل آموزش و پرورش استان ها - د 

 
 يست؟كدام يک از محور هاي زير جزء اصول تدريس ن 113- 

 

 كاوشگري  - الف 

 ارائه محتوي توسط معلم -ب 

 بكارگيري فناوري نوين  - ج 

 تعامل  - د 

 
   پايان سال تحصيلی در مدارس چه زمانی می باشد؟ 114- 

 

 پايان خردادماه  - الف 

 پايان شهريورماه  -ب 



 پايان امتحانات  - ج 

 ماه پايان مرداد - د 

 
 مدت زمان آموزش در دوره ابتدايی كدام است؟ 115- 

 

 800 - الف 

 1110  -ب 

 925 - ج 

 1295 - د 

 
 ساعات كار هفتگی در مدارس دوره دوم متوسطه كدام است؟ 116- 

 

 35 - الف 

 40  -ب 

 30 - ج 

 28 - د 

 
ها و تفاوت هاي فردي   هنگامی كه مديران يا معلمان روشهاي مديريتی و آموزشی خود را مبنی بر نياز  117- 

 دانش آموزان تنظيم می نمايند از چه رويكردي تبعيت می كنند؟ 

 

 فرد محور  - الف 

 يادگيرنده محور  -ب 

 انگيزه محور  - ج 

 يادگيري محور  - د 

 
 كدام يک از عناصر زير، عنصر اصلی در الگوي هدف گذاري برنامه درسی ملی است؟ 118- 

 

 ايمان - الف 

 تعقل   -ب 

 اخالق  - ج 

 علم  - د 



 
 يادگيري بر اساس سند برنامه درسی ملی حاصل؟ 119- 

 

 مفاهيم، مهارت ها و ايده هاي كليدي است - الف 

 كسب دانش و اطالعات از كتاب هاي درسی است  -ب 

 الق با محيط متنوع يادگيري است تعامل خ - ج 

 تدريس معلمان است  - د 

 
   : ترتيب به  هزينه  حساب و  ماهيت حساب بانک 120- 

 

           بستانكار – بستانكار  - الف 

          بستانكار –بدهكار   -ب 

 بدهكار – بدهكار  - ج 

  بدهكار – بستانكار  - د 

 دهاي مالی به چه ترتيب در دفتر روزنامه ثبت می شوند ؟ رويدا 121- 

 

                                       به ترتيب شماره سند حسابداري - الف 

  به ترتيب كد حسابها -ب 

 به ترتيب تاريخ - ج 

  به ترتيب تاريخ و كد حسابها - د 

 
 صورت حساب بانک حاوي چه اطالعاتی می باشد؟ 122- 

 

  تاريخ ، شرح ، شماره ، بدهكار، بستانكار، مانده ، شماره سند يا چک  - الف 

 تاريخ ، شرح ، شماره ، مانده بدهكار و مانده بستانكار  -ب 

 سند يا چک ، تاريخ ، شرح ، مانده  شماره - ج 

  ب و ج - د 

 
  . است    مانده حساب بانک در دفاتر مالی مدرسه هميشه .................... 123- 

 

    بدهكار - الف 



  بستانكار -ب 

                بستانكار يا صفر  - ج 

 بدهكار يا صفر  - د 

 
  ........................حسابهاي دائمی ، گروهی از حسابهاي واحد آموزشی می باشند كه  124- 

 

  .باشند  می  منحصر به فعاليت يک سال تحصيلی)مالی(  - الف 

  .  باشند  می  سال پايان در  صفر  يا  بدهكار  داراي مانده  -ب 

  . شوند  می  منتقل   بعد  سال به  ،  سال پايان در  ،   در صورت داشتن مانده - ج 

  .  باشند  می  سال پايان در  صفر  يا بستانكار  داراي مانده - د 

 
  .است كداميک از عبارت هاي زير نادرست 125- 

 

  انجام هزينه از وجوه شخصی و سپس برداشت از حساب مدرسه صحيح است - الف 

  و  اقتصاد  وزارت  مصوبه  رعايت با تعيين مالی شوراي  توسط  سال ابتداي در   گردان  ميزان تنخواه  -ب 

  . گردد  می  تعيين   دارايی

  .پرداخت هر گونه وجه تحت عنوان مساعده به كاركنان از حساب مدرسه ممنوع است - ج 

  . جلسه شوراي مالی مدارس با حضور كليه اعضاء ، رسميت می يابد  - د 

 
  ضبط  و  ثبت  به  مكلف و   مدارس دولتی موظف به نگهداري ريالی اموال و اثاثيه خود ........................... 126- 

  باشند  می.......................  در  اختيار در اموال

 

 مدرسه  اموال دفاتر  -  نبوده - الف 

  حساب دفاتر     -   نبوده -ب 

                                                  اداره  اموال دفاتر -   بوده - ج 

         مالی  دفاتر      -     بوده - د 

 
 داري عنوان كدام يک از تخلفات ذيل می باشد؟ارائه گواهی يا گزارش خالف واقع در امور ا  127- 

 

 صدور كارنامه جعلی  - الف 

  ارائه گزارش غير واقعی له يا عليه كارمند  -ب 



  ارائه پاسخ هاي غير واقعی در قبال استعالمات مقامات مافوق  - ج 

 همه موارد  - د 

 
ی و يا عدم تحويل به موقع ليست نمرات به مدير مدرسه مطابق كدام  دم تصحيح به موقع اوراق امتحانع -  128

 بند تخلفات اداري است؟ 

 

                         3بند   - الف 

 19بند  -ب 

 14بند  - ج 

    2بند  - د 

 
 ...بارتنداز( چهار نقش براي نظارت آموزشی مشخص شده است كه ع1999هاي اليوا)طبق بررسی  129- 

 

  مشاوره -آموزشی  هايبرنامه  مديريت –  ايحرفه  همكاري –ارتقاء جو مدرسه   - الف 

  ايحرفه  تصميمات -  همتا مربيگري - آموزشی بهبود – اي همكاري حرفه  -ب 

 مشاوره  -نقص رفع – نظارت   - گفتگو - ج 

 ارزشياب  –  گروه رهبر –هماهنگ كننده مشاوره   - د 

 
  ...درنظارت بالينی، فرض براينست كه 130- 

 

 .ناظر و معلم به صورت خطی و عمودي در ارتباط هستند  - الف 

 رقرار دارند ناظر ومعلم هر دو جزء متخصصان تدريس و آموزش هستند وهردو در ارتباط خطی با يكديگ  -ب 

 .اي مجزا دارند ناظر و معلم غير از مدرسه هيچ ارتباط شغلی ندارند و هركدام وظيفه  - ج 

 ناظر و معلم هر دو جزء متخصصان تدريس و آموزش هستند  - د 

 
 ...عوامل مؤثر و مهم در ايجاد حس اعتماد وقابليت اطمينان، عبارتند از 131- 

 

 همكاري  - گيريتصميم   –  گفتگو   –ارتباط مؤثر   - الف 

 شايستگی - گیگشود  -توجه   -انصاف  -ثبات  -ب 

  گيريتصميم  -انصاف  -گفتگو  -شناخت سازي - ج 

    گيريتصميم  -انصاف -گفتگو – ثبات   - د 



 
 جوّ مدرسه« چيست؟ 132- »

 

 .شوند هايی دارد كه توسط مدير حمايت و عملی می مفهومی اخالقی است كه ريشه در ارزش  - الف 

 .رهاي فرهنگی مدير و معلمان استهنجا از انعكاسی   -ب 

 .مفهومی انتزاعی است كه در قوانين و مقررات اداري ريشه دارد - ج 

 الف و ب صحيح است - د 

 
 كدام تعريف به مفهوم »مشاهده« اشاره دارد؟  133- 

 

شود، بيان  كننده را در مـورد كيفيت يا اثربخشی آنچه مشاهده می عباراتـی كه عقيده ونظر مشاهـده - الف 

 .كنند می 

 .دهد شوند و در نظارت آموزشی رّخ می آوري می عبارتی كه بدون قضاوت جمع  -ب 

كند يا  عباراتی هستند در مورد اينكه شخص ديگري براساس رفتارهاي قابل مشاهده، به چه چيزي فكر می  - ج 

 .چه احساسی دارد

 كنند توصيف می عباراتی كه وقايعی را كه اتفاق افتاده است و قابل ديدن و شنيدن هستند،  - د 

 
دركدام يک از رويكردهاي زير فرض براين است كه ناظر آموزشی و معلم در تصميمات آموزشی سهم   134- 

 .اي است كه مورد پذيرش طرفين استهاي مشترك، برنامه عملياتیگيري مساوي دارند و نتيجه تصميم 

 

 رويكرد مبتنی بر همكاري  - الف 

 رويكرد جامع  -ب 

     رويكرد غيردستوري - ج 

 رويكرد كنترل دستوري  - د 

 
 تر است؟براي حل يا مديريت »تعارض« در مدرسه، كداميک از گام هاي زير عملياتی  135- 

 

 دلجويی   –  مبارزه –  برخورد  –  مشاوره -گو  و  گفت   –نگرانی   - الف 

 دلجويی   –  اعتماد –  برخورد  –  مشاوره –  گو   و  گفت – نگرانی  -ب 

 گفتگو   –  دلجويی  –   بينی  خوش  –  احترام –  اعتماد – نگرانی   - ج 

 گفتگو  –  نگرانی –  بينی  خوش  –  احترام   -اشتياق -اعتماد - د 

 



دليل نامگذاري فرآيند »نظارت كالس درس محور« با واژه » بالينی« و با عبارت »نظارت بالينی«   136- 

 چيست؟

 

 .چون معلم و دانش آموز هر دو در كالس فعاليت دارند  - الف 

 چون در آن يک نفر بيمار و ديگري متخصص فرض می شود  -ب 

 مستقيم رفتارهاي كالسی وابسته است زيرا اين فرآيند بر مشاهدات آموخته شده و - ج 

 .  زيرا در اين فرآيند بر معلم و دانش آموز تأكيد می شود - د 

 
 كدام دسته از روش هاي زير براي كمک مستقيم به معلم در نظارت آموزشی بكار می روند؟  137- 

 

  ريستد   نمايش –مربيگري همتا   -نظارت بالينی   - الف 

  آموزشی  وسايل  و  ابزار از  استفاده با كمک – تدريس مشترك    -ب 

 مسأله  حل – كمک در ارزيابی صحيح دانش آموزان   - ج 

 همه موارد  - د 

 
 كدامند؟  معلم-مدير  نظارتیِ روابط  در   اعتماد  براي ايجاددو عامل اساسی)در تحقيقات بالمبرگ(  138- 

 

 ( ناظر)مدير اي  حرفه  مهارت  و  دانش  به ايمان – احترام به حقوق ديگران  - الف 

  به  ايمان  –احترام به حقوق يكديگر براي داشتن ايده هاي مختلف بدون نياز به پذيرش عقايد ديگران   -ب 

 ه اي در معلم و مدير)ناظر(حرف مهارت  و  دانش در   اشتراكی مالكيت

  معلم   در  اي حرفه  مهارت  و  دانش به  ايمان –احترام به حقوق يكديگر - ج 

 مشترك   باور ابراز –احساس باهم بودن   - د 

 
شود،  سه عنصر اساسی در برنامه ريزي »قبل از مشاهده« كه بايد بين ناظر)مدير( و معلم توضيح داده  139- 

 (عبارتند از

 

  روش  و  شيوه –ابزار   -فرآيند  - الف 

 قرارداد  – ( ذهنی  تمرين)ذهنی  مرور – شفاف سازي  -ب 

 ارزيابی  نحوه – آمادگی تدريس  - درك متقابل  - ج 

 مشاهده  ابزار  – مشاهده  محل  –زمان مشاهده   - د 

 



 كدام گزينه در ارتباط با تفاوت راهنمايي و مشاوره صحيح مي باشد؟ 140- 

 

شخصيت افراد را در جنبه هاي عقالنی، اجتماعی، عاطفی   راهنمايی شامل خدمات متعددي است كه رشد  - الف 

 و بدنی را شامل می شود 

راهنمايی امري عمومی و گسترده است و مشاوره خدمتی است از خدمات راهنمايی و در اصطالح قلب   -ب 

 راهنمايی است

ه به حل مشكالت  از طريق راهنمايی به پيشگيري ها و جلوگيري از بروز مشكالت توجه و از طريق مشاور - ج 

 كمک می شود 

 همه موارد صحيح می باشد - د 

 راهنمايي مي باشد ؟  آني كداميك از اهداف زير جزء اهداف141 - 

 

 حل مشكالت تحصيلی، خانوادگی  - الف 

 خودرهبري  -ب 

 بلوغ اجتماعی  - ج 

 رشد شخصيت آدمی  - د 

 
 درچه مواردي راهنمايي به افراد بايستي به شيوه انفرادي باشد؟  142- 

 

 مواردي كه مربوط به مسائل خاص شخصی است - الف 

 موارد عرضه اطالعات در زمينۀ مقررات و اصول بهداشتی  -ب 

 موارد ي كه مربوط به مسائل جنسی است - ج 

 می باشد  موارد الف وج صحيح - د 

 
 براي آگاهي از رغبت هاي شغلي دانش آموزان ازچه روش هايي مي توان استفاده كرد ؟  143- 

 

 پرسشنامه  - الف 

 مصاحبه   -ب 

 رغبت سنج و سياهه رغبت - ج 

 همه موارد فوق  - د 

 



 ........در الگوي راهنمايي مبتني بر رشد 144- 

 

 توجه بيشتري به روش مستقيم در مشاوره مدنظر است - الف 

 انديشه حاكم بر اين الگو اين است كه در مدارس بايد از راهنمايی به عنوان مجموعه خدمات استفاده كرد  -ب 

 راهنمايی در محيط هاي آموزشی به تحصيلی و حرفه اي محدود می شود  - ج 

 و آگاهی از امكانات محيطی به كفايت شخصی برسند  سعی می شود كه افراد از طريق خودشناسی - د 

 
 اهداف عمده نظريه مراجع محوري ؟  145- 

 

 آن است كه نظام اعتقادي و افكار نامعقول مراجع كاهش يابد  - الف 

 داراي سه هدف عمده آنی، ميانی و آتی است و هدف نهايی افزايش خودآگاهی و خودشناسی است  -ب 

رفتارهاي ناسازگار مراجع به رفتارهاي سازگار و مناسب تغيير يابد و به پاداش و نتيجه اهميت داده می   - ج 

 شود

اجع مسئوليت رفتار خود را برعهده  مشاور سعی می كند مراجع را با رفتار درست و نادرست آشنا كند تا مر - د 

 گيرد 

 
  ترين  هزينه كم و ترين  عملي ترين،  ساده  از مشاوره  و راهنمايي در فنون و   كداميك از روش  146- 

 شود؟  مي قلمداد آموزان دانش اطالعات  آوري جمع وسيله

 

 مصاحبه  - الف 

 پرسشنامه  -ب 

 مقياس درجه بندي رفتار - ج 

 مشاهده  - د 

 
 قيقت يابي چيست؟ هدف اصلي از مصاحبه ح 147- 

 

 هدف اصلی گردآوري اطالعات درمورد مراجع و عرضه اطالعات است - الف 

 هدف اصلی، روشن كردن نكات مُبهم اطالعاتی كه به صورت هاي مختلف بكار می رود  -ب 

 هدف اصلی، آگاهی از تجارب، آمادگی ها، عاليق و توانمندي هاي فرد است - ج 

 ارزش هاي مراجع در امور مختلف است هدف اصلی، آگاهی بر نگرش و - د 

 



 نكات مهم در تنظيم، ثبت و تفسير اطالعات مربوط به پرونده تحصيلي عبارتند از؟  148- 

 

 پرونده تحصيلی بايد در طول سال تحصيلی تنظيم شود - الف 

 در حفاظت پرونده تحصيلی و محرمانه بودن اطالعات دقت شود   -ب 

 بندي شود  اطالعات به دست آمده طبقه  - ج 

 همه موارد صحيح می باشد - د 

 
 چه عواملي استفاده از خدمات راهنمايي و مشاوره را در دوره متوسطه اول ضروري مي سازد؟  149- 

 

 لزوم هدايت دانش آموزان به شاخه ها و رشته هاي تحصيلی  - الف 

 بروز استعدادهاي عمومی در اين دوره  -ب 

 شكل گيري هويت سالم و شكل گيري شخصيت آنان  - ج 

 همه موارد صحيح می باشد - د 

 
 سازماندهي مشاوران در مدارس چگونه است؟ 150- 

 

 نفر دانش آموز يک ساعت موظف به مشاوران اختصاص می يابد  8به ازاي هر   - الف 

 يک ساعت موظف به مشاوران اختصاص می يابد  نفر دانش آموز  15به ازاي هر  -ب 

 نفر دانش آموز يک ساعت موظف به مشاوران اختصاص می يابد  10به ازاي هر   - ج 

 نفر دانش آموز يک ساعت موظف به مشاوران اختصاص می يابد  6به ازاي هر   - د 

 
 شهرستان درمحدوده  و تفريحي ،تربيتي  علمي  ردش هايبازديد و گ جهت آموزان  دانش اعزام  151- 

 ؟ است بالمانع   كدام گزينه با موافقت  تحصيل  محل

 

                                              مدير مدرسه و معلم مربوط - الف 

 آموزان  دانش  اولياي  كتبی  و رضايت  مدرسه  شوراي  -ب 

 ت اولياي دانش آموزان شوراي معاونان و موافق  - ج 

 انجمن اوليا و مربيان و دريافت مجوز از معاونت پرورشی منطقه  - د 

 
 در چه صورتي قابليت اجرايي پيدا مي كند؟ تصميمات شوراي دانش آموزي  152- 

 



 .داشته و قابليت اجرايی ندارد در اموراجرايی  و مشاركت مشورتی  نقش  درمدارس  آموزان  دانش  شوراي  - الف 

 تصميمات شوراي دانش آموزي همانند ديگر شوراهاي مدرسه بدون قابلت اجرايی دارد   -ب 

 .اجراخواهد داشت قابليت  نامه  مفاد آئين  از تأييد مدير مدرسه با رعايت و پس   اكثريتی  در صورت رأي  - ج 

 .در صورتی كه به تأييد شوراي مدرسه برسد و بار مالی براي مدرسه ايجاد نكند قابليت اجرايی دارد - د 

 
 كدام گزينه است؟  برعهده  تحصيلي  ارزش  صدورتأييديه  153- 

 

   مديرمدرسه  - الف 

         رئيس امتحانات منطقه  -ب 

       اداره كل آموزش و پرورش استان - ج 

   اداره آموزش و پرورش منطقه  - د 

 
 چيست؟  و تربيت  تعليم  ركن  ترين اصلي  154- 

 

 آموزش  - الف 

 مدرسه   -ب 

 پرورش  - ج 

 دانش آموز  - د 

 
 تحصيلي جهش و امتحان داخلي پاياني  در امتحان كه آموزياز دانش  صدور مجوز اخذ امتحان 155- 

 ايف كدام گزينه است؟ است از وظ داشته  موجه  غيبت  و تغيير رشته 

 

        شوراي معلمان - الف 

 كميسيون خاص   -ب 

        شوراي معاونان  - ج 

 شوراي مدرسه  - د 

 
را تا چه   معلمان شوراي  جلسه بر اساس آيين نامه اجرايي موظفند اولين  مدارس  مديران  156- 

 دهند؟  زماني تشكيل 

 

 حتی االمكان از پانزدهم شهريورماه تا حداكثر آغاز بازگشايی رسمی مدارس  - الف 



 حداكثر پانزدهم مهر ماه  حتی االمكان از اول بازگشايی مدارس تا -ب 

 از آن  روز پس  و حداكثر تا ده  مدارس از بازگشايی  قبل  االمكان حتی  - ج 

 حتی االمكان از اول بازگشايی مدارس تا حداكثر هفته اول مهرماه  - د 

 
 ناقصارزشيابي  جهت  وي  خارجي  تحصيلي  مدارك  كه آموزي  دانش تحصيل و ادامه  نام ثبت  157- 

 .است بالمانع پاياني  امتحانات از شروع  باشد، با تأييد چه مرجعي تا قبل مي

 

 مدارس  ش و پرور آموزش كل  معين دبيرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش و با هماهنگی اداره  كميسيون  - الف 

     ازكشور  خارج

استان محل   و پرورش  آموزش كل  از اداره  نامه خاص اداره آموزش و پرورش و با اخذ معرفی كميسيون   -ب 

                 تحصيل 

 خارج  مدارس  و پرورش  آموزش كل  از اداره  نامهو با اخذ معرفی  خارجی  تحصيلی  مدارك  ارزشيابی كميسيون  - ج 

                                            ازكشور

  خارج مدارس  و پرورش  آموزش كل  از اداره  نامه كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش و با اخذ معرفی - د 

       ازكشور

 
 كدام گزينه از اعضاي شوراي مدرسه محسوب نمي شود؟  158- 

 

                            نماينده انجمن هاي علمی معلمان - الف 

               مدرسه  معاونين   -ب 

                                      اوليا و مربيان انجمن نماينده  - ج 

  .     مديرمدرسه  - د 

 
را  آموزان دانش كليه تحصيلي حداكثر تا چه زماني پرونده  است موظف مديرمدرسه  159- 

 پايه او به  هدايت  به باشد، نسبت  شده  نامثبت مقررات برخالف  آموزي از دانش نمايد و چنانچه بررسي 

 كند؟ اقدام استحقاقي 

 

                                  آغاز سال تحصيلی جديد قبل از  - الف 

                               حداكثر تا قبل از شروع امتحانات نوبت اول -ب 

 حداكثر تا يک ماه پس از شروع سال تحصيلی  - ج 

  حداكثر پايان هفته اول مهرماه - د 



 
 آيين نامه اجرايي مدارس، وقفه تحصيلي و غيبت موجه 39بصره ماده با توجه به ت 160- 

......................... . 
 

 .                         ترك تحصيل محسوب می شود - الف 

 ترك تحصيل محسوب نمی شود   -ب 

 شود  می  سه ماه بيشتر ترك تحصيل محسوب  - ج 

 .كمتر از سه ماه ترك تحصيل نمی شود - د 

ارائه بهترين راهها و راهنمايی ها به دانش آموزان توسط معلم و مدير بيش از هر چيز بر كدام مورد   161- 

 اشاره دارد ؟ 

 

 گذشت - الف 

 تحمل رنج   -ب 

 ايثار  - ج 

 دلسوزي  - د 

 
و انسانی ( در كجا    عاطفی روابط )ديگران   اولين و اساسی ترين قدمهاي پذيرش محبت و دوست داشتن 162- 

 برداشته می شود؟ 

 

 مدرسه  - الف 

 جامعه  -ب 

 گروه همساالن - ج 

 خانواده  - د 

 
 ؟  است گزينه  كدام مدرسه  امور  در  همكاري   و ها  برنامه   بهترين راه بدست آوردن پشتيبانی اوليا از 163- 

 

  جامعه و اوليا برقراري ارتباط دو جانبه بين مدرسه  - الف 

 عالقه مند نمودن اوليا نسبت به سرنوشت فرزندان خود  -ب 

  شركت دادن اوليا در وظايف و مسئوليت هاي مدرسه  - ج 

  آنان نقش  و   اوليا به    نسبت كاركنان  و  مدير  داشتن نگرش مثبت - د 

 



 كدام مورد از موارد ذيل از عالئم اختالل در روابط انسانی است ؟ 164- 

 

  برقرار كردن روابط غير رسمی صميمی و خصوصی - الف 

 ت متعارض پيدايش گروههاي مختلف با نظرا -ب 

 آن  مسائل كارو   با رابطه در  الزم  اطالعات دادن   - ج 

 سعی و كوشش براي برآوردن نيازها و رفع گرفتاري افراد - د 

 
 رويكرد بهسازي سازمانی كدام عامل را موثر بر تغيير در سازمان می داند ؟  165- 

 

 تفويض اختيار - الف 

 سازماندهی  -ب 

 مشاركت  - ج 

 نظارت  - د 

 
 ؟  است  شورا اين   آموزش ضمن خدمت ازطريق كارگاههاي آموزشی از بارزترين جنبه هاي 166- 

 

 شوراي مدرسه  - الف 

 شوراي معلمان -ب 

 شوراي مالی  - ج 

  

  شوراي تربيتی - د 

 
 يح می باشد ؟ كدام گزينه در تعريف تشويق صح 167- 

 

 ارائه محرك متناسب با نياز هاي غريزي  - الف 

 ارائه محرك متناسب با شدت رفتار فرد  -ب 

 ارائه محرك متناسب با نياز هاي فرد  - ج 

   ارائه محرك متناسب با انگيزه هاي فرد  - د 

 
كدام عامل زير موجب تثبيت رفتار شده و ساختار ذهنی را شكل می دهد و باعث مقاومت فرد در برابر   168- 

 تغيير می شود ؟ 

 



 عادت  - الف 

 تشويق   -ب 

 تنبيه  - ج 

 تفكر  - د 

 
 در تعريف مدل كنترل انسانی كدام گزينه صحيح نمی باشد؟ 169- 

 

 تعامل و تجربه هاي همكاري جويانه  - الف 

 خود كنترلی دانش آموزان به جاي كنترل معلم  -ب 

  ارتباط دو جانبه بين شاگردان و معلمان - ج 

 قدرت و ارتباط يک طرفه و از باال به پائين - د 

 
  منظور از تاثير پيگماليون چيست؟ 170- 

 

 تاثير شخصيت مديران  - الف 

 تاثير دانش مديران   -ب 

 تاثير نگرش مديران  - ج 

 تاثير مهارت مديران  - د 

 
 و پرورش تلقی نمی شود؟  كدام يک از عبارت هاي زير از چرخش هاي تحولی آموزش  171- 

 

 رقابت بين دانش آموزان - الف 

 از دانش آموز منفعل به فعال -ب 

 از حافظه محوري به كسب شايستگی ها - ج 

 از كنترل بيرونی به مسئوليت پذيري  - د 

 
 كدام يک از عبارت هاي زير در چرخش تحولی زير نظام برنامه درسی تلقی نمی شود؟  172- 

 

 از برنامه درسی نتيجه محور به پيامد محور  - الف 

 جدا سازي برنامه هاي آموزشی و پرورشی  -ب 

 ی موضوع محور به برنامه درسی مبتنی بر ساحت هاي تربيت از برنامه درس  - ج 



 از يادگيري موضوعات به فرآيند دستيابی به انديشه ورزي  - د 

 
 :در ارزشيابی فرآيندي  173- 

 

 ارزشيابی از نحوه يادگيري دانش آموزان مهم است  - الف 

 ارزشيابی با تدريس تلفيق می شود  -ب 

 فرصت خودارزيابی به دانش آموزان داده می شود  - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 :برنامه هاي درسی تابع 174- 

 

 كتاب هاي درسی است - الف 

 روش تدريس معلمان است -ب 

 نياز ها و ويژگی هاي دانش آموزان است - ج 

 روش هاي ارزشيابی است - د 

 
 ارزشيابی از دانش آموز در گذر از هر دوره تحصيلی بايد بر اساس...؟ 175- 

 

 سطح شايستگی هاي تعيين شده  - الف 

 استاندارد هاي برنامه درسی -ب 

 نظر معلمان  -  ج

 هر سه مورد  - د 

 
 توجه به محوريت نقش خانواده مربوط به كدام مرحله از تربيت است؟ 176- 

 

 مرحله دوم تربيت  - الف 

 مرحله چهارم تربيت  -ب 

 مرحله سوم تربيت  - ج 

 مرحله اول تربيت  - د 

 
 مدرسه به عنوان سازمان يادگيرنده يعنی؟  177- 

 



 حاكميت تفكر سيستمی در مدرسه  - الف 

 حاكميت كار تيمی و مشاركتی در مدرسه  -ب 

 حاكميت يادگيري تيمی در مدرسه  - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 فرهنگ درس پژوهی در مدرسه يعنی؟  178- 

 

 شركت معلمان در جشنواره هاي تدريس برتر  - الف 

 يادگيري تيمی معلمان با هم -ب 

 ارزيابی تدريس معلمان - ج 

 بكارگيري روش هاي تدريس برتر  - د 

 
 سند برنامه درسی ملی؟ 179- 

 

 جهت گيري كالن برنامه هاي درسی  - الف 

 يادگيري  نقش جامع -ب 

 چارچوب كالن برنامه هاي درسی  - ج 

 هرسه مورد  - د 

 
 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش يعنی؟  180- 

 

 برنامه عملياتی  - الف 

 تفكر برنامه ريزي   -ب 

 برنامه ريزي راهبردي  - ج 

 هر سه مورد  - د 

 بر اساس مبانی نظري سند تحول عموم مدارس در صورت امكان به صورت...؟  181- 

 

 نمونه دولتی اداره می شوند  - الف 

 هيأت امنايی اداره می شوند  -ب 

 دولتی اداره می شوند  - ج 

 غير دولتی اداره می شوند  - د 



 
 كدام يک از ويژگی هاي زير از ويژگی هاي مدرسه بر اساس سند تحول می باشد؟ 182- 

 

 مدرسه خود ارزياب است - الف 

 ه يادگيرنده مدرس   -ب 

 مدرسه مشاركت جو است - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 :سند برنامه درسی ملی از مصوبات 183- 

 

 شوراي عالی انقالب فرهنگی است - الف 

 وزارت آموزش و پرورش است  -ب 

 شوراي عالی آموزش و پرورش است - ج 

 سازمان پژوهش و برنامه ريزي است  - د 

 
 كدام يک از ويژگی هاي زير از ويژگی هاي مدرسه بر اساس سند تحول می باشد؟ 184- 

 

 مدرسه خود ارزياب است - الف 

 مدرسه يادگيرنده   -ب 

 مدرسه مشاركت جو است - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 چرا دانش آموزان بايد شايستگی ها را كسب كنند؟ 185- 

 

 براي درك موقعيت خود و ديگران  - الف 

 دستيابی به حيات طيبه   -ب 

 شكل گيري هويت متعادل - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 در كسب شايستگی ها كدام گزينه غلط است؟ 186- 

 

 معلم محوري  - الف 



 فرآيند محوري   -ب 

 موقعيت محوري  - ج 

 دانش آموز محوري  - د 

 
 تعداد اهداف كالن در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كدام است؟ 187- 

 

 10 - الف 

 5  -ب 

 6 - ج 

 8 - د 

 
 .ارزشيابی با توجه به رويكرد فطرت گرايی بيشتر تأكيد بر.................. دارد 188- 

 

 ارزشيابی از ميزان يادگيري  - الف 

 ارزشيابی پايانی -ب 

 خود ارزيابی  - ج 

 ارزشيابی كمی  - د 

 
 با توجه به رويكرد فطرت گرايی مدير مدرسه؟  189- 

 

 مسئول خلق موقعيت هاي تربيتی و آموزشی است  - الف 

 معلمی مؤمن، خالق و متعهد است  -ب 

 برقرار كننده روابط صحيح در مدرسه  - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 مهمترين وظيفه مدير مدرسه در ارتباط با خانواده ها كدام است؟  190- 

 

 برگزاري جلسات آموزشی - الف 

 گزارش هاي مدرسه   -ب 

 تبيين برنامه هاي مدرسه  - ج 

 نظرسنجی از كيفيت مدرسه - د 

 



 كدام گزينه در مورد ارزشيابی متوسطه درست است؟ 191- 

 

 تلفيقی است  - الف 

 يندي استفرآ  -ب 

 نتيجه محور است - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 كدام گزينه در مورد ارزشيابی ابتدايی درست است؟ 192- 

 

 فرآيندي است  - الف 

 نتيجه محور است  -ب 

 كيفی وتوصيفی است  - ج 

 صحيح است "ج  "و"الف "گزينه  - د 

 
 براي گذر از دوره هاي تحصيلی ارزشيابی بايد؟  193- 

 

 تلفيقی باشد  - الف 

 فرآيند محور باشد   -ب 

 كمی باشد  - ج 

 نتيجه محور باشد  - د 

 
 براي گذر از دوره هاي تحصيلی ارزشيابی بايد؟  194- 

 

 بر اساس آزمون مدرسه باشد  - الف 

 بر اساس آزمون تلفيقی باشد -ب 

 بر اساس استاندارد ملی باشد - ج 

 بر اساس آزمون نهايی باشد - د 

 
 در برنامه ريزي ساالنه ي مدرسه كدام گزينه مهم تر است؟  195- 

 

 تعيين فعاليت ها - الف 

 تعيين اقدامات   -ب 



 تعيين وضع موجود  - ج 

 تعيين زمانبندي  - د 

 
 تعيين وضع موجود يعنی؟  196- 

 

 آينده مدرسهتحليل عملكرد  - الف 

 تحليل عملكرد فعلی مدرسه  -ب 

 تحليل عملكرد گذشته مدرسه - ج 

 هيچ كدام - د 

 
 كدام عبارت در خودارزيابی درست است؟ 197- 

 

 خودارزيابی در تدوين برنامه  - الف 

 خودارزيابی در اجراي برنامه  -ب 

 خودارزيابی پايانی  - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 .مهمترين نقش معلم در كالس درس............ می باشد  198- 

 

 تشويق كردن  - الف 

 آزمون گرفتن  -ب 

 ياد دادن  - ج 

 انگيزه دادن  - د 

 
 .مدرسه توجه به................ می باشد  الزمه برنامه ريزي راهبردي در  199- 

 

 مأموريت  - الف 

 اهداف  -ب 

 وظايف  - ج 

 هر سه مورد  - د 

 



 شود؟ از وظايف اصلی مدير مدرسه تلقی نمی  200- 

 

 برقراري تعامل و هم افزايی بين كاركنان  - الف 

 انجام فعاليت هاي آموزشی و پرورشی  -ب 

 بهبود فرهنگ سازمانی  - ج 

 توسعه خالقيت فردي و سازمانی - د 

   بازنگري و به روز رسانی برنامه درسی ملی در چه فاصله زمانی انجام می شود؟ 201- 

 

 سال  15تا   10 - الف 

 سال  5تا  1  -ب 

 سال  7تا   5 - ج 

 سال  10تا  5 - د 

 
 ارزشيابی از برنامه هاي درسی پس از گذشت چند سال انجام می شود؟  202- 

 

 سال  3 - الف 

 سال  4  -ب 

 سال 5 - ج 

 سال 2 - د 

 
 اهداف حوزه هاي يادگيري از كدام منبع استخراج می شود؟  203- 

 

 هاي تحصيلیاهداف دوره  - الف 

 شايستگی هاي پايه  -ب 

 اهداف خاص حوزه هاي يادگيري  - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 دوره پيش دبستانی دوره اي است؟ 204- 

 

 رسمی و غير اجباري  - الف 

 غير رسمی و اجباري  -ب 



 غير رسمی و غير اجباري - ج 

 غير رسمی  - د 

 
 برنامه درسی تجويزي با كدام رويكرد بايد طراحی شود؟  205- 

 

 كتاب محور  - الف 

 موضوع محور   -ب 

 دانش آموز محور  - ج 

 مسئله محور  - د 

 
 ساعات كار هفتگی در مدارس دوره ابتدايی كدام است؟ 206- 

 

 30 - الف 

 35  -ب 

 25 - ج 

 28 - د 

 
  مديريتی سبک  تعيين در  كننده  تعيين  و  اصلی  نقش ،  عامل كدام  ،  بالنچارد  بر اساس ديدگاه هرسی و  207- 

 دارد؟ 

 

 سطح بلوغ و رشد افراد  - الف 

 محيط و شرايط   -ب 

 نياز هاي كاركنان  - ج 

 اهداف و وظايف - د 

 
بر اساس نظريه اريک برن وقتی فردي نگرش خوب نسبت به خود و نگرش بد نسبت به ديگران دارد  20 8- 

 نتيجه آن چه خواهد شد ؟ 

 

 .موجب مردم گريزي می شود - الف 

 . رابطه ي سلطه پذير و نابرابر شكل می گيرد -ب 

  به خود خواهی و فاصله گرفتن از ديگران منجر می شود - ج 



 . ا ديگران ارتباط برقرار نمی كند به راحتی ب - د 

 
 كدام گزينه بيانگر نشانه و عالئم رفتار نابهنجار تهاجمی يا پرخاشگرانه است ؟  209- 

 

  .رفتارهايی كه به منظور جلب توجه و نشان دادن خود انجام می شود  - الف 

 .وقتی كه افراد در برابر در خواست انجام كاري مقاومت می كنند   -ب 

 .نمايند  نمی  توجهی آنان هاي  خواسته و  انتظارات  به  ديگران  با رفتار  در   افراد  - ج 

 وقتی افراد به منظور رسيدن به خواسته خود به ديگران آسيب جسمی ، عاطفی و روانی وارد می كنند  - د 

 
 استفاده از راهبرد تنبيه در اصالح رفتار تحت چه شرايطی مجاز است ؟  210- 

 

  هنگام سر زدن رفتار هاي نابهنجار - الف 

  در صورت نتيجه نگرفتن از تشويق   -ب 

 با هماهنگی والدين و همكاري آنان  - ج 

 با دقت كامل و بدون ايجاد تنفر و ترس به صورت محدود و موقت  - د 

 
 رسالت نظام آموزش و پرورش كدام است؟ 211- 

 

 .فراهم آوردن فضاي فيزيكی مناسب - الف 

 .فراهم آوردن زمينه نظام مند و عادالنه امكانات و تجهيزات  -ب 

 .فراهم آوردن زمينه جذب نيروي انسانی شايسته - ج 

 .سب شايستگی هافراهم آوردن زمينه نظام مند و عادالنه ك - د 

 
 به وظايف كداميک از زير نظام هاي زير است؟توسعه خالقيت فردي و سازمانی مربوط  212- 

 

 نيروي انسانی  - الف 

 برنامه درسی  -ب 

 مديريت و راهبري  - ج 

 پژوهش و ارزشيابی - د 

 
 رويكرد زير نظام برنامه درسی كدام است؟  213- 

 



 يكپارچه نگري  - الف 

 تعالی هويت   -ب 

 موقعيت محوري  - ج 

 همه موارد  - د 

 
 كدام يک از محورهاي زير جزء كاركردهاي اختصاصی نظام آموزش و پرورش است ؟ 214- 

 

  پايه بسترسازي براي كسب شايستگی هاي - الف 

  گسترش روحيه استقالل طلبی   -ب 

 تقويت هويت ملی  - ج 

 گسترش عدالت آموزشی  - د 

 
 مدت زمان آموزش در دوره متوسطه اول كدام است؟ 215- 

 

 1110 - الف 

 925  -ب 

 1295 - ج 

 1200 - د 

 
 .كدام گزينه از نتايج برقراري روابط انسانی در مدرسه نيست 216- 

 

  احساس سودمندي  - الف 

 انگيزش  -ب 

 اعتماد به نفس  - ج 

 خوشرويی  - د 

 
 كدام گزينه در خصوص هدايت تحصيلی و تربيتی درست است؟  217- 

 

 .مربوط به دوره اول متوسطه می شود - الف 

 .مربوط به دوره دوم متوسطه می شود  -ب 

 مربوط به همه دوره هاي تحصيلی می شود  - ج 



 .مربوط به دوره ابتدايی می شود - د 

 
 كدام يک از عناصر زير، عنصر اصلی در الگوي هدف گذاري برنامه درسی ملی است؟ 218- 

 

 تعقل  - الف 

 ايمان  -ب 

 اخالق  - ج 

 علم  - د 

 
 توجه به تمام ساحت هاي تربيتی مربوط به كدام اصول حاكم بر برنامه هاي درسی است؟ 219- 

 

 تعادل  - الف 

 دي تفاوت هاي فر  -ب 

 جامعيت  - ج 

 نقش يادگيرنده  - د 

 
 كدام عبارت در خصوص بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات درست نيست؟  220- 

 

 فناوري اطالعات و ارتباطات جنبه تكميلی دارد تا جايگزينی - الف 

 .فناوري اطالعات و ارتباطات يكی از اصول فرآيند ياددهی، يادگيري است  -ب 

 .فناوري اطالعات و ارتباطات جنبه جايگزينی دارد تا تكميلی - ج 

 .استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات نبايد بچه ها را از تجربه مستقيم محروم سازد - د 

 كداميک از موارد زير در خصوص دفتر روزنامه عمومی صحيح است ؟  221- 

 

  . دفتري است كه حساب هاي يک موسسه به تفكيک در آن نگهداري می شود  - الف 

  .تهيه صورت هاي مالی از روي دفتر روزنامه عمومی امكان پذير است  -ب 

  آن نگهداري می شود  دفتري است كه كليه معامالت و عمليات مالی موسسه به تفكيک در - ج 

 الف و ب صحيح است - د 

 
 اجزاي تشكيل دهنده معادله حسابداري چيست ؟  222- 

 



                             سرمايه  -   بدهی  =   دارايی  - الف 

  سرمايه  +  بدهی =   دارايی  -ب 

                                         سرمايه  =   دارايی - ج 

  سرمايه  =    بدهی   +    دارايی  - د 

 
كدام مورد از موارد زير باعث می شود كه مانده موجودي بانک در دفاتر كمتر از مانده طبق صورت   223- 

 حساب بانک باشد؟ 

 

 عدم ارائه چكهاي پرداختی توسط بستانكاران  - الف 

  هزينه ها ي كار مزد بانكی در دفاتر  عدم ثبت  -ب 

  عدم وصول چكهاي مشتريان - ج 

 اشتباهات از طرف بانک  - د 

 
 فاده می شود؟ وجوه تنخواه براي چه پرداختهايی است  224- 

 

                                                   خريدهاي كلی - الف 

 خريدهاي جزئی و پرداخت هزينه هاي فوري  -ب 

                                                                 خريد كاال - ج 

 پرداخت دستمزد  - د 

 
  :داليل افتتاح حساب بانكی در واحد آموزشی 225- 

 

 آموزشی واحد   تغيير مكان - الف 

 تغيير مديريت واحد آموزشی  -ب 

        هردو - ج 

 هيچكدام  - د 

 
يان  مرب و  اولياء انجمن رئيس مدير،  از متشكل........................   آيين نامه اجرايی مدارس ،  87برابر با ماده   226- 

  . باشد  می   معلمان  نماينده و   ،

 

                                     انجمن اولياء و مربيان  - الف 



 شوراي دبيران  -ب 

                                               شوراي مدرسه  - ج 

 شوراي مالی مدارس  - د 

 
يم هاي اتخاذ شده در انجمن اولياء و مربيان يا هريک از شوراهاي مدرسه ، با نظر  در صورتی كه تصم 227-  

  .....مدير مغاير باشد ، مدير

 

  موضوع را به اداره آموزش و پرورش مربوط منعكس كرده و راي و نظر رئيس اداره متبوع الزم االجراست - الف 

  . ويش ، تصميمات را منقضی نمايد مستقل عمل نموده و با توجه به مسئوليت پاسخگويی خ  -ب 

  . موضوع را به جلسات بعد موكول كرده و دراين فاصله سعی در تغيير نظرات اعضاء نمايد  - ج 

  .نمايد  اجرا  را   بايد تابع اكثريت آراء بوده و تصميمات اتخاذي  - د 

 
بكارگيري نيروهاي آزاد، تحت هر عنوان)حق التنظيف، حق الزحمه بگير، حق التدريس و...: توسط   228- 

 مديران آموزشگاه به چه صورتی می تواند صورت پذيرد؟ 

 

          راي مدرسه با تصويب انجمن اولياء و مربيان يا شو - الف 

 خارج از مقررات بوده و ممنوع می باشد  -ب 

                                                    موارد الف و ب  - ج 

                با اطالع و هماهنگی اداره  - د 

 
)تنزل مقام يا محروميت از انتصاب در پست هاي مديريتی: از سوي  "و"در صورت تعيين مجازات بند  229- 

 :هيأت در خصوص مدير آموزشگاه و ابالغ به وي 

 

 .دامه دهد مدير می تواند به رأي صادره اعتراض و تا زمان صدور رآي هيأت تجديد نظر به مديريت خود ا - الف 

  مدير بالفاصله و پس از رؤيت رأي بركنار می شود   -ب 

 .اگر مدير به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد، لزومی به بركناري وي نمی باشد  - ج 

 .              اساسا در مورد مديران قابل اجرا نيست "و"مجازات بند  - د 

 
 رسيدگی به تخلفات اداري كارمندان بر عهده چه مرجعی است؟ 230- 

 

                         واحد ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات - الف 



 واحد حراست  -ب 

 هيئت بدوي  - ج 

 رئيس اداره  - د 

 
اي معلمان است كه موجب بهبود عملكرد  فه اي: درخصوص رشد و توسعه حركاركرد سازمانی )مدرسه 231- »

  ...شود.« تعريفی است ازآموز می آموزرشی و پيشرفت تحصيلی دانش 

 

  تحقيق درعمل - الف 

     اي معلمان رشد حرفه  -ب 

 نظارت آموزشی  - ج 

 مربيگري همتا  - د 

 
 اي معلمان« به چه معناست؟شد حرفه در كاركرد اساسی براي ناظران آموزشی، »ر 232- 

 

منظور بهبود كيفيت  هاي يادگيري براي معلمان، آموزش و بهسازي مداوم معلمان به فراهم كردن فرصت  - الف 

  آموزش در مدرسه

 .دهد مند معلمان از آنچه كه در كالس درس و مدرسه با هدف بهبود يادگيري روي می مطالعه نظام   -ب 

 .گيري نمايند صورت گروهی تصميم فراهم نمودن بستري كه همه معلمان با يكديگر به  - ج 

 .آموزش كالسی ارتباط مستمر و شخصی با تک تک معلمان براي مشاهده و كمک به  - د 

 
 عهده چه كسی است؟در »مربيگري همتا« هدايت فرآيند به  233- 

 

         معلم ناظر - الف 

 .كند معلمی كه گزارش ثبت می   -ب 

 گيرد معلمی كه مورد مشاهده قرارمی  - ج 

  آموزان دانش  - د 

 
ركت سر« و » بسيارخوب« به ترتيب جزء كدام يک از مهارت هاي سه گانه ارتباطی  لبخند وتائيد با ح 234- »

 هستند؟

 

  عالئم غير كالمی - گوش كردن - الف 



  عالئم غيركالمی  -عالئم غيركالمی -ب 

 گوش كردن  - عالئم غيركالمی - ج 

 تفكر و شفاف سازي  - عالئم غيركالمی - د 

 
 كدام يک از عوامل زير جزء عوامل مهم در »تدريس مؤثر« نيست؟ 235- 

 

 شده كارگرفته   به روش   يا معلم  راهبردي  منطق –ی معلم در برقراري ارتباط  تواناي - الف 

 تكنولوژي  –  ويژه   رفتارهاي –آموزان  بررسی كاردانش  -ب 

 عملكرد معلم در انجام وظايف يا كارهايی كه با استفاده يا كاربرد وسيله بايد انجام شود  - ج 

 محتوا  - ين معلم و شاگردانكيفيت روابط شخصی ب -اثر تقويت انگيزه در تدريس - د 

 
در مواردي كه معلم تجربه كافی نداشته و در حل مشكل دچار سردرگمی شده است، كدام يک از   236- 

 رويكردهاي زير، بسيار كاربرد دارد؟ 

 

 رويكرد آگاهی دهندۀ دستوري  - الف 

                           رويكرد غيردستوري  -ب 

 رويكرد مبتنی برهمكاري - ج 

                               رويكرد كنترل دستوري  - د 

 
 .تصويري از آينده سازمان كه آرمانی و ايده آل است را ............... گويند  237- 

 

 استراتژي  - الف 

 برنامه  -ب 

 چشم انداز  - ج 

 ماموريت  - د 

 
 است؟-  « peer supervisionكدام يک بيانگر تعريفی روشن از » مربيگري همتا 238- 

 

يک فرآيند داوطلبانه و محرمانه است كه در آن معلمان حرفه اي واجد صالحيت و آموزش ديده، كار   - الف 

 اشتراك بگذارنديكديگر را مشاهده و با يكديگر بحث می كنند تا تجربيات و تخصص خود را به 



يک فرآيند داوطلبانه و محرمانه است كه در آن معلمان حرفه اي كار يكديگر را مشاهده و با يكديگر بحث   -ب 

 می كنند 

يک فرآيند داوطلبانه و محرمانه است كه در آن معلمان حرفه اي تجربيات و تخصص خود را به اشتراك   - ج 

 .ميگذارند 

ست كه در آن معلمان حرفه اي واجد صالحيت و آموزش ديده، كار يكديگر را  يک فرآيند اجباري و اداري ا - د 

 .مشاهده و بايكديگر بحث می كنند تا تجربيات و تخصص خود را به اشتراك بگذارند 

 
 :مراحل »فرآيند حل مسأله« عبارتند از 239- 

 

  يا ها حل راه  نتايج ارزشيابی –  حل  راه اجراي – انتخاب مناسب ترين طرح يا راه حل  -شناسائی مشكل - الف 

  عملياتی هاي  طرح

ج راه حل ها يا طرح هاي  نتاي ارزشيابی –  حل  راه  اجراي – تشخيص علل مشكل  - شناسائی مشكل -ب 

 عملياتی

  هاي طرح يا ها حل راه  نتايج  ارزشيابی –  حل راه  ترين  مناسب اجراي و  انتخاب –تشخيص علل مشكل   - ج 

 عملياتی

  حل  راه  يا طرح ترين مناسب انتخاب  و  عملياتی هاي  طرح توسعه – تشخيص علل مشكل  -شناسائی مشكل - د 

 ه حل ها يا طرح هاي عملياتی را نتايج ارزشيابی –  حل راه  اجراي  –

 
 :براي برقراري ارتباط اثربخش و مثبت)بين ناظر و معلم: سه دسته مهارت وجود دارد كه عبارتنداز 240- 

 

 مهارت هاي گوش دادن، مهارت هاي غيركالمی، مهارت هاي تفكر و شفاف سازي - الف 

 هاي فنی، مهارت هاي ادراكی  مهارت هاي انسانی، مهارت  -ب 

 مهارت هاي عمومی، مهارت هاي تخصصی، مهارت هاي حرفه اي  - ج 

 الف و ج صحيح است  - د 

 از تعاريف ارائه شده از راهنمايی چنين استفاده می شود؟  241- 

 

 غرض از راهنمايی به فرد، كمک به تصميم گيري آگاهانه، عاقالنه و حُسن انتخاب است - الف 

 راهنمايی منحصر و محدود به يک جنبه از زندگی نيست -ب 

 راهنمايی و تعليم و تربيت الزم و ملزوم يكديگرند  - ج 

 همه موارد صحيح است - د 

 



مهمترين عاملی كه در ضرورت راهنمايی و توسعه آن در نظام هاي آموزش و پرورش مؤثر بوده است،   242- 

 چيست؟

 

وزان و ضرورت شناخت و پرورش تدريجی و سنجش  وجود استعدادهاي عمومی و اختصاصی در دانش آم - الف 

 آنها

كمک به افرادي كه داراي مشكالت حاد و اختالالت عميق شخصيتی هستند كه بايستی از طريق روان    -ب 

 درمانی به حل مشكالت آنان پرداخت

: عامل  دو عامل درونی )مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی: و عامل بيرونی )زمينه هاي زيستی و روانی - ج 

 پيدايش و گسترش راهنمايی بوده است 

 هيچ كداميک از موارد فوق - د 

 
 منظور از خدمت برنامه ريزي تحصيلی، شغلی چيست ؟ 243- 

 

كليه اقداماتی كه از طرف راهنمايان و ساير كاركنان مدرسه انجام می گيرد تا شناخت همه جانبه اي از   - الف 

 ش آموزان امكان پذيرگردددان

هدف اين خدمت در مدارس دانش آموزان را ياري می دهد تا از طريق تركيب و تلفيق اطالعات مربوط به   -ب 

 محيط، مشكالت خود را حل كنند 

هدف، ياري دادن به دانش آموزان در دوره هاي تحصيلی است تا بتوانند در تهيه طرح آينده خود در امر   - ج 

 آينده توفيق يابند  تحصيل يا شغل

 هدف، برقراري ارتباط اساسی بين دانش آموزان و مشاوران است  - د 

 
 ؟هدف اساسی از راهنمايی بصورت گروهی چيست  244- 

 

 مواردي كه فرد با انحرافاتی رو به رو شده است و از راهنما كمک می طلبد  - الف 

 پيشگيري از بروز مسائل در آينده است -ب 

 بهره وري و صرفه جويی در وقت و هزينه است  - ج 

 صحيح استموارد ب و ج  - د 

 
 مرحله انتخاب هاي رؤيايی شغل درچه دوره سنی است؟ 245- 

 

 سالگی است 11از كودكی تا  - الف 



 سالگی است 17تا   11از  -ب 

 سالگی آغاز می شود  17از سن   - ج 

 سالگی است 16تا   14از   - د 

 
 «بر مبناي اين نظريه » انسان ذاتاً تمايل دارد كه در جهت نيل به خودشكوفايی كوشش كند  246- 

 

 نظريه مراجع محوري  - الف 

 نظريه واقعيت درمانی  -ب 

 نظريه عقالنی ـ عاطفی  - ج 

 نظريه رفتاردرمانی  - د 

 
 : در روش مشاوره غيرمستقيم آنچه محور اصلی مشاوره می باشد؛ اين است كه  247- 

 

 مراجع و رساندن وي به مرحله تشخيص و حل مشكل به وسيله خودش است - الف 

 در اين روش مراجع و مشاور با هم فكر می كنند و گاه نقش رهبري با مشاوره است و گاه با مراجع   -ب 

 در تمام مراحل مشاوره، نقش رهبري بر عهده مشاور است و وي فعاالنه عمل می كند  - ج 

 ارجاع دادن مراجع به مراكز و اشخاص صالحيت ديگر مورد توجه قرار می گيرد  - د 

 
 .كدام عبارت زير صحيح می باشد  248- 

 

شرح حال سازمان يافته بمنظور كشف و سنجش مختلف روانی، مانند هوش، استعدادهاي مختلف و   - الف 

 رغبت به كار می روند 

  قرار مقياس درجه بندي رفتار بدليل اهميتی كه در شناخت آدمی دارد مورد توجه سازمان هاي متعدد  -ب 

 نمی گيرد 

پرسشنامه » باز « ؛ در آن پاسخ سؤال نيز همراه پرسش مطرح می شود و دانش آموز بايد از بين پاسخ ها،   - ج 

 پاسخ موردنظر را انتخاب كند 

 مشاهده، نوعی توجه آگاهانه است و دقت در اعمال و رفتار فرد بدون دخل و تصرف است  - د 

 
اين روش جامع ترين روش هاست. چارچوبی ارائه می دهد كه روان شناس می تواند همه مشاهدات و   249- 

 .اطالعات جمع آوري شده بوسيله ساير فنون را تلفيق كند 

 



 مطالعه موردي  - الف 

 كارنامه تحصيلی   -ب 

 مصاحبه مشاوره اي  - ج 

 پرسشنامه  - د 

 
 چه عواملی استفاده از خدمات راهنمايی و مشاوره را در دوره متوسطه اول ضروري می سازد؟  250- 

 

 لزوم هدايت دانش آموزان به شاخه ها و رشته هاي تحصيلی  - الف 

 بروز استعدادهاي عمومی در اين دوره  -ب 

 گيري هويت سالم و شكل گيري شخصيت آنان  شكل - ج 

 همه موارد صحيح می باشد - د 

 
 بر نامه ساالنه مدارس پس از تنظيم بايد به تأئيد كدام ركن از اركان مدرسه برسد؟ 251- 

 

                      انجمن اوليا و مربيان  - الف

                 شوراي معلمان - ب

 شوراي مدرسه  - ج

              مدير و انجمن اوليا و مربيان - د

 
بهبود فرآيند تصميم گيري و ارتقاي كيفي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي و اداري و تدوين   252- 

  ......رنامه هاي ساالنه مدرسه بر عهده ب

 

 شوراي مدرسه  - الف

   شوراي معلمان - ب

 مدير  - ج

 انجمن اولياء ومربيان  - د

 
 ....همكاري در تنظيم برنامه امتحانات داخلي مدرسه بر عهده  253- 

 

                مدير و شوراي مدرسه - الف

   شوراي مدرسه يا شوراي معلمان - ب



                    انجمن اوليا و مربيان - ج

 شوراي دانش آموزي  - د

 
 پذيرش دانش آموز به صورت مستمع آزاد در مدارس به چه شيوه اي امكان پذير است؟  254- 

 

  .                 با نظر شوراي مدرسه مجاز است - الف

 پذيرش دانش آموز به صورت مستمع آزاد ممنوع است  - ب

 .با نظر رئيس اداره محل مجاز است - ج 

  .            ا موافقت كمسيون خاص مجاز است ب - د

 
 از يك  تحصيلي  سال در جريان آموزان  دانش آيين نامه اجرايي مدارس، انتقال 44 طبق ماده  255- 

از قبل ماه  كدام يك از مراجع ذيل، تا يك  موافقت  درصورت  منطقه ديگر در همان مدرسه به مدرسه

 .خواهدبود بالمانع پاياني  امتحانات شروع 

 

  .                   با موافقت كمسيون خاص منطقه بالمانع است - الف

 .                   با موافقت آموزش و پرورش مبدأ بالمانع است  - ب

 .باموافقت مدير مدرسه مبدأ بالمانع است - ج

 .با موافقت مدير مدرسه مقصد بالمانع است - د

 
 ، جايگزين اضافي وقت غلط، دادن ، امالي صحيح اي چند گزينه  صورت به امتحان برگزاري  256- 

 شرايط خاص  به با توجه  داخلي،  درامتحانات يا بالعكس  شفاهي  جاي به كتبي بخش نمره كردن

 بر عهده.....؟ تعادل  ، عدم ، ناسازگار بدني حركتي  افراد )اختالالت جسماني 

 

 و پرورش  آموزش  اداره  خاص  كميسيون  - الف

                                                      شوراي معلمان مدرسه - ب

 مدير مدرسه  - ج

                                         اداره سنجش و امتحانات منطقه - د

 
 دانش بيشتر شوراي  اثربخشي  آيين نامه اجرايي مدارس، براي  20ماده  1 بر اساس تبصره  257- 

و   آموزان دانششورايجلسات هدايت چه كسي  امور تربيتي  يا مربيان ، در غياب معاونانآموزان 



 .نمايدمي را پيگيري  آنان مشكالت

 

                                     مدير مدرسه - الف

 مدير انتخاببه مدرسه  از معلمان  يكي  - ب

                    مشاور مدرسه با هماهنگي معاون مدرسه - ج

 رئيس انجمن اوليا و مربيان به انتخاب مدير مدرسه - د

 
 طبيعي ، بالياي  غيرمترقبه حوادث  ل از قبي مختلف علل به آنان امتحانات كه آموزاني دانش  258- 

 اداره  خاص  ، با تأييدكميسيون است گرديده مفقود يا معدوم  آنان امتحاني و يا اوراق  برگزار نشده 

 .نمايندمجدد شركت حداكثر تا چه زماني مي تواننددر امتحان و پرورش آموزش  

 

         امتحانات ايام  پايان  از پس حداكثر تا سه روز  - الف

              امتحانات ايام  از پايان  حداكثر ده روز پس  - ب

 امتحانات ايام  از پايان  حداكثر تا يك هفته پس - ج

 امتحانات ايام  از پايان پس و حداكثر تا يك ماه  فرصت در اولين  - د

 
 بزرگساالن درمدارس  آموزان  از ساير دانش بيش كدام گروه از دانش آموزان مجازند يك سال 259- 

 واحدهاي  از سقف  بيش درسي  عنوان  يك  تابستاني يا دوره  درهر نيمسال  كنند و همچنين تحصيل 

 .نمايند مجازانتخاب

 

                   دانش آموزان با نيازهاي ويژه  - الف

 ايثارگران  - ب

                     فرزندان شهدا - ج

 اعضاي شوراي دانش آموزي  - د

 
  ...............كرده  ازدواج  آموزان  ادامه تحصيل دانش 260- 

 

 .نمايند ثبت نام و ادامه تحصيل  بزرگساالن مي توانند در مدارس  مقررات طبق  - الف

  ،مانند سايرين ن آموزابا ديگر دانش ازدواج  از ابراز مسائل  و خودداري  كامل  سادگي با رعايت  - ب

 دهند ادامه تحصيل  به روزانه  درمدارس 



حضور در   نمايند و بدون  نامثبت  روزانه  در مدارس  شرايط سني  داشتن  درصورت  - ج

 . نمايند شركت در امتحانات ،مانندسايرين كالس 

مدارس روزانه ادامه تا زماني كه ازدواج دانش آموز در شناسنامه درج نشده باشد، مي تواند در  - د

 .تحصيل دهد

 ؟  كند مي بيان را حسنه روابط  از تري كامل تعريف  كدام گزينه 261- 

 

   ايجاد احساس رضايت و خشنودي و سودمندي در فرد - الف

  رابطه دو طرفه با درك متقابل احساسات و نياز هاي يكديگر - ب

 رابطه مثبت و هدفدار  - ج

   پاسخگويي به نياز هاي كلي افراد - د

 
انسانها در شرايط عادي همان شكلي كه ما عواطف خود را به آنها منتقل مي  "اين عبارت  262- 

 روابط برقراري در قانون  يا اصل كدام بر  "د را به ما منتقل مي كنندكنيم عواطف و احساسات خو

 ؟   دارد اشاره   حسنه

 

   رضايت و خشنودي - الف

  انتقال عواطف - ب

 دوري از جدايي و ستيزه  - ج

 تعادل مبادله  - د

 
در كداميك از راهكارهاي پيشنهادي كيمبل وايلز درخصوص ايجاد جو رضايت بخش عاطفي   263- 

  است؟ شده   تاكيد معلمين،  توسط ها ايده  بيان فرصت  برايجاد   در مدرسه

 

  تشويق به فعاليت هاي اجتماعي - الف

  اتوجه و احترام به عقايد و پيشنهاد ه - ب

 توجه به مشكالت و نيازها - ج

 تشكيل جلسات مالقات - د

 



با تعليم و   ارتباط در  شان مسئوليت از  باال بردن سطح آگاهي اوليا و تقويت شناخت آنان 264- 

 :يعني   تربيت 

 

 داشتن نگاه داشتن سيستمي و متمركز به آموزش و پرورش  - الف

  داشتن نگاه سيستمي و همه جانبه به آموزش وپرورش - ب

 داشتن نگاه داشتن نگاه سيستمي و متمركز به آموزش عمومي  - ج

 داشتن نگاه سيستمی و همه جانبه به آموزش عمومی  - د 

 
  .كدام مورد از آثار مثبت و سازنده روابط حسنه با اوليا و جلب همكاري آنان نمي باشد 265- 

 

 كمك به شناخت ويژگي هاي رواني جسمي اخالقي  - الف

 به دانش آموزان  توانمند سازي اوليا در جهت تدريس محتواي آموزشي - ب

  بررسي نارسايي هاي آموزشي و اشكاالت كار دانش آموزان - ج

 كمك به شناخت وضع خانواده از نظر فرهنگي و اقتصادي  - د

 
انسان با بهره گيري از قدرت فكر خود و ديگران راه حل هاي مختلف مرتبط با زندگي "عبارت  266- 

بيانگر توجه به   "را مورد ارزيابي قرار مي دهد و راه حل مناسب را انتخاب و آن را به كار مي بندد

 كدام گزينه است ؟ 

 

 تفكر  - الف 

 تصميم گيري   -ب 

 تجزيه و تحليل  - ج 

 تعقل  - د 

 
احساس تعلق و ارزش دادن به اهداف و ارزش هاي سازماني و افتخار به عضويت در آن بيانگر   267- 

  كداميك از عوامل موثر بر ميزان مشاركت دادن كاركنان در امور سازمان است ؟

 

 ميزان دانش  - الف 

 ميزان تجربه   -ب 

 ميزان تعهد  - ج 



   ميزان انگيزه  - د 

 
  و ها ،روش اهداف تشخيص در خود كارمند با كند  مي سعي مدير  در كدام نظريه علمي زير  268- 

 ؟  برسد توافق آنها به دستيابي مراحل

 

  مديريت مشاركت جويانه - الف 

 مديريت علمی   -ب 

 مديريت برمبناي اهداف  - ج 

  مديريت كنترل كيفيت فراگير - د 

 
  آموزان دانش رفتار تغيير  براي دسترس در هاي كننده  تقويت ترين  قدرتمند از تقويت   كدام 269- 

 ؟   است

 

 منفی  - الف 

 اجتماعی  -ب 

 مثبت  - ج 

 فردي  - د 

 
 كدام مورد از تعريف يادگيري اجتنابي مي باشد ؟  270- 

 

 تشويق يک فرد به خاطر انجام رفتار هاي قابل قبول  - الف 

 فرد  نامطلوب  رفتار  ي ناموافق يا ناخوشايند به  جزا  -ب 

  مثبت تقويت  كارگيري   به   عدم علت به  نامطلوب  كاهش يا از بين بردن رفتار  - ج 

 اجتناب از تنبيه كسی كه از انجام كارنامطلوبی دست بر می دارد  - د 

 
 تحولی آموزش و پرورش تلقی نمی شود؟  كدام يک از عبارت هاي زير از چرخش هاي  271- 

 

 از حافظه محوري به كسب شايستگی ها - الف 

 رقابت بين دانش آموزان  -ب 

 از دانش آموز منفعل به فعال - ج 

 از كنترل بيرونی به مسئوليت پذيري  - د 



 
 ود؟ كدام يک از عبارت هاي زير در چرخش تحولی زير نظام برنامه درسی تلقی نمی ش  272- 

 

 از برنامه درسی نتيجه محور به پيامد محور  - الف 

 جدا سازي برنامه هاي آموزشی و پرورشی  -ب 

 از برنامه درسی موضوع محور به برنامه درسی مبتنی بر ساحت هاي تربيت  - ج 

 ز يادگيري موضوعات به فرآيند دستيابی به انديشه ورزي  - د 

 
 :در ارزشيابی فرآيندي  273- 

 

 ارزشيابی از نحوه يادگيري دانش آموزان مهم است  - الف 

 ارزشيابی با تدريس تلفيق می شود  -ب 

 فرصت خودارزيابی به دانش آموزان داده می شود  - ج 

 سه مورد هر  - د 

 
 :برنامه هاي درسی تابع 274- 

 

 نياز ها و ويژگی هاي دانش آموزان است - الف 

 روش تدريس معلمان است -ب 

 كتاب هاي درسی است  - ج 

 روش هاي ارزشيابی است - د 

 
 ارزشيابی از دانش آموز در گذر از هر دوره تحصيلی بايد بر اساس...؟ 275- 

 

 سطح شايستگی هاي تعيين شده  - الف 

 استاندارد هاي برنامه درسی -ب 

 نظر معلمان  - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 توجه به محوريت نقش خانواده مربوط به كدام مرحله از تربيت است؟ 276- 

 

 مرحله دوم تربيت  - الف 



 مرحله سوم تربيت   -ب 

 مرحله اول تربيت  - ج 

 مرحله چهارم تربيت  - د 

 
 مدرسه به عنوان سازمان يادگيرنده يعنی؟  277- 

 

 حاكميت تفكر سيستمی در مدرسه  - الف 

 حاكميت كار تيمی و مشاركتی در مدرسه  -ب 

 حاكميت يادگيري تيمی در مدرسه  - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 فرهنگ درس پژوهی در مدرسه يعنی؟  278- 

 

 شركت معلمان در جشنواره هاي تدريس برتر  - الف 

 ارزيابی تدريس معلمان  -ب 

 بكارگيري روش هاي تدريس برتر  - ج 

 يادگيري تيمی معلمان با هم  - د 

 
 سند برنامه درسی ملی؟ 279- 

 

 ی چارچوب كالن برنامه هاي درس  - الف 

 نقش جامع يادگيري  -ب 

 جهت گيري كالن برنامه هاي درسی  - ج 

 هرسه مورد  - د 

 
 :سند برنامه درسی ملی از مصوبات 280- 

 

 شوراي عالی انقالب فرهنگی است - الف 

 شوراي عالی آموزش و پرورش است  -ب 

 وزارت آموزش و پرورش است  - ج 

 سازمان پژوهش و برنامه ريزي است  - د 



 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش يعنی؟  281- 

 

 تفكر برنامه ريزي  - الف 

 برنامه ريزي راهبردي  -ب 

 برنامه عملياتی  - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 بر اساس مبانی نظري سند تحول عموم مدارس در صورت امكان به صورت...؟  282- 

 

 نمونه دولتی اداره می شوند  - الف 

 هيأت امنايی اداره می شوند  -ب 

 دولتی اداره می شوند  - ج 

 غير دولتی اداره می شوند  - د 

 
 باشد؟ می  تحول سند  اساس  بر مدرسه  كدام يک از ويژگی هاي زير از خصوصيات  283- 

 

 مدرسه خود ارزياب است - الف 

 مدرسه يادگيرنده   -ب 

 است مدرسه مشاركت جو - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 كدام يک از عبارت هاي زير از چرخش هاي تحولی آموزش و پرورش تلقی نمی شود؟  284- 

 

 از حافظه محوري به كسب شايستگی ها - الف 

 از دانش آموز منفعل به فعال -ب 

 رقابت بين دانش آموزان  - ج 

 رل بيرونی به مسئوليت پذيري از كنت - د 

 
 چرا دانش آموزان بايد شايستگی ها را كسب كنند؟ 285- 

 

 براي درك موقعيت خود و ديگران  - الف 

 دستيابی به حيات طيبه   -ب 



 شكل گيري هويت متعادل - ج 

  هر سه مورد  - د 

 
 در كسب شايستگی ها كدام گزينه غلط است؟ 286- 

 

 موقعيت محوري  - الف 

 معلم محوري   -ب 

 فرآيند محوري  - ج 

 دانش آموز محوري  - د 

 
 تعداد اهداف كالن در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كدام است؟ 287- 

 

 10 - الف 

 5  -ب 

 6 - ج 

 8 - د 

 
 .ارزشيابی با توجه به رويكرد فطرت گرايی بيشتر تأكيد بر.................. دارد 288- 

 

 خودارزيابی  - الف 

 ارزشيابی پايانی -ب 

 ارزشيابی كمی  - ج 

 ارزشيابی از ميزان يادگيري - د 

 
 با توجه به رويكرد فطرت گرايی مدير مدرسه:؟  289- 

 

 مسئول خلق موقعيت هاي تربيتی و آموزشی است  - الف 

 معلمی مؤمن، خالق و متعهد است  -ب 

 كننده روابط صحيح در مدرسه برقرار  - ج 

  هر سه مورد  - د 

 



 مهمترين وظيفه مدير مدرسه در ارتباط با خانواده ها كدام است؟  290- 

 

 برگزاري جلسات آموزشی - الف 

 گزارش هاي مدرسه   -ب 

 تبيين برنامه هاي مدرسه  - ج 

 نظرسنجی از كيفيت مدرسه - د 

 
 كدام گزينه در مورد ارزشيابی متوسطه درست است؟ 291- 

 

 تلفيقی است  - الف 

 يندي استفرآ  -ب 

 نتيجه محور است - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 كدام گزينه در مورد ارزشيابی ابتدايی درست است؟ 292- 

 

 نتيجه محور است - الف 

 فرآيندي است  -ب 

 كيفی وتوصيفی است  - ج 

 صحيح است "ج  "و"ب "گزينه  - د 

 
 براي گذر از دوره هاي تحصيلی ارزشيابی بايد؟  293- 

 

 فرآيند محور باشد  - الف 

 نتيجه محور باشد  -ب 

 كمی باشد  - ج 

 تلفيقی باشد  - د 

 
 براي گذر از دوره هاي تحصيلی ارزشيابی بايد؟  294- 

 

 بر اساس آزمون مدرسه باشد  - الف 

 بر اساس آزمون تلفيقی باشد -ب 



 بر اساس استاندارد ملی باشد - ج 

 بر اساس آزمون نهايی باشد - د 

 
 در برنامه ريزي ساالنه ي مدرسه كدام گزينه مهم تر است؟  295- 

 

 تعيين زمانبندي  - الف 

 تعيين اقدامات   -ب 

 تعيين فعاليت ها - ج 

 تعيين وضع موجود  - د 

 
 تعيين وضع موجود يعنی؟  296- 

 

 آينده مدرسه تحليل عملكرد  - الف 

 تحليل عملكرد فعلی مدرسه  -ب 

 تحليل عملكرد گذشته مدرسه - ج 

 هيچ كدام - د 

 
 كدام مورد خودارزيابی محسوب می شود؟  297- 

 

 خودارزيابی پايانی - الف 

 خودارزيابی در اجراي برنامه  -ب 

 خودارزيابی در تدوين برنامه  - ج 

 هر سه مورد  - د 

 
 .مهمترين نقش معلم در كالس درس............ می باشد  298- 

 

 تشويق كردن  - الف 

 انگيزه دادن  -ب 

 ياد دادن  - ج 

 آزمون گرفتن  - د 

 



 .الزمه برنامه ريزي راهبردي در مدرسه توجه به................ می باشد  299- 

 

 اهداف - الف 

 ماموريت   -ب 

 وظايف  - ج 

  هر سه مورد  - د 

 
 از وظايف اصلی مدير مدرسه تلقی نمی شود؟  300- 

 

 امل و هم افزايی بين كاركنان برقراري تع - الف 

 توسعه خالقيت فردي و سازمانی  -ب 

 انجام فعاليت هاي آموزشی و پرورشی  - ج 

 بهبود فرهنگ سازمانی  - د 

 


