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 شماره

 
 جــواب ســوال

از بندهای اصلی اجزای عملیاتی  "موارد خاص"و  "راهبردها" 1

 .مدرسه نبوده و جنبه ای پیشنهادی دارد

 تنادرس

 بعد از اجرا  ارائه گزارش در کدامیک از مراحل کنترل انجام می شود؟ 2

افراد در حلقه های کیفیتی قبل از اتمام ماموریت کارها را  3

 .کنترل میکنند

 درست

اگر برای طرح معلم پژوهنده برنامه ای را در نظر گرفته ایم و از  4

طرف اداره اعالم می گردد که در سال جاری الزم به اجرای این 

برنامه نیست، می توانیم از رویکرد برنامه جایگزین برای این 

 .برنامه بهره بگیریم

 درست 

اگر برنامه ای برای توسعه باشد شاخص کمی آن باید افزاینده  5

 .باشد

 درست

اگر برنامه ای برای توسعه باشد شاخص کمی آن باید کاهنده  6

 .باشد

 نادرست

 آن کمی شاخص تواند می باشد تغییر اگر برنامه ای برای 7

 .باشد نیز کاهنده

 درست

اگر دو معاون داریم یکی مجری برنامه باشند ومعاون  8

 .دیگرمستندساز باشد

 درست 

اگر راهبردی بدون مجری رها شود یعنی انجام شدنش محال  9

 . است

 رستد

آلودگی هوا و تعطیلی مدرسه یکی از دالیلی است که ممکن  10

  .کنداست باعث شود زمان اجرا در برنامه عملیاتی تغییر 

 درست

 به را اجرا زمان بازگشایی مدارس از مواردی است که می توانیم 11

 .کنیم قید عملیاتی ی برنامه در دقیق طور

 درست 

برای توسعه فعالیت های پژوهشی در مدرسه نیاز به جلسات  12

 .شورای پژوهشی برای معلمان داریم

 درست 
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مدرسه نیاز به جلسات برای توسعه فعالیت های پژوهشی در  13

شورای پژوهشی برای معلمان داریم درجلسات شورای پژوهشی 

معلمان در مدرسه ممکن است هزینه هایی جهت پذیرایی از 

معلمان، تکثیر کاغذ در جلسه و یا خرید کتاب جهت اهدا به 

 .معلمان متوجه مدرسه گردد

 درست

برای نظام انگیزشی هیچ قاعده و دستورالعمل ویژه ای نمی  14

 . توان به کار برد

 درست 

 درست .برگزاری امتحانات از فعالیت های تکراری است 15

 نادرست .بودجه مدرسه نمی تواند از طریق همکاران تامین شود 16

 درست .تعداد یکی از ویژگی های شاخص کمی می باشد 17

 درست  .تعیین شرح وظایف، یک نوع کنترل قبل از اجراست 18

مان اجرا ی برنامه عملیاتی است تقویم اجرایی همان عنصر ز   19

بدون اینکه مراحل قبلی آن نوشته شده باشد. جدول تقویم 

 .اجرایی بخشی از برنامه ی عملیاتی است نه همه ی آن

 تدرس

تقویم اجرایی همان عنصر زمان اجرای برنامه عملیاتی است  20

 .بدون اینکه مراحل قبلی آن نوشته شده باشد

 درست 

تمام هماهنگی ها با مجریان و مستندسازان و جزییات باید در  21

 .برنامه عملیاتی ذکر شود

 درستنا

جدول تقویم اجرایی که در اختیار خانواده ها قرار می گیرد  22

 .دقیقا همان زمان اجرای برنامه ی عملیاتی است

 درست نا

جلساتی که از طرف اداره گذاشته می شود و ملزم به شرکت در  23

آن ها هستیم یکی از دالیلی است که ممکن است باعث شود 

  .زمان اجرا در برنامه عملیاتی تغییر کند

 درست

چگونه می توان بین پرسنل برای اجرای برنامه ها رقابت مثبت  24

 ایجاد نمود؟

با تفاوت قائل شدن بین نیروهایی که کار 

 می کنند و نمی کنند

 همه موارد چه فردی می تواند نقش کنترل کننده را ایفا نماید؟ 25

در آیتم زمان اجرا در برنامه ی عملیاتی از تعیین زمان های  26

 .فیکس و دقیق خودداری شود

 درست
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بودجه و محل تامین آن، بیشتر با راهبردها سروکار  در بحث 27

 .داریم و بودجه را با آن تنظیم می نماییم

 درست

در بخش پنجم برنامه حتما باید هر راهبرد با یک هدف کمی  28

 .بیان شود

 درست 

نامه ها نیز به پیش در برنامه ساالنه مدرسه، برای کوچکترین بر 29

 .بینی بودجه نیاز است

 درست

سم نوشته می شود و جزییات و هماهنگی در برنامه فقط یک ا 30

 .ها را با مجریان و مستند سازان مدیر انجام می دهد

 درست

در برنامه ی عملیاتی در قسمت شاخص های کمی زمان اجرا  31

 .نوشته میشود

 نادرست

در برنامه ی عملیاتی زمان اجرا باید دقیق مشخص شود یعنی  32

 .باید روز و ماه تعیین شود

 نادرست 

در برنامه ی عملیاتی زمان اجرا نباید خیلی دقیق مشخص شود  33

 .یعنی باید انعطاف پذیر باشد

 درست 

در برنامه ی عملیاتی زمان قطعی برای اجرا تعیین می کنیم  34

 .زیرا امکان تغییر این تاریخ دیگر وجود ندارد

 ت نادرس

در تحقق شاخص توسعه فعالیت های کتابخوانی در مدرسه ای  35

مقرر شده تا سه دیدار با افراد نویسنده و شاعر در تاریخ های 

معین، به عمل آید، وظیفه دعوت، پیگیری و هماهنگی با چه 

 فردی است؟

 
 کنترل کننده

 

 همه موارد  در چه صورتی برنامه ما تبدیل به انشا خواهد شد؟ 36

در حال حاضر به دلیل عدم وجود سیستم های بهبود یافته  37

 .مدیریتی ، به کنترل و کنترل کننده نیاز داریم

 ت درس

در حال حاضر به دلیل عدم وجود سیستم های بهبود یافته  38

 .مدیریتی ، به کنترل و کنترل کننده نیاز داریم

 درست

ه کدام مورد ه های عملیاتی مدرسدر ذکر مقدمه برنام 39

 ؟نیست ستدر

ترکیب جمعیتی مدرسه در مقدمه ذکر می 

 .شود

 

فقر حرکتی » جمله  کمی می توان از در ستون هدف های 40

 .استفاده کرد« دانش آموزان بهبود یافته است.

 درست نا
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 درست .در ستون هدف های کمی نباید کلی گویی کرد 41

 دانش حرکتی فقر  در ستون هدف های کمی نمی توان گفت 42

 باید است گویی کلی عبارت این چون است یافته بهبود آموزان

 می ارائه شودک شاخص حتما

 درست 

در سیستم های بهبود یافته مدیریتی ، بخش کنترل و مراحل  43

 .آن حذف می شوند

 درست

در مدرسه ای که امتحانات را در پیش رو دارد، از بین هزینه  44

 های ذکر شده کدام گزینه برایش اولویت خواهد داشت؟

 خرید کاغذ

 

در مدرسه باید بین نیرویی که کار می کند و نیرویی که کار  45

 .نمی کند ، ...........وجود داشته باشد

 تفاوت

 

مدرسه باید بین نیرویی که کار می کند و نیرویی که کار در  46

 .نمی کند ، تفاوت وجود داشته باشد

 درست

در مسابقات باید هزینه هایی مانند تشکیل تیم داوری را در نظر  47

 .گرفت

 درست

در مقایسه ی تقویم اجرایی و زمان اجرا در برنامه عملیاتی کدام  48

 مورد صحیح است؟

 همه موارد 

در مقدمه برنامه های عملیاتی مدرسه ترکیب جمعیتی مدرسه  49

 .ذکر گرددباید 

 درست

در مقدمه برنامه های عملیاتی مدرسه ترکیب جمعیتی مدرسه  50

 .و همچنین سطح سواد خانواده ها باید ذکر گردد

 درست

در مورد زمان اجرا در برنامه ی عملیاتی کدام مورد صحیح می  51

 باشد ؟

 همه موارد

رای فعالیت های ی مدرسه، بهای عملیاتدر نوشتن برنامه  52

 .تکراری نباید برنامه جداگانه بنویسیم

 درست 

در نوشتن برنامه های عملیاتی مدرسه، برای فعالیت های  53

ای فعالیتهایی تکراری نباید برنامه جداگانه بنویسیم.بلکه تنها بر

 .که منجر به تغییر و نوآوری شوند، باید برنامه نوشته شود

 درست 

در نوشتن برنامه های عملیاتی مدرسه، برای فعالیت هایی که  54

 .ر و نوآوری شوند، باید برنامه نوشته شودمنجر به تغیی

 درست 
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در نوشتن برنامه های عملیاتی مدرسه، مدارس مجتمع ترجیحا  55

 .بنویسند باید یک برنامه

 درست

در هزینه نمودن بودجه باید محل های هزینه را اولویت بندی  56

 .نماییم

 درست 

درجلسات شورای پژوهشی معلمان در مدرسه چه هزینه ای  57

 ممکن است متوجه مدرسه گردد؟

 همه موارد 

درجلسات شورای پژوهشی معلمان معموال هزینه ای متوجه  58

 .مدرسه نمی گردد

 درست نا

درخواست اداره مبنی بر پیش بینی الاقل دو برنامه پژوهشی در  59

اجزای عملیاتی  "موارد خاص"برنامه سالیانه مشمول بند 

 .سه می گرددمدر

 درست

 درست  .درصد یکی از ویژگی های شاخص کمی می باشد 60

 وی مادی و معن .نگیزشی ........ و ........... داریمدوگونه نظام ا 61

 درست  .دوگونه نظام انگیزشی مادی و معنوی داریم 62

 درستنا .داریم مثبت و منفی دوگونه نظام انگیزشی  63

راهبرد ها زمانی قابلیت اجرایی دارند که حتما هدف کمی و  64

 .شاخص داشته باشند

 درست

راهبرد ها زمانی قابلیت اجرایی دارند که حتما هدف کمی و  65

 .شاخص داشته باشند

 درست

در سیستم های بهبود  self-control روش خود کنترلی یا 66

 .یافته مدیریتی وجود دارد

 درست 

زمان اجرا بهتر است برای کدام یک از ستون های جدول برنامه  67

 عملیاتی نوشته شود؟

 راهبرد 

زمان اجرا یک آیتم اصلی در نگارش برنامه عملیاتی محسوب  68

 می شود

 درست

در نگارش برنامه عملیاتی محسوب فرعی زمان اجرا یک آیتم  69

 .می شود

 درستنا

زمان حدودی را برای اجرا تعیین می کنیم و به نزدیکی آن  70

 .زمان که رسیدیم تاریخ دقیق را ثبت می کنیم

 درست
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سفارش اداره آموزش و پرورش مبنی بر تشکیل فوق برنامه در  71

 "برنامه جایگزین  "مدرسه در بعد از ظهرها مشمول بند 

 .اجزای عملیاتی مدرسه می گردد

 درست نا

سفارش اداره آموزش و پرورش مبنی بر تشکیل فوق برنامه در  72

اجزای  "موارد خاص"مدرسه در بعد از ظهرها مشمول بند 

 .عملیاتی مدرسه می گردد

 درست 

عوامل طبیعی مانند برف یکی از دالیلی است که ممکن است  73

 .باعث شود زمان اجرا در برنامه عملیاتی تغییر کند

 درست 

اجرای برنامه را دارد در حالیکه کنترل  فرد مجری ، تنها وظیفه 74

 .کننده فعالیت های مجری را نیز پیگیری و کنترل می نماید

 درست

د برای معلم پژوهنده برنامه ای را در نظر گرفته اید و فرض کنی 75

از طرف اداره اعالم می گردد که در سال جاری الزم به اجرای 

 این برنامه نیست، کدام رویکرد درست است؟

از رویکرد برنامه جایگزین برای این برنامه 

 بهره می گیریم

فرض کنید که تعویض پله های مدرسه را که در برنامه هایمان  76

قید کرده بودیم، به دلیل عدم تامین بودجه نتوانسته ایم اجرا 

نماییم،بنابراین آن را حذف می نماییم و از برنامه جایگزین 

 .استفاده مینماییم

 درست

فرض کنید که تعویض پله های مدرسه را که در برنامه هایمان  77

به دلیل عدم تامین بودجه نتوانسته ایم اجرا قید کرده بودیم، 

نماییم،نمیتوانیم آن را حذف نماییم و باید از موارد خاص 

 .استفاده نماییم

 درست نا

فرض کنید که تعویض پله های مدرسه را که در برنامه هایمان  78

قید کرده بودیم، به دلیل عدم تامین بودجه نتوانسته ایم اجرا 

نماییم،بنابراین آن را حذف می نماییم و از برنامه جایگزین 

 .استفاده می نماییم

 درست

ان های رسمی و قدمت روش تعیین شرح وظایف در سازم 79

 .سال است 100کالسیک دنیا کمتر از 

 درستنا

قدمت روش تعیین شرح وظایف در سازمانهای رسمی و  80

 .سال است 140کالسیک دنیا بیش از 

 درست
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مدارس مجتمع ترجیحا باید برنامه های  ؟نیست کدام جمله در مورد برنامه های عملیاتی مدرسه درست 81

 .جداگانه ای را بنویسند

 

راری باید برنامه برای فعالیت های تک ؟نیست کدام جمله در مورد برنامه های عملیاتی مدرسه درست 82

  جداگانه بنویسیم

 .حجم برنامه مهم نیست

 
 کیفیت و تاثیر گذاری برنامه مهم است

 
راری باید برنامه برای فعالیت های تک

 .جداگانه بنویسیم

 
برای فعالیتهایی که منجر به تغییر و نوآوری 

 شوند، باید برنامه نوشته شود

صفحه ای که توسط فردی  2الی  1گزارشی  کدام جمله در مورد گزارش بعد از اجرا درست است؟ 83

که کار به وی ارجاع داده شده است، تهیه 

 .می شود

 

کدام جمله در مورد مقدمه برنامه عملیاتی مدرسه درست  84

 است؟

 همه موارد

و مراحل آن در تمامی سیستم  بخش کنترل ؟نیست کدام جمله درست 85

 .دارند های مدیریتی وجود

 

در برنامه ساالنه مدرسه، برای برنامه های  ؟نیست کدام جمله درست 86

 کوچک نیاز به پیش بینی بودجه نیست

مسابقات در مدرسه معموال نیازمند بودجه  ؟نیست کدام جمله درست 87

 .نیستند

کدام دسته از افراد معروف فارغ التحصیل در مدرسه را در  88

 مقدمه برنامه های عملیاتی ذکر می نماییم؟

 همه موارد

کدام گزینه از بندهای اصلی اجزای عملیاتی مدرسه نبوده و  89

 جنبه ای پیشنهادی دارد؟

 برنامه جایگزین
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 همه موارد  کدام مورد از ویژگی های شاخص کمی می باشد؟ 90

 همه موارد  کدام ویژگی در مورد زمان اجرا صحیح می باشد؟ 91

کنترل حین اجرا بارها در طی کار توسط مدیران برجسته انجام  92

 می شود

 درست

 درست .گاهی اوقات سرانه مدرسه جهت هزینه بودجه مکفی نیست 93

 درست نا .ستاگاهی اوقات سرانه مدرسه جهت هزینه بودجه مکفی  94

 درست  .گاهی شاخص کمی برنامه ها کاهنده می باشد 95

فحه و بیشتر شامل ص 3الی  2معموال  گزارش های مدیریتی 96

 .نمودار، آمار و ارقام و تصویرند

 درست 

 درست .گزارشات مفصل معموال خوانده نمی شوند 97

 همه موارد  د باشد؟مجری راهبردهای برنامه ی مدرسه کدام مورد می توان 98

مجری یا مجریان باید برای هر برنامه ای که در ستون اول آمده  99

 .است تعیین شود

 نادرست

کدام از راهبردهایی که در  مجری یا مجریان باید برای هر 100

 .تون چهارم آمده است تعیین شودس

 درست

مجری یا مجریان باید برای هر کدام از راهبردهایی که در  101

 .آمده است تعیین شود سومستون 

 درستنا

مجری یا مجریان راهبردهای برنامه ی مدرسه فقط مدیران  102

 .شندمدارس میتوانند با

 نادرست

مجری یا مجریان راهبردهای برنامه ی مدرسه ممکن است  103

 . خدمتگزار مدرسه باشد

 درست

 درست نا .یت های کنترل کننده را پیگیری و کنترل می کندمجری، فعال 104

 درست نا .مرحله ی کنترلی بعد از اجرا بیشتر مهارت مدیر را می طلبد 105

 درست .مرحله ی کنترلی حین اجرا بیشتر مهارت مدیر را می طلبد 106

مستند سازی سند سازی نیست بلکه باید از هر کاری که انجام  107

 .میشود مدرک و سندی درست شود و نگهداری شود

 درست
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مه های عملیاتی باید دارای حس زیبایی شناسی مستندساز برنا 108

 .باشد

 درست

 درست .مستندساز برنامه های عملیاتی باید دارای حس هنری باشد 109

 درست  .مستندساز برنامه های عملیاتی باید نگاه متفاوت داشته باشد 110

 همه موارد  سازی برنامه عملیاتی به کدام شکل صورت می گیرد ؟مستند 111

مستندسازی برنامه عملیاتی می شود به صورت داستانی نوشته  112

 .شود

 درست

مستندسازی برنامه عملیاتی می شود به صورت گزارش  113

 .ودژورنالیستی نوشته ش

 درست 

 باقی باید دوم ترم در تدریس برای درسی کتاب از 5/2 معموال 114

 .بماند

 درست

ممکن است چندین محل هزینه با یک بودجه ثابت وجود  115

 .داشته باشد

 درست

 درست  .نسبت یکی از ویژگی های شاخص کمی می باشد 116

نظام انگیزشی با تفاوت قائل شدن بین نیروهایی که کار می  117

 .د رقابت مثبت ایجاد کندکنند و نمیکنند می توان

 درست

 نادرست .است ای ویژه  نظام انگیزشی دارای قواعد و دستورالعمل های 118

نوع نظام انگیزشی باید براساس انسان هایی که کارها و امور را  119

 .انجام می دهندطراحی گردد

 درست 

نوع نظام انگیزشی باید براساس نوع برنامه ها و فعالیت ها  120

 .طراحی گردد

 نادرست

انسان هایی که کارها و امور را انجام می  شود؟ طراحی باید نوع نظام انگیزشی براساس چه چیزی 121

 .دهند

هر برنامه ای با نظام انگیزشی ویژه ی خودش می تواند به  122

 .ت اکمال پیش برودسم

 درست 

 درست  .مالی است هر برنامه ای نیازمند منابع 123

هر سال بدون توجه به برنامه ی سال قبل باید برنامه ی  124

 .عملیاتی جدید طراحی کرد و نوشت

 نادرست
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 نادرست  .باشدهرگز نباید شاخص کمی برنامه ها کاهنده  125

همه ی برنامه ها رو به رشد هستند پس شاخص آن ها باید  126

 . افزاینده باشد

 نادرست

همه ی راهبرد ها نیاز به مجری ندارند و می توان بدون مجری  127

 .رهایشان کرد

 نادرست 

 درست .همواره باید محل تامین بودجه را پیش بینی کرد 128

 از  وقتی می گوییم تعدادکتاب های مدرسه نسبت به سال قبل 129

 شده استفاده  تعداد شاخص از یابد می ارتقا 4000 به 2000

 .است

 درست 

 از  وقتی می گوییم تعدادکتاب های مدرسه نسبت به سال قبل 130

 شده استفاده  نسبت شاخص از یابد می ارتقا 4000 به 2000

 .است

 رستناد

 توانیم می هستیم مطمئن راهبرد یک اجرای زمان از که  وقتی 131

 .ملیاتی قید کنیمع برنامه در دقیق طور به را آن

 درست

 



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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