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 جــواب ســوال

از روش  "درست ادا نمودن تمامی حروف و جمالت " 1
 هاي افزایش کدام مهارت است؟

 سخنرانی

 
براي افزایش کدامیک از مهارت هاي  "توجه کردن" 2

 ارتباطی به رهبر آموزشی توصیه می شود؟

 گوش دادن 

دارد بر نظارت معلمان هم رشته ، اشاره  ................ 3
 .هم پایه و هم سطح بر فعالیت هاي معلم

 نظارت همتا

رویکرد رفتار گرایی معتقد است که دانش آموز ... 4
خودش قادر است یادگیري و دانش مورد نیاز خود را 

 .بسازد

 نادرست 

از کاغذ بازي و مستندبازي هاي غیر علمی اجتناب » 5
یی هاي عملی رهبري فرآیند یکی از راهنما»کنیم.

 .برنامه ریزي در مدرسه است

 درست

 درست  .ابزار سنجش ، آزمون ها هستند 6

 و  ابزارهاي شناسایی نیروهاي اثرگذار نیروهاي انسانی 7
 .هستند انسانی غیر

 درست 

 می کار به موافق نیروهاي کردن زیاد براي که  ابزاري 8
 ؟ است کدام رود

 میدان تحلیل نیرو

 
 می کار به موافق نیروهاي کردن زیاد براي که  ابزاري 9

 .باشد می نیرو تحلیل میدان رود
 درست 

اختالل یادگیري گفتن یکی از گروه دانش آموزان  10
 چالشی در مدرسه میباشد 

 نادرست 

ارائه ي نظر بر پایه ي آزمون ها ، ارزشیابی نامیده می  11
 .شود

 نادرست 

باال دستی ها ، عدم بروز مشکل با هیأت  ارتباط خوب با 12
 مخاطبان و اولیا هاي خواسته به پاسخ  امناي مدارس و

 .ژگی هاي رهبران سیاسی در مدارس هستندوی از

 درست
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 درست .است تراکمی و تجمعی ارزیابی  ارزشیابی پایانی همان 13

ارزشیابی تکوینی همان ارزیابی تجمعی و تراکمی  14
 .است

 نادرست 

 رویکردي  ارزشیابی معلم رویکردي ارتقا محور، 15
 . باشد می صالحیت تعییت براي و پاسخگویانه

 درست

در تدوین چشم انداز  (swo) از ابزار چرخه سوات 16
 .استفاده می شود

 نادرست 

در تحلیل نیاز ها استفاده  (swo)از ابزار چرخه سوات 17
 .می شود

 درست

مدیریت در شرایط اضطرار از راهکارهاي قدرت  18
مشکل را به مراجع اداري مانند حراست اداره   بالفاصله

 اطالع دهیم تا تصمیمی گرفته شود 

 درست

 دادن قرار  از نشانه هاي سنجش تکوینی می توانیم به 19
 خودسنجی از استفاده ، آموز دانش اختیار در شواهدي

 نام حمایتی بازخوردهاي ي ارائه و سنجی همسال و
 . برد

 درست

از ویژگی هاي رهبران منابع انسانی می توان به اهمیت  20
دادن به افراد دیگر و نظراتشان ، اجازه ي مشارکت در 
تصمیم گیري ها به دیگران و همیشه در دسترس بودن 

 .و هیچگاه پشت میز ننشستن نام برد

 درست 

 برنامه با اي عده که است این تعارض هاي سرچشمه  از 21
 .کنند رنگ کم را اي عده موفقیت میخواهند ریزي

 درست

استفاده از حالت هاي صورت و روش هاي کالمی / غیر  22
کالمی در گوش دادن بیانگر کدامیک از روش هاي 

 افزایش مهارت گوش دادن است؟

 توجه کردن 

استفاده از زبان مناسب جزو مهارت هاي کانال  23
 فرستادن می باشد

 درست 
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استفاده از زبان مناسب، جزو مهارت هاي بازخورد می  24
 .باشد

 نادرست

استفاده از گفتار ظریف و موشکافانه در سخنرانی به  25
 چه معناست؟

 از سخنانی با بار علمی استفاده نماییم 

افراد منتقم و چاپلوسان را نباید در رهبري ...........  26
 دخالت داد 

 توزیعی 

افراد منتقم و چاپلوسان را نباید در رهبري توزیع شده  27
 دخالت داد 

 درست 

افرادي که شایستگی هاي الزم براي رهبري را دارا  28
 .هستندرا براي توزیع رهبري می توان انتخاب نمود

 درست 

اگر فردي منطقی کاله قرمز را برگزیند سبب چه چیزي  29
 می شود ؟

سبب گریزاندیشی،ایجاد تغییر در سبک 
تفکر و باز شدن افق هاي جدید پیش روي 

 فرد می باشد 
آنچه که دیده نمی شود ولی جزو ارزش ها و باورهاي  30

 یک مدرسه است را چه می نامیم؟
 فرهنگ ناملموس

آنچه که دیده نمی شود ولی جزو ارزش ها و باورهاي  31
 .می نامیم یک مدرسه است را فرهنگ اعتماد

 نادرست

اهداف دست یافتنی از اهداف اثرگذار در انگیزش می  32
 باشند 

 درست 

 درست .اهداف راهبردي بلند مدت و میان مدت است 33

 درست .اهداف راهبردي قابل تفسیر است 34

. است مدت میان ، است مدت بلند   اهداف راهبردي 35
 .تاس انداز چشم داراي و است تفسیر قابل

 درست 

اهداف کوتاه مدت از اهداف اثرگذار در انگیزش می  36
 .باشند

 درستنا

 نادرست .باشد می  اهرم اصالح آموزش، تعیین اهداف 37

ها در » درون داد « اولیاي دانش آموزان یکی از  38
 .سیستم بازمحسوب میشود

 نادرست 
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 درست  .اولین و مهم ترین نیاز افرادنیاز فیزیولوژیک است 39

 نیاز فیزیولوژیک  اولین و مهمترین نیاز افراد کدام مورد است ؟ 40

 نادرست  اولین و مهمترین نیاز افراد نیاز به امنیت است  41

ایجاد یک رابطه ي حسنه با دانش آموز یکی از  42
 .راهکارهاي مواجهه با فقر در مدرسه محسوب می شود

 درست

سفیدي هستند که اطالعات اینکه دانش آموزان لوح  43
توسط محرك هاي خارجی به او داده می شود مربوط به 

 کدام رویکرد است؟

 رفتارگرایان

اینکه دانش آموزان لوح سفیدي هستند که اطالعات  44
توسط محرك هاي خارجی به او داده می شود مربوط به 

 .رفتارگرایان است

 درست 

اندازه باور دارند که اینکه معلمان یک مدرسه ، تا چه  45
می توانند روي دانش آموزانشان تاثیر گذار باشند، 

 .است فرهنگ اعتماد بیانگر

 نادرست

اینکه معلمان یک مدرسه ، تا چه اندازه باور دارند که  46
می توانند روي دانش آموزانشان تاثیر گذار باشند، 

 .بیانگر فرهنگ کارآمدي است

 درست

 درست  بازخورد تکوینی می تواند در ایجاد انگیزه موثر باشد  47

بحث اخالقی قدرت این است که از قدرت براي تسلط  48
 استفاده می کنند 

 درست 

بر اساس کدام فرهنگ، مطالب، مفاهیم و روش ها و  49
تکنولوژي که یک معلم به کار می برد، همه در راستاي 

و دانش آموز آن ها پیشرفت یادگیري دانش آموز است 
 را می پذیرد؟

 اعتمادفرهنگ 

 

 بحث در که است مواردي از یکی  برابري و انصاف 50
 .شود می مطرح باورها

 درست

 نادرست  براي ایجاد انگیزش کافیست فقط به افراد توجه کرد  51
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براي به دست آوردن قدرت با افراد مختلف به صورت  52
 تخصصی برخورد کنید 

 نادرست 

براي به دست آوردن قدرت با افراد مختلف به صورت  53
 ساده و غیر تخصصی برخورد کنید 

 نادرست 

برنامه هاي درسی باید در مدارس دخترانه و پسرانه به  54
 .یک شکل اجرا شود

 نادرست

به فرآیند جمع آوري اطالعات براي قضاوت در مورد  55
ی دسترسکار دانش آموزان در ارتقاي کیفیت نسبت به 

 .به اهداف ، سنجـش می گویند

 درست

به کارگیري الگوي رهبري ........... براي رهبرانی که  56
 نیروهاي تازه کار دارند مناسب تر است 

 ساختاري

به کارگیري الگوي رهبري ساختاري براي کدام دسته از  57
 رهبران مناسبتر است؟

 .رهبرانی که نیروهاي تازه کار دارند
 

مفهوم گسترده اي که شامل کلیه ي فعالیت ها و به  58
راهبردهاي معلمان براي هدایت رفتار دانش آموزان در 

 . گویند می  کالس درس مدیریت کالس درس

 درست

به مفهوم گسترده اي که شامل کلیه ي فعالیت ها و  59
راهبردهاي معلمان براي هدایت رفتار دانش آموزان در 

 .میگویند  ................کالس درس 

 مدیریت کالس درس

بیانیه ي ماموریت در فصل اول سند تحول بنیادین  60
 .آمده است

 درست 

بیانیه ي ماموریت در فصل دوم سند تحول بنیادین  61
 .آمده است

 نادرست 

پرورش افراد و کارکنان یکی از مراحل تدوین برنامه  62
 راهبردي میباشد

 نادرست

بهبود مستمر ،تعهدکارکنان و رضایت  پیامد و نتایج نوآوري تدریجی چیست ؟ 63
 مشتري می باشد 
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تاریخچه ي نظارت تحصیلی و آموزشی قدمتی به اندازه  64
 . ي .............. دارد

 تدریس

تشکیل گروه هاي درسی در مدارس در ساختار  65
 .سازمانی مطرح میشود

 نادرست 

درسی در مدارس در کدام ساختار تشکیل گروه هاي  66
 مطرح شده است؟

 ساختار اجتماعی 

 نادرست  تشویق و توبیخ بر اشخاص اعمال می شود  67

تغییر بر اساس نیاز باید یک مرتبه و سریع صورت  68
 .بگیرد

 نادرست 

 درست .تغییرات باید با چشم انداز هماهنگ شوند 69

 نادرست  .هماهنگ شوندتغییرات نباید با چشم انداز  70

 درست .تقسیم کار در ساختار کالسیک مطرح می شود 71

توجه به احساسات و عواطف افراد و کارکنان ویژگی  72
 کدام نوع رهبري است ؟

 انسان مدار 

توجه کردن براي افزایش مهارت گوش دادن به رهبر  73
 آموزشی توصیه می شود 

 درست 

کالس درس جنبه ي برنامه جنبه ي افزاري مدیریت  74
 .ریزي است

 نادرست 

 و  جنبه ي افزاري مدیریت کالس درس جنبه ي تعاملی 75
 .است گري مربی

 درست

جنبه ي برنامه ریزي مدیریت کالس شامل فضاي  76
فیزیکی و مدیریت زمان ، تنظیم عواقب ناشی از عدم 
انجام کارها و تعیین نقش ها ، قوانین و مقررات کالس 

 .باشدمی 

 درست

جنبه ي سخت افزاري مدیریت کالس جنبه ي تعاملی  77
 .است

 نادرست

 درست . چشم انداز هر مدرسه منحصر به خودش می باشد 78
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چه کسانی را براي توزیع رهبري می توان انتخاب نمود  79
 ؟

افرادي که شایستگی هاي الزم براي 
 .رهبري را داراهستند

 
ناظرین تحصیلی فقط شامل حمایت هاي مستقیم  80

 .نظارت بالینی و همتا است

 نادرست 

حمایت هاي ناظرین تحصیلی به دو صورت مستقیم و  81
 .غیر مستقیم انجام می گیرد

 درست 

حمایت هاي ناظرین تحصیلی به یک صورت  82
 غیرمستقیم انجام می گیرد

 نادرست

حمایت هاي ناظرین تحصیلی به یک صورت مستقیم  83
 .انجام می گیرد

 نادرست 

خودشیفتگی یکی از سه عامل تاریکی هستند که  84
 دوري از آن ها به مدیران توصیه شده است 

 درست 

داراي چشم انداز بودن از ویژگی هاي برنامه ي  85
 .راهبردي است

 درست

داراي چشم انداز بودن از ویژگی هاي برنامه  86
 .است یعملیات ي

 نادرست

آموزان می خواهند براي امتحانی درس بخوانند و دانش  87
نیایند مدرسه از تعارضات با اهداف مانعه الجمع می 

 .باشد

 درست 

در ............. شخص راهکارها و ایده هاي نو براي مسائل  88
 مطرح شده در زندگی پیشنهاد می کند 

 هوش عملی 

سیدن به در .............. مدیریت افراد و منابع براي ر 89
 .اهداف مطرح میشود

 مدیریت آموزشی

در ............... صحبت از روند اجراي قوانین و بخشنامه  90
 . ها می شود

 مدیریت اجرایی
 

در ..................... هدف جهت دادن به رفتارهاي دانش  91
 .آموزان است

 رفتارگرایی
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شنونده اند و  در ..........................دانش آموزان فقط 92
رویکرد معلم محور است، دانش آموزان به صورت 

موازي قرار می گیرندو از تکنولوژي در حد ابتدایی و 
معلم ساخته بهره گرفته می شودو برانگیختگی دانش 

 .آموزان توسط عوامل خارجی صورت می گیرد

 رفتارگرایان

هر چه کارها را ساده کنیم » قدرت ساده سازي « در  93
 .نروایی کاهش می یابدفرما

 نادرست 

فرمانروایی با ساده سازي »قدرت ساده سازي « در  94
 .است

 درست 

در بحث .......... اولیا احساس می کنند که وقتی  95
فرزندشان را به مدرسه می سپارند تمامی شیوه هاي 

تربیتی که مدرسه پیاده می کند در راستاي آن چیزي 
 است که می خواهند فرزندشان تربیت شود 

 اعتماد اولیا به کل مدرسه 

قانون خوب است و همیشه باید در رعایت  کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟» مقام « در بحث  96
 .انجام تمام امور از این خاستگاه بهره برد

در بحث ایجاد حس فوریت و اضطرار در تغییر کدام  97
 صحیح نمی باشد ؟

 معرفی نیروهاي اثر گذار بر تغییر

 
 یمانند و نظر م یکه م یقدرت گروه يدر بحث باز 98

 دارند. تیدهند ارجح
 درست 

از شکست کدام مورد باعث ایجاد  در بحث ترس 99
 خالقیت نخواهد شد ؟

فضاي مدرسه به گونه اي باشد که دانش 
آموز از هر گونه شکست بترسد و نگران 

 باشد 
در بحث توانمند سازي در مدارس خودگردان به افراد  100

 .قدرتی داده میشود که کارشان را انجام دهند
 درست

 و مهاجرت هاي چالش  در بحث فرهنگی  مورد نظر است ؟در بحث فرهنگی کدام چالش  101
 .است نظر مورد فقر و اقتصادي وضعیت

در برخورد با تعارضات باید براي راهکار خود منطق  102
 .داشته باشیم

 درست
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در برخورد با تعارضات باید توجیه منطقی داشته  103
 .باشیم

 نادرست

 اتفاق  تفکر در تدریس سازنده گرایی توسعه ي انواع 104
 .افتد می

 نادرست

 توسعه کاوشگري در تدریس سازنده گرایی کدام مورد اتفاق می افتد؟ 105

در تدوین برنامه عمل طراحی اعتبار مورد نیاز باید  106
 .انجام شود

 درست 

در تعریف مدیریت آموزشی همه ي اهداف از پیش  107
 .تعیین شده نیستند

 درست

، تفاوت در یادگیري در دختر و در تفاوت جنسیتی  108
 پسر مطرح می گردد

 درست 

در تفاوت جنسیتی ، تفاوت در یادگیري در دختر و  109
 .می گرددنپسر مطرح 

 نادرست 

در خاستگاه قدرت دانش و اطالعات، هرکس اطالعات  110
 .خاصی دارد قدرت بیشتري می یابند

 درست

در حوزه  در راهنماي عملی و کاربردي جهت رهبري 111
فرهنگ مدرسه، باید فرصت هایی را براي درس گرفتن 

 .از اشتباهات در مدرسه به وجود آورد

 درست

در راهنمایی هاي کاربردي ذکر شده که قدرت خود را  112
 .گسترش دهیدروابط رسمی با 

 نادرست 

در راهنمایی هاي کاربردي ذکر شده که قدرت خود را  113
 با روابط غیر رسمی گسترش دهید 

 درست 

در رفتار گرایی دانش آموزان فقط شنونده اند و رویکرد  114
معلم محور است، دانش آموزان به صورت موازي قرار 

می گیرندو از تکنولوژي در حد ابتدایی و معلم ساخته 
نگیختگی دانش آموزان توسط بهره گرفته می شودو برا

 .عوامل خارجی صورت می گیرد

 درست
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در رفتار گرایی هدف جهت دادن به رفتارهاي دانش  115
 .آموزان است

 درست 

 جهت دادن به رفتارهاي دانش آموزان  در رفتار گرایی هدف کدام است؟ 116

در رهبري تحصیلی فقط بحث مربوط به مدرسه است و  117
 .یادگیري و تدریس مطرح می گرددبحث هاي 

 درست 

در رویکرد شناخت گرایی پردازش اطالعات توسط ،  118
دانش قبلی و تجربه هاي فردي دانش آموزدر یادگیري 

 .موثر است

 درست

در زمینه ي تفاوت هاي زبانی و گویشی خوب است  119
داستانی از گویش هاي مختلف را به زبان معیار 

 .درآورند

 درست

 به کالس در  در زمینه ي تفاوت هاي زبانی و گویشی 120
 .شود ایجاد تحصیلی افت ناچار

 نادرست 

در ساختار اجتماعی عنوان می شود که مدرسه در خال  121
 اداره نمی شود 

 نادرست 

در ساختار کالسیک اهداف سازمانی اهمیت فراوانی  122
 دارد 

 درست

سنجش اصیل در سازنده گرایی سنجش عملکرد و  123
صورت می گیرد؛ چون دانش توسط دانش آموز ساخته 

 .می شود

 درست

در سازنده گرایی سنجش عملکرد و سنجش اصیل  124
 صورت می گیرد؛ چون یادگیري معلم محور است

 نادرست

در سازنده گرایی سنجش و سنجش اصیل صورت می  125
 .گیرد؛ چون یادگیري معلم محور است

 نادرست

مصالحه رهبر آموزشی در کنار همکاران می  در سبک 126
 . نشیند و در مورد مشکل و تعارض صحبت می کنند

 نادرست 
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در سبک همکاري برد برد رهبر آموزشی در کنار  127
همکاران می نشیند و در مورد مشکل و تعارض صحبت 

 . می کنند

 درست 

در سطح خُرد سنجش چه نقشی می تواند داشته  128
 باشد؟

 را اصالح کرد تدریس 

  بازخوردهاي حمایتی دادن در سنجش تکوینی هدف کدام است؟ 129

 عملکرد به نمره ي ارائه ، هدف در سنجش تکوینی 130
 .است آموزان دانش

 نادرست 

 عملکرد به نمره ي ارائه ، هدف در سنجش تکوینی 131
  .است معلم

 نادرست 

 عملکرد به نمره ي ارائه ، هدف در سنجش تکوینی 132
  .است مدیر

 نادرست 

در شناسایی نیروهاي اثر گذار باید سعی کنیم موافقان  133
 .را بیشتر کنیم

 نادرست

از افراد آگاه و آموزش دیده در پیاده سازي  در عملیاتی کردن تغییر کدام مورد صحیح نمی باشد؟ 134
 .استفاده کنیم

 
 فرهنگ در عملیاتی کردن تغییر متناسب با ساختار و 135

 .تغییر را پیاده سازي کنیم
 درست

در قدرت ادراك تصمیم گیري از چارچوب سخت به  136
 چارچوب آسان تبدیل شود 

 درست

در قدرت ضرب العجل ساحتار و زمان بندي افراد را  137
 براي انجام کار مصمم می کند 

 درست 

 ماندن بر سر دو راهی خوب نیست  در قدرت قاطعیت کدام مورد صحیح نمی شود ؟ 138

در قضایایی که اهداف خاصی ندارند می توان از راهکار  139
 .اجتناب استفاده کرد

 درست

در کدام مورد رهبر آموزشی منافع خود را نادیده می  140
 گیرد تا سرمایهاي براي آینده جمع آوري کند؟

 سازگاري و گذشت 
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توان به نحوه ي در کدام نوع ارتباط راحت تر می  141
 دریافت طرف مقابل، پی برد؟

 چهره به چهره 

در کدام نوع هوش شخص راهکارها و ایده هاي نو براي  142
 مسائل مطرح شده در زندگی پیشنهاد می کند ؟

 هوش عملی 

در گام ایجاد جو تغییر باید ابتدا هواي تغییر ایجاد  143
 .شود

 درست

ابتدا هواي تغییر ایجاد در گام ایجاد جو تغییر باید  144
 .شود

 درست

در مدیریت اجرایی صحبت از روند اجراي قوانین و  145
 بخشنامه ها میشود 

 درست 

 قبل یا بعد از توبیخ تشویق صورت بگیرد  در مراکز آموزشی تشویق و توبیخ چگونه باید باشد ؟ 146

در مهارت کانال فرستادن، باید کاري کنیم که همه  147
 .ارسال شود حتی اگر چندین بار تکرار کنیممفهوم 

 درست 

 درست .در مواجهه با تعارض باید تعارض را مدیریت کرد 148

 .باید تعارض را مدیریت کرد در مواجهه با تعارض کدام صحیح می باشد ؟ 149
 

در مورد سازماندهی کالس و وسایل مورد نیاز کدام  150
 مورد باید رعایت گردد؟

 همه موارد 

درمواردي که دانش آموز مشکل اخالقی یا رفتاري دارد  151
 .می توان از راهکار اجتناب استفاده کرد

 نادرست

دلیل وابستگی افراد در مدرسه سلسله مراتب سازمانی  152
 .است

 نادرست 

راز دار بودن یکی از راهکارهاي مواجهه با فقر در  153
 .مدرسه محسوب میشود

 نادرست

154  
توسعه ي حرفه اي معلم در کدام گزینه آمده  راه هاي

 است؟

 

اقدام پژوهی و خودیادگیري و خود تنظیمی 
 معلم
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رهبران آموزشی باید اهداف کلی و دست یافتنی را  155
 . ترسیم کنند

 نادرست

رهبري آموزشی مولفه یا رمز اثربخشی یک رهبر در  156
 .مدرسه است

 نادرست 

رهبري تحولی یعنی :جاذبه و فرمندي خاص براي  157
 پیروان 

 درست 

رهبري توزیعی به عدم مشارکت دیگران در رهبري  158
 اشاره می نماید

 نادرست 

رهبري فرآیند انگیزش در مدرسه یکی از ده رمز اثر  159
 .بخشی رهبري آموزشی محسوب می شود

 درست 

رهبري فرآیند مدیریت کالس یکی از موضوعات  160
 رهبري تحصیلی محسوب می شود 

 درست

رهبري فرآیند مدیریت کالس یکی از موضوعات  161
 .رهبري تحصیلی محسوب می شود

 درست 

 براي خاص فرمندي و جاذبه ؛ یعنی رهبري موقعیتی 162
 . پیروان

 نادرست 

گزینه آمده  رویکردهاي مربوط به یادگیري در کدام 163
 است؟

 رفتارگرایی ، شناخت گرایی ، سازنده گرایی

 
 نادرست .به بعد می باشد 1930ساختار زمانی مربوط به سال  164

ساختار سازمانی و اجتماعی در محیط بسته مورد  165
 مطالعه قرار می گیرد 

 نادرست 

ساختار سازمانی یکی از ساختارهاي نهاد آموزشی  166
 است 

 درست 

ساختار کالسیک از ........ شروع شد و تا ...... ادامه  167
 یافت 

 1930-انقالب صنعتی 

 نادرست .به بعد می باشد 1930ساختار کالسیک مربوط به سال  168

 1930از انقالب صنعتی تا  ساختار کالسیک مربوط به کدام دوره می باشد ؟ 169
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ساختار کالسیک و ساختار اجتماعی از ساختارهایی  170
 هستند که در محیط بسته مورد مطالعه قرار می گیرد 

 درست 

ساده ترین و بدیهی ترین جمله اي که بیانگر فرهنگ  171
 یک سازمان می باشد چیست؟

 شخصیت 

سازمان دهی از کارکرد هاي مدیریت آموزشی سنتی  172
 .محسوب می شود

 درست

سبک تصویري یکی از سبک هاي تدریس و یادگیري  173
 .ریاضی می باشد

 درست

سبک لجام گسیخته یکی از انواع سبک هاي رهبري  174
 . محسوب می شود

 درست

سبک یادگیري یکی از تنوعات مورد نظر در مدارس  175
 . می باشد

 درست 

 نادرست  . سنجش پایانی ، نـه گفتن به نمره است 176

در سطح کالن می تواند باعث اصالح تدریس سنجش  177
 .شود

 نادرست

سنجش در سطح کالن می تواند باعث اصالح نظام  178
 .آموزشی شود

 درست 

سواستفاده از قدرت افراد انگیزه شان را براي کارکردن  179
 در ساختار از دست بدهند 

 درست

شخص مدیر به خاطر روابط غیر رسمی که دارد تاثیر  180
 .گذارتر است

 درست 

شرکت معلمان و والدین و دانش آموزان در همه ي  181
 تصمیم گیري ها کوتاه بینانه است 

 درست 

شرکت معلمان و والدین و دانش آموزان در همه ي  182
 .است تصمیم گیري ها یک راهکار مثبت

 نادرست

طبق تعریف نظریه ي انسان مداري افراد مهم نیستند  183
اهداف سازمان مهم هستند و به ویژگی ها و نیازهاي 

 افراد و مخاطبان توجهی نمی شود 

 نادرست 
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طبق تعریف نظریه ي تولید مداري افراد مهم نیستند .  184
اهداف سازمان مهم هستند و به ویژگی ها و نیازهاي 

 .نمی شودافراد و مخاطبان توجهی 

 درست

طبق نظریه ي نمادین، مدرسه صحنه ي نمایش  185
 می باشد  . اخالقیات

 نادرست

طراحی نتایج یادگیري در تدوین برنامه عمل باید انجام  186
 . شود

 نادرست

بیانگر چه نوع  "ز گهواره تا گور دانش بجوي "عبارت  187
 فرهنگی در مدرسه است ؟

 فرهنگ ملموس 

 اقتضایی ویژه ي کدام ساختار است ؟» بستگی دارد به « عبارت  188

عملکردها از عناصر برانگیخته شدن در مدارس  189
 محسوب می شود 

 درست 

فرآیند تصمیم گیري را خوب است از گروهی به فردي  190
 تبدیل کنیم البته بر اساس اقتضاعات 

 درست 

 فرآیند تصمیم گیري را خوب است از مشورتی به یک 191
 .طرفه تبدیل کنیم البته براساس اقتضاعات

 درست 

فرآیند تصمیم گیري را فقط باید از یک طرفه به  192
 .مشورتی تبدیل کنیم

 نادرست

فرآیند جمع آوري اطالعات در حین انجام تدریس و  193
 .یادگیري ، ................ نامیده می شود

 سنجش تکوینی 

در حین انجام تدریس و فرآیند جمع آوري اطالعات  195
 .یادگیري ، ارزشیابی نامیده می شود

 نادرست

 نادرست .فقط تشویق است که انگیزش را باال می برد 196

قدرت مالکیت یعنی ما روي افکار و ایده ها و خالقیت  197
 خود نیز مالکیت داریم

 درست 

 نادرست  قدرت نشان دادن توانمندي است  198

 درست  اشد می ب توانایی بالقوه و یک توانایی بالفعلقدرت یک  199
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قدرتی خوب هست که شرایط را براي گروهی که می  199
 . ماند و نظر می دهد مهیا کند

 درست 

 ارتباط در و هماهنگ باید اي مدرسه  قوانین کالسی و 200
 . باشند هم با

 درست 

 همان قوانین و مقررات و انتظارات کالسی بهتر است در 201
 .کلمه اي بیان شوند 5تــا  3شروع به صورت قوانین 

 درست 

قوانین و مقررات و انتظارات کالسی بهتر است در همان  202
 .شوند بیان شروع به صورت قوانین مفصل و مکتوب

 نادرست

کار اصلی مدیر یا رهبر آموزشی در مدرسه اعمال  203
 صحیح قدرت است 

 درست 

کارکرد خاستگاه شخصی قدرت این است که افراد  204
 بدون تفکر و نقد و دلیلی فرمان ها را می پذیرند 

 نادرست

کدام جمله در ارتباط با عملکردي که مدیر باید داشته  205
 باشد درست است؟

به افراد بگوید می توانند فعالیتی را به 
صورت آزمایشی اجرا نمایند و نتیجه آن را 

 گزارش دهند
کدام جمله در ارتباط با عملکردي که مدیر باید داشته  206

 ؟نیست باشد درست
در هنگام صحبت بااولیا از پشت میز خود 

 .بلند شده کنار آن ها بنشیند

 
باید به جاي بازخورد قضاوت مدارانه از  کدام جمله درست است ؟ 207

 بازخورد توصیفی استفاده نمود 
فرهنگ قوي آن چیزي است که به عنوان  کدام جمله درست است ؟ 208

بنیادها و ارزش هاي یک مدرسه با قدرت 
 در حال انجام است 

در بازخورد توصیفی به فرد پیشنهاداتی  کدام جمله درست است؟ 209
ارائه می شود تا موارد نادرست را اصالح 

 .نماید

 
  کدام جمله درست است؟ 210
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والدین و یا در مدرسه زبان ارتباط با معلم، 
 .دانش آموز، متفاوت است

 
مهارتهاي کانال فرستادن به معناي توانایی  کدام جمله درست نیست ؟ 211

 در ارسال پیام هاي غیر کالمی است 
چسب سازمانی در واقع همان ظاهر و  ؟نیست کدام جمله درست 212

 عملکرد یک مدرسه است
معلم تسهیل گر کدام رویکرد دانش آموز محور بوده و  213

 است؟
 سازنده گرایی

کدام فرهنگ معتقد است که دانش آموز با وجود  214
جنبش و پویایی که دارد، به قصد یادگیري به مدرسه 

 آمده و باید برایش احترام قائل شد؟

 فرهنگ انسان گرایانه

 

کدام فرهنگ هیچ گونه احساس کرامت و شخصیتی  215
 براي دانش آموز قائل نمی گردد؟

 فرهنگ قیومی

کدام گزینه از وجوه بارز ساختار اجتماعی محسوب  216
 نمی شود ؟

 توجه به گروههاي غیر رسمی 

کدام گزینه در مورد اهداف و برنامه ریزي ها صحیح  217
 نمی باشد؟

براساس اتفاقات روز برنامه اي خاص ایجاد 
 .کرد

 
 جلسات در کدام مورد از انواع تصمیم گیري معلمان  218

 باشد؟ نمی
 غیر فعال باشد و مدیر نظر بدهد

در شرایط » قدرت مدیریت « کدام مورد از راهکارهاي  219
  ؟ باشد نمی             اضطرار

بالفاصله مشکل را به مراجع اداري مانند 
حراست اداره اطالع دهیم تا تصمیمی 

 گرفته شود
مدرسه کدام مورد از راهکارهاي ارتقا تصمیمات در  220

 محسوب نمی شود ؟
 قدرت تصمیم گیري 

کدام مورد از راهکارهاي عملی براي رهبري تنوعات و  221
 تفاوت ها نمیباشد؟

به هوش هاي چندگانه ي دانش آموزان 
 توجه داشتن 
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کدام مورد از راهکارهاي مدیریت تعارض در سطح  222
 مدرسه محسوب نمی شود ؟

 نیازسنجی

 سبک مردمی هاي رهبري محسوب نمی شود ؟کدام مورد از سبک  223

 
کدام مورد از عوامل تاریک که توصیه شده مدیر از آن  224

 ها اجتناب کند ، محسوب نمی شود ؟
 خود راي بودن

 
کدام مورد از عوامل تاریک که توصیه شده مدیر از آن  225

 ها اجتناب کند ، محسوب نمی شود ؟
سه  خود شیفتگی ، دروغ و تزویر، همدردي

عامل تاریکی هستند که دوري از آن ها به 
 .مدیران توصیه شده است

 پرورش افراد و کارکنان کدام مورد از مراحل تدوین برنامه راهبردي نمی باشد ؟ 226

کدام مورد از مسائل اخالقی مطرح شده در قدرت  227
 نیست ؟

 سودجویی

 خاصیکدام مورد از منابع زیر براي ایجاد تغییر اهمیت  228
 ندارد ؟

 منابع عملی

 منابع مالی و مادي کدام مورد از منابع نیاز سنجی نیست ؟ 229

 
کدام مورد از موضوعات رهبري تحصیلی محسوب نمی  230

 شود ؟
 رهبري فرآیند ارتباط در مدرسه

 
 نهراسیدن از تعارضات متعدد نیست ؟» تعارض خودساخته « کدام مورد از نتایج  231

 
مورد از نیازهاي انسان در نظریه ي مزلو محسوب کدام  232

 نمی شود ؟
 قدرت 

کدام مورد جزء جنبه هاي تعاملی مدیریت کالس درس  233
 نیست؟

 سازمان دهی مدیریت زمان در کالس

 
کدام مورد جزو راهنماي عملی و کاربردي جهت رهبري  234

 در حوزه فرهنگ مدرسه نیست ؟
مدیر باید دانش آموزان و معلمینی که 

مراجعه می کنند را حتما امیدوار کند چه 
 بسا این امید واهی باشد 
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 رتغیی  کدام مورد در ارزشیابی فرآیند عملیاتی نمودن 235
 ؟ ندارد کاربردي

در آغاز عملیاتی نمودن ارزشیابی انجام 
 .شود

 
 حالتی بیرونی است باشد ؟صحیح نمی » انگیزش « کدام مورد در تعریف  236

کدام مورد در سطح عمومی و کالن مطرح می شود و  237
 کل فرآیندهاي مدرسه را در بر می گیرد ؟

 رهبري آموزشی 

 اختالل در سخن گفتن کدام مورد در گروه دانش آموزان چالشی نیستند؟ 238

 
 راهبردي اهداف به مربوط هاي  کدام مورد در ویژگی 239

 است؟ نشده مطرح
 کوتاه مدت است

کدام مورد منجر به تدریس اثربخش و یادگیري عمیق  240
 می شود؟

 مدیریت کالس

وقتی اختالف نظربین دو دبیر  در روش  کدام مورد می تواند تعارض مفید باشد ؟ 241
 تدریس باشد

 همه موارد  کدام نوع سنجش بهتر و موثرتر است؟ 242

زیر در محیط بسته مورد کدام یک از ساختار هاي  243
 مطالعه قرار می گیرد

 ساختار کالسیک و ساختار اجتماعی

در تدریس به یادگیري هاي قبلی دانش  ؟نیست کدام یک از گزینه ها در رابطه با رفتار گرایی 244
 .آموزان توجه می شود

 
کدام یک از موارد زیر به عنوان منبع خالقیت و تقویت  245

 مطرح شده است؟کننده ي تفکر خالق 
 اتفاق و پیشامد 

 همه موارد  کدام یک از ویژگی ها مربوط به سنجش پایانی است؟ 246

کدامیک از مهارت هاي ارتباطی ، به معناي این است  247
 که فرد توانایی پیدا کند و بتواند مفهوم را برساند؟

 مهارت هاي کانال فرستادن

 
راهبردي بیانیه ي گام اول در مراحل تدوین برنامه ي  248

 .ماموریت است
 درست 
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گام اول در مراحل تدوین برنامه ي راهبردي تدوین  249
 .چشم انداز است

 نادرست 

گام هاي اجرا شده براي تغییر نباید متوالی و پشت سر  259
 .هم باشند

 درست 

گام هاي متوالی و پشت سر هم از گام هاي اجراي تغییر  260
 نمی شود به صورت تلفیقی محسوب

 نادرست

 درست .گاهی اوقات بودن تعارضات مفید است 261

 تصمیمات درگرفتن گاهی معلمان دوست ندارند که 262
 . یافت را آن دلیل باید که کنند شرکت

 درست

گروهی می خواهند کار خودشان مطلوب باشد و کار  263
دیگران را نادیده می گیرند از تعارضات با اهداف مانعه 

 .می باشدالجمع 

 نادرست

گزینه سازي و انتخاب گزینه ها از گام هاي اجراي  264
 .تغییر به صورت تلفیقی محسوب می شود

 درست 

مدیر باید دانش آموزان و معلمینی که مراجعه می کنند  265
 .را حتما امیدوار کند چه بسااین امید واهی باشد

 نادرست

مدیر باید دانش آموزان و معلمینی که مراجعه می کنند  266
 نباید این امید، واهی باشدرا حتما امیدوار کند ولی 

 درست 

مدیران باید جشن ها و مراسم آیینی مفصلی را براي  267
 موفقیت برگزار نمایند 

 درست 

مدیریت کالس درس یعنی ؛ فراهم آوردن شرایط  268
 سنجش و  آموزش

 نادرست

مدیریت کالس منجر به تدریس اثربخش و یادگیري  269
 .عمیق می شود

 درست

 به عاطفی تعارضات تا کنیم پیشگیري و  مراقب باشیم 270
 .نیایند وجود

 درست
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مرحله ي قبل از مشاهده ، مرحله ي حین مشاهده ي  271
تدریس و کنفرانس بعداز تدریس مراحل نظارت بالینی 

 .هستند

 درست

 نادرست . هستند ها آزمون انواع از مصاحبه و  مشاهده 272

معلمان گله دارند که تصمیم گیرنده مدیر است و  274
 .تصمیم ما می تواند هماهنگ کننده باشد

 نادرست

 نادرست  .منابع مالی و مادي از منابع نیاز سنجی است 275

این است که شخص نیاز دارد » نیاز به کمال « منظور از  276
 .خالقیت و خود شکوفایی برسدتا به 

 درست

شخص نیاز دارد تا به خالقیت و خود  در نظریه مزلو چیست ؟» نیاز به کمال « منظور از  277
 .شکوفایی برسد

 
بر اساس تجربه ي خود کار را پیش می  منظور از برنامه روزي کدام گزینه است ؟ 278

 .برند

 
پایانی می منظور از سنجش از یادگیري همان سنجش  279

 باشد
 درست

منظور از سنجش براي یادگیري ، سنجش ....................  280
 .است

 تکوینی

منظور از سنجش براي یادگیري ، سنجش تکوینی  281
 .است

 درست 

 درست .ودسنجی استه عنوان یادگیري خمنظور از سنجش ب 282

منظور از فرآیند هاي ذهنی در شناخت گرایی  283
 .انواع تفکرو موارد انتزاعی است استدالل،

 درست 

 موارد گرایی شناخت در ذهنی هاي منظور از فرآیند 284
 .است  مشاهده قابل و عینی

 نادرست 
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مهارت هاي ارتباطی از طریق مهارت هاي کانال  285
فرستادن، گوش دادن، صحبت کردن و بازخورد ارتقا 

 .می یابند

 درست 

طریق مهارتهاي کانال فرستادن مهارتهاي ارتباطی از  286
 گوش دادن صحبت کردن و بازخورد ارتقا می یابند

 درست

 همه موارد  مولفه هاي مدیریت کالس درس کدام است ؟ 287

مولفه یا رمز اثربخشی یک رهبر در مدرسه رهبري  288
 .تحصیلی می باشد

 درست

مولفه یا رمز اثربخشی یک رهبر در مدرسه کدام مورد  289
 ؟ است

 رهبري تحصیلی

 همه موارد نظارت آموزشی چه نقشی می تواند داشته باشد؟ 290

نظارت آموزشی رویکردي حمایتی دارد و از تدریس ،  291
 .یادگیري و معلم حمایت می نماید

 درست 

نظارت آموزشی رویکردي حمایتی دارد و فقط از  292
 .مینماید حمایت یادگیري

 نادرست 

 از فقط  رویکردي حمایتی دارد و نظارت آموزشی 293
 .مینماید حمایت تدریس

 نادرست 

نظارت بالینی براي کدام دسته از معلمان اجرا می  294
 گردد؟

 معلمان تازه کار 

نظارت بالینی براي معلمان با سابقه ي زیاد اجرا می  295
 .گردد

 نادرست

نظارت تحصیلی و آموزشی از ابتدا به صورت مشارکتی  296
 .معلم محور اجرا می شده استو 

 نادرست 

نظارت تحصیلی و آموزشی در ابتدا نظارت محور بوده و  297
اکنون معلم محور است.در ابتدا به صورت فرد محور 

اجرا می شده واکنون به صورت مشارکتی و گروه محور 
 .اجرا می گردد

 درست
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نظارت تحصیلی و آموزشی یعنی؛ همه ي فعالیت هایی  298
مدیران عالقمند براي توسعه ي تدریس و یادگیري که 

 .معلمان انجام می دهند

 درست

نظارت معلمان هم رشته ، هم پایه و هم  ...................... نظارت همتا اشاره دارد بر 299
 سطح بر فعالیت هاي معلم

 
نظریه هاي رهبري با ارائه ي ایده ها و راهکارهاي  300

مناسب اثبات شده بین اندیشمندان به رهبران کمک 
 می کند 

 درست 

نظریه هاي رهبري عمومیت دارند و براي همه ي ابعاد  301
 اجتماع و سازمانها کاربرد دارند

 درست 

نظریه ي چندگانگی هوش جزو نظریه هاي معروف  302
  هوش می باشد

 درست

نظریه ي رفتاري رهبري شامل دو بعد ............. و  303
 . است   ................

 انسان مداري ـ تولید مداري

 
نظریه ي رفتاري رهبري شامل دو بعد است . آن دو بعد  304

 در کدام گزینه آمده اند؟
 انسان مداري ـ تولید مداري

 
هوش تحت  نظریه ي سه وجهی می پردازد به این که 305

 .تاثیر عوامل ژنتیک تقسیم بندي می شود
 نادرست

نظریه ي هوش خالق جزو نظریه هاي معروف هوش می  306
 باشد

 نادرست

نفوذ اجتماعی و گروهی رهبر جزو ویژگی هاي ...........  307
 است 

 رهبري آموزشی 

 نادرست .نقش رهبر آموزشی فقط ارزشیابی معلم است 308

کردن تغییر یعنی تا زمان پایان مدیریتمان آن نهادینه  309
 تغییر ادامه پیدا کند

 نادرست 

 تعارض «  نهراسیدن از تعارضات متعدد از نتایج 310
 . است » خودساخته

 درست
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هدف از ارزشیابی معلم ، گردآوري نتایج براي  311
 .پاسخگویی، انگیزش و نگهداشت معلم است

 درست 

 نادرست .، اصالح اهداف آموزشی است هدف از سنجش تکوینی 312

 اصالح تدریس و یادگیريهدف از سنجش تکوینی ،  313
 .است

 درست

 اصالح تدریس و یادگیري هدف از سنجش تکوینی کدام است؟ 314

هر مدیري بخواهد تعارضات را به صفر برساند موفق  315
 .خواهد بود

 نادرست 

اجتماعی محسوب همدردي یکی از وجوه بارز ساختار  316
 .می شود

 درست 

هنجارهاي پذیرفته شده و یا غیر پذیرفته شده که به  317
صورت ضعیف در حال انجام است بیانگر کدام نوع 

 فرهنگ می باشد؟

 فرهنگ ضعیف 

 نادرست  هوش تحلیلی همان هوش ذهنی است  318

 درست .هوش تحلیلی یعنی همان تصمیمات خردمندانه است 319

 نادرست .خالق همان تصمیمات خردمندانه است هوش 320

هوش فضایی یکی از انواع هوش مطرح شده در نظریه  321
 .ي چندگانگی هوش می باشد

 درست

هیچ کاري را بدون مشورت انجام ندادن اعتماد زیاد به  322
زیردستان و همه را به یک چشم دیدن و صداقت و 

 درستکاري از ویژگی رهبران تحولی هستند 

 درست 

واضح صحبت کردن از روش هاي افزایش کدام مهارت  323
 است؟

 مهارت سخنرانی 

وقتی اختالف نظر بر اساس اهداف شخصی باشد تعارض  324
 .مفید خواهد بود

 درست

وقتی اختالف نظر بین دو دبیر در روش تدریس باشد  325
 تعارض مفید خواهد بود 

 درست 
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آموزان به آینده شغلی خود وقتی در مدرسه اي دانش  326
 امیدوار باشند بیانگر چه فرهنگی در مدرسه است ؟

 فرهنگ مثبت اندیشی 

وقتی رهبر آموزشی به فردي که در حال صحبت با وي  327
است می گوید تا بخشی از کالمش را یکبار دیگر تکرار 

کند کدامیک از روش هاي افزایش مهارت را به کار برده 
 است ؟

 ردن از مهارت گوش دادن روش سوال ک

وقتی رهبر آموزشی به فردي که در حال صحبت با وي  328
است می گوید لطفا کمی بیشتر توضیح بده کدامیک از 
روشهاي افزایش مهارت گوش دادن را به کار برده است 

 ؟

 تشویق کردن 

وقتی رهبر آموزشی به فردي که در حال صحبت با وي  329
بیشتر در مورد این مطلب  است می گوید می شود کمی

توضیح دهید کدامیک از روش هاي افزایش مهارت را 
 به کار برده است ؟

 روش تشویق کردن از مهارت گوش دادن 

وقتی صدایی بدون درك مفهوم آن به گوشمان می  330
 رسد ما کدام عمل را انجام می دهیم ؟

 شنیدن 

 همه موارد  است ؟ویژگی رهبران تحولی در کدام گزینه ذکر شده  331

یک مدیر و یا رهبر آموزشی باید قلمرو و فرهنگ خود  332
 را بشناسد 

 درست 

یکی از اولویت هاي تدریس و یادگیري ، مدیریت رفتار  333
 .دانش آموزان است

 نادرست

یکی از اولویت هاي تدریس و یادگیري ، مدیریت کالس  334
 .است

 درست 

 مدیریت کالس تدریس و یادگیري کدام است؟یکی از اولویت هاي  335

یکی از رویکردهاي نوین رهبري آموزشی در سطح  336
 مدارس مدیریت ...................است 

 توزیعی 

یکی از معروف ترین نظریه هاي حوزه ي موقعیتی یا  337
 اقتضایی کدام است؟

 بولمن و دیل
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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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