سواالت آیین نامه اجرایی مدارس -مصوب 30مرداد 79
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نمونه - 1آیین نامه اجرایی مدارس

 -1ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ...........و..........ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﻒ :ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ ج :اوﻟﯿﺎ ءداﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮ

ب:ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و اوﻟﯿﺎء داﻧﺶ آﻣﻮزان د:ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ

 - 2ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺪام رﮐﻦ از ارﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﺳﺪ .
اﻟﻒ :اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء ج :ﻣﺪﯾﺮ و اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء

ب :ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن د:ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ

 - 3ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺑﻼغ ﺷﺮح و ﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮐﯿﺴﺖ.
اﻟﻒ:اداره آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﻣﺤﻞ ج :ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ
ب :ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش اداره د :ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ

 - 4ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮراﻫﺎ واﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ ء و ﻣﺮﺑﯿﺎن ................
اﻟﻒ :ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪد ج :ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ
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ب :ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪد در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ د :ﺗﺎﯾﮏ ﺳﺎل آﻣﻮزﺷﯽ

اﻟﻒ :ﻣﺪﯾﺮ ج:
 -5ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ و اداري و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه .
ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ

ب :ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن د :اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء وﻣﺮﺑﯿﺎن

 - 6ﯾﮏ ﻧﻔﺮاز ﻣﺮﺑﯿﺎن اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﺸﺎوران ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻀﻮ
اﻟﻒ :اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ ء و ﻣﺮﺑﯿﺎن ج :ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن

 - 7ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت داﺧﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
اﻟﻒ  :ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ج :ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن

ب  :ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ د :ﻣﺪﯾﺮ و ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن

 - 8ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب دﺑﯿﺮ ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ

اﻟﻒ :ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ج :در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء

ب :ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ و ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن د :ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن
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ب :ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ د :ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ

 - 9ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
اﻟﻒ :ﻣﺪﯾﺮ و ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ ج :ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ

ب :اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ ء وﻣﺮﺑﯿﺎن د :ﺷﻮراي داﻧﺶ آﻣﻮزي

 -10اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز  ،اﺳﺘﻌﺪاد و ﻋﻼﯾﻖ آﻧﺎن از وﻇﺎﯾﻒ اﻟﻒ :ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ
ج :ﻣﺪﯾﺮ

ب :اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ ء و ﻣﺮﺑﯿﺎن د :ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن

 - 11ﻫﻤﮑﺎري در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ
اﻟﻒ :ﺷﻮراي داﻧﺶ آﻣﻮزي ج :اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن

ب:ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن د :ﻣﺪﯾﺮ و ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ

 - 12زﻣﺎن ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮراﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ ء ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﻣﺤﻞ
اﻟﻒ :ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ج :ﻫﺮ دو ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر

ب :ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر د :ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر

 - 13ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﻊ آزاد .

اﻟﻒ :ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ج :ﺑﺎ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ اداره ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
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ب :با موافقت کمسیون خاص مجاز است د  :ممنوع است
 -14وقفه تحصیلی و غیبت موجه
الف :ترک تحصیل محسوب می شود ج :ترک تحصیل محسوب نمی شود
ب :سه ماه بیشتر ترک تحصیل محسوب می شود د :کمتر از سه ماه ترک تحصیل نمی شود
 – 15انتقال دانش آموز از یک منطقه آموزشی به منطقه دیگر آموزشی در جریان سال تحصیلی
الف :با موافقت کمسیون خاص مبدا بالمانع است ج :با موافقت شورای معلمان مقصد بال مانع است
ب :با موافقت آموزش وپرورش مقصد بالمانع است د :با موافقت مدیر مدرسه مبدا بالمانع است
 - 16مدیر مدرسه موظف است حداکثر تا ...............پرونده تمامی دانش آموزان را بررسی نماید.
الف :هفته دوم مهرماه هر سال ج :قبل از شروع سال تحصیلی
ب :هفته سوم آبان هر سال د :حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی
 -17ثبت نام از دانش آموزی که به دالیل مختلف از قبیل کبر سن  ،مردودی یا مشروطی بیش از دفعات مجاز و نظایر آن برعهده.
الف  :امتحانات ادارات محل ج :کمسیون خاص اداره آموزش و پرورش
ب :آموزش ادارات محل د  :شورای مدرسه
 -18برگزاری امتحان غیر نهایی در خارج از مدرسه از دانش آموزی که قادر به حضور در جلسه امتحانی مدرسه نیست از وظایف:
الف  :امتحانات اداره ج :مدیر مدرسه
ب :شورای معلمان مدرسه د :کمسیون خاص
 -19شورای مالی مدرسه متشکل از
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الف) مدیر،رئیس انجمن اولیاء ،نماینده شورای معلمان ج :مدیر ،رئیس انجمن اولیا ،نماینده شورای مدرسه
ب :مدیر ،نماینده معلمان،حسابدار د :مدیر،نماینده شورای مدرسه،حسابدار

 -20ورود افراد متفرقه وکسانی که از طرف سایر دستگاههاو سازمانها برای انجام امری خاص به مدرسه مراجعه می کنند.
الف :مجاز نیست ج :به اختیار مدیر می باشد

ب :پس از هماهنگی با اداره محل بالمانع است د :مجاز است و نیاز به هماهنگی ندارد

-21درسهایی که دانش آموزبا گذراندن آنها پایه علمی یا عملی مناسبی برای ورود به بازار کار و اشتغال یا ادامه تحصیل در سطوح عالی تر رادر
الف :دروس عمومی ج :استاندارد مهارت
ب :دروس اختصاصی د :دروس انتخابی
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یک رشته یا گرایش خاص کسب می کند.

-22درسهایی که به منظور افزایش سطح اطالعات و مهارتهای مورد نیاز برای ورود به محیط کار صرفا به دانش آموز شاخه کار دانش ارائه می
شود
الف :دروس اختیاری ج :استاندارد مهارت
ب :دروس انتخابی د :تکمیل مهارت

 -23این دانش آموز از گذراندن بخش عملی درس آمادگی دفاعی معاف است ونمره بخش تئوری به عنوان نمره این درس برای وی منظور می
گردد.
الف :غایب موجه با ارائه گواهی پزشکی ج :دانش آموز استعدادهای درخشان
ب :دانش آموز استثنایی د :دانش بیماری خاص
-24ثبت نام کدام دانش آموز باید با حضور پدر یا مادر یا ولی وی صورت پذیرد.
الف :به دلیل مشکالت رفتاری ج :ورودی سال اول متوسطه
ب :عدم ثبت نام در موعد مقرر د :دانش آموز نهایی سال سوم
-25صدورتاییدیه ارزش تحصیلی بر عهده.
الف :مدیر مدرسه ج:اداره آموزش وپرورش منطقه
ب :اداره ارزشیابی و امتحانات استان د :دایره آموزش متوسطه منطقه
-26به منظور تقویت اعتماد به نفس ،تحکیم آموخته ها – پرورش روحیه تحقیق ،تفکر ،تالش ،ابتکار و فعالیت گروهی انجام می شود.
الف:ارزشیابی تراکمی یا پایانی ج  :ارزشیابی مستمر
ب :ارزشیابی تکوینی د :موارد ب وج
-27به منظور حصول اطمینان از میزان تحقق هدفهای آموزشی وپرورشی انجام می شود.

الف:ارزشیابی آغازین ج :ارزشیابی تراکمی
ب :ارزشیابی تکوینی یا مستمر د :هیچکدام
-28ارزشیابی از این دروس به صورت مستمر بوده و از مجموعه فعالیت های دانش آموز در طول هر نوبت انجام می شود و ارزشیابی پایانی
ندارد.
الف :درسهای تکمیل مهارت ج :دروس پرورشی
ب :درسهای انتخابی د :دروس عمومی
 -29حداکثر مهلت تحویل نمرات به دفتر واحد آموزشی توسط معلم مربوطه به ترتیب در ارزشیابی تکوینی و پایانی عبارت است از
الف :هر یک دو هفته مهلت دارد ج :دو هفته و یک هفته
ب :یک هفته ودو هفته د :حداکثر برای هرکدام یک هفته بعد از آزمون
 -30حداکثر زمان اعال م نمرات امتحانات نهایی از سوی رئیس حوزه تصحیح و اداره آموزش وپرورش محل به واحد آموزشی.
الف ::یک هفته پس از آخرین امتحان ج :سه روز پس از آخرین تصحیح اوراق نهایی
ب :حداکثر دو هفته بعد از آخرین امتحان د :ده روز می باشد
-31نمره این دروس اگر از 10کمتر باشد این نمره از دانش آموز پذیرفته می شود ودر معدل ساالنه و شرایط ارتقا ء دانش آموز تاثیر ندارد ولی
در معدل کل محاسبه می شود.
الف :دروس پرورش ج :دروس تکمیل مهارت
ب :دروس انتخابی د :دروس اختیاری
 -32مهلت اعتراض به نمرات امتحانات پایانی هر نوبت یا دوره تابستانی یا شهریور یا دی ماه اعم از نهایی و غیر نهایی
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الف :حداکثر  3روز ج :حداکثر در داخلی  3روز و نهایی  7روز
ب :حداکثر  7روز د :حداکثر  5روز

-33نمره کدام دروس غیر قابل اعتراض بوده و نمره اعالم شده قطعی خواهد بود
الف :عملی (غیر کتبی ) کارگاهی ج :دروس شفاهی
ب :عملی استاندارد مهارت د :هر سه مورد

 -34اخذ امتحان از دانش آموز غایب موجه در سهای غیر نهایی درنوبت دوم یا شهریور با درخواست ولی دانش آموز و موافقت مدیر واحد

الف 5 :روز ج :یک هفته
ب :دو هفته د 3 :روز
 -35زمان تغییر رشته یا شاخه در دوره روزانه حداکثر تا پایان ........امکان پذیر است
الف :پایان خرداد سال اول متوسطه ج :پایان شهریور سال دوم متوسطه
ب :پایان خرداد سال دوم متوسطه د :پایان شهریور سال اول متوسطه
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آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ...........ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن از درس ﯾﺎ دروس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

نمونه  - 2آیین نامه اجرایی مدارس

-1کدام مورد از ارکان و شوراهای مدرسه نمی باشد
الف-:شورای معلمان ب :مدیر مدرسه ج شورای تربیت بدنی مدرسه د:شورای دانش آموزان
 -2تفاوت سن ثبت نام دانش آموزان راهنمایی در پایه های اول تا سوم مناطق شهری با روستایی چند سال است؟
الف -یک سال ب دو سال ج سه سال د چهارسال
-3انتق ال دانش اموز از یک منطقه به منطقه ای دیگر تا چه زمانی قبل از امتحانات امکان پذیر است؟
الف -یک روز ب یک هفته ج یک ماه د دو هفته
 -4حداقلّ سنّ ثبت نام در امتحانات متفرقه دوره راهنمایی تحصیلی(جامع)چندسال ذتمام می باشد؟
الف  16سال ب 17سال ج 18سال د 19سال
ابتدایی :حداقل 10سال
 -5مدیر مدرسه موظّف است حدّاکثر تاچه زمانی پس از شروع سال تحصیلی پرونده تمامی دانش آموزان را بررسی نماید؟

الف یک هفته ب یک ماه ج دو ماه د دوهفته
 -6ادامه تحصیل دانش آموزان ازدواج کرده به صورت دانش آموزعادّی و روزانه چگونه است؟
الف در مدارس روز انع عادی نمی تواند ادامه تحصیل دهد ب فقط به صورت متفرقه می تواند ادامه تحصیل بدهد ج با رعایت سادگی و خودداری
از ابراز مسائل ازدواج می تواند ادامه تحصیل بدهد د استفاده از وسایل زینتی منعی ندارد
-7صدور تاییدیه ارزش تحصیلی بر عهده کدام مرجع است ؟
الف مدرسه و شخص مدیر ب اداره آموزش و پرورش منطقه ج اداره کل آموزش و پرورش د تمام موارد
-8انجام بازدیدهای علمی ،تفریحی و تربیتی از چه ایّامی ممنوع می باشد؟
الف در ایام برگزاری امتحانات رسمی و از یک هفته قبل ب درایّام برگزاری امتحانات رسمی و از یک ماه قبل ج درهیچ زمان ممنوعیت ندارد د
بانظروتشخیص مدیردر هرزمانی امکان پذیر است.
 -9کدامیک از درآمدهای مدرسه باید به حساب بانکی مدرسه واریز و تحت نظر شورای مالی مدرسه هزینه شود؟
الف سرانه دانش آموزی ب وجوه حاصل از خدمات فوق برنامه ج کمکهای مردمی د هرسه مورد
-10اعزام دانش آموزان برای بازدید و اردو به خارج از محدوده شهرستان نیاز به موافقت کدام مراجع ذیل نیست؟
الف اداره آموزش و پرورش محل ب شورای مدرسه ج اولیاء دانش آموزان د شورای دانش آموزی
-11غیبت غیر موجّه سه ماه متوالی و بیشتر دانش آموزان مشمول ار نظر مقرّرات نظام وظیفه چگونه است؟
الف ترک تحصیل تلقی می شود ب ترک تحصیل تلقی نمی شود ج وقفه تحصیلی محسوب می شود د هیچکدام
:
-12به هنگام مشاهده عالئم بیماری در دانش آموز ،مدیر مدرسه موظّف است
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پرورش خبردهد

ﻧ

الف مراتب را به اطالع ولی دانش اموز برساند ب دانش آموز را به درمانگاه اعزام نماید ج دانش آموز را به مرخصی بفرستد د به اداره آموزش و
-13درمورد دانش آموزی که تاخیر ورود مکرّر و غیبت بیش از حدّدارد،مدیر مدرسه با نظر کدام مرجع مفاد ماده  76را اجرا می کند؟
الف انجمن اولیاء و مربیان ب شورای معاونین اداره ج شورای دانش اموزی د :شورای مدرسه
-14در مورد تشویق دانش اموزان،رعایت کدام مورد صحیح نیست

الف مالک اصلی تشویق سعی و کوشش وی در مقایسه با وضع قبلی خود می باشد ب تشویق هیچ دانش آموزی نباید سبب تحقیر دانش آموز دیگری
شود ج نیاز به درج تشویق های مهم در پرونده تحصیلی دانش آموز نیست د :تشویق باید به گونه ای باشد که علت آن برای دانش آموز و سایرین
-15در اجرای ماده 76کدام مورد نیاز به اخذ موافقت اداره اموزش و پرورش منطقه دارد؟
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مشخص باشد

الف انتقال به مدرسه دیگر ب اخراج ازمدرسه به صورت موقّت و مدّت سه روز ج اخطار کتبی به دانش اموز د مدیر نیازی به موافقت اداره اموزش و
پرورش در این زمینه را ندارد.
-16مدّت فعالیت شوراها و انجمن اولیاءو مربیان تا چه زمانی می باشد؟

الف دو سال متوالی می باشد ب تا تشکیل شوراها و انجمن سال تحصیلی بعد می باشد ج با نظر رئیس اداره و مدیر مدرسه می باشد د براساس آراء
و نظر اعضاء می باشد
-17در مواردی که تصمیم های اتّخاذ شده در انجمن اولیاءمربیان یا هر یک از شوراهای مدرسه ،با نظر مدیر مغایر باشد:

الف نظر مدیر در اولویّت قرار دارد و اجرا می شود ب مدیر موضوع را به اداره منعکس کرده و نظر رئیس اداره اجرا می شود ج رای و نظر شورای
مربوط اولویّت داشته و اجرا می شود .د از شورای معاونین اداره استعالم می شود و اجرا می شود
-18مدرسه با موافقت کمیسیون خاصّ،عالوه بر مندرجات آیین نامه اجرایی چه تسهیالتی برای دانش آموزان قائل می شود؟
الف ثبت نام بدون حضور دانش آموز در کالس از دانش آموزی که به علّت بسیار خاصّ قادر به حضور در کالس نمی باشد.
ب اخذ امتحان از دانش آموزی که در امتحانات هماهنگ غیبت غیر موجّه داشته است.
ج برگزاری امتحان غیر نهایی در خارج از مدرسه از دانش آموزی که قادر به حضور در جلسه امتحانی نیست.
د موارد 1و 3صحیح است.
-19اگر مدیر مدرسه در طول سال تحصیلی متوجّه شد که دانش آموزی در همان سال یا سالهای قبل بر خالف مقرّرات ثبت نام شده است،باید چه
اقدامی انجام دهد؟
الف بالفاصله دانش آموز را اخراج کند .ب مدیر شخصا" در این باره تصمیم گیری کند .ج شورای معلمان دراین باره تصمیم می گیرند د موضوع را
به اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش کند.
-20سن متعارف برای ثبت نام دانش آموزان در پایه های اول ،دوم و سوم در مدارس راهنمایی به ترتیب چندسال است؟
الف 12،13،14سال ب 11،12،13سال ج 10،11،12سال د 12،14،16سال

حداکثر مناطق شهری به ترتیب ،15
 16و  17سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری به ترتیب  18 ، 17و  19سال تمام است
-21حدّاکثر سنّ ثبت نام دانش آمور سال دوم راهنمایی در مدرسه روستایی چند سال است؟
الف 15سال ب 16سال ج 17سال د 18سال
-22محدوده زمانی مناسب برای تشکیل اولین شورای معلمان کدام گزینه می باشد؟
الف پس از پست بندی دبیران و ثبل از سال تحصیلی ب 15مهر لغایت 30مهرماه ج حتّی االمکان قبل از بازگشایی مدارس و حدّاکثر تا ده روزپس از
بازگشایی د در پایان هرماه و در محل آموزشگاهبا مسئولیّت مدیر مدرسه
-23دانش آموزی که دارای معلولیت جسمی است و قصد ثبت نام در پایه سوم مدرسه استثنایی امیدخرامه را داردحدّاکثرسن ّاوچندسال باید
باشد؟
الف 16سال ب 17سال ج 18سال د  19سال
-24ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزی که دارای مدارک تحصیلی خارجی وی برای ارزشیابی ناقص می باشد با تایید کمیسیون ارزشیابی
مدارک تحصیلی خارجی و اخذ معرّفی نامه از اداره آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور تا چه زمانی بالمانع است؟
الف قبل از شروع امتحانات پایانی ب پایان امتحانات نوبت اول ج پایان سال تحصیلی د یک ماه پس ازشروع سال تحصیلی
-25پایه تحصیلی دانش آموزی که به عللی مانندعدم دسترسی به مدرسه ،بیماری و یا اقامت در خارج از کشور نتوانسته است به موقع وارد مدرسه
شود در دوره راهنمایی بامعرّفی صورت می گیرد.
الف شورای مدرسه ب اداره آموزش و پرورش محل ج مدیر مدرسه د کمیسیون خاص
-26انتقال دانش آموزان مدارس روزانه به مدارس روزانه بزرگساالن تا بالمانع است؟
محدودیّی ندارد
 -27کدام گزینه صحیح می باشد؟
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الف تا پایان امتحانات نوبت اول ب تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی ج تا یک ماه قبل از برگزاری امتحانات پایانی مدارس بزرگساالن د

الف ثبت نام و شرکت داوطلبان پسر مشمول نظام وظیفه در امتحانات متفرقه بالمانع می باشد.

ب ثبت نام و شرکت داوطلبان پسر مشمول نظام وظیفه در امتحانات بالمانع می باشد لیکن برای آنهامعافیت تحصیلی صادر نخواهدشد
ج شرکت درامتحانات متفرقه از نظر مقررات نظام وظیفه وقفه ی تحصیلی محسوب می شود.
قانونی انجام دهد.
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د مدیر مدرسه موظف است حدّاکثر تا پایان سال تحصیلی پرونده تمامی دانش اموزان را بررسی نماید و چنانچه مغایرتی مشاهده نمود اقدام

-28صدور مجوز ثبت نام در مدرسه بدون حضور در کالس برای دانش آموزی که به علّت بیماری خاصّ قادر به حضور در کالس نمی باشد برعهده
کیست؟
الف کمیسیون خاصّ اداره ب مدیرمدرسه ج دایره امتحانات اداره د معاون آموزشی منطقه
-29ثبت نام مجدد دانش آموز در همان پایه ای که قبول شده است،منطبق با کدام گزینه است؟
الف مجاز نمی باشد ب صرفا" در مدارس غیرانتفاعی ج به صورت متفرقه د موارد"ب وج"
-30آیین نامه اجرایی مدارس مصوّب چندمین جلسه ی شورای عالی آموزش و پرورش می باشد؟
الف  652ب  750ج  590د 562
-31کدامیک از گزینه های زیر از وظایف انجمن اولیاءو مربیان نمی باشد؟
الف تامین مشارکت فکری،فرهنگی،عاطفی،و آموزشی اولیاء و تقویت هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزش خانه و مدرسه
ب بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ی مشارکت موسسات و دستگاههای آموزشی خارج از مدرسه و آموزشهای علمی دانش آموزان
ج مشارکت و همکاری با شورای معلمان در برگزاری کالسهای فوق برنامه
د برنامه ریزی و تصمیم گیری برای تشکیل جلسات اموزش خانواده
-32مدیر مدرسه در موارد استثنایی حدّاکثر تا چه زمان مجاز است از دانش آموزانی که فاقد شناسنامه و مدارک تحصیلی می باشند از وی به
صورت مشروط ثبت نام نماید؟
الف قبل از امتحانات نوبت امتحانی ب حدّاکثر مدّت یک ماه ج :با موافقت کمیسیون خاص تا پایان اسفندماه د تا15مهرهرسال
-33مالک ثبت نام و محاسبه سن دانش آموزچه زمانی خواهدبود؟
الف اول مهرماه ب دوم مهرماه ج اول فروردین ماه د روزتاریخ تولد
-34ارکان شورای مدرسه عبارتنداز:
الف مدیرمدرسه،معاون مدرسه،رئیس شورای معلمان،نماینده انجمن اولیاءمربیان،شورای دانش آموزی

ب ﻣﺪﯾﺮﻣﺪرﺳﻪ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن،،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎءﻣﺮﺑﯿﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮراي داﻧﺶ آﻣﻮزي

ج ﻣﺪﯾﺮﻣﺪرﺳﻪ،ﻣﻌﺎون ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن،دو ﻧﻔﺮ از دﺑﯿﺮان ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﻤﺎﯾﻨﺪه اي از اداره

د ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ،ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ،اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎءﻣﺮﺑﯿﺎن،ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺷﻮراي داﻧﺶ آﻣﻮزي

-35ﺣﺪّ اﻗﻞ ﺳﻦّ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪارس ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﻟﻒ  13ﺳﺎل ب 14ﺳﺎل ج  15ﺳﺎل د ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد

-36داﻧﺶ آﻣﻮزي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨ ّﻠﻒ از ﻣﺪرﺳﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮدﮐﻪ ﻧﻈﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را ﺑﺮﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪو
ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف و ﮔﻤﺮاﻫﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد:

اﻟﻒ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ در ﻧﻮﺑﺖ اول از ﺣﻀﻮر در ﻣﺪارس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ب ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻧﻮﺑﺖ اول از ﺣﻀﻮر در ﻣﺪارس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ج ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻧﻮﺑﺖ اول از ﺣﻀﻮر در ﻣﺪارس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.

د ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻧﻮﺑﺖ دوم از ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮔﺮدد.

- 37ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟

اﻟﻒ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺘﺒﯽ و اﻋﻄﺎي ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻃﺮف اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ب ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﮐﻼس و اﻋﻼم آن ﺑﻪ وﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ج ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﮐﻼس در ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان د ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق

- 38اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.؟
اﻟﻒ ﺷﻮراي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ب اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ج ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ د اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن
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- 39ورود ﺑﺎزرﺳﺎن و ﻧﺎﻇﺮان اﻋﺰاﻣﯽ و اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
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او ل اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد
اﻟﻒ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ب ﺑﺎ
ﻣﺠﻮز اداره ﺑﺎﺷﺪ ج ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ د ﺑﺮاي ﺑﺎر ّ
ّ

- 40آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪارس در ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯽ و ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﯿﺪ؟

اﻟﻒ ﺗﯿﺮﻣﺎه 78ب ﻣﺮدادﻣﺎه 79ج :ﺗﯿﺮﻣﺎه  80د ﻣﺮدادﻣﺎه78

ﻣﻮﺟ ﻪ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺗﺎﯾﯿﺪ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻏﺎﯾﺒﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
-41ﻏﺎﯾﺒﯿﻦ ّ
–
اﻟﻒ ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ-ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺎص ب ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ ج :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺎص-ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺎص-ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺎص -42
ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟
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اﻟﻒ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﯿﭻ داﻧﺶ آﻣﻮزي ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﯿﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز دﯾﮕﺮي ﺑﺸﻮد.

ب ﻣﻼك اﺻﻠﯽ در ﺗﺸﻮﯾﻖ ،ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش داﻧﺶ آﻣﻮز و ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ج:ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺨﻠﻔﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ در دﻓﺘﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد و درﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻌﺪي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

د ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ و آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

نمونه  -3آیین نامه اجرایی مدارس

 -1غیبت غیر موجّه سه ماه متوالی و بیشتر دانش آموزان مشمول ار نظر مقرّرات نظام وظیفه چگونه است؟
الف ترک تحصیل تلقی می شود ب ترک تحصیل تلقی نمی شود ج وقفه تحصیلی محسوب می شود د هیچکدام
-2به هنگام مشاهده عالئم بیماری در دانش آموز ،مدیر مدرسه موظّف است  :الف مراتب را به اطالع ولی دانش اموز برساند ب دانش آموز را به
درمانگاه اعزام نماید ج دانش آموز را به مرخصی بفرستد د به اداره آموزش و پرورش خبردهد
-3درمورد دانش آموزی که تاخیر ورود مکرّر و غیبت بیش از حدّدارد،مدیر مدرسه با نظر کدام مرجع مفاد ماده  76را اجرا می کند؟
الف انجمن اولیاء و مربیان ب شورای معاونین اداره ج شورای دانش اموزی د :شورای مدرسه
 -4در مورد تشویق دانش اموزان،رعایت کدام مورد صحیح نیست الف مالک اصلی تشویق سعی و کوشش وی در مقایسه با وضع قبلی خود می باشد
ب تشویق هیچ دانش آموزی نباید سبب تحقیر دانش آموز دیگری شود ج نیاز به درج تشویق های مهم در پرونده تحصیلی دانش آموز نیست د:
تشویق باید به گونه ای باشد که علت آن برای دانش آموز و سایرین مشخص باشد

-5در اجرای ماده 76کدام مورد نیاز به اخذ موافقت اداره اموزش و پرورش منطقه دارد؟
الف انتقال به مدرسه دیگر ب اخراج ازمدرسه به صورت موقّت و مدّت سه روز ج اخطار کتبی به دانش اموز د مدیر نیازی به موافقت اداره اموزش و
پرورش در این زمینه را ندارد.
 -6مدّت فعالیت شوراها و انجمن اولیاءو مربیان تا چه زمانی می باشد؟
الف دو سال متوالی می باشد ب تا تشکیل شوراها و انجمن سال تحصیلی بعد می باشد ج با نظر رئیس اداره و مدیر مدرسه می باشد د براساس آراء
و نظر اعضاء می باشد
 -7در مواردی که تصمیم های اتّخاذ شده در انجمن اولیاءمربیان یا هر یک از شوراهای مدرسه ،با نظر مدیر مغایر باشد:
الف نظر مدیر در اولویّت قرار دارد و اجرا می شود ب مدیر موضوع را به اداره منعکس کرده و نظر رئیس اداره اجرا می شود ج رای و نظر شورای
مربوط اولویّت داشته و اجرا می شود .د از شورای معاونین اداره استعالم می شود و اجرا می شود
 -8مدرسه با موافقت کمیسیون خاصّ،عالوه بر مندرجات آیین نامه اجرایی چه تسهیالتی برای دانش آموزان قائل می شود؟
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الف ثبت نام بدون حضور دانش آموز در کالس از دانش آموزی که به علّت بسیار خاصّ قادر به حضور در کالس نمی باشد.
ب اخذ امتحان از دانش آموزی که در امتحانات هماهنگ غیبت غیر موجّه داشته است.

ج برگزاری امتحان غیر نهایی در خارج از مدرسه از دانش آموزی که قادر به حضور در جلسه امتحانی نیست.
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د موارد 1و 3صحیح است.

ﻣﻘﺮرات ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ
-9اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزي در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ّ
اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟

اﻟﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز را اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ .ب ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺨﺼﺎ" در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ .ج ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ د ﻣﻮﺿﻮع را

ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ.

-10ﺳﻦ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي اول ،دوم و ﺳﻮم در ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻨﺪﺳﺎل اﺳﺖ؟
الف 12،13،14سال ب 11،12،13سال ج 10،11،12سال د 12،14،16سال
 -11حدّاکثر سنّ ثبت نام دانش آمور سال دوم راهنمایی در مدرسه روستایی چند سال است؟
الف 15سال ب 16سال ج 17سال د 18سال
-12تفاوت سن ثبت ن ام دانش آموزان راهنمایی در پایه های اول تا سوم مناطق شهری با روستایی چند سال است؟
الف -یک سال ب دو سال ج سه سال د چهارسال
 -13انتقال دانش اموز از یک منطقه به منطقه ای دیگر تا چه زمانی قبل از امتحانات امکان پذیر است؟

الف -یک روز ب یک هفته ج یک ماه د دو هفته
 -14حداقلّ سنّ ثبت نام در امتحانات متفرقه دوره راهنمایی تحصیلی(جامع)چندسال ذتمام می باشد؟
الف  16سال ب 17سال ج 18سال د 19سال
 -15مدیر مدرسه موظّف است حدّاکثر تاچه زمانی پس از شروع سال تحصیلی پرونده تمامی دانش آموزان را بررسی نماید؟
الف یک هفته ب یک ماه ج دو ماه د دوهفته
-16ادامه تحصیل دانش آموزان ازدواج کرده به صورت دانش آموزعادّی و روزانه چگونه است؟
الف در مدارس روزانع عادی نمی تواند ادامه تحصیل دهد ب فقط به صورت متفرقه می تواند ادامه تحصیل بدهد ج با رعایت سادگی و خودداری
از ابراز مسائل ازدواج می تواند ادامه تحصیل بدهد د استفاده از وسایل زینتی منعی ندارد
 -17صدور تاییدیه ارزش تحصیلی بر عهده کدام مرجع است الف مدرسه و شخص مدیر ب اداره آموزش و پرورش منطقه ج اداره کل آموزش و
پرورش د تمام موارد
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-18انجام بازدیدهای علمی ،تفریحی و تربیتی از چه ایّامی ممنوع می باشد؟

الف در ایام برگزاری امتحانات رسمی و از یک هفته قبل ب درایّام برگزاری امتحانات رسمی و از یک ماه قبل ج درهیچ زمان ممنوعیت ندارد د
بانظروتشخیص مدیردر هرزمانی امکان پذیر است.

 -19کدامیک از درآمدهای مدرسه باید به حساب بانکی مدرسه واریز و تحت نظر شورای مالی مدرسه هزینه شود؟
الف سرانه دانش آموزی ب وجوه حاصل از خدمات فوق برنامه ج کمکهای مردمی د هرسه مورد
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 -20اعزام دانش آموزان برای بازدید و اردو به خارج از محدوده شهرستان نیاز به موافقت کدام مراجع ذیل نیست؟
الف اداره آموزش و پرورش محل ب شورای مدرسه ج اولیاء دانش آموزان د شورای دانش آموزی

 -21مدیر مدرسه در موارد استثنایی حدّاکثر تا چه زمان مجاز است از دانش آموزانی که فاقد شناسنامه و مدارک تحصیلی می باشند از وی به
صورت مشروط ثبت نام نماید؟

الف قبل از امتحانات نوبت امتحانی ب حدّاکثر مدّت یک ماه ج :با موافقت کمیسیون خاص تا پایان اسفندماه د تا15مهرهرسال
-22مالک ثبت نام و محاسبه سن دانش آموزچه زمانی خواهدبود؟
الف اول مهرماه ب دوم مهرماه ج اول فروردین ماه د روزتاریخ تولد
-23ارکان شورای مدرسه عبارتنداز:
الف مدیرمدرسه،معاون مدرسه،رئیس شورای معلمان،نماینده انجمن اولیاءمربیان،شورای دانش آموزی
ب مدیرمدرسه،معاونین مدرسه،نماینده شورای معلمان،،نماینده انجمن اولیاءمربیان ،نماینده شورای دانش آموزی
ج مدیرمدرسه،معاون مدرسه ،نماینده شورای معلمان،دو نفر از دبیران منتخبنماینده ای از اداره
د مدیر مدرسه،شورای مدرسه،انجمن اولیاءمربیان،شورای معلمان ،شورای دانش آموزی

-24حدّاقل سن ّ تحصیل در مدارس بزرگساالن در دوره راهنمایی چند سال می باشد؟
الف  13سال ب 14سال ج 15سال د محدودیتی ندارد
متوسطه16 :سال
 -25دانش آموزی که به علت تخلّف از مدرسه ای به مدرسه دیگر منتقل شود و نهایتا تشخیص داده شودکه نظم آموزشی و تربیتی را برهم می زندو
موجب انحراف و گمراهی دانش آموزان دیگر می شود:
الف با تایید شورای مدرسه در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه یا ناحیه محروم می شود.
ب با موافقت اداره آموزش و پرورش در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه محروم می شود.
ج با تایید شورای مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه محروم می شود.
د با تایید شورای مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش در نوبت دوم از حضور در مدرسه محروم می گردد.
-26کدامیک از موارد تشویق توسط مدیر صورت می گیرد؟
الف تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف اداره آموزش و پرورش ب تشویق کتبی و شفاهی در کالس و اعالم آن به ولی دانش آموزج تشویق
شفاهی در کالس در حضور دانش آموزان د همه موارد فوق
-27استفاده از کمکهای مردمی برای تشویق کارکنان ،معلمان و مربیان مدرسه بایستی با موافقت مدرسه انجام پذیرد.؟
الف شورای مالی مدرسه ب اداره آموزش و پرورش ج شورای معلمان مدرسه د انجمن اولیاء و مربیان
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-28ورود بازرسان و ناظران اعزامی و افرادی که مورد شناخت مدیر هستند در ورود به مدرسه
الف ممنوع می باشد ب با مجوّز اداره باشد ج بالمانع است د برای بار اوّل اشکالی ندارد

-29آیین نامه اجرایی مدارس در چه ماهی و سالی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید؟
الف تیرماه 78ب مردادماه 79ج :تیرماه  80د مردادماه78

-30غایبین موجّه شهریورماه می توانند در امتحانات داخلی با تایید و در امتحانات هماهنگ باتایید در امتحانات غایبین شرکت نمایند.
الف شورای مدرسه-کمیسیون خاص ب شورای مدرسه –شورای مدرسه ج :کمیسیون خاص-شورای مدرسه د کمیسیون خاص-کمیسیون خاص
الف تشویق هیچ دانش آموزی نباید موجب تحقیر دانش آموز دیگری بشود.
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-31کدام جمله غلط است؟

ب مالک اصلی در تشویق ،سعی و تالش دانش آموز و میزان پیشرفت وی در مقایسه با وضع قبل می باشد.

ج:سوابق و تخلفات دانش آموز باید در دفتر محرمانه ثبت گردد و درصورت تغییر مدیر ،به مدیر بعدی تحویل نماید.
د تنبیه باید روشنگرانه و آگاه کننده باشد.
-32محدوده زمانی مناسب برای تشکیل اولین شورای معلمان کدام گزینه می باشد؟

الف پس از پست بندی دبیران و ثبل از سال تحصیلی ب 15مهر لغایت 30مهرماه ج حتّی االمکان قبل از بازگشایی مدارس و حدّاکثر تا ده روزپس از
بازگشایی د در پایان هرماه و در محل آموزشگاهبا مسئولیّت مدیر مدرسه
-33دانش آموزی که دارای معلولیت جسمی است و قصد ثبت نام در پایه سوم مدرسه استثنایی امیدخرامه را داردحدّاکثرسن ّاوچندسال باید
باشد؟
الف 16سال ب 17سال ج 18سال د  19سال
-34ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزی که دارای مدارک تحصیلی خارجی وی برای ارزشیابی ناقص می باشد با تایید کمیسیون ارزشیابی
مدارک تحصیلی خارجی و اخذ معرّفی نامه از اداره آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور تا چه زمانی بالمانع است؟
الف قبل از شروع امتحانات پایانی ب پایان امتحانات نوبت اول ج پایان سال تحصیلی د یک ماه پس ازشروع سال تحصیلی

-35پایه تحصیلی دانش آموزی که به عللی مانندعدم دسترسی به مدرسه ،بیماری و یا اقامت در خارج از کشور نتوانسته است به موقع وارد مدرسه
شود در دوره راهنمایی بامعرّفی صورت می گیرد.
الف شورای مدرسه ب اداره آموزش و پرورش محل ج مدیر مدرسه د کمیسیون خاص
-36انتقال دانش آموزان مدارس روزانه به مدارس روزانه بزرگساالن تا بالمانع است؟
الف تا پایان امتحانات نوبت اول ب تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی ج تا یک ماه قبل از برگزاری امتحانات پایانی مدارس بزرگساالن د
محدودیّی ندارد
 -37کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف ثبت نام و شرکت داوطلبان پسر مشمول نظام وظیفه در امتحانات متفرقه بالمانع می باشد.
ب ثبت نام و شرکت داوطلبان پسر مشمول نظام وظیفه در امتحانات بالمانع می باشد لیکن برای آنهامعافیت تحصیلی صادر نخواهدشد
ج شرکت درامتحانات متفرقه از نظر مقررات نظام وظیفه وقفه ی تحصیلی محسوب می شود.
د مدیر مدرسه موظف است حدّاکثر تا پایان سال تحصیلی پرونده تمامی دانش اموزان را بررسی نماید و چنانچه مغایرتی مشاهده نمود اقدام
قانونی انجام دهد.
-38صدور مجوز ثبت نام در مدرسه بدون حضور در کالس برای دانش آموزی که به علّت بیماری خاصّ قادر به حضور در کالس نمی باشد برعهده
کیست؟
الف کمیسیون خاصّ اداره ب مدیرمدرسه ج دایره امتحانات اداره د معاون آموزشی منطقه
-39ثبت نام مجدد دانش آموز در همان پایه ای که قبول شده است،منطبق با کدام گزینه است؟
الف مجاز نمی باشد ب صرفا" در مدارس غیرانتفاعی ج به صورت متفرقه د موارد"ب وج"
-40آیین نامه اجرایی مدارس مصوّب چندمین جلسه ی شورای عالی آموزش و پرورش می باشد؟درششصدوپنجاه ودومین
الف  652ب  750ج  590د 562
-41کدامیک از گزینه های زیر از وظایف انجمن اولیاءو مربیان نمی باشد؟
الف تامین مشارکت فکری،فرهنگی،عاطفی،و آموزشی اولیاء و تقویت هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزش خانه و مدرسه
ب بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ی مشارکت موسسات و دستگاههای آموزشی خارج از مدرسه و آموزشهای علمی دانش آموزان
ج مشارکت و همکاری با شورای معلمان در برگزاری کالسهای فوق برنامه
د برنامه ریزی و تصمیم گیری برای تشکیل جلسات اموزش خانواده
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-42کدام مورد از ارکان و شوراهای مدرسه نمی باشد

الف-:شورای معلمان ب :مدیر مدرسه ج شورای تربیت بدنی مدرسه د:شورای دانش آموزان

نمونه - 4آیین نامه اجرایی مدارس

ب)شرط الزم

الف)شرط کافی

د)شرط محدود

ج)شرط الزم وکافی

 -2آیین نامه اجرایی مدارس دارای.................
الف)100ماده و52تبصره

ج)52ماده و110تبصره

ب)110ماده و50تبصره

د)110ماده و52تبصره

 -3کدامیک جزءارکان مدرسه نیست.
الف)مدیرمدرسه

ج)انجمن اولیا ومربیان

ب )شورای مدرسه
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 -1آشنایی مدیران مدارس باحدود واختیارات خود وارکان مدرسه ومقررات تحصیلی............موفقیت یک مدیراست.

د)شورای معاونین

 -4صدور تاییدیه ارزش تحصیلی برعهده ....................می باشد.
الف)مدیرمدرسه

ب)آموزش وپرورش استان

ج)آموزش وپرورش منطقه

د)شورای مدرسه

 -5درتنظیم برنامه ساالنه یک مدیرچه کسانی دخالت دارند؟
الف)کارکنان مدرسه

ج)شورای مدرسه

ب)اولیای دانش آموزان

د)همه موارد

 -6تعداد کارکنان مدرسه وشرح وظایف هریک ازآنان توسط......................ابالغ می شود.
الف)اداره کل آموزش وپرورش

ج)وزارت آموزش وپرورش

ب)آموزش وپرورش منطقه

د)معاونین اداره کل آموزش وپرورش
 -7هرمدرسه چند شورا دارد؟ الف) 3تا

ب) 2تا

ج) 4تا

د) 1تا

 -8شرایط اعزام دانش آموزان جهت بازدید وگردش های علمی ،تربیتی وتفریحی درمحدوده شهرستان محل تحصیل کدام است ؟
الف)موافقت شورای مدرسه
اداره آموزش وپرورش

ب)رضایت کتبی اولیای دانش آموزان
د)الف وب

 -9کدامیک جزءاعضای اصلی شورای مدرسه به شمار نمی رود؟

ج)موافقت

ب) نماینده شورای دانش آموزی

الف) نماینده شورای معلمان

د) مربی پرورشی

ج) معاونین مدرسه

 -10من به عنوان یک مدیر:
الف) سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان هر سال تحصیلی را به اطالع ولی او می رسانم.
ب) سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان هر سال تحصیلی را امحاء می کنم.
ج) سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان هر سال تحصیلی را در پرونده تحصیلی او درج تا در سال آینده مورد نظر قرار گیرد.
د) الف و ب درست است.
 - 11بررسی و تایید برنامه های مربوط به مسابقات علمی ،فرهنگی و هنری در سطح مدرسه از وظایف  ........است.
الف) مدیر مدرسه

ج ) شورای مدرسه

ب) معاونین

د) شورای معلمان

 -12در انتخاب رنگ مانتو ،شلوار و مقنعه دانش آموزان دختر توجه به کدام مورد ضروری است؟
اﻟﻒ ) ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ب) ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ

د)بوج

ج) ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

 -13صدور مجوز اخذ امتحان از دانش آموزی که در امتحان پایانی داخلی و امتحان جهش تحصیلی و تغییر رشته غیبت موجه داشته است......
 ............پس از پایان ایام امتحانات صورت می گیرد.
الف) دو هفته

ب) حداکثر پنج روز

د) سه هفته

ج) حداکثر ده روز
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 -14چنانچه دانش آموزی به اتهام جرمی از طریق مراجع قضایی به طور موقت بازداشت شود مدت بازداشت او  ........محسوب می شود.
الف) ترک تحصیل ب) وقفه تحصیلی

د ) الف و ب

ج ) عدم وقفه تحصیلی

 -15گزارش نحوه فعالیت شوراها و انجمن اولیاء هر  ..................به اداره آموزش و پرورش ارسال می گردد.

 -16مالک محاسبه سن دانش آموزان جهت ثبت نام ............. .......خواهد بود.
الف) سال تحصیلی

ج ) نیم سال اول

ب ) مهرماه

د ) اول مهر ماه
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الف) یک ماه

ب) سه ماه

ج )  45روز

د) در پایان هر نوبت امتحانی

 - 17شورای مدرسه .... .............پس از بازگشایی مدارس تشکیل و  ................یکبار تکرار می شود.
ب) ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ
اﻟﻒ) ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ
–
–
د) ﺣﺪاﻗﻞ  15روز ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ
–
 - 18اﺧﺮاج ﻣﻮﻗﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز از ﻣﺪرﺳﻪ در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ:

اﻟﻒ) ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز
وﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  3روز

ج) ﺣﺪاﮐﺜﺮ  15روز

ب) ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  2روز

–

ج) ﺑﺎ اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ

د) ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ روز -19 .اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺶ

آﻣﻮزان در ﻣﺪارس  ................ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﻒ) ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي

ب) روزاﻧﻪ

ج) ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

د ) ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ

 -20بررسی و تایید برنامه های مربوط به بزرگداشت ایام ا ....و مناسبتهای مختلف دینی و انقالبی و ملی بر عهده  .....است.
الف ) مدیر مدرسه

ب) شورای مدرسه

ج) شورای معلمان

د) شورای دانش آموزی

 -21کدامیک از وظایف انجمن اولیاء و مربیان مدرسه نمی باشد؟
الف) مشارکت در برگزاری کالسهای فوق برنامه

ب) تصمیم و نظارت برسرویس رفت و آمد دانش آموزان

ج) تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده د) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد دانش آموزانی که با
خاص مواجه اند.

مشکالت اخالقی و رفتاری

 -22مدیرمدرسه هنگام ثبت می تواند اقدام به ........................کند.
ب)مصاحبه

الف)برگزاری آزمون ورودی

د)هیچکدام

ج)دریافت وجه بیمه

 -23کدام مورد ترک تحصیل محسوب نمی شود ؟
ب)وقفه تحصیلی

الف)غیبت غیرموجه

د)ب وج

ج)غیبت موجه

24مشارکت درتنظیم برنامه های پرورشی،تقویت اعتقادات دینی واخالقی وآداب اسالمی دردانش آموزان ازوظایف.....................است.
ب)شورای معلمان

الف)شورای مالی

د)انجمن اولیا ومربیان

ج)شورای معاونین

25درمدرسه بایدحداقل ..............درسال ازدانش آموزان معاینه بهداشتی ودرمانی بعمل آید.
ج) 4بار
ب) 3بار
الف) 2بار
26الزم است اولین جلسه شورای معلمان  .......................تشکیل شود.
الف) قبل از بازگشایی مدارس
مدارس

د) 1بار

ب) حداکثر10روز پس از بازگشایی مدارس

ج) حداقل  10روز پس از بازگشایی

د) با نظر مدیر و در اولین فرصت ایجاد شده

27مهمترین اقدام مدیران مدارس در ابتدای سال تحصیلی کدام است ؟
الف) تهیه و توزیع مواد خوراکی

ب ) تجهیز و تکمیل کتابخانه مدرسه

کارگاه

ج) تهیه لباس برای

د) بیمه حوادث دانش آموزان

 28انجام کدام فعالیت زیر موجب افزایش و تقویت اعتماد به نفس  ،خودباوری و .....در دانش آموزان می گردد.
ب) تشکیل شورای انجمن اولیاء

الف) تشکیل شورای دانش آموزی
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ج) مشارکت دانش آموزان در امور جاری مدرسه
29کدامیک از وظایف دانش آموزان نیست؟
الف) رعایت شعائر دینی

د) تشکیل کالسهای فوق برنامه

ب) خرید و فروش وسایل تجملی و آرایشی و غیر خوراکی

ج) حضور مرتب در مدرسه و کالس درس

د) رعایت حسن رفتار و اخالق و همکاری با سایر دانش آموزان.

 ...................... 30ﻧﻘﺶ ﻣﺸﻮرﺗﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ب) ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻤﺎن

 31راﻫﻬﺎي ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان

اﻟﻒ) ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ در ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
در اردوﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

د) ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ب) ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺘﺒﯽ و اﻋﻄﺎي ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻃﺮف اداره

 32ﮐﺪام روش ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﺳﺪ؟

اﻟﻒ) ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ آﻏﺎزﯾﻦ

د) ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﮐﻼس

داﻧﺶ آﻣﻮزان
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اﻟﻒ ) ﺷﻮراي داﻧﺶ آﻣﻮزي

ج) اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎءو ﻣﺮﺑﯿﺎن

د) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻌﻠﻤﺎن

ب)ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺘﺒﯽ و اﻋﻄﺎي ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻃﺮف اداره

ج ) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ

ج) ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺘﺒﯽ در ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﻪ

33ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺘﺒﯽ از وﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزي ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ از وي ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺸﺮوط و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت ........................ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻟﻒ) دو ﻣﺎه

ب) ﯾﮏ ﻣﺎه

ج) ﭘﺎﻧﺰده روز

د) ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺴﺖ روز

34ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  39آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ :ﻏﯿﺒﺖ ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ ................ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ  ..............ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
–
–
–
اﻟﻒ)  2ﻣﺎه -وﻗﻔﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ب)  3ﻣﺎه ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ج)2ﻣﺎه ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ د)  3ﻣﺎه وﻗﻔﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 35اوﻟﻮﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ﮐﺪام ﻧﻮع داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ:

اﻟﻒ) ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ب) ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ج ) داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻ د) اﻟﻒ و ب
 36ﮐﺪام درﺳﺖ اﺳﺖ:

اﻟﻒ) ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  13ﺳﺎل و در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ  15ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ب) ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ در ﭘﺎﯾﻪ اول دﺑﺴﺘﺎن  6و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن  9ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ج) ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي اول و دوم و ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  16و 17و  18ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

د) ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي اول و دوم و ﺳﻮم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  18و19و  20ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 37در ﻣﻮرد ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺪام ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ:

اﻟﻒ) ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ و اﺟﺮاي ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
ج) ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺒﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺒﺮد.

ب) اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

د) ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدد.

 38حداکثر تعداد سال های مردودی مجاز در هر پایه تحصیلی در دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی  ..............سال می باشد.
الف) سه سال

ب) یک سال

ج )دو سال

د) چهار سال

 39مدیر مدرسه موظف است با مشارکت کارکنان مدرسه و  .............. .......برنامه ساالنه خود را در ابعاد مختلف با رعایت ضوابط آموزش و
پرورش تنظیم و به تصویب شورای مدرسه برساند.
الف) مشارکت معاونین ب) مشارکت اولیاء دانش آموزان ج) مشارکت مدیران منطقه د) مشارکت دانش آموزان
 40به عنوان نماینده آموزش و پرورش و مسئول اجرای فعالیت های آموزشی و پرورشی و مالی در مدرسه می باشد.
الف) مدیر

ب) معاون پرورشی

ج) معاون آموزشی

د) الف و ب
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