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شماره
جــوابســوال

پیشنیازاصلی تحول اسند واصلی شدن سند چیست؟یک گزینه  1

 را انتخپاب کنید:

زنده کردن تحول خواهی در میان فرهنگیان

 تعریف زیر برای چه اصالحی است؟ 2

محیط اجتماعی سازمان یافته ای که بر مجموعه ای 

ازافرادوروابط وساختارها مشخص مبتنی است وکسب مجموعه  

یستگی ها را در مخاطبان خود که دانش آموزان متربیان ای از شا

 دنبال می کند.

مدرسه صالح

مشارکتی برسد  دولتی به نظام ........و ملیچرخش نظام مدرسه ای از نظام 3

در اصل اعتدال از اصول تربیت.................4

یک گزینه راانتخاب کنید:

در تربیت افراط و تفریط نباشد

در کدام اصل به شکل گیری آحاد ملت در مجموعه یکپارچه  5

 وهمراهی  می شود؟

خاب کنیدیک گزینه راانت

اصل انسجام اجتماعی

در کدام اصل زیر نظام،آموزش وپرورش فعالیت هایی برای تحقق 6

 اهداف نظام تربیت رسمی وعمومی اتفاق میافتد؟

زیر نظام برنامه درسی

در کدام اصل همه عوامل سهیم ومؤثر رادر تربیت رسمی 7

 وعمومی به کار می برند؟

 یک گزینه را انتخاب کنید:

اصل مشارکت

در کدام زیرنظام آموزش وپرورش کل مجموعه فعالیت های 8

 سازماندهی و هدایت میشود ؟

 یک گزینه راانتخاب کنید:

زیر نظام راهبردی و مدیریت

موزش وپرورش کدام مورد است؟یک گزینه زیر نظام های آ9

 راانتخاب کنید:

همه موارد

طرح تحول بنیادین طرح همه جانبه است در راستا تحقق وضع 10

....... وحرکت از وضع ......

مطلوب-مطلوب موجود



به وضع ...............

کدام اصل فرصت حضور در تربیت رسمی برای فرزندان آحاد 11

آن ها را  وقومی و..... جامعه صرف نظر ازشرایط فرهنگی وفردی

فراهم میکند؟یک گزینه راانتخاب نمایید:

اصل عدالت تربیتی

به سمت حرکت از اجبار و محدودیت  کدام گزینه از چرخش های تحول بنیادین است؟12

 خویش تن بانی  وایجاد مصنویت
کدام ویژگی از مدرسه صالح توجه ویژهبه شرایط خاص دانش 13

آموزان ویژه به شرایط خاص دانش آموزان  می کند وقانونهای 

 خودرا منعطف می کند؟یک گزینه راانتخاب نمایید 

انعطاف پذیری

همه مواردویژگی مدرسه صالح کدام است؟یک گزینه راانتخاب کنید:14

مواردهمه ویژگی های سند تحول کدام است ؟15
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