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 شماره
 

 جــواب ســوال

پیش شرط امر آموزشی و پرورشی و هر  "سالمتی" 1
 .گونه فعالیتی در مدرسه یا بیرون از آن ، می باشد

 درست

بستر الزم را براي  "مدارس همیشه در دسترس " 2
مشارکت اولیاي دانش آموزان در تمامی شئون فراهم 

 می کند.

 درست 

اخذ گواهی صحت مزاج دانش آموز بیمار براي ورود به  3
کالس در کدام ماده ي آیین نامه ي اجرایی آمده است 

 ؟

 62ماده 

اخذ گواهی صحت مزاج دانش آموز بیمار براي ورود به  4
 . آیین نامه ي اجرایی آمده است 63کالس در ماده 

 نادرست 

اخذ گواهی صحت مزاج دانش آموز بیمار براي ورود به  5
 . آیین نامه ي اجرایی آمده است 66کالس در ماده 

 نادرست 

زاج دانش آموز بیمار براي ورود به اخذ گواهی صحت م 6
 . آیین نامه ي اجرایی آمده است 62کالس در ماده ي 

 درست 

اجتماعی از طریق ارائه پروژه هاي تحقیقاتی رفتارهاي  7
 .توسعه می یابد

 درست 

آیین نامه ي اجرایی  55از موارد ذکر شده در ماده  8
استناد می شود از قدیم بر بهداشت و نظافت کنترل 

 .هایی بوده اما خود مراقبتی امروزه مهم شده است

 نادرست 

آیین نامه ي اجرایی  57از موارد ذکر شده در ماده  9
استناد می شود از قدیم بر بهداشت و نظافت کنترل 

 .هایی بوده اما خود مراقبتی امروزه مهم شده است

 درست 

آیین نامه ي اجرایی  57از موارد ذکر شده در ماده  10
استناد می شود بحث خود مراقبتی از قدیم هم مرسوم 

 .مدارس برنامه هایی براي آن داشته اندو مهم بوده و 

 نادرست 
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استراتژي هاي مناسب براي حجم کار منطقی عبارتند  11
 فاکتورهاي ارزیابی-امتحانات   تعداد کاهش از :

 ياختیار هاي فعالیت جایگزینی- غیردرسی

 درست

انجام فعالیت هاي گروهی از استراتژي هاي مناسب  12
 . براي حجم کار منطقی می باشد

 نادرست 

 معیارهاي از از یکی  ایجاد حس ناشی از موفقیت 13
  . باشد می فرآیند محور در سازي شاداب

 درست

 معیارهاي از از یکی  ایجاد حس ناشی از موفقیت 14
     . باشد می فضا محور در سازي شاداب

 درست نا

ایجاد شناسنامه ي سالمت دانش آموزان از مواردي  15
آیین نامه ي اجرایی ذکر شده  60است که در ماده ي 

 .است

 نادرست 

بازي و بازدید از استراتژي هاي مناسب  16
 .باشد می  همکاري روح و کارگروهی  براي

 درست

 و تاهل وضعیت ، درآمد  بحث سن ، تحصیالت و 17
 عوامل از "شرایط" عامل در مذهب نیز و  خانواده

 .است مطرح شادي کننده تعیین

 درست

شادي نیاز به رسیدن به یک درك مشترك براي بحث  18
 محلی و زمانی اقتضائات به  همه ذینفعان آن دارد و

 .است وابسته

 درست 

بحث کنش هاي فردي از عوامل تعیین کننده شادي،  19
 شامل چه حوزههایی می باشد؟

 شناختی و رفتاري

بحث کنش هاي فردي از عوامل تعیین کننده شادي،  20
 .است "رفتاري و شناختی "  شامل دو حوزه ي

 درست 

بحث وضعیت تاهل و خانواده در کدامیک از عوامل  21
 تعیین کننده شادي مطرح است؟

 شرایط
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براي احساس شادي، عالوه بر اینکه درونمان احساس  22
خوبی داریم و احساس رضایتمندي می کنیم، حتما 

 .فقدان احساسات ناخوشایند را هم باید داشته باشیم

 درست

براي روش هاي یادگیري جالب در استراتژي بازدید از  23
 صحیح نمی باشد ؟روستا کدام مورد 

با محصوالت طبیعی در روستا آشنا می 
 .شود

 
برگزاري نمایشگاه هاي استانی یکی از استراتژي هاي  24

 .آشنایی با گوناگونی ها می باشد
 درست 

 مناسب هاي استراتژي از برنامه ویژه مدرسه می تواند  25
 .باشد  همکاري روح و کارگروهی  براي

 نادرست 

تراتژي هاي مناسب ویژه مدرسه می تواند از اسبرنامه  26
 براي کارگروهی و روح همکاري باشد 

 نادرست 

به فرموده پیامبر اسالم (ص)، در بهشت، خانه اي وجود  27
ارد به نام خانه ي شادي و هیچ کس وارد آن نمی شود د

 .... مگر اینکه

 دکان را فراهم کرده باشد وشادي کموجب 

 گرم محیطی ایجاد در از ابعادي است که بهداشت یکی 28
 .دارد مهمی نقش مدرسه در دوستانه و

 درست 

 گرم محیطی ایجاد در بهداشت یکی از ابعادي است که 29
 .دارد مهمی نقش مدرسه در دوستانه و

 درست 

بیماري که در آن عامل بیماري از فرد یا حیوان بیمار به  30
می  "بیماري واگیر  "فرد یا جامعه منتقل شود را 

 .نامند

 درست 

بین باورهاي مذهبی و احساس رضایتمندي درونی  31
 .مستقیم وجود داردافراد، ارتباطی 

 درست 

پیش شرط هر فعالیتی با توجه به ساحت تعلیم و  32
 می  تربیت در سند تحول بنیادین داشتن آمادگی

 .باشد

 نادرست 

پیش شرط هر فعالیتی با توجه به ساحت تعلیم و  33
 . تربیت در سند تحول بنیادین ..... می باشد

 داشتن سالمتی 
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ربیت تشرط هر فعالیتی با توجه به ساحت تعلیم و پیش 34
 بنیادین ............... می باشد در سند تحول 

 سالمتیداشتن 

بازدید از روستا این است که دانش آموز تصویر تژي  35
 واقعی اززندگی خود در ذهنش ایجاد می شود

 درست 

، مثالی از کدام "سفیران مدارس"تشکیل گروه  36
 استراتژي تقویت روابط انسانی است؟

مشارکت دانش آموزان در پایه هاي تقویت 
 مختلف 

مدیران مدارس در بحث آموزش تفاوت مباحثی که  37
بهداشت براي اولیا و دانش آموزان مطرح می کنند، به 

 چه امري مربوط است؟

نیازسنجی مدرسه در حوزه سالمت و 
 تندرستی

 
ه کشوري راه یافته است ولی مدرسه اي که به مرحلتیم  38

در مسابقه ي کشوري تعدادي از اعضاي تیمش را از 
نده می مدارس دیگر در منطقه انتخاب می کند و بر

 شود از چه طرحی استفاده نموده است ؟

 مان قهرمدرسه 

حالت کامل رفاه جسمی، روانی و اجتماعی را بهداشت  39
 .گویند

 نادرست 

حالت کامل رفاه جسمی، روانی و اجتماعی را سالمتی  40
 .گویند

 درست 

حالت ناراحت کننده ي جسمی یا روانی توام با رنج و  41
 .درد را بیماري مینامند

 درست 

آموزان مدارس ، در سال حداقل به چند ساعت دانش  42
 آموزش در زمینه ي بهداشت و سالمت نیار دارند ؟

42 

در ارائه ي خدمات بهداشتی و درمانی باید پایش  43
سالمت و معاینات رشد و ، بینایی و شنوایی صورت 

 .بگیرد

 درست 

، دانش  "اجراي فعالیت با سایر مدارس "در استراتژي  44
را با یکسري وسایل خاص ،از سایر دانش آموزان 

 .آموزان مجزا می کنیم

 نادرست 
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 ، تفکري"اجراي فعالیت با سایر مدارس "در استراتژي  45
مثبت اتفاق میافتد و نیز فعالیتی مشارکتی صورت می 

 .گیرد

 درست

تقویت مشارکت دانش آموزان در پایه  "در استراتژي  46
با یکسري وسایل  ، دانش آموزان را "هاي مختلف 

 .خاص مانند کاله، بازوبند و کاور از هم مجزا می کنیم

 درست

تقویت مشارکت دانش آموزان در پایه  "در استراتژي  47
، مجزا نمودن دانش آموزان با وسایل  "هاي مختلف 

ین دانش آموزان با یکدیگر خاص، نشان می دهد که ا
 .هم خانواده اند

 رستد

در استراتژي تشویق به قرار گرفتن در نقش هاي  48
مختلف ، دانش آموزان با نگاه متفاوت جاي شخصیت 

 داستان هاي شخصیت مورد در ، گیرند می  ها قرار
لف داستان را مخت هاي دیدگاه از ، کنند می بحث

تحلیل می کنند و یاد می گیرند در مورد افراد قضاوت 
 .نکنند

 درست 

در استراتژي تشویق به قرار گرفتن در نقش هاي  49
مختلف دانش آموزان با نگاه متفاوت جاي شخصیت ها 

 .گیرند می  قرار

 درست 

در استراتژي تشویق به قرار گرفتن در نقش هاي  50
راحتی در مورد مختلف دانش آموزان می توانند به 

 .شخصیت ها قضاوت کنند

 نادرست 

در استراتژي تشویق به قرار گرفتن در نقش هاي  51
 مختلف کدام مورد صحیح نمی باشد؟

دانش آموزان می توانند به راحتی در مورد 
 .شخصیت ها قضاوت کنند

 
در استراتژي مدرسه به عنوان خانواده، باید روابطی  52

کارکنان مدرسه حاکم باشد ، به بین معلم، مدیر و 
 .طوریکه همگی احساس کنند در یک خانواده هستند

 درست
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در بحث بهداشت روانی به همه ي موارد زیر اشاره شده  53
 .... است غیر از

 عدم تمرکز

تعریف آرگیل از شادي در کدام جنبه از شادي در  54
 احساسات و هیجانات مثبت وجود دارد ؟

 عاطفی جنبه 

در تعریف آرگیل از شادي، شادي داراي چه جنبه هایی  55
 است؟

 شناختی و عاطفی 

شادي، کدام جنبه ي شادي به در تعریف آرگیل از  56
 ارزیابی شخص از وضعیت خودش مربوط است؟

 جنبه شناختی

در ژاپن ،مشارکت اولیا در مدارس همیشه در دسترس،  57
 .درصد است 100بیش از 

 درست 

 63تا  56در سند تحول بنیادین در بخش دوم ماده ي  58
 .مورد استناد براي شاداب سازي مدارس می باشد

 نادرست 

در شرایط کار و رضایتمندي با تکریم و تجلیل دانش  59
  .آموز به هدف رضایتمندي می رسیم

 نادرست 

 به ممعل  در شرایط کار و رضایتمندي با تکریم و تجلیل 60
 .رسیم می رضایتمندي هدف

 درست 

احساس خوشبینی فرد "در عوامل تعیین کننده شادي، 61
، جزو کدامیک از حوزه هاي کنش فردي "و عزت نفس

 است؟

 شناختی حوزه 

 ،"ارتباطات دوستانه"در عوامل تعیین کننده شادي، 62
 است؟جزو کدامیک از حوزه هاي کنش فردي 

 حوزه رفتاري

 
در فرهنگ مذهبی ما از شادابی و نشاط روحی با چه  63

 کلمه اي یاد شده است؟
 سرور

در فرهنگ مذهبی ما از شادابی و نشاط روحی با کلمه  64
 .یاد شده است "سرور"ي 

 درست

در کدامیک از استراتژي هاي تقویت روابط انسانی،  65
خواهر و یا برادر را دانش آموز میتواند یادگیري از 

 تجربه کند؟

تقویت مشارکت دانش آموزان در پایه هاي 
 مختلف
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آیین نامه ي اجرایی مدارس کدام موارد  57در ماده ي  66
 ذکر نشده است؟

 پیش بینی وسایل کمک هاي اولیه

 
ین نامه اجراي به کدام مورد اشاره یآ60ماده ي در  67

 نشده است ؟
 شناسنامه ي سالمت دانش آموزان ایجاد 

در محور افراد در شاداب سازي کدام مورد مطرح نشده  68
 است ؟

 شرکت در المپیاد هاي ورزشی

 
در مدارس موفق و شاداب ، کدام گزینه از اقداماتی که  69

 ؟نیست براي رشد آن تالش می شود،
 رشد فردي 

در مدرسه شاداب، دانش آموزان می توانند تمامی ابعاد  70
وجودي شان اعم از جسمی، روحی و اخالقی را به 

 .تکامل برسانند

 درست 

انتظار داریم در معیار حس ناشی از موفقیت و تحقق  71
دانش آموز نمره و رتبه ي باالیی کسب کند تا دیده 

 .شود

 نادرست 

در معیار حس ناشی از موفقیت و تحقق انتظار نداریم  72
دانش آموز نمره و رتبه ي باالیی کسب کند تا دیده 

 .شود

 درست 

در معیار حس ناشی از موفقیت و تحقق کدام مورد  73
 صحیح نیست ؟

دانش آموز نمره و رتبه ي انتظار داریم 
 .باالیی کسب کند تا دیده شود

 
در معیارآزادي خالقیت و مشارکت یادگیرنده و  74

 استراتژي هاي آن کدام مورد صحیح نمی باشد؟
 اشتباهات را باید حذف کنیم 

در یادگیري چند منظوره چند درس را با هم تلفیق  75
 .کرده تدریس میکنیم

 نادرست 

ضمن خدمت یکی از استراتژي هاي توسعه دوره هاي  76
 .ي مهارت و شایستگی هاي معلم می باشد

 درست

 محیطی ایجاد در  رضایتمندي یکی از ابعادي است که 77
 .دارد مهمی نقش مدرسه در دوستانه و گرم

 نادرست 
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 روانی و اجتماعی ،جسمی  سالمتی حالت رفاه کامل در کدام موارد است؟ 78

سند تحول بنیادین یکی از اسناد فرادستی براي  79
 . آموزش بهداشت است

 درست

سازي از دیدگاه دانش آموز، روابط دوستانه بین شاداب  80
 .همکالسی ها و پایه هاي باالتر می باشد

 درست

شاداب سازي از دیدگاه معلم، روابط مناسب بین معلم و  81
 .دانش آموز و مدیر است

 درست 

شرکت در المپیاد هاي ورزشی از مواردي است که در  82
 .محور افراد در شاداب سازي مطرح می گردد

 نادرست 

شرکت در المپیاد هاي ورزشی از مواردي است که در  83
 .محور افراد در شاداب سازي مطرح می گردد

 درست نا

پزشکان و پیراپزشکان که مدیر مدرسه در بحث طرح  84
سالمت استفاده می کند مربوط به استفاده مدیر از رابط 

جربی و بهداشت ،معاون پرورشی و دبیران علوم ت
 زیست شناسی  در این زمینه می باشد 

 نادرست 

 "مدارس همیشه در دسترس "جمله در ارتباط با کدام  85
 درست نیست ؟

ایران در این نوع مدارس ،مشارکت اولیا در 
 درصد است  100بیش از 

ادهاي ورزشی درون کدام جمله در ارتباط با المپی 86
 مدرسه اي درست است؟

المپیادهاي ورزشی درون مدرسه اي ، 
فعالیت هاي شاد و مفرحی هستند که 

روابط انسانی را به وجود می آورند.افراد 
میتوانند ورزشی نباشند ولی در بخش هاي 

ند گروه هاي بهداشتی ، داوران مختلفی مان
 .و تدارکات مشارکت نمایند

اینکه احساس شادي کنیم داشتن براي  جمله درست نیست؟م کدا 87
احساس رضایتمندي و وجود احساسات 

 خوشایند کفایت می کند 
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اولیا اساسی ترین نقش را براي ایجاد  ؟نیست کدام جمله درست 88
احساس درك شدن و دیده شدن در دانش 

 .آموزان دارند

 
در تعریف آرگیل از شادي، شادي داراي دو  ؟نیست کدام جمله درست 89

 .جنبه ي احساسات و تمایالت می باشد
 

در مورد بحث شادي و شادابی نمی توان به  ؟نیست درستکدام جمله  90
 .درك و یا فهم مشترکی دست یافت

 
لبخند زدن در حین ورزش صبحگاهی  ؟نیست کدام جمله درست 91

 .باعث کاهش بازدهی در ورزش می شود

 
شادي به محیطی که فرد در آن زندگی می  ؟نیست کدام جمله درست 92

 .کند، وابسته نیست

 
کدام گروه از افراد جزو بازوان مدیر ، براي آموزش  93

 بهداشت و سالمت در مدرسه هستند؟
 همه موارد 

م مدرسه اي که به مرحله کشوري راه تی  کدام گزینه با تعریف مدرسه قهرمان منطبق است؟ 94
یافته است، تعدادي از اعضاي تیمش را از 

 مدارس دیگر در منطقه انتخاب می کند
حالت ناراحت کننده ي جسمی یا روانی  است؟ "بیماري"کدام گزینه تعریف  95

 توام با رنج و درد

 
 حالت کامل رفاه جسمی، روانی و اجتماعی است؟ "سالمتی"کدام گزینه تعریف  96

گزینه تعریف درستی از مدرسه موفق و شاداب کدام  97
 است ؟

اي است که در آن اقداماتی براي مدرسه 
رشد جسمی ،روانی و اجتماعی صورت می 

 گیرد 
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 علم و هنر دستیابی به سالمت است؟ "بهداشت "کدام گزینه تعریف 98

گزینه در استراتژي هاي آشنایی با گوناگونی ها کدام  99
 مطرح نشده است ؟

 مسافرتی به شهرهاي مختلف اردوهاي 

مدرسه وظیفه دارد تا در مورد حوادث  ؟نیست کدام گزینه درست 100
چهارشنبه آخر سال و یا عبور و مرور به 
 دانش آموزان آموزش ایمنی الزم را بدهد

کدام مورد از استراتژي هاي زیر مناسب براي حجم کار  101
 منطقی نمیباشد؟

 انجام فعالیتهاي گروهی

کدام مورد از معیارهاي شاداب سازي در محور فرآیند  102
 نمی باشد؟

 توجه به ارزشیابی

 
مهم در شاداب سازي و  کدام مورد به عنوان معیار 103

 ارتباط دوستانه عنوان شده است ؟
 برابري

کدام مورد جزو محورهاي مطرح شده در بحث فرآیند  104
 شاداب سازي نمی باشد؟

 مدرسه

کدام مورد در استراتژي اشاعه ي ارزش ها و ویژگی ها  105
 کاربردي ندارد؟

 مهارت و ویژگی ها را آموزش  می دهیم 

ورد در استراتژي کارگروهی و روح همکاري مکدام  106
 کاربردي ندارد؟

 ویژه مدرسه برنامه 

 مهارت و شایستگی معلم کدام مورد در محور فرآیندها مطرح نمی شود؟ 107

 
تواند در کاهش تعارضات و ایجاد فهم کدام مورد می  108

 مشترك دانشآموزان موثر باشد؟
 آشنایی با مشکالت یادگیري

 
کدام یک از ابعاد زیر در ایجاد محیطی گرم و دوستانه  109

 در مدرسه نقش مهمی ندارند؟
 رضایتمندي 

کدامیک از فعالیت هاي ورزشی درون مدرسه اي  110
 محسوب می شود؟

 همه موارد

کدامیک در حوزه ي شناختی از کنش هاي فردي  111
 ؟نیست تعیین کننده ي شادي مطرح

 ارتباطات دوستانه
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گذشت از فاکتورهایی است که در روابط دوستانه  112
 .احساس خوشایند ایجاد می کند

 نادرست 

 از یکی  گسترش کار گروهی و روح همکاري موفقیت 113
  باشد می فرآیند محور در شادابسازي معیارهاي

 درست

آیین نامه ي اجرایی اشاره دارد در مدرسه  58ماده ي  114
باید حداقل یکبار در سال از دانش آموزان و معلمان 

   .آید بعمل درمانی –معاینه بهداشتی 

 نادرست 

آیین نامه ي اجرایی در مورد بیمه ي  58ماده ي  115
 .حوادث دانش آموزان می باشد

 درست

آیین نامه ي اجرایی اشاره دارد در مدرسه  59ماده ي  116
باید حداقل یکبار در سال از دانش آموزان معاینه 

 .آید بعمل درمانی –بهداشتی 

 درست

 ديبراي دستیابی به یک فهم مشترك از شامحققین  117
سواالتی را مطرح می کنند و از بازخورد آن براي تبیین 

 این مفهوم استفاده می کنند 

 درست 

 ، ها تفاوت به توجه ،  محور افراد در شاداب سازي 118
 شایستگی و مهارت و معلمان کاري رضایت احساس

 .میگردد مطرح معلم هاي

 درست 

مدرسه موفق و شاداب،مدرسه اي است که در آن  119
اقداماتی براي رشد جسمی، روانی و اجتماعی صورت 

  .می گیرد

 درست 

مدیریت در هنگام شیوع بیماري بین دانش آموزان از  120
آیین نامه ي اجرایی ذکر  60مواردي است که در ماده ي 

 .شده است

 درست

احساس درك معلمان اساسی ترین نقش را براي ایجاد  121
 .شدن و دیده شدن در دانش آموزان دارند

 درست 

مهارت و شایستگی معلم در محور فرآیندها مطرح می  122
 .شود

 نادرست
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 هاي ساحت از کدامیک به بهداشت موضوع آموزش 123
 است؟ مرتبط بنیادین تحول سند

 و بدنی  زیستی

نوع لباس کارکنان و دانش آموزان از مواردي است که  124
 .است آمده مدارس اجرایی ي نامه آیین 56 ماده در

 نادرست 

چند منظوره یعنی عالوه بر آموزش محتواي یادگیري  125
 علمی ابعاد غیردرسی هم مورد توجه قرار می گیرد

 درست 

 درست  .یادگیري مشارکتی در محور فرآیندها مطرح می شود 126

یادگیري مشارکتی راه حلی براي توجه به دانش آموزان  127
 با نیازهاي ویژه است

 درست 

یادگیري معلم از همکار مدرسه ي دیگر یکی از  128
استراتژي هاي توسعه ي مهارت و شایستگی هاي معلم 

 .می باشد

 درست

پنجم از وظایف کدام معاونت در مدرسه مربوط به یک  129
 ت است؟ممبحث سال

 پرورشیمعاون 

 و یادگیري فرآیند در یکی از عوامل مهم مطرح شده 130
 .است منصفانه تکالیف یاددهی

 درست
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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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