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  جواب صحیح گروه هوشمند سازي سوال  ردیف

سیاسی و اجتماعی احساس مسئولیت نسبت به کشور، جامعه ، خانواده و شهر در کدام ساحت تربیت قرار دارد؟  1

 هرسه موارد؟ کند می تقویت  مدارس را اردو چه ویژگی هاي مثبتی در دانش آموزان 2

 اموزش و پرورش منطقهکند ؟ اردوهاي برون شهرستانی را چه مرجعی مجوز صادر می 3

  نمایشگاه ها و جشنواره ها؟ اردوهاي دانش آموزي به کدام منطقه بال مانع است 4

  ساله80 دارد؟ ساله چند  اردوهاي دانش آموزي در کنار فعالیت هاي درسی در کالس و مدرسه در کشور ما قدمت 5

یک روزه شهرستانی اردوي دانش آموزان پایه دوم ابتدایی جزء کدام گزینه زیر میباشد  6

یک روزه شهرستانی اردوي دانش آموزان پایه دوم ابتدایی جزء کدام گزینه زیر میباشد 7

 قطبی  وها محسوب می شود ؟دام یک از ارداردویی را که چند استان باهم اجرا میکنند جزء ک 8

9
نقاط قوت و ضعف و اثر بخشی ارزشیابی اردو چه کمکی به ما میکند  

 اردو را مشخص می کند

10
همه موارد ارسال مشخصات خودرو و راننده چه لزومی دارد 

  نادرست  .دارد ارجحیت اجرا از قبل فعالیت از بین سه فعالیت قبل از اجرا در حین اجرا و بعد از اجرا در اردوها، 11

  درست  .دارد ارجحیت اجرا حین در فعالیت از بین سه فعالیت قبل از اجرا در حین اجرا و بعد از اجرا در اردوها، 12
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 اجرا درحین از بین سه فعالیت قبل از اجرا در حین اجرا و بعد از اجرا کدام گزینه ارجحیت دارد ؟  13

  برون استانی  ند شرکت کنند ؟توان نمی دبستانی پیش و دبستان از نظر جغرافیایی در کدام نوع اردو 14

  نادرست   .دارد کوهپیمایی در بیشتري اهمیت است خوبی دفاعی وسیله چون استفاده از چوب دست 15

نقش دادن به دانش اموزان اصلی ترین هدف کار تشکیالتی چیست ؟ 16

17
ابتدا نوك پنجه رو و سپس سینه اگر بخواهیم از شیب تند طی مسیر کنیم کدام گزینه مناسب تر است 

پا را روي زمین قرار دهیم 

18
اگر در وقوع حادثه لیست دانش اموزان و مریبان با حاضرین در خودرو حادثه دیده تطبیق نکند چه 

اتفاقی روي میدهد؟ 
الف و ب 

19
وانین و موازین جامعه در ساحت تربیت اخالقی می هاي الزم براي زندگی مطابق ق آموزش مهارت

  .باشد
  نادرست

اجتماعی  هاي الزم براي زندگی مطابق قوانین و موازین جامعه در کدام ساحت تربیت است؟ آموزش مهارت 20
 هنري زیبا شناسیآموزش هنر در مدارس در کدام ساحت تربیت است؟ 21

هر سه مورد  آموزشهاي مدیریت بحران و روانشناسی رفتار با حادثه دیده چه نقشی در زمان وقوع حادثه دارد؟  22

  سرپرست اردو  انتخاب نیروي کارآمد براي همراهی در اردو بر عهده چه کسی است ؟ 23

  نادرست.جامعه -خانواده -خود -خدا انواع ارتباط انسان عبارت است ازارتباط با 24

 طبیعت دیگران خود–خدا ت؟انواع ارتباط انسان کدام اس 25
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26
اموزشگاهی منطقه اي  استانی انواع اردو از نظر سطح برگزاري مربوط به کدام گزینه است ؟

قطبی کشوري 
 یک روزه و چند روزهاست ؟انواع اردو از نظر مدت زمان برگزاري کدام  27

  درست.شدانواع اردو از نظر مدت زمان برگزاري یک روزه و چند روزه می با 28

29

نطارت متمرکز پاسخگویی به اهداف تاسیس مرکز کنترل چیست؟ 
والدین مدیریت بحران در 

 حوادث 

30

اهم مراسم ها در اردو نماز جماعت،   اهم مراسم ها در اردو در کدامیک از گزینه هاي ذیل کامل تر آمده است ؟
دعاي کمیل و سایر دعاهاي معمول، 
 و مراسم افتتاحیه، اختتامیه، جنگ

  ویژه مراسم

الف و ب اهم مراسم ها در اردو کدامیک از گزینه هاي ذیل کاملتر امده است؟  31
  تعیین هدف  ریزي اردو کدام است ؟اولین گام براي برنامه 32
بله آیا مربی اردو می تواند از برنامه هاي تفریحی و زیارتی اردو استفاده کند ؟  33

34
از اهداف آموزشی چادرزنی تمرین کار گروهی است لذا وظیفه اصلی سرگروه کدام  باتوجه به اینکه یکی

گزینه است ؟ 
توزیع میخ و طناب و نظارت بر کار 

افراد 
الف و ج بازدید از موزه بیشتر با کدام نیاز دانش آموزان مطابقت دارد  35
  نادرست.می باشد آموز به دنیا و آخرت و زندگی تربیت علمیباورهاي دانش 36
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 اعتقادياست ؟ آموز به دنیا و آخرت و زندگی کدام ساحت تربیتباورهاي دانش 37

38
براي اتصال طناب چادر به میخ از چه گره اي استفاده می کنیم تا بتوانیم به راحتی طول طناب را 

  ؟ تغییر دهیم
خفت دواز گره 

39
 تغییر را طناب طول راحتی به بتوانیم تا کنیم می استفاده  مربع  براي اتصال طناب چادر به میخ از گره

  دهیم
  نادرست

40
 تغییر را طناب طول راحتی به بتوانیم تا کنیم می استفاده  مربع  براي اتصال طناب چادر به میخ از گره

  .دهیم
  نادرست

الف و ب  براي اجراي اردو به چه بیمه هایی نیاز است ؟  41
کفش مناسب برنامه  ي اولویت دارد؟براي اجراي یک برنامه کوهپیمایی داشتن کدام یک از تجهیزات فرد 42
  درست   .کوهپیمایی داشتن کفش مناسب برنامه در اولویت می باشدبراي اجراي یک برنامه  43

44
نفر  14یک سرپرست و به ازاي هر   ؟ است موردنیاز سرپرست و مربی چند آموز دانش نفر 56 تا  14براي اردوهاي دوره ي پیش دبستان بین 

  ک مربیی

45
بدون میله و پایه پرچم میتوان براي بر افراشتن پرچم در مراسم صبحگاهی کدام گزینه مناسب است 

مراسم پرچم را اجرا کرد 

46
 پرچم مراسم و آیین  پرچم پایه و میله بدون توان نمی  براي برافراشتن پرچم در مراسم صبحگاهی

  .نمود اجرا را
  درستنا
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47
علمی اختصاص  براي برگزاري اردوي علمی باید چند درصد از سهم فعالیت ها و زمان اردو به فعالیت هاي

  داده شود ؟
  درصد70

48
بتوانیم سریع گره را  براي بستن بند درب چادر به تیرك عمودي از چه گره اي استفاده می نماییم تا

باز کنیم ؟
 گره پاپیونی

49
کلیه افراد از مسیر پاکوب شده قبلی رعایت کدام گزینه اولویت دارد ؟ براي جلوگیري از تخریب مسیر صعود

 صعود نمایند
  نادرست  .براي جلوگیري از چین و چروك چادر باید چهار نفر میخ هاي چهار طرف چادر را به زمین بکوبند 50

51
پیدا کردن محل مناسب براي ز چین و چروك چادر رعایت کدام گزینه اولویت دارد ؟براي جلوگیري ا

 میخ هاي چادر

52
براي جمع کردن چادر براي اینکه افراد مطمئن باشند اتفاقی براي شان نخواهد افتاد ابتدا بایستی دو 

.نفر از افراد قدرتمند گروه تیرك هاي عمودي (پایه) را ثابت نگه دارند

  درست

53
 قدرتمند افراد از نفر دو بایستی ابتدا  چون تیرك ها سنگین بوده و تعادل ندارند براي جمع کردن چادر

  .دارند نگه ثابت را) پایه( عمودي هاي تیرك گروه
  درست

54
عمودي )پایه( را رکهاي براي جمع کردن چادر، چرا ابتدا بایستی دو نفر از افراد قدرتمند گروه تی

ثابت نگه دارند؟
چون چادر و تیرك روي افراد  گروه 

 نیفتد

55
براي رسیدن به اهداف بهره گیري از نیروي اعضا جلوگیري از هدر رفتن تالش نیروس انسانی اعضاي 

گروه و ... چکا ر باید کرد؟ 
سازماندهی کرد  
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پالك کامل نام راننده تلفن همراه نیاز است؟ براي سفرهاي جاده اي چه مشخصاتی از خودرو 56

  براي همه اردوها  براي کدام دسته از اردوها باید پرونده ي اردویی تشکیل شود؟ 57

دو راننده ساعت نیاز به چند راننده است  8براي مسافت بیش از  58
اقتصادي تدبیر معاش کدام ساحت تربیت است ریزي براي برنامه 59

هر سه ساعت یک بار بعد از حرکت تماس با مرکز کنترل چکونه است؟  60
  اردو  بهترین ابزار براي تحقق آموزش وپرورش غیر رسمی چیست ؟ 61

درست   .ین شیوه انتخاب گروه براي اردو توسط خود دانش آموزان و داوطلبانه استبهتر 62

  درست.بهترین شیوه انتخاب گروه جهت اردو ، توسط سرپرست است 63

 داوطلبانه بودنتشکیل گروه کدام است ؟ بهترین شیوه براي 64

65
موزان و توسط خود دانش آ  بهترین شیوه براي تشکیل گروه کدام است ؟

  دواطلبانه

66

هر میخ در جهت مخالف طناب  بهترین و مطمئن ترین روش کوبیدن میخ هاي چادر در زمین ، کدام گزینه است ؟ 
درجه  45چادر با زمین زاویه 

داشته باشد 

67
هت طناب چادر بهترین و مطمئن ترین روش کوبیدن میخ هاي چادر در زمین این است که هر میخ در ج

  .باشد داشته درجه 45 با زمین زاویه
  نادرست
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68
بهترین و مطمئن ترین روش کوبیدن میخ هاي چادر در زمین این است که هر میخ در جهت مخالف 

  .  باشد داشته درجه 45  طناب چادر با زمین زاویه
  نادرست

69
بیشترین آسیبی که در اردوهاي دانش آموزي پیش آمده مربوط به عدم توجه به کدام مورد بوده 

  است؟
  وسیله نقلیه

زیست بدنی   پایه و اساس فعالیت هاي ورزشی کدام ساحت تربیت است ؟ 70

  درست  .پژوهش سراي دانش آموزي یکی از اردوهاي مدرسه محور است 71

  همه مورارد  تحول و تکامل شخصیت انسان نمودي از کدام مورد است؟ 72

همه موارد ترتیب متوازن عبارت است از   73
 ساعت رانندگی 8باالي تعویض راننده در کدام سفرها الزم است؟  74

سازماندهی میشود؟تقسیم کار در کدام مرحله براي اردو انجام  75

ضروري است جابجایی دانش آموزان در اتوبوس در سفرهاي طوالنی  76

77
جهت برگزاري اردو ، از نظر جغرافیایی در کدامیک از موارد همه ي دوره هاي تحصیلی می توانند شرکت 

  کنند ؟
  هاي درون شهرستانی اردو

78
چرا دانش آموزان را پس از طی قسمتی از مسیر کوهپیمایی ایست یا استراحت کوتاه دو تا سه دقیقه 

اي می دهیم ؟ 
هر سه گزینه 

هرسه گزینه  یون کوهنوردي متفاوت است چرا کوهپیاماي دانش اموزان با کوهپیمایی اعضاي فدراس 79
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هر سه گزینه  چرا کوهپیمایی دانش آموزي با کوهپیمایی اعضاي فدراسیون کوهنوردي متفاوت است؟  80

  همه موارد  چرا کوهپیمایی دانش آموزي با کوهپیمایی اعضاي فدراسیون کوهنوردي متفاوت است؟ 81

دقیقه قبل از حرکت  30چک لیست پیش از حرکت چه زمانی با مرکز کنترل چک میشود   82

83
 شده تهیه  چک لیست مربوط به استانداردهاي وسیله ي نقلیه ي اردوهاي دانش آموزي توسط کدام بخش

  ؟ است
  توسط معاونت فرهنگی پلیس راهور

84
چک لیست مربوط به استانداردهاي وسیله ي نقلیه ي اردوهاي دانش آموزي توسط معاونت فرهنگی 

  .پلیس راهور تهیه شده است
  درست

 ب و جبعد از صدور مجوز چه نقشی دارند؟چک لیست هاي  85

86
مراحل جمع کردن برعکس چه تفاوتی بین جمع کردن چادر با مراحل برپایی چادر وجود دارد؟ 

برپایی چادر است 
یک روزه  موزي میباشد ؟ حضور دانش آموزان در نماز جمعه و راهپیمایی ها جزءکدام دسته از اردوهاي دانش آ 87
هر بخش از برنامه اردو حضور و غیاب دانش آموزان در اردو در چه مواقعی باید انجام شود  88

89
یموزشآعلمی هاي جهان هستی کدام ساحت تربیت است؟داشتن نگاه علمی به پدیده

ج ند؟ دانش اموزان دوره ابتدایی در چه نوع برنامه اي میتوانند شرکت کن 90

91
اردوهاي درون یا برون شهرستانی  دانش آموزان دوره اول متوسطه می توانند در چه نوع اردوهایی  شرکت نمایند ؟ 

 یک و چند روزه
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21  مربی نیاز میباشد ؟  در اردوهاي دانش آموزان ابتدایی به ازاي... نفر دانش آموز یک 92

93
نفر دانش  28در اردوهاي دانش آموزي متوسطه اول و دوم به ازاي هر 

 است.....مربی نیازانش آموز حداقل....نفر د 118آموز......... مربی و نهایتا براي 
چهار -یک

 مدیر مدرسه کرد ؟کیلومتر چه کسی مجوز اولیه را صادر خواهد  20در اردوهاي درون شهرستانی کمتر از  94

95
شوراي مدرسه  در اردوهاي مدرسه محور موضوع اردو در چه مرجعی بررسی و تصویب میشود 

96
با ساده ترین روش و کوتاه ترین چه زمانی برگزار می شود ؟ در اردوهاي یک روزه مراسم اختتامیه چگونه و

مدت قبل از خروج از اردوگاه 
 اعتقاديدر اردوي زیارتی بیشترین سهم برنامه اردو چه فعالیتی است ؟ 97

98
 9فاصله ي بین مبدا و مقصد بیش از   در چه صورت وسیله ي نقلیه ي اردویی دانش آموزان باید دو راننده داشته باشد؟

.ساعت باشد

99
همه موارد در خصوص غذاي دانش اموزان به چه نکاتی باید توجه کرد 

  84  در دوره ي ابتدایی نهایت تعداد دانش آموزان براي یک اردو چند نفر باید باشد؟ 100

  مربی نفر یک و  یک نفر سرپرست  ز می باشد؟دانش آموز چند نفر مربی و سرپرست مورد نیا 14تــا  7در دوره ي پیش دبستان براي تعداد  101

  نفر28  دانش اموز ، یک مربی پیش بینی شده است ؟ در دوره ي متوسطه به ازاي هرچند 102
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103

هاي رسمی و غیر  تمام فعالیت  در رابطه با امر تربیت کدام جمله صحیح است؟
رسمی در مدرسه براي تحقق امر 

  .تربیت است

  درستنا  .استفاده می نماییمدر صعود از شیب کوه براي جلوگیري از این که پاي ما لیز نخورد از روش زیگزاگ  104

  درست  .در صعود از شیب کوه براي جلوگیري از خستگی ماهیچه هاي پا از روش زیگزاگ استفاده می نماییم 105

106
براي جلوگیري از خستگی ماهیچه   در صعود از شیب کوه چرا از روش زیگزاگ استفاده می نماییم ؟

  پاهاي 
پاي ما لیز نخورد  در صعود از شیب کوه چرا از روش زیگزاگ استفاده میکنیم   107

108
هر تغیري را سریعا به مرکز  در صورت وقوع تغییر در حین برگزاري اردو چگونه اطالعات را باید ارسال کرد؟ 

کنترل گزارش میکنیم 

109
در فصل تابستان و در دامن طبیعت از رشد بیشتر شاخه ها می توان براي پیدا کردن جهت جنوب 

  .استفاده کرد
  درست

110
 استفاده جنوب جهت کردن پیدا براي توان می در فصل تابستان و در دامن طبیعت از شن هاي دامنه کوه

  .کرد
  نادرست

از رشد بیشتر شاخه ها  ان و در دامن طبیعت براي پیدا کردن جهت جنوب سریع ترین روش کدام است؟در فصل تابست 111

112
اردوهاي چند روزه و خارج از   در کدام صورت حضور یک نفر همراه مرد در اردو الزم و ضروري است؟

  محدوده ي شهرستان
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113
اردوهاي چند روزه و خارج از دام صورت حضور یک نفر همراه مرد در اردو الزم و ضروري است؟در ک

  محدوده ي شهرستان

114
شرکت کنندگان باید در حالت   ؟  ی باشنددر مراسم آغازین و صبحگاه اردو شرکت کنندگان باید در چه حالت

خبردار باشند

 . در مراسم آغازین و صبحگاه اردو شرکت کنندگان باید در حالت خبردار باشند 115
درست 

116

شکل استقرار متناسب با تعدداد در مراسم آغازین و صبحگاه استقرار افراد باید به چه صورت باشد ؟
شرکت کنندگان وو مکان و محل 

شد با

117
 محل و مکان و کنندگان شرکت تعداد با متناسب استقرار شکل باید در مراسم آغازین و صبحگاه

   .باشد
  درست

ب و ج صحیح است   در مراسم صبحگاه اردو پس از بر افراشتن پرچم :  118

119
دوره ي متوسطه یک می توانند فقط   ؟ نیست  لف کدام گزینه صحیحدر مورد ضوابط زمانی اردوها براي مقاطع مخت

  .اردوي یک روزه داشته باشند

همه موارد  در مورد غداي دانش اموزان یه چه مواردي باید توجه کرد  120

121
توجه به نیازهاي آموزشی دانش   در مورد ویژگی تناسب اردو با نیازهاي دانش آموزان کدام گزینه جزو الویت ها قرار نمی گیرد؟

  آموزان

هرسه گزینه   د از کوه پیمایی کدام گزینه جزو اهداف کوهپیمایی دانش آموزي می باشد ؟اندیشی بعدر هم 122
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 به ازاي هر اتوبوس یک نفرنفر مربی مرد همراه  الزم است ؟ دراردوي دختران چند 123

 تر نمودن نوك انگشت ساده ترین و سریع ترین روش براي پی بردن جهت باد کدام گزینه می باشد ؟  124

نادرست  .ساده ترین و سریعترین روش براي پی بردن جهت باد حرکت شاخه هاي درخت می باشد 125

  همه موارد  سازماندهی اردو به چه معنا می باشد ؟ 126

هرسه مورد   سازماندهی اردو یعنی چه   127

128
سازماندهی اردوهاي دانش آموزي بر مبناي گروه هاي ... 

صورت می گیرد.. 
نفره 7

نفره7  سازماندهی دانش آموزان در اردوها ، در قالب گروه هاي چندنفره باید صورت بگیرد ؟ 129

130

:سازماندهی یعنی

یف افرادمشخص کردن وظا ·
شناخت هر کس از موقعیت خویش ·
  ایجاد نظم و ترتیب در اردو ·

  درست

عدم استعالم و لغو یا تعویق اردو   شرایط ارسال فرم با تاخیر چیست؟ 131

132
روزه و برون  7درون استانی فرم ها به مرکز کنترل چگونه است؟طبق دستورالعمل ،زمان ارسال 

روزه  15استانی 
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 االف و بحله به مرکز کنترل ارسال می شوفرم مشخصات اردو در کدام مر 133

 الف و ب باید تائید شود ؟فرم نمون برگ بازدید و کنترل فنی خودرو توسط چه کسی  134

  رستد   .باشد می فقرحرکتی ضعف در ساحت زیستی بدنی تربیت  135

 زیستی بدنیفقرحرکتی ضعف در کدام ساحت تربیت است ؟ 136

همه موارد کدام گزینه از اهداف اردوهاي دانش آموزي میباشد ؟ 137

 جدابیت و تنوع  و اصول حاکم بر اردوها می باشد ؟کدام مورد زیر جزء سیاست ها  138

 اقتصادي حرفه ايت آموزي در کدام ساحت تربیت است؟کارآفرینی و مهار 139

  نادرست.می باشد اجتماعی ساحت در آموزي کارآفرینی و مهارت 140

141
در اردو نباید به دانش آموز آزادي   ؟ نیست  کدام جمله در رابطه با اجراي اردو صحیح

  .دعمل دا

142
در اردو تفریحی به ساحت علمی   ؟ نیست رابطه با ساحت هاي تربیتی و اردو صحیحکدام جمله در 

  .شودآموزشی پرداخته نمی

143
یادگیري محدود به کالس   ؟یستن کدام جمله در مورد تربیت صحیح

  درس است
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144

تمام فعالیت هاي رسمی و غیر کدام جمله درست است؟
رسمی در مدرسه براي تحقق امر 

 تربیت است

145
پرورش بدون اموزش امکان پذیر کدام جمله درست نیست 

 نیست

146
یادگیري محدود به کالس کدام جمله درست نیست؟ 

 درس است
د می بایستی در جهت باد قرار گیردکدام جهت چادر  147

148
خالقیااعتقادي  ها می باشد ؟ کدام ساحت تربیت زیربناي بقیه تربیت

  همه موارد  ؟ باشد می آموزان دانش براي شهرستانی برون اردوهاي کدام گزینه جزو اهداف کلی 149

150
چون به کم کردن وزن بدن کمک  کدام گزینه در استفاده از چوب دستی اهمیت بیشتري دارد 

میکند

151
چون به کم کردن وزن بدن کمک گزینه در استفاده از چوب دستی اهمیت بیشتري دارد   کدام

میکند 
 تیرك عموديکدام گزینه در برپایی چادر، در بین انواع چادر ها مشترك است ؟  152

153
عت اجباري شرکت در نماز جما  ؟ نیست کدام گزینه در مورد اقامه نماز جماعت در اردو صحیح

  .باشد

رشد و شکوفایی اجباري کدام گزینه در مورد تربیت درست نیست  154
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155

واحد کنترل می تواند در حین   کدام گزینه در مورد واحد کنترل سفرهاي دانش آموزي صحیح است ؟
برگزاري اردو اگر موردي پیش بیاید 

.می تواند آن را متوقف کند

156
  رشد و شکوفایی اجباري؟ نیست  کدام گزینه درمورد تربیت صحیح

  معاون اجرایی  ؟ باشد اردو سرپرست جانشین تواند می کدام معاونت اردو 157

  همه موارد  ؟ باشد می موفق اردوي کدام مورد از ویژگی هاي 158

  اردوگاه هاي فرهنگی  کدام مورد جزو اردوهاي مدرسه محور نیست ؟ 159
  اردوهاي درونو برون شهرستانیها از نظر جغرافیایی است  کدام مورد جزو تقسیم بندي اردو 160
هرسه مورد صحیح است گروه چه تاثیریدر رشد اجتماعی دانش اموزان دارد  161
حین اردو و بعد اردو گزارش اردو در چه مرحله اي انجام می شود 162

 تربیت همه جانبهأموریت اصلی آموزش و پرورش کدام است؟م 163

164

اردوهاي یک روزه و چند روزه با مجوز مرکز کنترل سفرهاي دانش اموزي براي ...است 
بیش از 

کیلومتر فاصل از مدرسه  20
  23صبح تا 5  محدوده ي زمانی اردوهاي یک روزه کدام است ؟ 165
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  نادرست  .غیر رسمی است مدرسه بهترین ابزار تحقق آموزش و پرورش 166
شب روز اخر اردو برکزار شود مراسم اختتامیه در اردوهاي چندروزه بهتر است  167
  ر برگزار گرددشب روز آخ  مراسم اختتامیه در اردوهاي چندروزه بهتر است چه زمانی برگزار گردد ؟ 168

  نادرست  .شود برگزار  مراسم اختتامیه در اردوهاي چندروزه بهتر است صبح روز قبل ازخروج شرکت کنندگان 169

170
مراسم شبی با قران و سخنرانی یژه در اردوها در کدام گزینه آمده است ؟ مراسم و

 بعضی از مدیران نطام 

171
کیلومتر از حریم  20اردوهایی که مرکز کنترل بر کدام اردوها نظارت میکند؟ 

شهري خارج شوند 

172
براي  ارجاع به استان و دکر نواقصمرکز کنترل در مورد فرمهاي ناقص چه اقدامی میکند؟ 

رفع انها 

173
مرکزکنترل در مورد سرپرست و مربیان  اردو چه  وظیفه ایی دارد ؟ 

نظارت بر داشتن تاییدیه 
گذراندن دوره آموزشی اردوها 

 مربی مسئولیت اصلی بستن کمربند ایمنی در اتوبوس حامل دانش آموزان به عهده کیست ؟  174
همه موارد مفهوم افتتاحیه در چه اردوهایی الزم است  175
  معاون اجرایی  ردو کیست ؟مکمل سرپرست ا 176

صبح  5شب تاا  11ممنوعیت برگزاري اردو در چه ساعاتی تعیین شده است ؟  177

 گزینه الف و بمنطور از ساختار در اردو چیست  178
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179
 ونحوه اردو اجرایی عوامل همه مسوولیت آن در که   منظور از ساختار اردو طراحی نمودار سازمانی است

  .باشد شده مشخص کامال ها آن ارتباط
  درست

  سرپرست اردو  مهم ترین رکن در هر اردو کدام مورد است ؟ 180

همه  گزینه ها صحیح می باشد.  مهم ترین مو ضوعی که باید در اجراي جنگ اردو مورد توجه مدیران اردو قرارگیرد کدام گزینه است ؟ 181
  درست   ط زیست داشتن جزء ساحت علمی آموزشی تربیت می باشداي به محینگاه آیه 182

علمی اموزشی اي به محیط زیست کدام ساحت تربیت است؟نگاه آیه 183

  نفر56  نهایت تعداد دانش آموزان پیش دبستانی براي یک اردو چند نفر باید باشد؟ 184

  نادرست  .تی جزو عوامل اجرایی براي اردوها ي یک روزه محسوب می شوندنیروهاي خدما 185

  درست  .ن برگزاري اردو اگر موردي پیش بیاید می تواند آن را متوقف کندواحد کنترل می تواند در حی 186

 همه مواردوظیفه اصلی سرپرست پس از حرکت اردو چیست؟ 187

  درست  .وظیفه ي مدیریت تربیتی تسهیل جریان تکامل و اوج گیري انسان می باشد 188

189

تسهیل جریان تکامل و اوج گیري   وظیفه ي مدیریت تربیتی کدام مورد است ؟
انسان

همه موارد ویژگی اردوي موفق:  190
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