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 شماره
 

 جــواب ســوال

رویکرد رفتار گرایی معتقد است که دانش آموز ... 1
خودش قادر است یادگیري و دانش مورد نیاز خود را 

 .بسازد

 نادرست 

از کاغذ بازي و مستندبازي هاي غیر علمی اجتناب » 2
یکی از راهنمایی هاي عملی رهبري فرآیند »کنیم.

 .برنامه ریزي در مدرسه است

 درست

 و  ابزارهاي شناسایی نیروهاي اثرگذار نیروهاي انسانی 3
 .هستند انسانی غیر

 درست 

 می کار به موافق نیروهاي کردن زیاد براي که  ابزاري 4
 ؟ است کدام رود

 میدان تحلیل نیرو

 
ارائه ي نظر بر پایه ي آزمون ها ، ارزشیابی نامیده می  5

 .شود
 نادرست 

 درست .است تراکمی و تجمعی ارزیابی  ارزشیابی پایانی همان 6

ارزشیابی تکوینی همان ارزیابی تجمعی و تراکمی  7
 .است

 نادرست 

 رویکردي  ارزشیابی معلم رویکردي ارتقا محور، 8
 . باشد می صالحیت تعییت براي و پاسخگویانه

 درست

انداز استفاده می از ابزار چرخه سوات در تدوین چشم  9
 .شود

 نادرست

 دادن قرار  از نشانه هاي سنجش تکوینی می توانیم به 10
 خودسنجی از استفاده ، آموز دانش اختیار در شواهدي

 نام حمایتی بازخوردهاي ي ارائه و سنجی همسال و
 . برد

 درست

 برنامه با اي عده که است این تعارض هاي سرچشمه  از 11
 .کنند رنگ کم را اي عده موفقیت میخواهند ریزي

 درست
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 درست .اهداف راهبردي قابل تفسیر است 12

 نادرست .باشد می  اهرم اصالح آموزش، تعیین اهداف 13

اینکه دانش آموزان لوح سفیدي هستند که اطالعات  14
توسط محرك هاي خارجی به او داده می شود مربوط به 

 کدام رویکرد است؟

 رفتارگرایان

برنامه هاي درسی باید در مدارس دخترانه و پسرانه به  15
 .یک شکل اجرا شود

 نادرست

به فرآیند جمع آوري اطالعات براي قضاوت در مورد  16
کار دانش آموزان در ارتقاي کیفیت نسبت به دسترسی 

 .به اهداف ، سنجـش می گویند

 درست

به مفهوم گسترده اي که شامل کلیه ي فعالیت ها و  17
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  18
راهبردهاي معلمان براي هدایت رفتار دانش آموزان در 

 .میگویند  کالس درس ................

 مدیریت کالس درس

ماموریت در فصل اول سند تحول بنیادین بیانیه ي  19
 .آمده است

 درست 

بیانیه ي ماموریت در فصل دوم سند تحول بنیادین  20
 .آمده است

 نادرست 

پرورش افراد و کارکنان یکی از مراحل تدوین برنامه  21
 راهبردي میباشد

 نادرست

تاریخچه ي نظارت تحصیلی و آموزشی قدمتی به اندازه  22
 . .............. داردي 

 تدریس

تغییر بر اساس نیاز باید یک مرتبه و سریع صورت  23
 .بگیرد

 نادرست 

 نادرست  .تغییرات نباید با چشم انداز هماهنگ شوند 24
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جنبه ي افزاري مدیریت کالس درس جنبه ي برنامه  25
 .ریزي است

 نادرست 

 و  تعاملیجنبه ي افزاري مدیریت کالس درس جنبه ي  26
 .است گري مربی

 درست

جنبه ي سخت افزاري مدیریت کالس جنبه ي تعاملی  27
 .است

 نادرست

 درست . چشم انداز هر مدرسه منحصر به خودش می باشد 28

حمایت هاي مستقیم ناظرین تحصیلی فقط شامل  29
 .نظارت بالینی و همتا است

 نادرست 

 حمایت هاي ناظرین تحصیلی به یک صورت 30
 غیرمستقیم انجام می گیرد

 نادرست

حمایت هاي ناظرین تحصیلی به یک صورت مستقیم  31
 .انجام می گیرد

 نادرست 

داراي چشم انداز بودن از ویژگی هاي برنامه ي  32
 .راهبردي است

 درست

داراي چشم انداز بودن از ویژگی هاي برنامه  33
 .است یعملیات ي

 نادرست

خواهند براي امتحانی درس بخوانند و دانش آموزان می  34
نیایند مدرسه از تعارضات با اهداف مانعه الجمع می 

 .باشد

 درست 

در ..................... هدف جهت دادن به رفتارهاي دانش  35
 .آموزان است

 رفتارگرایی

در ..........................دانش آموزان فقط شنونده اند و  36
است، دانش آموزان به صورت رویکرد معلم محور 

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

 رقتارگرایان
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در بحث ایجاد حس فوریت و اضطرار در تغییر کدام  37
 صحیح نمی باشد ؟

 گذار بر تغییرمعرفی نیروهاي اثر 

 
 و مهاجرت هاي چالش  در بحث فرهنگی  در بحث فرهنگی کدام چالش مورد نظر است ؟ 38

 .است نظر مورد فقر و اقتصادي وضعیت
در برخورد با تعارضات باید براي راهکار خود منطق  39

 .داشته باشیم
 درست

 اتفاق  در تدریس سازنده گرایی توسعه ي انواع تفکر 40
 .افتد می

 نادرست

 توسعه کاوشگري در تدریس سازنده گرایی کدام مورد اتفاق می افتد؟ 41

در تدوین برنامه عمل طراحی اعتبار مورد نیاز باید  42
 .انجام شود

 درست 

در تفاوت جنسیتی ، تفاوت در یادگیري در دختر و  43
 پسر مطرح می گردد

 درست 

در تفاوت جنسیتی ، تفاوت در یادگیري در دختر و  44
 .می گرددنپسر مطرح 

 نادرست 

در رفتار گرایی دانش آموزان فقط شنونده اند و رویکرد  45
معلم محور است، دانش آموزان به صورت موازي قرار 

می گیرندو از تکنولوژي در حد ابتدایی و معلم ساخته 
ط آموزان توس بهره گرفته می شودو برانگیختگی دانش

 .عوامل خارجی صورت می گیرد

 درست

در رفتار گرایی هدف جهت دادن به رفتارهاي دانش  46
 .آموزان است

 درست 

 جهت دادن به رفتارهاي دانش آموزان  در رفتار گرایی هدف کدام است؟ 47

در سازنده گرایی سنجش عملکرد و سنجش اصیل  48
 محور استصورت می گیرد؛ چون یادگیري معلم 

 نادرست

در سبک مصالحه رهبر آموزشی در کنار همکاران می  49
 . نشیند و در مورد مشکل و تعارض صحبت می کنند

 نادرست 

@MohtavaNemunesoal 5 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 



 

در سبک همکاري برد برد رهبر آموزشی در کنار  50
همکاران می نشیند و در مورد مشکل و تعارض صحبت 

 . می کنند

 درست 

  بازخوردهاي حمایتی دادن در سنجش تکوینی هدف کدام است؟ 51

 عملکرد به نمره ي ارائه ، هدف در سنجش تکوینی 52
 .است آموزان دانش

 نادرست 

 عملکرد به نمره ي ارائه ، هدف در سنجش تکوینی 53
  .است معلم

 نادرست 

در شناسایی نیروهاي اثر گذار باید سعی کنیم موافقان  54
 .را بیشتر کنیم

 نادرست

از افراد آگاه و آموزش دیده در پیاده سازي  کردن تغییر کدام مورد صحیح نمی باشد؟در عملیاتی  55
 .استفاده کنیم

 
در عملیاتی کردن تغییر متناسب با ساختار و فرهنگ  56

 .تغییر را پیاده سازي کنیم
 درست

در قضایایی که اهداف خاصی ندارند می توان از راهکار  57
 .اجتناب استفاده کرد

 درست

در کدام مورد رهبر آموزشی منافع خود را نادیده می  58
 گیرد تا سرمایهاي براي آینده جمع آوري کند؟

 سازگاري و گذشت 

در کدام نوع هوش شخص راهکارها و ایده هاي نو براي  59
 مسائل مطرح شده در زندگی پیشنهاد می کند ؟

 هوش عملی 

تغییر ایجاد در گام ایجاد جو تغییر باید ابتدا هواي  60
 .شود

 درست

 .باید تعارض را مدیریت کرد در مواجهه با تعارض کدام صحیح می باشد ؟ 61
 

در مورد سازماندهی کالس و وسایل مورد نیاز کدام  62
 مورد باید رعایت گردد؟

 همه موارد 
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راز دار بودن یکی از راهکارهاي مواجهه با فقر در  63
 .مدرسه محسوب میشود

 نادرست

سبک یادگیري یکی از تنوعات مورد نظر در مدارس  64
 . می باشد

 درست 

فرآیند جمع آوري اطالعات در حین انجام تدریس و  65
 .یادگیري ، ................ نامیده می شود

 سنجش تکوینی 

فرآیند جمع آوري اطالعات در حین انجام تدریس و  66
 .یادگیري ، ارزشیابی نامیده می شود

 نادرست

 ارتباط در و هماهنگ باید اي مدرسه  قوانین کالسی و 67
 . باشند هم با

 درست 

قوانین و مقررات و انتظارات کالسی بهتر است در همان  68
 .کلمه اي بیان شوند 5تــا  3شروع به صورت قوانین 

 درست 

قوانین و مقررات و انتظارات کالسی بهتر است در همان  69
 .شوند بیان مفصل و مکتوبشروع به صورت قوانین 

 نادرست

کدام رویکرد دانش آموز محور بوده و معلم تسهیل گر  70
 است؟

 سازنده گرایی

کدام گزینه در مورد اهداف و برنامه ریزي ها صحیح  71
 نمی باشد؟

براساس اتفاقات روز برنامه اي خاص ایجاد 
 .کرد

 
 پرورش افراد و کارکنان باشد ؟کدام مورد از مراحل تدوین برنامه راهبردي نمی  72

کدام مورد از منابع زیر براي ایجاد تغییر اهمیت خاصی  73
 ندارد ؟

 منابع عملی

 نهراسیدن از تعارضات متعدد نیست ؟» تعارض خودساخته « کدام مورد از نتایج  74

 
 رتغیی  کدام مورد در ارزشیابی فرآیند عملیاتی نمودن 75

 ؟ ندارد کاربردي
عملیاتی نمودن ارزشیابی انجام  در آغاز

 .شود

 
 اختالل در سخن گفتن کدام مورد در گروه دانش آموزان چالشی نیستند؟ 76
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وقتی اختالف نظربین دو دبیر  در روش  کدام مورد می تواند تعارض مفید باشد ؟ 77
 تدریس باشد

یادگیري هاي قبلی دانش  در تدریس به ؟نیست کدام یک از گزینه ها در رابطه با رفتار گرایی 78
 .آموزان توجه می شود

 
گام اول در مراحل تدوین برنامه ي راهبردي بیانیه ي  79

 .ماموریت است
 درست 

گام اول در مراحل تدوین برنامه ي راهبردي تدوین  80
 .چشم انداز است

 نادرست 

گام هاي اجرا شده براي تغییر نباید متوالی و پشت سر  81
 .هم باشند

 درست 

گام هاي متوالی و پشت سر هم از گام هاي اجراي تغییر  82
 به صورت تلفیقی محسوب نمی شود

 نادرست

 درست .گاهی اوقات بودن تعارضات مفید است 83

گروهی می خواهند کار خودشان مطلوب باشد و کار  84
دیگران را نادیده می گیرند از تعارضات با اهداف مانعه 

 .الجمع می باشد

 نادرست

گزینه سازي و انتخاب گزینه ها از گام هاي اجراي  85
 .تغییر به صورت تلفیقی محسوب می شود

 درست 

مدیریت کالس منجر به تدریس اثربخش و یادگیري  86
 .عمیق می شود

 درست

 به عاطفی تعارضات تا کنیم پیشگیري و  مراقب باشیم 87
 .نیایند وجود

 درست

بر اساس تجربه ي خود کار را پیش می  روزي کدام گزینه است ؟منظور از برنامه  88
 .برند
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منظور از سنجش از یادگیري همان سنجش پایانی می  89
 باشد

 درست

منظور از سنجش براي یادگیري ، سنجش ....................  90
 .است

 تکوینی

منظور از سنجش براي یادگیري ، سنجش تکوینی  91
 .است

 درست 

 درست .ودسنجی استه عنوان یادگیري خمنظور از سنجش ب 92

منظور از فرآیند هاي ذهنی در شناخت گرایی  93
 .استدالل، انواع تفکرو موارد انتزاعی است

 درست 

 موارد گرایی شناخت در ذهنی هاي منظور از فرآیند 94
 .است  مشاهده قابل و عینی

 نادرست 

دارد و از تدریس ، نظارت آموزشی رویکردي حمایتی  95
 .یادگیري و معلم حمایت می نماید

 درست 

نظارت آموزشی رویکردي حمایتی دارد و فقط از  96
 .مینماید حمایت یادگیري

 نادرست 

نظارت بالینی براي کدام دسته از معلمان اجرا می  97
 گردد؟

 معلمان تازه کار 

می نظارت بالینی براي معلمان با سابقه ي زیاد اجرا  98
 .گردد

 نادرست

نظارت تحصیلی و آموزشی از ابتدا به صورت مشارکتی  99
 .و معلم محور اجرا می شده است

 نادرست 

نظارت تحصیلی و آموزشی یعنی؛ همه ي فعالیت هایی  100
که مدیران عالقمند براي توسعه ي تدریس و یادگیري 

 .معلمان انجام می دهند

 درست

جزو نظریه هاي معروف نظریه ي چندگانگی هوش  101
  هوش می باشد

 درست

نظریه ي سه وجهی می پردازد به این که هوش تحت  102
 .تاثیر عوامل ژنتیک تقسیم بندي می شود

 نادرست

@MohtavaNemunesoal 9 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 



 

نظریه ي هوش خالق جزو نظریه هاي معروف هوش می  103
 باشد

 نادرست

 نادرست .نقش رهبر آموزشی فقط ارزشیابی معلم است 104

 تعارض «  از تعارضات متعدد از نتایج نهراسیدن 105
 . است » خودساخته

 درست

هدف از ارزشیابی معلم ، گردآوري نتایج براي  106
 .پاسخگویی، انگیزش و نگهداشت معلم است

 درست 

 نادرست .هدف از سنجش تکوینی ، اصالح اهداف آموزشی است 107

 اصالح تدریس و یادگیريهدف از سنجش تکوینی ،  108
 .است

 درست

 درست .هوش تحلیلی یعنی همان تصمیمات خردمندانه است 109

 نادرست  هوش تحلیلی همان هوش ذهنی است  110

هوش فضایی یکی از انواع هوش مطرح شده در نظریه  111
 .ي چندگانگی هوش می باشد

 درست

وقتی اختالف نظر بر اساس اهداف شخصی باشد تعارض  112
 .مفید خواهد بود

 درست

یکی از اولویت هاي تدریس و یادگیري ، مدیریت رفتار  113
 .دانش آموزان است

 نادرست

یکی از اولویت هاي تدریس و یادگیري ، مدیریت کالس  114
 .است

 درست 
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