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  جواب صحیح گروه هوشمند سازي سوال  ردیف

1 

مجموعه سازمان یافته متشکل از تعدادي دانش آموز که به فراگیري و پیشرفت مهارت هاي ورزشی و سایر  "
واجد شرایط فعالیت  جنبه هاي سالمت محور تربیت بدنی عالقه مند بوده و تحت نظر کادر فنی و اجرایی

 ".کنندمی
انجمن هاي ورزشی
کانون هاي ورزشی
المپیاد ورزشی

صبحگاهی  ورزش

2 

این ستاد به منظور تعیین سیاست ها و ایجاد همسویی استراتژیک درون سازمانی بین بخش هاي مختلف "
".وزارت تشکیل می شود

ستاد سیاست گذاري مرکزي المپیاد ورزشی
ستاد عالی تشکیالتی

ملی برگزاري المپیاد ورزشی کمیته
شوراي حمایتی و پشتیبانی المپیاد ورزشی

ابعاد سالن هاي ورزشی براي مدارس ابتدایی و متوسطه اول حداقل چقدر است؟3
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متر 45در  25
متر 40در 20
متر 31در 19
متر 30در  20

4 

ارائه راهبردهاي کالن و تعمیق و تحقق هدف هاي تربیتی و ورزشی در المپیاد ورزشی درون مدرسه ایی 
.وظیفه کدام یک از موارد زیر است

ستاد عالی تشکیالتی المپیاد
گذاري مرکزي المپیادستاد سیاست

المپیاد برگزاري ملی کمیته    )ج
هیچکدام

5 

ارسال دستورالعمل اجرایی المپیاد به مدارس وظیفه کیست؟
کمیته منطقه اي/ شهرستانی المپیاد

کمیته استانی المپیاد
شوراي حمایتی و پشتیبانی

 هیچکدام
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6 

.انجمن هاي ورزشی هر ......... روز تشکیل جلسه می دهند
روز7

روز 10
روز15
 روز30

7 

ی نمی شود؟انجمن ورزشی دانش آموزان شامل کدام دوره تحصیل
ابتدایی دوره اول
ابتدایی دوره دوم
متوسطه دوره اول
 متوسطه دوره دوم

8 

بازدید نکات ایمنی از کلیه وسایل و فضاها چگونه انجام می پذیرد؟
بازدید عینی

بازدید حرکتی
بازدید حسی
همه موارد
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9 

برنامه ریزي جهت شناسایی و معرفی دانش آموزان فعال در اجراي برنامه مدرسه پویا در پایان هر ماه و 
تقدیر از آنها چندمین گام از گام هاي اجرایی جهت آماده سازي مدارس پویاست؟

چهارمین
ششمین
هشتمین
دهمین

10 

تشکیل انجمن هاي ورزشی دانش آموزان در زمان اجراي المپیاد ورزشی مطابق با مفاد دستورالعمل انجمن 
هاي ورزشی از وظایف کیست؟

مسئول کمیته فرهنگی المپیاد
دبیر اجرایی المپیاد

کمیته امور فنی المپیاد
هیچ کدام

تعیین معیار و شاخص هاي ارزیابی المپیاد وظیفه کدام گروه است؟11
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ستاد عالی تشکیالتی المپیاد
ستاد سیاست گذاري مرکزي المپیاد

کمیته ملی برگزاري المپیاد
ی و پشتیبانی المپیادشوراي حمایت

12 

حداکثر دانش آموزان به ازاي یک مربی در دوره متوسطه در کانون هاي ورزشی چه تعداد است؟
نفر10
نفر 15
نفر 26
 نفر28

13 

مین هاي ورزشی باید با چه رنگ و چه فاصله اي از لوازم و امکانات مدرسه رسم شود؟خط کشی ز
متر 3 -آبی یا سفید
متر 2 -زرد یا سفید

متر 2آبی یا سفید 
 متر 3 -زرد یا سفید
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14 

دامنه تکرار در حرکات ورزش صبحگاهی چه تعداد است؟
تکرار 6تا5
تکرار 8تا6
تکرار10تا8

هیچکدام

15 

دامنه و تعداد حرکات در ورزش صبحگاهی چقدر است؟
ثانیه 30تا  10بار یا  10تا  8
ثانیه 30تا  10بار یا 8تا 6
ثانیه 20تا  10بار یا  8تا 6
 ثانیه 20تا  10یا  10تا 8

دبیر اجرایی المپیاد کیست؟16
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دبیر تربیت بدنی
معاون پرورشی و تربیت بدنی

مدیر آموزشگاه
هیچکدام

17 

.رسیدن به ......... دقیقه فعالیت ورزشی روزانه در طرح مدرسه پویا مورد انتظار است
دقیقه45
دقیقه 30
دقیقه60
 دقیقه90

18 

ریاست ستاد برگزاري المپیاد در مدارس به عهده کیست؟
دبیر تربیت بدنی

معاون پرورشی و تربیت بدنی
مدیر آموزشگاه
وزش و پرورش شهرستان/ منطقهریاست اداره آم

رئیس ستاد در شوراي حمایتی و پشتیبانی المپیاد ورزشی استانی و منطقه اي کیست؟19
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مدیر کل آموزش و پرورش استان
مدیرکل تربیت بدنی و ورزش و جوانان استان

استاندار
امام جمعه

20 

کانون هاي برون مدرسه اي شامل کدام یک از بخش هاي زمانبندي در برنامه مدرسه پویاست؟
قبل از مدرسه

مدرسهزمان 
بعد از مدرسه

 جزو فعالیت هاي مدرسه پویا نیست

21 

کدام مورد از اهداف اختصاصی المپیاد نیست؟
توسعه و ارتقاي آمادگی جسمانی و مهارت هاي ورزشی

راه اندازي نهضت داوطلبی در تربیت بدنی و ورزش دانش آموزي کشور
دانش آموزان با فعالیت هاي ورزش همگانی و قهرمانیکمک به انس بیشتر 

کمک به شناسایی و پرورش استعدادهاي ورزشی دانش آموزان

هاي ورزشی پیشنهادي در دوره متوسطه می باشد؟کدام مورد جزو رشته22
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بازي هاي پرورشی و بومی محلی
رشته هاي ورزشی آموزشگاهی

فعالیت هاي مدرسه پویا و حیاط پویا
 همه موارد

23 

نهادي در دوره متوسطه می باشد؟هاي ورزشی پیشکدام مورد جزو رشته
بازي هاي پرورشی و بومی محلی
رشته هاي ورزشی آموزشگاهی

فعالیت هاي مدرسه پویا و حیاط پویا
همه موارد

24 

کدام یک از اهداف ایمن سازي فضا و تجهیزات ورزشی نیست؟
توسعه نهضت ملی سالمت و ترویج سبک زندگی سالم

سالمت جامعه دانش آموزي از نظر جسمی و روانی ارتقاي سطح
کیفیت بخشی به ساعات درس تربیت بدنی
ایجاد نشاط و شادابی در بین دانش آموزان
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25 

کدام یک از اهداف برنامه مدرسه پویا می باشد؟
توسعه آمادگی جسمانی دانش آموزان

سازي زندگی فعال و ارتقاء نگرش دانش آموزان به فعالیت هاي ورزشیفرهنگ
انجام فعالیت بدنیاستفاده از تمام فضاي مدرسه جهت 

 همه موارد

26 

کدام یک از اهداف ورزش صبحگاهی نیست؟
توسعه نهضت ملی سالمت و ترویج صفحه سبک زندگی سالم

توسعه نهضت داوطلبی و بهره مندي از توانمندي دانش آموزان
توسعه نشاط و شادابی مدارس

 سازي زندگی فعال و ارتقاي نگرش دانش آموزان به فعالیت هاي ورزشیفرهنگ

27 

کدام یک از شرایط عضویت دانش آموزان در انجمن هاي ورزشی نیست؟
داشتن مهارت در رشته هاي ورزشی

قه مندي به رشته هاي ورزشیعال
داشتن روحیه مسئولیت پذیري
 داشتن نظم و انضباط تحصیلی
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28 

یک از موارد زیر جزو اصول مورد تاکید در مدرسه پویا نیست؟ کدام
کیفیت بخشی درس تربیت بدنی و فعالیت هاي فوق برنامه ورزشی

ایجاد فرصت براي فعالیت هاي بدنی و نهادینه کردن سبک زندگی فعال
مشارکت درون و برون سازمانی

 توسعه مهارت هاي بنیادین ورزشی دانش آموزان

29 

آموزي نیست؟کدام یک از موارد زیر جزو وظایف کلی انجمن هاي ورزشی دانش 
هاي پیشنهادي انجمنتنظیم و تدوین برنامه

همکاري در برگزاري کالس هاي کانون هاي ورزشی درون مدرسه اي در رشته مربوطه
کمک به برگزاري ورزش صبحگاهی

 همه موارد

30 

کدام یک از موارد زیر در برنامه مدرسه پویا در زمان ساعات مدرسه انجام نمی شود؟
حیاط پویا

نرمش صبحگاهی
انجام فعالیت هاي ورزشی با فضا سازي محیط مدرسه

 گزینه ب و ج
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31 

کدامیک از اهداف اجراي ورزش صبحگاهی در مدارس است؟
توسعه نهضت ملی سالمت و ترویج سبک زندگی سالم

توسعه نشاط و شادابی در مدارس
توسعه نهضت داوطلبی و بهره مندي از توانمندي دانش آموزان

همه موارد

32 

یک از اهداف اختصاصی تربیت بدنی با خانواده نیست؟کدام
آموزان دانش حرکتی –ارتقاي مهارتهاي اجتماعی،شناختی و روانی 

راه اندازي نهضت داوطلبی در تربیت بدنی و ورزش دانش آموزي
غنی سازي اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و تقویت فعالیت هاي با نشاط و جذاب در مدرسه

ز فرصت هاي فعالیت بدنی به عنوان ابزاري سودمند جهت مصونیت فرهنگی و اخالقی دانش آموزانبهره گیري ا

33 

کدامیک از اهداف عمومی المپیاد ورزشی نیست؟
راه اندازي نهضت داوطلبی در تربیت بدنی و ورزش دانش آموزي کشور

فعال نمودن مدارس در خارج ساعات برنامه درسی از طریق ترویج فعالیت هاي ورزشی
ارتقاي سطح سالمت جسمی و روانی دانش آموزان

...کمک به پرورش منابع انسانس آینده از طریق مشارکت جویی و مسئولیت پذیري و
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34 

از رویکردهاي المپیاد است؟کدامیک 
مدرسه محور نمودن فعالیت هاي تربیت بدنی

اخالق محور نمودن فعالیت هاي تربیت بدنی و ورزش مدارس
تعمیم و فراگیر نمودن فعالیت هاي تربیت بدنی و ورزش مدارس

همه موارد

35 

کدامیک از موارد زیر از اهداف عمومی المپیاد نیست؟
ارتقا ء سطح سالمت جسمی و روانی دانش آموزان

تبلور جلوه هاي همگانی و افزایش جمعیت تحت پوشش فعالیت هاي تربیت بدنی
فعال نمودن مدارس در ساعت خارج از برنامه رسمی

ترویج اصول ورزش جوانمردانه، آموزه هاي پهلوانی و منش اخالقی ورزش در بین شرکت کنندگان

36 

کدامیک از موارد زیر از اهداف کلی تربیت بدنی با خانواده نیست؟
توسعه ورزش همگانی

افزایش تعامل خانواده و مدرسه
ارتقا و حفظ سالمت همه جانبه دانش آموز

ترویج سبک زندگی فعال
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37 

کدامیک از موارد زیر در قالب جشنواره هاي فرهنگی ورزشی با موضوع ورزش با خانواده قرار نمی گیرد؟
جشنواره عکاسی فعالیت ها و المپیاد

شرکت در فعالیت هاي نرمش صبحگاهی
انواع بازي هاي بومی و محلی
 جشنواره پیاده روي خانوادگی

38 

کدامیک از وظایف کمیته استانی المپیاد ورزشی نیست؟
تعیین دوره زمانی مشخص براي اجراي این طرح

ارسال دستورالعمل اجرایی به مناطق
طرح نمودن طرح در جلسه مشترك روساي آموزش و پرورشم

  طراحی ساز و کارهاي تسهیل اجراي طرح

39 

کمیته مدرسه ورزش صبحگاهی است؟ کدامیک از وظایف
آماده سازي فضاي مناسب براي اجراي برنامه ورزش صبحگاهی

تشکیل جلسه با معلمان و ترغیب آنان به شرکت در ورزش صبحگاهی
برگزاري نمایشگاه عکس ، خاطره نویسی و ... بین دانش آموزان

همه موارد
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40 

کدامیک جزو رویکردهاي المپیاد ورزشی درون مدرسه اي است؟
رفیت هامشارکت محور نمودن فعالیت ها، ظرفیت شناسی و بهره مندي حداکثري از ظ
کمک به انس بیشتر دانش آموزان با فعالیت هاي ورزش همگانی و قهرمانی

توسعه و ارتقاي آمادگی جسمانی و مهارت هاي ورزشی
هیچ کدام

41 

گام پنجم در اجراي برنامه ورزش صبحگاهی در مدارس چیست؟
تشکیل کمیته صبحگاهی مدرسه

بررسی دستورالعمل و برنامه پیشنهادي
اجراي دستورالعمل با ایجاد تغییرات

ارائه نظرات اصالحی

42 

گام سوم در اجراي برنامه ورزش صبحگاهی چیست؟
تشکیل کمیته شهرستان

تشکیل کمیته ورزش صبحگاهی مدرسه
اجراي دستورالعملهاي مربوطه با ایجاد تغییرات
 بررسی دستورالعمل و برنامه پیشنهادي ستاد
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43 

مسئولیت اصلی اجراي المپیاد ورزشی درون مدرسه اي با چه کسی است؟
مدیر مدرسه

معاون پرورشی و تربیت بدنی
دبیر تربیت بدنی
انجمن ورزشی

44 

اي المپیاد چه وظیفه اي دارد؟معاون پرورشی و تربیت بدنی در اجر
رئیس ستاد اجرایی المپیاد

دبیر اجرایی المپیاد
رئیس کمیته امور فرهنگی

مورد ب و ج

45 

معاون پرورشی و تربیت بدنی در اجراي المپیاد چه وظیفه اي دارد؟
رئیس ستاد اجرایی المپیاد

دبیر اجرایی المپیاد
رئیس کمیته امور فرهنگی
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مورد ب و ج

46 

نایب رئیس کمیته ورزش صبحگاهی استان کیست؟
رئیس اداره تربیت بدنی
معاون فرهنگی و پرورشی
معاون تربیت بدنی و سالمت
مدیر آموزش و پرورش استان

47 

؟چه کسانی می باشدنظارت بر سازماندهی انجمن هاي ورزشی مدارس بر عهده 
مدیر آموزشگاه

معاون پرورشی و تربیت بدنی
دبیر تربیت بدنی

 همه موارد

هدف کلی از تشکیل کانونهاي ورزشی چیست؟48
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غنی سازي فعالیت هاي اوقات فراغت و ارتقاي سالمت جسمی دانش آموزان
بهره وري و استفاده بهینه از امکانات مدارس در راستاي توسعه فعالیت هاي ورزشی

کارآفرینی و بهره وري از منابع انسانی متخصص تربیت بدنی و وزارت آموزش و پرورش
 هیچکدام

49 

گذاري اجراي کانون هاي ورزشی دانش آموزان کشور چیست؟ه سیاستوظیفه کمیت
تعیین معیار و شاخص هاي ارزیابی عملکرد

بازنگري و اصالح دستورالعمل اجرایی به استناد بازخوردهاي دریافتی
بررسی و تدوین آیین نامه

 همه موارد
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؟در کدام گزینه آمده استگذاري اجراي کانون هاي ورزشی دانش آموزان کشور وظیفه کمیته سیاست
تعیین معیار و شاخص هاي ارزیابی عملکرد

بازنگري و اصالح دستورالعمل اجرایی به استناد بازخوردهاي دریافتی
بررسی و تدوین آیین نامه

 همه موارد

یک دوره آموزشی در کانون هاي ورزشی شامل چند جلسه است؟51

https://t.me/hushmandsazi_group
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