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 شماره
 

 جــواب ســوال

از روش  "درست ادا نمودن تمامی حروف و جمالت " 1
 هاي افزایش کدام مهارت است؟

 سخنرانی

 
براي افزایش کدامیک از مهارت هاي  "توجه کردن" 2

 ارتباطی به رهبر آموزشی توصیه می شود؟

 گوش دادن 

، عدم بروز مشکل با هیأت  ارتباط خوب با باال دستی ها 3
 مخاطبان و اولیا هاي خواسته به پاسخ  امناي مدارس و

 .ژگی هاي رهبران سیاسی در مدارس هستندوی از

 درست

از راهکارهاي قدرت مدیریت در شرایط اضطرار  4
مشکل را به مراجع اداري مانند حراست اداره   بالفاصله

 اطالع دهیم تا تصمیمی گرفته شود 

 درست

از ویژگی هاي رهبران منابع انسانی می توان به اهمیت  5
دادن به افراد دیگر و نظراتشان ، اجازه ي مشارکت در 
تصمیم گیري ها به دیگران و همیشه در دسترس بودن 

 .و هیچگاه پشت میز ننشستن نام برد

 درست 

استفاده از حالت هاي صورت و روش هاي کالمی / غیر  6
بیانگر کدامیک از روش هاي کالمی در گوش دادن 

 افزایش مهارت گوش دادن است؟

 توجه کردن 

استفاده از زبان مناسب، جزو مهارت هاي کانال  7
 .فرستادن می باشد

 درست

استفاده از گفتار ظریف و موشکافانه در سخنرانی به  8
 چه معناست؟

 از سخنانی با بار علمی استفاده نماییم 

افراد منتقم و چاپلوسان را نباید در رهبري توزیع شده  9
 دخالت داد 

 درست 

افرادي که شایستگی هاي الزم براي رهبري را دارا  10
 .هستندرا براي توزیع رهبري می توان انتخاب نمود

 درست 

@MohtavaNemunesoal 2 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 



 

آنچه که دیده نمی شود ولی جزو ارزش ها و باورهاي  11
 یک مدرسه است را چه می نامیم؟

 ناملموسفرهنگ 

آنچه که دیده نمی شود ولی جزو ارزش ها و باورهاي  12
 .یک مدرسه است را فرهنگ اعتماد می نامیم

 نادرست

اهداف دست یافتنی از اهداف اثرگذار در انگیزش می  13
 باشند 

 درست 

اهداف کوتاه مدت از اهداف اثرگذار در انگیزش می  14
 .باشند

 درستنا

ها در » درون داد « یکی از اولیاي دانش آموزان  15
 .سیستم بازمحسوب میشود

 نادرست 

 درست  .اولین و مهم ترین نیاز افرادنیاز فیزیولوژیک است 16

 نیاز فیزیولوژیک  اولین و مهمترین نیاز افراد کدام مورد است ؟ 17

 نادرست  اولین و مهمترین نیاز افراد نیاز به امنیت است  18

مدرسه ، تا چه اندازه باور دارند که اینکه معلمان یک  19
می توانند روي دانش آموزانشان تاثیر گذار باشند، 

 .است فرهنگ اعتماد بیانگر

 نادرست

اینکه معلمان یک مدرسه ، تا چه اندازه باور دارند که  20
می توانند روي دانش آموزانشان تاثیر گذار باشند، 

 .بیانگر فرهنگ کارآمدي است

 درست

بحث اخالقی قدرت این است که از قدرت براي تسلط  21
 استفاده می کنند 

 درست 

بر اساس کدام فرهنگ، مطالب، مفاهیم و روش ها و  22
تکنولوژي که یک معلم به کار می برد، همه در راستاي 
پیشرفت یادگیري دانش آموز است و دانش آموز آن ها 

 را می پذیرد؟

 اعتمادفرهنگ 

 

 بحث در که است مواردي از یکی  افبرابري و انص 23
 .شود می مطرح باورها

 درست
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 نادرست  براي ایجاد انگیزش کافیست فقط به افراد توجه کرد  24

براي به دست آوردن قدرت با افراد مختلف به صورت  25
 تخصصی برخورد کنید 

 نادرست 

براي به دست آوردن قدرت با افراد مختلف به صورت  26
 ساده و غیر تخصصی برخورد کنید 

 نادرست 

به کارگیري الگوي رهبري ساختاري براي کدام دسته از  27
 رهبران مناسبتر است؟

 .رهبرانی که نیروهاي تازه کار دارند
 

تشکیل گروه هاي درسی در مدارس در ساختار  28
 .سازمانی مطرح میشود

 نادرست 

 نادرست  تشویق و توبیخ بر اشخاص اعمال می شود  29

 درست .تقسیم کار در ساختار کالسیک مطرح می شود 30

توجه به احساسات و عواطف افراد و کارکنان ویژگی  31
 کدام نوع رهبري است ؟

 انسان مدار 

چه کسانی را براي توزیع رهبري می توان انتخاب نمود  32
 ؟

شایستگی هاي الزم براي افرادي که 
 .رهبري را داراهستند

 
خودشیفتگی یکی از سه عامل تاریکی هستند که  33

 دوري از آن ها به مدیران توصیه شده است 
 درست 

در .............. مدیریت افراد و منابع براي رسیدن به  34
 .اهداف مطرح میشود

 مدیریت آموزشی

روند اجراي قوانین و بخشنامه در ............... صحبت از  35
 . ها می شود

 مدیریت اجرایی
 

هر چه کارها را ساده کنیم » قدرت ساده سازي « در  36
 .فرمانروایی کاهش می یابد

 نادرست 

فرمانروایی با ساده سازي »قدرت ساده سازي « در  37
 .است

 درست 

در بحث .......... اولیا احساس می کنند که وقتی  38
فرزندشان را به مدرسه می سپارند تمامی شیوه هاي 

 اعتماد اولیا به کل مدرسه 
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تربیتی که مدرسه پیاده می کند در راستاي آن چیزي 
 است که می خواهند فرزندشان تربیت شود 

انون خوب است و همیشه باید در رعایت ق کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟» مقام « در بحث  39
 .انجام تمام امور از این خاستگاه بهره برد

 یمانند و نظر م یکه م یقدرت گروه يدر بحث باز 40
 دارند. تیدهند ارجح

 درست 

در بحث توانمند سازي در مدارس خودگردان به افراد  41
 .قدرتی داده میشود که کارشان را انجام دهند

 درست

مدیریت آموزشی همه ي اهداف از پیش در تعریف  42
 .تعیین شده نیستند

 درست

در خاستگاه قدرت دانش و اطالعات، هرکس اطالعات  43
 .خاصی دارد قدرت بیشتري می یابند

 درست

در راهنماي عملی و کاربردي جهت رهبري در حوزه  44
فرهنگ مدرسه، باید فرصت هایی را براي درس گرفتن 

 .به وجود آورد از اشتباهات در مدرسه

 درست

در راهنمایی هاي کاربردي ذکر شده که قدرت خود را  45
 .گسترش دهیدروابط رسمی با 

 نادرست 

در راهنمایی هاي کاربردي ذکر شده که قدرت خود را  46
 با روابط غیر رسمی گسترش دهید 

 درست 

در رهبري تحصیلی فقط بحث مربوط به مدرسه است و  47
 .و تدریس مطرح می گردد بحث هاي یادگیري

 درست 

در ساختار اجتماعی عنوان می شود که مدرسه در خال  48
 اداره نمی شود 

 نادرست 

در قدرت ادراك تصمیم گیري از چارچوب سخت به  49
 چارچوب آسان تبدیل شود 

 درست

در قدرت ضرب العجل ساحتار و زمان بندي افراد را  50
 براي انجام کار مصمم می کند 

 درست 

 ماندن بر سر دو راهی خوب نیست  در قدرت قاطعیت کدام مورد صحیح نمی شود ؟ 51
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در کدام نوع ارتباط راحت تر می توان به نحوه ي  52
 دریافت طرف مقابل، پی برد؟

 چهره به چهره 

در مدیریت اجرایی صحبت از روند اجراي قوانین و  53
 بخشنامه ها میشود 

 درست 

 قبل یا بعد از توبیخ تشویق صورت بگیرد  آموزشی تشویق و توبیخ چگونه باید باشد ؟در مراکز  54

در مهارت کانال فرستادن، باید کاري کنیم که همه  55
 .مفهوم ارسال شود حتی اگر چندین بار تکرار کنیم

 درست 

رهبران آموزشی باید اهداف کلی و دست یافتنی را  56
 . ترسیم کنند

 نادرست

رهبري تحولی یعنی :جاذبه و فرمندي خاص براي  57
 پیروان 

 درست 

رهبري توزیعی به عدم مشارکت دیگران در رهبري  58
 اشاره می نماید

 نادرست 

رهبري فرآیند انگیزش در مدرسه یکی از ده رمز اثر  59
 .بخشی رهبري آموزشی محسوب می شود

 درست 

رهبري فرآیند مدیریت کالس یکی از موضوعات  60
 رهبري تحصیلی محسوب می شود 

 درست

رهبري فرآیند مدیریت کالس یکی از موضوعات  61
 .رهبري تحصیلی محسوب می شود

 درست 

 نادرست .به بعد می باشد 1930ساختار زمانی مربوط به سال  62

ساختار سازمانی و اجتماعی در محیط بسته مورد  63
 مطالعه قرار می گیرد 

 نادرست 

ساختار سازمانی یکی از ساختارهاي نهاد آموزشی  64
 .است

 درست 

ساختار کالسیک از ........ شروع شد و تا ...... ادامه  65
 یافت 

 1930-انقالب صنعتی 

 نادرست .می باشدبه بعد  1930ساختار کالسیک مربوط به سال  66
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 1930از انقالب صنعتی تا  ساختار کالسیک مربوط به کدام دوره می باشد ؟ 67

 
ساختار کالسیک و ساختار اجتماعی از ساختارهایی  68

 هستند که در محیط بسته مورد مطالعه قرار می گیرد 
 درست 

ساده ترین و بدیهی ترین جمله اي که بیانگر فرهنگ  69
 باشد چیست؟یک سازمان می 

 شخصیت 

سازمان دهی از کارکرد هاي مدیریت آموزشی سنتی  70
 .محسوب می شود

 درست

سبک لجام گسیخته یکی از انواع سبک هاي رهبري  71
 . محسوب می شود

 درست

شخص مدیر به خاطر روابط غیر رسمی که دارد تاثیر  72
 .گذارتر است

 درست 

شرکت معلمان و والدین و دانش آموزان در همه ي  73
 تصمیم گیري ها کوتاه بینانه است 

 درست 

شرکت معلمان و والدین و دانش آموزان در همه ي  74
 .است تصمیم گیري ها یک راهکار مثبت

 نادرست

طبق تعریف نظریه ي انسان مداري افراد مهم نیستند  75
اهداف سازمان مهم هستند و به ویژگی ها و نیازهاي 

 افراد و مخاطبان توجهی نمی شود 

 نادرست 

طبق تعریف نظریه ي تولید مداري افراد مهم نیستند .  76
اهداف سازمان مهم هستند و به ویژگی ها و نیازهاي 

 .نمی شودافراد و مخاطبان توجهی 

 درست

طبق نظریه ي نمادین، مدرسه صحنه ي نمایش  77
 . می باشد  اخالقیات

 نادرست

بیانگر چه نوع  "ز گهواره تا گور دانش بجوي "عبارت  78
 فرهنگی در مدرسه است ؟

 فرهنگ ملموس 

 اقتضایی ویژه ي کدام ساختار است ؟» بستگی دارد به « عبارت  79
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را خوب است از مشورتی به یک فرآیند تصمیم گیري  80
 .طرفه تبدیل کنیم البته براساس اقتضاعات

 درست 

فرآیند تصمیم گیري را فقط باید از یک طرفه به  81
 .مشورتی تبدیل کنیم

 نادرست

 نادرست .فقط تشویق است که انگیزش را باال می برد 82

قدرت مالکیت یعنی ما روي افکار و ایده ها و خالقیت  83
 نیز مالکیت داریمخود 

 درست 

 نادرست  قدرت نشان دادن توانمندي است  84

 درست  اشد می ب قدرت یک توانایی بالقوه و یک توانایی بالفعل 85

قدرتی خوب هست که شرایط را براي گروهی که می  86
 . ماند و نظر می دهد مهیا کند

 درست 

کارکرد خاستگاه شخصی قدرت این است که افراد  87
 بدون تفکر و نقد و دلیلی فرمان ها را می پذیرند 

 نادرست

کدام جمله در ارتباط با عملکردي که مدیر باید داشته  88
 باشد درست است؟

به افراد بگوید می توانند فعالیتی را به 
صورت آزمایشی اجرا نمایند و نتیجه آن را 

 گزارش دهند
باید به جاي بازخورد قضاوت مدارانه از  کدام جمله درست است ؟ 89

 بازخورد توصیفی استفاده نمود 
در بازخورد توصیفی به فرد پیشنهاداتی  کدام جمله درست است؟ 90

ارائه می شود تا موارد نادرست را اصالح 
 .نماید

 
ی انایمهارتهاي کانال فرستادن به معناي تو کدام جمله درست نیست ؟ 91

 در ارسال پیام هاي غیر کالمی است 
چسب سازمانی در واقع همان ظاهر و  ؟نیست کدام جمله درست 92

 عملکرد یک مدرسه است
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کدام فرهنگ معتقد است که دانش آموز با وجود  93
جنبش و پویایی که دارد، به قصد یادگیري به مدرسه 

 آمده و باید برایش احترام قائل شد؟

 گرایانهفرهنگ انسان 

 

کدام فرهنگ هیچ گونه احساس کرامت و شخصیتی  94
 براي دانش آموز قائل نمی گردد؟

 فرهنگ قیومی

کدام گزینه از وجوه بارز ساختار اجتماعی محسوب  95
 نمی شود ؟

 توجه به گروههاي غیر رسمی 

 جلسات در کدام مورد از انواع تصمیم گیري معلمان  96
 باشد؟ نمی

 و مدیر نظر بدهدغیر فعال باشد 

در شرایط » قدرت مدیریت « کدام مورد از راهکارهاي  97
  ؟ باشد نمی             اضطرار

بالفاصله مشکل را به مراجع اداري مانند 
حراست اداره اطالع دهیم تا تصمیمی 

 گرفته شود
 سبک مردمی کدام مورد از سبک هاي رهبري محسوب نمی شود ؟ 98

 
عوامل تاریک که توصیه شده مدیر از آن کدام مورد از  99

 ها اجتناب کند ، محسوب نمی شود ؟
 خود راي بودن

 
کدام مورد از مسائل اخالقی مطرح شده در قدرت  100

 نیست ؟
 سودجویی

کدام مورد از موضوعات رهبري تحصیلی محسوب نمی  101
 شود ؟

 رهبري فرآیند ارتباط در مدرسه

 
انسان در نظریه ي مزلو محسوب کدام مورد از نیازهاي  102

 نمی شود ؟
 قدرت 

کدام مورد جزو راهنماي عملی و کاربردي جهت رهبري  103
 در حوزه فرهنگ مدرسه نیست ؟

مدیر باید دانش آموزان و معلمینی که 
مراجعه می کنند را حتما امیدوار کند چه 

 بسا این امید واهی باشد 
مطرح می شود و کدام مورد در سطح عمومی و کالن  104

 کل فرآیندهاي مدرسه را در بر می گیرد ؟

 رهبري آموزشی 
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کدام یک از ساختار هاي زیر در محیط بسته مورد  105
 مطالعه قرار می گیرد

 ساختار کالسیک و ساختار اجتماعی

کدامیک از مهارت هاي ارتباطی ، به معناي این است  106
 را برساند؟ که فرد توانایی پیدا کند و بتواند مفهوم

 مهارت هاي کانال فرستادن

 
 تصمیمات درگرفتن گاهی معلمان دوست ندارند که 107

 . یافت را آن دلیل باید که کنند شرکت
 درست

مدیر باید دانش آموزان و معلمینی که مراجعه می کنند  108
 .را حتما امیدوار کند چه بسااین امید واهی باشد

 نادرست

مدیر باید دانش آموزان و معلمینی که مراجعه می کنند  109
 نباید این امید، واهی باشدرا حتما امیدوار کند ولی 

 درست 

مدیران باید جشن ها و مراسم آیینی مفصلی را براي  110
 موفقیت برگزار نمایند 

 درست 

معلمان گله دارند که تصمیم گیرنده مدیر است و  111
 .هنگ کننده باشدتصمیم ما می تواند هما

 نادرست

این است که شخص نیاز دارد » نیاز به کمال « منظور از  112
 .تا به خالقیت و خود شکوفایی برسد

 درست

شخص نیاز دارد تا به خالقیت و خود  در نظریه مزلو چیست ؟» نیاز به کمال « منظور از  113
 .شکوفایی برسد

 
هاي کانال مهارت هاي ارتباطی از طریق مهارت  114

فرستادن، گوش دادن، صحبت کردن و بازخورد ارتقا 
 .می یابند

 درست 

مهارتهاي ارتباطی از طریق مهارتهاي کانال فرستادن  115
 گوش دادن صحبت کردن و بازخورد ارتقا می یابند

 درست

نظریه هاي رهبري عمومیت دارند و براي همه ي ابعاد  116
 اجتماع و سازمانها کاربرد دارند

 درست 

نظریه ي رفتاري رهبري شامل دو بعد ............. و  117
 . است   ................

 انسان مداري ـ تولید مداري
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نفوذ اجتماعی و گروهی رهبر جزو ویژگی هاي ...........  118
 است 

 رهبري آموزشی 

همدردي یکی از وجوه بارز ساختار اجتماعی محسوب  119
 .می شود

 درست 

هنجارهاي پذیرفته شده و یا غیر پذیرفته شده که به  120
صورت ضعیف در حال انجام است بیانگر کدام نوع 

 فرهنگ می باشد؟

 فرهنگ ضعیف 

هیچ کاري را بدون مشورت انجام ندادن اعتماد زیاد به  121
زیردستان و همه را به یک چشم دیدن و صداقت و 

 درستکاري از ویژگی رهبران تحولی هستند 

 درست 

واضح صحبت کردن از روش هاي افزایش کدام مهارت  122
 است؟

 مهارت سخنرانی 

 وقتی رهبر آموزشی به فردي که در حال صحبت با وي 123
است می گوید تا بخشی از کالمش را یکبار دیگر تکرار 

کند کدامیک از روش هاي افزایش مهارت را به کار برده 
 است ؟

 روش سوال کردن از مهارت گوش دادن 

وقتی رهبر آموزشی به فردي که در حال صحبت با وي  124
است می گوید لطفا کمی بیشتر توضیح بده کدامیک از 

گوش دادن را به کار برده است  روشهاي افزایش مهارت
 ؟

 تشویق کردن 

وقتی صدایی بدون درك مفهوم آن به گوشمان می  125
 رسد ما کدام عمل را انجام می دهیم ؟

 شنیدن 

 همه موارد  ویژگی رهبران تحولی در کدام گزینه ذکر شده است ؟ 126

یکی از رویکردهاي نوین رهبري آموزشی در سطح  127
 مدارس مدیریت ...................است 

 توزیعی 

یکی از معروف ترین نظریه هاي حوزه ي موقعیتی یا  128
 اقتضایی کدام است؟

 بولمن و دیل
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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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