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 شماره

 
 جــواب ســوال

پیش شرط امر آموزشی و پرورشی و هر گونه  "سالمتی" 1

 .فعالیتی در مدرسه یا بیرون از آن ، می باشد

 درست

بستر الزم را برای مشارکت  "مدارس همیشه در دسترس " 2

 اولیای دانش آموزان در تمامی شئون فراهم می کند.

 درست 

ما در شرایطی جغرافیایی هستیم که احتمال سیل  » 3

این موضوع مربوط به پیشینه اجتماعی و محیطی « هست.

 .در دومینوی هانریش میباشد

 درست 

آبخوری در مدارس باید در چه فاصله ای از سرویس  4

 بهداشتی قرار داشته باشد؟

 متر 15

 

برای ورود به اخذ گواهی صحت مزاج دانش آموز بیمار  5

 کالس در کدام ماده ی آیین نامه ی اجرایی آمده است ؟

 62ماده 

اخذ گواهی صحت مزاج دانش آموز بیمار برای ورود به  6

 . آیین نامه ی اجرایی آمده است 63کالس در ماده 

 نادرست 

اخذ گواهی صحت مزاج دانش آموز بیمار برای ورود به  7

 . آیین نامه ی اجرایی آمده است 66کالس در ماده 

 نادرست 

اخذ گواهی صحت مزاج دانش آموز بیمار برای ورود به  8

 . آیین نامه ی اجرایی آمده است 62کالس در ماده ی 

 درست 

 نادرست .دهی استآخرین پله ی نردبان تفکر معنا  9

سانتی  20از شرایط پایگاه تغذیه ی سالم ) بوفه ( ، حداقل  10

 .متر مواد غذایی از کف فاصله داشته باشد

 درست 

از طریق ارائه پروژه های تحقیقاتی رفتارهای اجتماعی  11

 .توسعه می یابد

 درست 

آیین نامه ی اجرایی استناد  55از موارد ذکر شده در ماده  12

می شود از قدیم بر بهداشت و نظافت کنترل هایی بوده اما 

 .خود مراقبتی امروزه مهم شده است

 نادرست 
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آیین نامه ی اجرایی استناد  57از موارد ذکر شده در ماده  13

می شود از قدیم بر بهداشت و نظافت کنترل هایی بوده اما 

 .است خود مراقبتی امروزه مهم شده

 درست 

آیین نامه ی اجرایی استناد  57از موارد ذکر شده در ماده  14

می شود بحث خود مراقبتی از قدیم هم مرسوم و مهم بوده 

 .مدارس برنامه هایی برای آن داشته اندو 

 نادرست 

از نطر هانریش چه درصدی از وقایع به خاطر شرایط نا ایمن  15

 است ؟

18 % 
 

از ویژگی های پایگاه تغذیه سالمی که فقط توزیع موادغذایی  16

 متر فضا داشته باشد 12این است که حداقل را دارد 

 نادرست 

از ویژگی های پایگاه تغذیه سالمی که فقط توزیع موادغذایی  17

 .متر فضا داشته باشد 9را دارد این است که حداقل 

 درست

از ویژگی های پایگاه تغذیه سالمی که فقط توزیع موادغذایی  18

 .باشد متر فضا داشته 19را دارد این است که حداقل 

 نادرست

استراتژی محتوای مرتبط و مفید باید در ارتباط با زندگی  19

 .باشد

 درست

استراتژی های مناسب برای حجم کار منطقی عبارتند از  20

- غیردرسی فاکتورهای ارزیابی-امتحانات   تعداد کاهش :

 یاختیار های فعالیت جایگزینی

 درست

 نادرست .باشد اول طبقه در باید  استقرار دانش آموزان بزرگتر 21

استقرار دانش آموزان خردسال باید حتما در طبقه ...............  22

 .باشد

 اول

 درست .حتما در طبقه اول باشداستقرار دانش آموزان خردسال باید  23

استقرار دانش آموزان خردسال باید حتما در طبقه زیر  24

 .همکف باشد

 نادرست 

 محیط آلودگی  انواع آسیب به خاک با آسفالت کردن یکی از 25

 .شود می ایجاد مدارس در که است زیست

 درست 

اقدام مدیر به جا به جایی مدرسه بدون مجوز یکی از  26

 . شود می محسوب گیالن حادثه عوامل

 نادرست
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اقدام مدیر به جا به جایی مدرسه بدون مجوز یکی از  27

 . شود می محسوب زاهدان ی حادثه عوامل

 درست 

اقدامات پیشگیرانه و مصرف صحیح از اقداماتی هستند برای  28

 . جلوگیری و کاهش شدت آلودگی محیط زیست می باشد

 درست

غیر بهداشتی به عنوان پایگاه تغذیه اگر فضای کوچک و  29

 .سالم قرار گیرد مشکل آفرین خواهد بود

 درست 

اگر فضای کوچک و غیر بهداشتی به عنوان پایگاه تغذیه  30

 .خواهد بودنسالم قرار گیرد مشکل آفرین 

 درستنا

آلودگی محیط مدرسه به دلیل عدم رعایت بهداشت یکی از  31

 می ایجاد مدارس در که است زیست محیط آلودگی  انواع

 .شود

 نادرست 

انجام فعالیت های گروهی از استراتژی های مناسب برای  32

 . حجم کار منطقی می باشد

 نادرست 

اندازه ی منبع آب در مدارسی که آب لوله کشی ندارند ، باید  33

 . خیلی بزرگ باشد

 نادرست 

 نادرست .اولین پله در نردبان تفکر انتخاب داده ها است 34

 درست  .اولین پله در نردبان تفکر مشاهده ی اطالعات است 35

 شاداب معیارهای از از یکی  ایجاد حس ناشی از موفقیت 36

  . باشد می فرآیند محور در سازی

 درست

 شاداب معیارهای از از یکی  ایجاد حس ناشی از موفقیت 37

     . باشد می فضا محور در سازی

 نادرست 

ایجاد شناسنامه ی سالمت دانش آموزان از مواردی است که  38

 .آیین نامه ی اجرایی ذکر شده است 60در ماده ی 

 نادرست 

انجام شده مشکالت محیط زیست ریشه ی با بررسی های  39

 .انسانی دارد

 درست 

با بررسی های انجام شده مشکالت محیط زیست ریشه ی  40

 .فرهنگی دارد

 نادرست

با بررسی های انجام شده مشکالت محیط زیست ریشه ی  41

 .دارد و سیاسی فرهنگی

 نادرست
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 و کارگروهی  بازی و بازدید از استراتژی های مناسب برای 42

 .باشد می  همکاری روح

 درست

در باید لیستی از اقالم مجاز و اقالم غیر مجاز خوراکی  43

 .معرض دید دانشآموزان قرار بگیرد

 درست 

 و  خانواده و تاهل وضعیت ، درآمد  بحث سن ، تحصیالت و 44

 شادی کننده تعیین عوامل از "شرایط" عامل در مذهب نیز

 .است مطرح

 درست

بحث شادی نیاز به رسیدن به یک درک مشترک برای همه  45

 .است وابسته محلی و زمانی اقتضائات به  ذینفعان آن دارد و

 درست 

فردی از عوامل تعیین کننده شادی، شامل بحث کنش های  46

 چه حوزههایی می باشد؟

 شناختی و رفتاری

بحث کنش های فردی از عوامل تعیین کننده شادی، شامل  47

 .است "رفتاری و شناختی "  دو حوزه ی

 درست 

بحث وضعیت تاهل و خانواده در کدامیک از عوامل تعیین  48

 کننده شادی مطرح است؟

 شرایط

 

بخاری نفتی غیر استاندارد یکی از شرایط نا ایمن در حادثه  49

 . ی زاهدان محسوب می شود

 درست

برای احساس شادی، عالوه بر اینکه درونمان احساس خوبی  50

داریم و احساس رضایتمندی می کنیم، حتما فقدان 

 .احساسات ناخوشایند را هم باید داشته باشیم

 درست

برای دستیابی به موفقیت و تغییر در رفتار و تغییر در نگرش  51

 ............ باید

تمرکز روی روند تفکرخود و آموزش داشته 

 .باشیم

 

برای دستیابی به موفقیت و تغییر در رفتار و تغییر در نگرش  52

 .باید تمرکز روی روند تفکرخود و آموزش داشته باشیم

 درست 

برای روش های یادگیری جالب در استراتژی بازدید از روستا  53

 کدام مورد صحیح نمی باشد ؟

 .می شود با محصوالت طبیعی در روستا آشنا

 

برای کاهش پسماند تدوین برنامه ی عمل تفکیک پسماند  54

 . خشک و تر پیشنهاد شده است

 درست 

برگزاری جشن های هوای پاک و روز زمین و... یکی از  55

 .ی های برنامه ی آموزش می باشداستراتژ

 درست 



 

  6 

برگزاری نمایشگاه های استانی یکی از استراتژی های  56

 .آشنایی با گوناگونی ها می باشد

 درست 

 مناسب های استراتژی از برنامه ویژه مدرسه می تواند  57

 .باشد  همکاری روح و کارگروهی  برای

 نادرست 

برنامه ویژه مدرسه می تواند از استراتژی های مناسب برای  58

 کارگروهی و روح همکاری باشد 

 نادرست 

 بهداشتی سرویس ی چشمه یک آموز دانش  10به ازای  59

 .نظر گرفته شود در باید

 نادرست 

به ازای هر ........... دانش آموز باید یک شیر آب در آبسردکن  60

 .در نظر گرفت

45 
 

دانش آموز باید یک شیر آب در آبسردکن در  25به ازای هر  61

 .نظر گرفت

 نادرست 

به فرموده پیامبر اسالم )ص(، در بهشت، خانه ای وجود دارد  62

به نام خانه ی شادی و هیچ کس وارد آن نمی شود مگر 

 .... اینکه

 موجب شادی کودکان را فراهم کرده باشد 

 و گرم محیطی ایجاد در یکی از ابعادی است کهبهداشت  63

 .دارد مهمی نقش مدرسه در دوستانه

 درست 

 و گرم محیطی ایجاد در بهداشت یکی از ابعادی است که 64

 .دارد مهمی نقش مدرسه در دوستانه

 درست 

بیماری که در آن عامل بیماری از فرد یا حیوان بیمار به فرد  65

 .می نامند "بیماری واگیر  "یا جامعه منتقل شود را 

 درست 

بین باورهای مذهبی و احساس رضایتمندی درونی افراد،  66

 .ارتباطی مستقیم وجود دارد

 درست 

پایگاه سالمت به ازای هر دوازده مدرسه ی هم جوار باید  67

 .وجود داشته باشد

 نادرست

پس از تعیین هدف و تدوین برنامه ی عمل تیم دانش  68

 .آموزان را برای ..............و ............ تشکیل می دهیم

 هدف پایش  -  نظارت

 

پس از تعیین هدف و تدوین برنامه ی عمل تیم دانش  69

آموزان را برای کاهش پسماند و ارائه تجهیزات تشکیل می 

 .دهیم

 نادرست
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پس از تعیین هدف و تدوین برنامه ی عمل تیم دانش  70

 .آموزان را برای نظارت و پایش هدف تشکیل می دهیم

 درست 

زیر میز از عوامل ایجاد حادثه ی پناهگیری دانش آموزان  71

 .باشد می  زاهدان مربوط به اشتباهات فردی

 درست 

پیش شرط هر فعالیتی با توجه به ساحت تعلیم و تربیت در  72

 .باشد می  سند تحول بنیادین داشتن آمادگی

 نادرست 

ساحت تعلیم و تربیت در پیش شرط هر فعالیتی با توجه به  73

 . سند تحول بنیادین ..... می باشد

 داشتن سالمتی 

پیش شرط هر فعالیتی با توجه به ساحت تعلیم وتربیت در  74

 سند تحول بنیادین ............... می باشد 

 داشتن سالمتی

مهم ترین عامل در ایجاد خطر  سیاسی پیشینه ی اجتماعی 75

 .محسوب می شود

 نادرست 

پیشینه ی اجتماعی مهم ترین عامل در ایجاد خطر محسوب  76

 .می شود

 نادرست

  اندورفین . موجب کاهش استرس می شودترشح .....................  77

تژی بازدید از روستا این است که دانش آموز تصویر واقعی  78

 ایجاد می شوداززندگی خود در ذهنش 

 درست 

، مثالی از کدام استراتژی "سفیران مدارس"تشکیل گروه  79

 تقویت روابط انسانی است؟

تقویت مشارکت دانش آموزان در پایه های 

 مختلف 

 درست  تغذیه ی سالم یعنی :علم و هنر دستیابی به سالمت  80

تفاوت مباحثی که مدیران مدارس در بحث آموزش بهداشت  81

برای اولیا و دانش آموزان مطرح می کنند، به چه امری 

 مربوط است؟

 نیازسنجی مدرسه در حوزه سالمت و تندرستی

 

تیم مدرسه ای که به مرحله کشوری راه یافته است ولی در  82

مسابقه ی کشوری تعدادی از اعضای تیمش را از مدارس 

دیگر در منطقه انتخاب می کند و برنده می شود از چه 

 طرحی استفاده نموده است ؟

 مدرسه قهرمان 

جراحت ورزشی جزو اتفاقات جزیی مرتبط با مدرسه مطرح  83

  .شده است

 درست



 

  8 

 ، دلیل دو حادثه یک واقعه ی برنامه ریزی نشده است که به 84

 .دهد می رخ ایمن شرایط فقدان و انسانی خطای

 درست

حادثه یک واقعه ی برنامه ریزی نشده است که فقط به دلیل  85

 .خطای انسانی رخ می دهد

 نادرست 

حادثه یک واقعه ی برنامه ریزی نشده است که فقط به دلیل  86

 . فقدان شرایط ایمن رخ می دهد

 نادرست

روانی و اجتماعی را بهداشت  حالت کامل رفاه جسمی، 87

 .گویند

 نادرست 

حالت کامل رفاه جسمی، روانی و اجتماعی را سالمتی  88

 .گویند

 درست 

حالت ناراحت کننده ی جسمی یا روانی توام با رنج و درد را  89

 .بیماری مینامند

 درست 

 زاهدان ی حادثه عوامل از یکی حفاظ داشتن پنجره 90

 . میشود محسوب

 درست 

حوادث رانندگی جزو اتفاقات جزیی مرتبط با مدرسه مطرح  91

 شده است 

 نادرست

 درست  .باشد می حوادث منفی اثرات از یکی انسانی  خسارت های 92

دانش آموزان مدارس ، در سال حداقل به چند ساعت  93

 بهداشت و سالمت نیار دارند ؟آموزش در زمینه ی 

42 

در اثر فعالیت های ورزشی کدام هورمون ها در بدن ترشح  94

 می شوند؟

 سروتونین ، اندورفین

های سروتونین ،  در اثر فعالیت های ورزشی هورمون 95

 .اندورفین در بدن ترشح می شوند

 درست 

در ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی باید پایش سالمت و  96

 .معاینات رشد و ، بینایی و شنوایی صورت بگیرد

 درست 

، دانش  "اجرای فعالیت با سایر مدارس "در استراتژی  97

آموزان را با یکسری وسایل خاص ،از سایر دانش آموزان مجزا 

 .می کنیم

 نادرست 

، تفکری "اجرای فعالیت با سایر مدارس "در استراتژی  98

 .مثبت اتفاق میافتد و نیز فعالیتی مشارکتی صورت می گیرد

 درست
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تقویت مشارکت دانش آموزان در پایه های  "در استراتژی  99

، دانش آموزان را با یکسری وسایل خاص مانند  "مختلف 

 .می کنیم کاله، بازوبند و کاور از هم مجزا

 درست

تقویت مشارکت دانش آموزان در پایه های  "در استراتژی  100

، مجزا نمودن دانش آموزان با وسایل خاص، نشان  "مختلف 

 .می دهد که این دانش آموزان با یکدیگر هم خانواده اند

 درست

در استراتژی تشویق به قرار گرفتن در نقش های مختلف ،  101

 می  متفاوت جای شخصیت ها قراردانش آموزان با نگاه 

 از ، کنند می بحث داستان های شخصیت مورد در ، گیرند

لف داستان را تحلیل می کنند و یاد می مخت های دیدگاه

 .گیرند در مورد افراد قضاوت نکنند

 درست 

در استراتژی تشویق به قرار گرفتن در نقش های مختلف  102

 می  شخصیت ها قراردانش آموزان با نگاه متفاوت جای 

 .گیرند

 درست 

در استراتژی تشویق به قرار گرفتن در نقش های مختلف  103

دانش آموزان می توانند به راحتی در مورد شخصیت ها 

 .قضاوت کنند

 نادرست 

در استراتژی تشویق به قرار گرفتن در نقش های مختلف  104

 کدام مورد صحیح نمی باشد؟

راحتی در مورد دانش آموزان می توانند به 

 .شخصیت ها قضاوت کنند

 

در استراتژی مدرسه به عنوان خانواده، باید روابطی بین  105

معلم، مدیر و کارکنان مدرسه حاکم باشد ، به طوریکه 

 .همگی احساس کنند در یک خانواده هستند

 درست

در بحث بهداشت روانی به همه ی موارد زیر اشاره شده است  106

 .... غیر از

 تمرکزعدم 

در بحث فرآیند سواد محیط زیست در انتها ارائه ی راه حل  107

 .برای رفع چالش ها صورت می گیرد

 درست

 اکوسیستم شناخت-:زیستی محیط هدف تعیین  در بحث 108

– آب مصرف کاهش- زیستی محیط اثرات کاهش -منطقه

 .است شده مطرح پسماند و زباله تولید کاهش

 درست
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در تعریف آرگیل از شادی در کدام جنبه از شادی احساسات  109

 و هیجانات مثبت وجود دارد ؟

 جنبه عاطفی 

در تعریف آرگیل از شادی، شادی دارای چه جنبه هایی  110

 است؟

 شناختی و عاطفی 

در تعریف آرگیل از شادی، کدام جنبه ی شادی به ارزیابی  111

 است؟شخص از وضعیت خودش مربوط 

 جنبه شناختی

 .کاربردی بوده و به کارگرفته شود در چه صورت می توان گفت که دانش ، قدرت است؟ 112

 

در خوابگاه های شبانه روزی برای دانش اموزان برای هرفرد  113

 .متــر مربع فضا مورد نیاز است 5حداقل 

 درست 

برای هرفرد در خوابگاه های شبانه روزی برای دانش آموزان  114

 .متــر مربع فضا مورد نیاز است 8حداقل 

 نادرست 

در ژاپن ،مشارکت اولیا در مدارس همیشه در دسترس، بیش  115

 .درصد است 100از 

 درست 

مورد  63تا  56در سند تحول بنیادین در بخش دوم ماده ی  116

 .استناد برای شاداب سازی مدارس می باشد

 نادرست 

در شرایط کار و رضایتمندی با تکریم و تجلیل دانش آموز به  117

  .هدف رضایتمندی می رسیم

 نادرست 

 به معلم  در شرایط کار و رضایتمندی با تکریم و تجلیل 118

 .رسیم می رضایتمندی هدف

 درست 

در شرایط کالس بهتر است به جای نور مهتابی و نور  119

 مصنوعی از نور طبیعی استفاده شود 

 درست

در صورتی می توان گفت که دانش ، قدرت است که منجر به  120

 .تولید افراد کارآمد شود

 نادرست

احساس خوشبینی فرد و "در عوامل تعیین کننده شادی، 121

 ، جزو کدامیک از حوزه های کنش فردی است؟"عزت نفس

 حوزه شناختی 

، جزو "ارتباطات دوستانه"شادی،در عوامل تعیین کننده  122

 کدامیک از حوزه های کنش فردی است؟

 حوزه رفتاری

 

در فرهنگ مذهبی ما از شادابی و نشاط روحی با چه کلمه  123

 ای یاد شده است؟

 سرور
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در فرهنگ مذهبی ما از شادابی و نشاط روحی با کلمه ی  124

 .یاد شده است "سرور"

 درست

های تقویت روابط انسانی، دانش در کدامیک از استراتژی  125

 آموز میتواند یادگیری از خواهر و یا برادر را تجربه کند؟

تقویت مشارکت دانش آموزان در پایه های 

 مختلف

 

آیین نامه ی اجرایی مدارس کدام موارد ذکر  57در ماده ی  126

 نشده است؟

 پیش بینی وسایل کمک های اولیه

 

به کدام مورد اشاره نشده  آیین نامه اجرای60در ماده ی  127

 است ؟

 ایجاد شناسنامه ی سالمت دانش آموزان 

در محور افراد در شاداب سازی کدام مورد مطرح نشده است  128

 ؟

 شرکت در المپیاد های ورزشی

 

در مدارس موفق و شاداب ، کدام گزینه از اقداماتی که برای  129

 ؟نیست رشد آن تالش می شود،

 رشد فردی 

مدرسه شاداب، دانش آموزان می توانند تمامی ابعاد در  130

وجودی شان اعم از جسمی، روحی و اخالقی را به تکامل 

 .برسانند

 درست 

در معیار حس ناشی از موفقیت و تحقق انتظار داریم دانش  131

 .آموز نمره و رتبه ی باالیی کسب کند تا دیده شود

 نادرست 

تحقق انتظار نداریم دانش در معیار حس ناشی از موفقیت و  132

 .آموز نمره و رتبه ی باالیی کسب کند تا دیده شود

 درست 

در معیار حس ناشی از موفقیت و تحقق کدام مورد صحیح  133

 نیست ؟

انتظار داریم دانش آموز نمره و رتبه ی باالیی 

 .کسب کند تا دیده شود

 

استراتژی در معیارآزادی خالقیت و مشارکت یادگیرنده و  134

 های آن کدام مورد صحیح نمی باشد؟

 اشتباهات را باید حذف کنیم 

% ، رطوبت  60% تا  50رطوبت « گرمایش » در مورد  135

 .مناسب می باشد

 درست 

در مورد آزمایشگاه و کارگاه ها در مدارس کدام مورد صحیح  136

 است؟

 همه موارد 
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مراکز فنی ـ حرفه ای و کار دانش حتما باید  ؟نیست در مورد شرایط مدارس کدام گزینه صحیح 137

 دوطبقه باشند

نظر خاک مشکلی در مورد محیط زیست کشورمان از  138

 .نداریم

 نادرست 

در مورد محیط زیست کشورمان از نظر منابع آب با وجود  139

بارش های اخیر شرایط خوب نیست و افت سطح آب 

 زیرزمینی داریم 

 درست 

در مورد ویژگی های حیاط مدرسه آسفالت یا بتن برای  140

 .پوشش کف حیاط مناسب نمی باشد

 نادرست 

های حیاط مدرسه آسفالت یا بتن برای در مورد ویژگی  141

 .پوشش کف حیاط مناسب می باشد

 درست 

در مورد ویژگی های حیاط مدرسه گفته شده بیشتر حوادث  142

 .در مدارس به خاطر پوشش کف حیاط می باشد

 درست 

 ، فوت به منجر و شدید ی حادثه یک در هرم حوادث: 143

 .داشت خواهد دنبال به را کم جراحات با جزیی ی حادثه30

 درست 

در یادگیری چند منظوره چند درس را با هم تلفیق کرده  144

 .تدریس میکنیم

 نادرست 

سطح یا کف کالس باید  %20شرایط کالس حداقل   در 145

 .پنجره باشد

 درست 

 باید کالس کف یا سطح %45 حداقل کالس شرایط  در 146

 .باشد پنجره

 نادرست

درگیری در مدرسه یکی از هفت عامل حوادث در مدارس  147

 .می باشد

 درست 

دوره های ضمن خدمت یکی از استراتژی های توسعه ی  148

 .مهارت و شایستگی های معلم می باشد

 درست

 و گرم محیطی ایجاد در  ابعادی است کهرضایتمندی یکی از  149

 .دارد مهمی نقش مدرسه در دوستانه

 نادرست 

 جسمی ،روانی و اجتماعی  سالمتی حالت رفاه کامل در کدام موارد است؟ 150

سند تحول بنیادین یکی از اسناد فرادستی برای آموزش  151

 . بهداشت است

 درست
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دوستانه بین  شاداب سازی از دیدگاه دانش آموز، روابط 152

 .همکالسی ها و پایه های باالتر می باشد

 درست

شاداب سازی از دیدگاه معلم، روابط مناسب بین معلم و  153

 .دانش آموز و مدیر است

 درست 

شرکت در المپیاد های ورزشی از مواردی است که در محور  154

 .افراد در شاداب سازی مطرح می گردد

 نادرست 

های ورزشی از مواردی است که در محور شرکت در المپیاد  155

 .افراد در شاداب سازی مطرح می گردد

 نادرست 

، هرگونه عوامل طبق آئین نامه بهداشت محیط مدارس  156

مزاحم و مکان هایی که در کنارمدرسه قرار است اجرا شود ، 

 .متری از مدرسه باید قرار بگیرند 500در فاصله ی 

 درست 

طرح پزشکان و پیراپزشکان که مدیر مدرسه در بحث  157

سالمت استفاده می کند مربوط به استفاده مدیر از رابط 

بهداشت ،معاون پرورشی و دبیران علوم تجربی و زیست 

 شناسی  در این زمینه می باشد 

 نادرست 

عوامل انسانی مهم ترین عامل در ایجاد خطر محسوب می  158

 . شود

 درست

می نعوامل انسانی مهم ترین عامل در ایجاد خطر محسوب  159

 . شود

 نادرست 

فاصله ی تابلوی کالس تا ردیف اول دانش آموزان باید  160

 .حداقل دو متر و بیست سانتی متر باشد

 درست

فاصله ی تابلوی کالس تا ردیف اول دانش آموزان چقدر باید  161

 باشد؟

 دو متر و بیست سانتی متر

 بین باید  فاصله ی شیر آبخوری تا زمین در مدارس ابتدایی 162

 .شود گرفته نظر در متر سانتی 100 تـا 70

 درست 

متر با سه اتاق برای ارائه ی  30فضای پایگاه سالمت حداقل  163

 خدمات بهداشتی و سالمت مناسب است

 درست

متر با سه اتاق برای ارائه ی  40فضای پایگاه سالمت حداقل  164

 .خدمات بهداشتی و سالمت مناسب است

 نادرست
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متر با سه اتاق برای ارائه ی  42فضای پایگاه سالمت حداقل  165

 .خدمات بهداشتی و سالمت مناسب است

 نادرست

 هدف تعیین  کاهش مصرف آب از مواردی است که در بحث 166

 . است نشده مطرح زیستی محیط

 نادرست 

 "مدارس همیشه در دسترس "کدام جمله در ارتباط با  167

 درست نیست ؟

در ایران در این نوع مدارس ،مشارکت اولیا 

 درصد است  100بیش از 

کدام جمله در ارتباط با المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای  168

 درست است؟

المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای ، فعالیت 

هستند که روابط انسانی را های شاد و مفرحی 

به وجود می آورند.افراد میتوانند ورزشی نباشند 

ولی در بخش های مختلفی مانند گروه های 

 .بهداشتی ، داوران و تدارکات مشارکت نمایند

برای اینکه احساس شادی کنیم داشتن  کدام جمله درست نیست؟ 169

احساس رضایتمندی و وجود احساسات 

 خوشایند کفایت می کند 

اولیا اساسی ترین نقش را برای ایجاد احساس  ؟نیست کدام جمله درست 170

درک شدن و دیده شدن در دانش آموزان 

 .دارند

 

 در تعریف آرگیل از شادی، شادی دارای دو ؟نیست کدام جمله درست 171

 .جنبه ی احساسات و تمایالت می باشد

 

در مورد بحث شادی و شادابی نمی توان به  ؟نیست کدام جمله درست 172

 .درک و یا فهم مشترکی دست یافت

 

لبخند زدن در حین ورزش صبحگاهی باعث  ؟نیست کدام جمله درست 173

 .کاهش بازدهی در ورزش می شود

 

محیطی که فرد در آن زندگی می شادی به  ؟نیست کدام جمله درست 174

 .کند، وابسته نیست
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 پژوهشی کدام فعالیت ها را نمی توان در فوق برنامه قرار داد؟ 175

کدام گروه از افراد جزو بازوان مدیر ، برای آموزش بهداشت و  176

 سالمت در مدرسه هستند؟

 همه موارد 

تیم مدرسه ای که به مرحله کشوری راه یافته   کدام گزینه با تعریف مدرسه قهرمان منطبق است؟ 177

را از مدارس  است، تعدادی از اعضای تیمش

 دیگر در منطقه انتخاب می کند

حالت ناراحت کننده ی جسمی یا روانی توام با  است؟ "بیماری"کدام گزینه تعریف  178

 رنج و درد

 

 حالت کامل رفاه جسمی، روانی و اجتماعی است؟ "سالمتی"کدام گزینه تعریف  179

مدرسه ای است که در آن اقداماتی برای رشد  کدام گزینه تعریف درستی از مدرسه موفق و شاداب است ؟ 180

 جسمی ،روانی و اجتماعی صورت می گیرد 

 علم و هنر دستیابی به سالمت است؟ "بهداشت "کدام گزینه تعریف 181

کدام گزینه در استراتژی های آشنایی با گوناگونی ها مطرح  182

 نشده است ؟

 اردوهای مسافرتی به شهرهای مختلف 

تدوین توسط یک معلم و اجرای آن توسط  مشارکتی صحیح نیست؟کدام گزینه در رابطه با طرح درس  183

 دیگر معلمین

 

  کدام گزینه در مورد شرایط کالس صحیح نمی باشد؟ 184
% سطح یا کف کالس باید پنجره  30حد اقل 

 باشد

مدرسه وظیفه دارد تا در مورد حوادث  ؟نیست درستکدام گزینه  185

چهارشنبه آخر سال و یا عبور و مرور به دانش 

 آموزان آموزش ایمنی الزم را بدهد

کدام مورد از استراتژی های زیر مناسب برای حجم کار  186

 منطقی نمیباشد؟

 انجام فعالیتهای گروهی

کدام مورد از خصوصیات فردی می تواند در وقوع حوادث  187

 موثر باشد؟

 مشکالت روانی

فرآیند نمی کدام مورد از معیارهای شاداب سازی در محور  188

 باشد؟

 توجه به ارزشیابی

 



 

  16 

کدام مورد به عنوان معیار مهم در شاداب سازی و ارتباط  189

 دوستانه عنوان شده است ؟

 برابری

استراتژی های شاداب سازی مدارس نمی کدام مورد جزء  190

 باشد؟

  برنامه ریزی های دقیق و پیشگیرانه

 

کدام مورد جزء ویژگی های سرویس بهداشتی در مدارس  191

 نیست؟

دانش آموز یک سرویس در نظر  20به ازای هر 

 .گرفته شود

 

کدام مورد جزو محورهای مطرح شده در بحث فرآیند شاداب  192

 سازی نمی باشد؟

 مدرسه

کدام مورد جزو منابع مورد استفاده در مدارس مطرح نشده  193

 است؟

 کاغذ

کدام مورد در استراتژی اشاعه ی ارزش ها و ویژگی ها  195

 کاربردی ندارد؟

 مهارت و ویژگی ها را آموزش  می دهیم 

کدام مورد در استراتژی کارگروهی و روح همکاری کاربردی  196

 ندارد؟

 برنامه ویژه مدرسه 

 مهارت و شایستگی معلم کدام مورد در محور فرآیندها مطرح نمی شود؟ 197

 

198  
 کدام مورد در هرم حوادث صحیح نمی باشد؟

 

 به منجر و شدید ی حادثه یک در هرم حوادث:

 و کم جراحات با جزیی ی حادثه30 ، فوت

را به دنبال خواهد  خسارت بدون ی حادثه300

 . داشت

کدام مورد در هفت عامل حوادث در مدارس عنوان نشده  199

 است ؟

 شکستگی دست و پا

 

  افراد و شرایط نا ایمن  ترین علل حوادث می باشد؟کدام مورد مهم  199

کدام مورد می تواند در کاهش تعارضات و ایجاد فهم  200

 مشترک دانشآموزان موثر باشد؟

 آشنایی با مشکالت یادگیری

 

کدام یک از ابعاد زیر در ایجاد محیطی گرم و دوستانه در  201

 مدرسه نقش مهمی ندارند؟

 رضایتمندی 

کدام یک از موارد زیر از انواع ایجاد آلودگی محیط زیست در  202

 مدارس نمی باشد؟

 فرسایش خاک با کاشت درخت
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کدامیک از فعالیت های ورزشی درون مدرسه ای محسوب  203

 می شود؟

 همه موارد

فردی تعیین کدامیک در حوزه ی شناختی از کنش های  204

 ؟نیست کننده ی شادی مطرح

 ارتباطات دوستانه

 

گذشت از فاکتورهایی است که در روابط دوستانه احساس  205

 .خوشایند ایجاد می کند

 نادرست 

 از یکی  گسترش کار گروهی و روح همکاری موفقیت 206

  باشد می فرآیند محور در شادابسازی معیارهای

 درست

الزمه ی اقدامات کاهش شدت و جلوگیری از آلودگی محیط  207

 . زیست تغییر نگرش می باشد

 درست 

بهداشت مدارس در رابطه با مواد غذایی ، آئین نامه  13ماده  208

 .خوراکی و آشامیدنی مدارس است

 درست 

آیین نامه ی اجرایی اشاره دارد در مدرسه باید  58ماده ی  209

حداقل یکبار در سال از دانش آموزان و معلمان معاینه 

   .آید بعمل درمانی –بهداشتی 

 نادرست 

آیین نامه ی اجرایی در مورد بیمه ی حوادث  58ماده ی  210

 .دانش آموزان می باشد

 درست

آیین نامه ی اجرایی اشاره دارد در مدرسه باید  59ماده ی  211

 –حداقل یکبار در سال از دانش آموزان معاینه بهداشتی 

 .آید بعمل درمانی

 درست

 .در زندگی به کارآیند و کاربردی باشند محتوای ارائه شده در کدام صورت می تواند مفید باشد؟ 212

 

محققین برای دستیابی به یک فهم مشترک از شادی  213

سواالتی را مطرح می کنند و از بازخورد آن برای تبیین این 

 مفهوم استفاده می کنند 

 درست 

 احساس ، ها تفاوت به توجه ،  محور افراد در شاداب سازی 214

 مطرح معلم های شایستگی و مهارت و معلمان کاری رضایت

 .میگردد

 درست 

 2 .مدارس ابتدایی باید حداکثر ..... طبقه باشند 215
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مدرسه موفق و شاداب،مدرسه ای است که در آن اقداماتی  216

  .برای رشد جسمی، روانی و اجتماعی صورت می گیرد

 درست 

شیوع بیماری بین دانش آموزان از مدیریت در هنگام  217

آیین نامه ی اجرایی ذکر  60مواردی است که در ماده ی 

 .شده است

 درست

از خصوصیات فردی است که می تواند در  اجتماعیمشکالت  218

 .وقوع حوادث موثر باشد

 نادرست 

وقوع  از خصوصیات فردی می تواند درمشکالت اقتصادی  219

 حوادث موثر باشد

 نادرست 

معلمان اساسی ترین نقش را برای ایجاد احساس درک شدن  220

 .و دیده شدن در دانش آموزان دارند

 درست 

معیار درس پژوهی در صورتی می تواند اهداف را محقق  221

 .نماید که به نظر و نیازهای دانش آموزان توجهی نشود

 نادرست 

 ، برق  منابع مورد استفاده در مدارس عبارتند از : آب ، 222

       کاغذ و  گاز

 نادرست 

منبع آب در مدارسی که آب لوله کشی ندارند ، باید دور از  223

 گنجایش و  دسترس باشد، درب آن حتما قفل داشته باشد

 .لیترباشد 15 نفر هر ازای به آن

 درست

منبع آب در مدارسی که آب لوله کشی ندارند به ازای هر نفر  224

 باید ....... گنجایش داشته باشد 

 لیتر 15

 نادرست .مهارت و شایستگی معلم در محور فرآیندها مطرح می شود 225

سانتی متر  50مواد غذایی شکل پک باشد.مواد غذایی حدود  226

 .با دیوار فاصله دارند

 درست

 فعالیت های فوق برنامه  موثرترین فعالیت برای شاداب سازی مدارس کدام است؟ 227

موثرترین فعالیت برای شاداب سازی مدارس، فعالیت های  228

 .فوق برنامه است

 درست 

موثرترین فعالیت برای شاداب سازی مدارس، محتوای مفید  229

 .و مرتبط و مشارکتی است

 نادرست 

 سند های ساحت از کدامیک به بهداشت موضوع آموزش 230

 است؟ مرتبط بنیادین تحول

 زیستی و بدنی 
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نوع لباس کارکنان و دانش آموزان از مواردی است که  231

 .است آمده مدارس اجرایی ی نامه آیین 56 ماده در

 نادرست 

 درست .هدف از آموزش ، بهبود شرایط زندگی افراد و جامعه است 232

 سروتونین  .، ................ استهورمون شادی و افزایش نشاط  233

 درست .هورمون شادی و افزایش نشاط ، سروتونین است 234

مدیر می گوید به علت کمبود بودجه نمی توانم » وقتی  235

 های  منظور معنا دهی از پله« بخاری استاندارد تهیه کنم 

 . است تفکر نردبان

 درست

که تجهیزات و بخاری وقتی مدیری به اداره گزارش می دهد  236

 .استاندارد ندارد منظور اقدام از پله های نردبان تفکر است

 درست

وقتی مدیری به این فکر می کند که مسائل ایمنی را به  237

دانش آموز یاد بدهد و دانش آن ها را ارتقاء دهد منظور 

 کدام پله ی نردبان تفکر است ؟

 نتیجه گیری

وقتی مدیری می گوید به علت کمبود بودجه نمی توانم  238

بخاری استاندارد تهیه کنم منظور معنادهی از پله های 

 نردبان تفکر است 

 نادرست 

یادگیری چند منظوره یعنی عالوه بر آموزش محتوای علمی  239

 غیردرسی هم مورد توجه قرار می گیردابعاد 

 درست 

 درست  .یادگیری مشارکتی در محور فرآیندها مطرح می شود 240

یادگیری مشارکتی راه حلی برای توجه به دانش آموزان با  241

 نیازهای ویژه است

 درست 

یادگیری معلم از همکار مدرسه ی دیگر یکی از استراتژی  242

 .شایستگی های معلم می باشدهای توسعه ی مهارت و 

 درست

یک پنجم از وظایف کدام معاونت در مدرسه مربوط به  243

 مبحث سالمت است؟

 معاون پرورشی

 یاددهی و یادگیری فرآیند در یکی از عوامل مهم مطرح شده 244

 .است منصفانه تکالیف

 درست

یکی از معیارهای شاداب سازی مدارس در محور فرآیند  245

 کدام گزینه است ؟

و  انفراگیری همانند یک تیم بین دانش آموز

 معلم



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

	watermarkpdf.pdf
	Blank Page

	watermarkpdf.pdf
	Blank Page


