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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف
92-93سالتحصیلی  اجرای فراگیربرنامه ملی شهاب درچه سال تحصیلی شروع شد؟  (1

ازضروریات رشدفرددربسترطبیعی ومهم ترین عوامل جلوگیری ازآسیب های اجتماعی ،روانی وامنیتی  (2

رسانه ای نشدن استعدادهای برتروحفظ اطالعات آنها برای صاحبان استعدادهای برترچیست؟

است منوط  استمرارپوششی برنامه های هدایتی وحمایتی شهاب نسبت به دانش آموزان شناسایی شده  (3

مواردالف وب  ......به

استمرارپوششی برنامه های هدایتی وحمایتی شهاب نسبت به دانش آموزان شناسایی شده  منوط است  (4

مواردالف وب ......  به

1386 اردرچه سالی به تصویب رسید؟ اهداف وماموریت برنامه شهاب اولین ب  (5

هوش حرکتی جزوکدام حوزه استعدادی می باشد؟ "معلم نمایش کالسی رابرگزارمی نماید  "این عبارت که   (6

پیش دبستاندوران  ن وپذیرش آموزش های عمومی افراددرچه دورانی است؟آغازفراینداجتماعی شد   (7

هرسه مواردمذکور برنامه شهاب..... یبااجرا  (8

باتوجه به فراوانی استعدادهای دانش آموزان درمدرسه کدام یک ازاقدامات ذیل متناسب باگروههای  (9

نمی پذیرد؟  استعدادی انجام
فراهم سازی زمینه برای حضورفعال دانش آموزان  

 درمسابقات 





هرسه مواردمذکور براساس سندراهبردی کشوردرامورنخبگان نخبه به کسی اطالق می شودکه...   (10

براساس نگاه منطقی وچندعاملی به تفاوت های فردی کدام یک ازموارددراستعدادوهوش موثرهستند؟   (11

  وراثت

ومحیط،رشدبدنی،سن،جنس،نژادوملیت،سازگاری  

عاطفی،وضع اجتماعی/اقتصادی ،موقعیت  

 جغرافیایی،وجودمحرک،یادگیری 

آموزان اقدام کند،به برای آن که معلم به درستی وباتدبیرمعقول،به هدایت وشناسایی استعدادهای دانش  (12

هرسه مواردمذکور باشد؟ کدام یک ازراهنمای زیرتوجه داشته 

برخورداری ازاستعدادبرتر،...............  (13
موهبتی  خدادادی است که تکالیفی برای  

 فردواطرافیانش به دنبال خواهدداشت.

مواردالف وب  برنامه شهاب به دنبال .....   (14

بنیادملی نخبگان برنامه شهاب توسط کدام نهادتصویب شد؟  (15

کشف حداکثری دانش آموزان واجداستعدادهای برتر برنامه شهاب دربعدشناسایی به دنبال چیست؟   (16





برنامه شهاب دربعدهدایت به دنبال چیست؟   (17

آموزان   رفع موانع احتمالی وراهنمایی دانش 

استعدادهای برتردرمسیرصحیح شکوفانمودن  

نمودن درپیمودن درست   استعدادهای خویش و یاری 

 مسیرنخبگی 

برنامه شهاب درسال اول اجرا درهراستان ،منطقه/ناحیه ومدرسه ازچه پایه تحصیلی دوره ابتدایی شروع  (18

چهارمپایه  می شود؟ 

برنامه شهاب وظیفه ای بردوش دانش آموز،خانواده،مدرسه وتمامی نهادهای مسئول می نهدتااین  (19

.به حداکثرظرفیت درتوان خوددست یابد ........استعدادبرتر

برنامه شهاب....  (20
است وباتالش های   بدون پیشینه اجرایی درکشورمابوده 

  شناسایی درراستای درکشورمان  کارشناسی وپژوهشی

 .استعدادهای برترطراحی شده است وهدایت

21)
رادی است که درمرحله کسب  بیشترین فعالیت ............... ارائه خدمات تسهیل گرانه وتوانمندسازبه اف

نهادهای متکفل امورنخبگان کشور  .خبرگی یااثرگذاری درجامعه هستند 

22)
بیشترین فعالیت ............... ارائه خدمات تسهیل گرانه وتوانمندسازبه افرادی است که درمرحله کسب  

بنیادملی نخبگان کشور  خبرگی یااثرگذاری درجامعه هستند.

کمیته علمی وفنی تدوین شیوه نامه اجرایی برنامه شهاب ازوظایف کدام ارکان برنامه شهاب می باشد؟   (23





24)
تدوین وتصویب سیاست ها وبرنامه های راهبری ونظارت وارزیابی مستمربراجرای برنامه شهاب به  

ه ها جزووظایف کدام ارکان برنامه شهاب  منظورتحقق ماموریت واهداف برنامه شهاب واصول حاکم بربرنام

 است؟
شورای راهبری 

تقویت ودرونی کردن هویت دینی وملی واجدان استعدادهای برتردردوره های تحصیلی  (25

.مختلف............است

به منظوراحساس مسئولیت برای ایفای نقش سازنده  

 دراعتالی کشور 

تقویت ودرونی کردن هویت دینی وملی واجدان استعدادهای برتردردوره های تحصیلی  (26

مختلف............است.
به منظوراحساس مسئولیت برای ایفای نقش سازنده  

 دراعتالی کشور 

27)
چرابنیادملی نخبگان ووزارت آموزش وپرورش به جای آن که منتظربمانندتادانش آموزان  

واجداستعدادهای برترخودرابواسطه برخی فرایندها ومراکز به آنان بنمایانند،خودفعاالنه به جستجوی  

 دانش آموزان استعدادهای برترمی روند؟ 
مواردالف وب 

هرسه مواردمذکور  چک لیستهای شناسایی تکمیل شده دانش آموزان درمدارس درچه مواردی مورداستفادقرارمی گیرد؟   (28

– چندنفرازمدیران مدارس ویامعلمان مجری برنامه شهاب درسطح منطقه/ناحیه عضوکارگروه علمی  (29

نفر 2اجرایی می باشند؟

هرسه مواردمذکور س صورت می گیرد؟ کالس درقدامات هدایتی ازسوی معلم در چه ا  (30

31)
دانش آموزانی که درتاریخ آزمون،به دلیل فشارهای روانی ویاهرمسئله عارضی دیگرنتوانندتمامی  

استعدادهاو داشته های خودراعرضه نمایند،چه برنامه ی مهم جایگزین برای کشف وشناسایی درآموزش  

 وپرورش به کارگرفته شده است؟
برنامه شهاب





32)
لیست های شناسایی را در حوزه مرتبط باماده درسی خود،  در اولین گام، معلمان آموزش دیده باید چک  

صرفا برای دانش آموزان که نشانگرهایی از ..................... را دارا هستند، تکمیل نمایند و آنها را به مدیر  

 آموزشگاه تحویل دهند.
برجستگی و سرآمدی ویژه ای

 دربرنامه شهاب کدام حوزه های استعدادی دانش آموزان توسط معلمان موردبررسی قرارمی گیرد؟   (33
استعدادهای

:هنری،ریاضی،فضایی،زبانی،حرکتی،دینی،اجتماعی،علوم 

درتکمیل چک لیستهای شناسایی کدام مواردصحیح است؟  (34
معلمان چک لیستهای شناسایی رابرای تمام دانش  

 .آموزان کالس تکمیل می کنند 

هرسه مواردمذکور شود؟  یبرنامه شهاب خارج م یتی هدا یندهایازفرا ی عیدانش آموزبه صورت طب  یدرچه زمان  (35

....دردبستان هایی که برخی مواددرسی توسط آموزگارانی غیرازآموزگاراصلی تدریس می شود  (36

درقسمت استعدادمربوط   ییشناسا  ستیچک ل لیتکم

  یپس ازتعامل آموزگاراصل ی به آن ماده درس 

 باآموزگارآن درس انجام شود. 

 درراستای  فعالیت نهادهای نخبگانی کشوردرمسیرنخبگی ،کدام محورهابه ترتیب صحیح است؟  (37
زمینه سازی برایشناسایی وهدایت،

توانمندسازی  ،اثرگذاری

قه شخصی،پشتکاروجستجوگر سنجش خالقیت،عال  درسنجش استعدادها ی دانش آموزان دربرنامه شهاب کدامیک ازمواردزیرصحیح تراست؟  (38

ابتدایی  لاو دوره درکدام دوران استعدادپایه وعمومی افرادبویژه استعدادبرترتظاهراتی رابه نمایش می گذارد؟   (39





درکشف وشناسایی دانش آموزان دربرنامه شهاب ............. جایگزین آزمون های مقطعی سنجش هوش  (40

مواردالف وب واستعدادمی شود 

قاشی و آموزش زودترازموعد، کپی کردن به ن نمره دادن زیرجزوعوامل تقویت کننده نیست؟ ورد آموزش هنرکدامیک ازموارددرم  (41

 مسئولیت اجرای برنامه شهاب رابرعهده دارد؟ دروزارت آموزش وپرورش کدام واحدسازمانی مستقیماً   (42
مرکزملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان

جوان

 رئیس ستادمرکزی اجرایی برنامه شهاب دروزارت آموزش وپرورش راکدام معاونت برعهده دارد؟   (43
معاون وزیرورئیس مرکزملی پرورش استعدادهای

درخشان ودانش پژوهان جوان

شناسایی مناسب کودکان ونوجوان بااستعدادوهدایت آنان به مسیرصحیح نخبگی ازچه جهتی برای  (44

هرسه مواردمذکور کشوراهمیت دارد؟ 

بنیادملی نخبگانشورای راهبری برنامه ملی شهاب درکدام نهادمستقرمی باشد؟  (45

عدالت محوری دربرنامه شهاب یعنی....   (46
زمینه شکوفایی استعدادها ورشدوتوانایی صاحبان  

 استعدادهای برتردرتمامی نقاط کشو 

 .فرایندهای شناسایی وهدایت دانش آموزان بااستعدادبرتردر.....صورت می پذیرد  (47
درمحیط مدرسه بامحوریت معلم ودیگرعوامل آموزشی

وتربیت وبدون جداسازی ازکالس ومدرسه اش 

 فرایندهای شناسایی وهدایت دانش آموزان بااستعدادبرتردر.....صورت می پذیرد.   (48
درمحیط مدرسه بامحوریت معلم ودیگرعوامل آموزشی

س ومدرسه اش وتربیت وبدون جداسازی ازکال





ی حوزه استعداد8قلمرواستعدادها دربرنامه ملی شهاب درچندحوزه می باشد؟  (49

یک بار  دهند؟  یجلسه م  لیحداقل چندباردرماه تشک ه یبرنامه شهاب درمنطقه/ناح یی اجرا-یکارگروه علم  (50

هرسه مواردمذکور کدام متن زیردرراستای معنی ومفهوم فرایندهدایت دربرنامه شهاب صدق می کند؟   (51

له ای ایجادانگیزش می باشد؟ مراح5کدام یک از مواردذیل ترتیب صحیح مراحل سفر  (52
ارزیابی وایجادشایستگی   - شناسایی و پی بردن به علل

- رفتن تصمیم گ  ن وخواست -ریزی مسیر طرح   –

 موفقیت

هرسه مواردمذکور کدام یک ازاصل زیردرفراینداجرای برنامه شهاب تأثیرات قابل توجهی دارد؟   (53

آموزش وپرورش تطبیقی  کدام یک ازمحتوای زیر،سرفصل های آموزشی برنامه شهاب نمی باشد؟  (54

هرسه مواردمذکور کدام یک ازمواردزیر،جزووظایف ستاداجرایی استانی برنامه شهاب می باشد؟  (55

هرسه مواردمذکور  کدام یک ازمواردزیرازمحاسن آموزش مجریان برنامه شهاب می باشد؟  (56

مواردالف و ب  کدام یک ازمواردزیرباهدف غایی برنامه شهاب همخوانی ندارد؟   (57





باشد؟ یاصول برنامه شهاب م نیازمهم تر ل یازنکات ذ ک یکدام   (58
پیش گرفتن مسیرتعالی دربسترزندگی معمولی  

وتحصیل عادی دانش آموز)عدم جداسازی دانش  

 آموزازمحیط مدرسه( 

کدام یک ازوظایف زیرجزووظایف وماموریت ستادمرکزی برنامه شهاب دروزارت آموزش وپرورش نمی  (59

باشد؟
تعیین وظایف دائمی واحدهای مختلف آموزش و  

 پرورش 

استعداد،کسب خبرگی،اثرگذاری درجامعه کدامیک از مراحل ذیل ،مراحل مسیرنخبگی است؟  (60

استعداد،کسب خبرگی،اثرگذاری درجامعه کدامیک از مراحل ذیل ،مراحل مسیرنخبگی است؟  (61

هرسه مواردمذکور  های ذیل می توانندتعدادقابل توجهی ازدانش آموزان مستعدکشورراشناسایی کنند؟کدامیک ازبرنامه   (62

هوش محیطی ت؟ بخشی یاهوش موفق استرنبرگ نیس3کدامیک ازچهره های هوش جزو نظریه هوش   (63

رامون یپ ط ی هوش ازمح ی ریرپذ یعدم تأث ست؟ یدرخصوص هوش موردتوافق غالب پژوهشگران ن ل یازعناصرذ کیکدام  (64

کدامیک ازمواردذیل اهداف شهاب نمی باشد؟  (65
حمایت همه جانبه نهادهای متکفل امورنخبگان  

 ازدانش آموزان استعدادهای برتر 

ش علم وفناوری اثرگذاری درخلق وگسترکدامیک ازمواردذیل مولفه نخبگی نیست؟  (66





کدامیک ازمواردزیر جزوویژگی های معلم باهوش منطقی /ریاضی نیست؟  (67
به انجام کارهای مشارکتی در کالس توجه وعالقه  

 فراوانی نشان می دهد 

هرسه مواردمذکور تراست؟ حیبرنامه شهاب صح یاستهایاصول وس  ردردرخصوصیازمواردز کیکدام  (68

پیموده شدن موفقیت آمیز .انجامد  می   نخبگی به  رت ..............کودکان بااستعداد،نقطه آغازمسیری هستندکه درصو  (69

.گرایشی به فعالیت ورزشی ندارند  کودکان تیزهوش کدامیک ازخصوصیات زیرراندارند؟  (70

مواردالف وب  ماموریت برنامه شهاب عبارتنداز:  (71

هرسه مواردمذکور مطالعه تفاوتهای فردی چه کمکی به مربیان می کند؟   (72

توانایی مذکوردرحوزه کدام"می تواندبدون معطلی ،جهت جغرافیایی کالس خودراتعیین کند  "معلم   (73

هوش فضایی هوش معلمی قرارمی گیرد؟ 

ابعادشناسایی وهدایتیمعلم درکدامیک از ابعادبرنامه شهاب درمدارس ،نقش اساسی ومحوری را دارد؟   (74

باشد. زداشته یبه دانش آموزان خاص پره ژه یاز توجه و  برتر ........  یاستعدادها تیهدا ی معلم درکالس درس برا  (75

شناسایی وهدایت استعدادهای برتر  منظورازبرنامه ملی شهاب چیست؟  (76





مهمترین ضرورت های اجرای موفق برنامه شهاب چیست؟  (77
ین،عوامل مدرسه،دیگرافراددرگیربابرنامه  آموزش معلم

 شهاب

1389نخستین اقدامات جدی برای عملیاتی نمودن برنامه شهاب ازچه سالی آغازشد.  (78

شهابنخستین سندرسمی مأموریت بنیادملی نخبگان درحوزه دانش آموزی، ............ است.  (79

91- 92سال تحصیلی  نخستین مرحله آزمایشی برنامه شهاب درچه سال تحصیلی دراستان آذربایجان شرقی اجراشد؟  (80

نهادهای نخبگانی کشور.....  (81
کلیه نهادوسازمان هایی که درزمینه هدایت وحمایت  

 ازاستعدادها برترونخبگان درکشورفعال هستند. 

هدف ازتشکیل کمیته علمی وفنی برنامه شهاب چیست؟  (82

یزی وهماهنگی برای استفاده دانش آموزان  برنامه ر

تحقیقی  دارای استعدادهای برترازامکانات مراکزعلمی و

 محلی 

هدف ازتشکیل کمیته علمی وفنی برنامه شهاب چیست؟  (83
ضرورت تبیین وتأمین مناسب پشتوانه نظری ومحتوای  

 .علمی موردنیازبرنامه شهاب درکلیه مراجل اجراست

هرسه مواردمذکور هدف غایی برنامه شهاب چیست؟  (84





به شهاب دانش آموزانهنگام انتقال دانش آموزازمدرسه ای به مدرسه ای دیگر،سوابق ومستندات مربوط   (85

....
به همراه سایرسوابق تحصیلی به مدارس جدیدمنتقل  

 می شود. 

مشاهدهروش های زیراست؟یکی ازمهم ترین روش های شناسایی دانش آموزان ،کدامیک از  (86
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