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 2 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 

  شماره
  جــواب  ســوال  

به عنوان کانون عمل و جلوه عینی نظام  ......  1
  .تربیت رسمی و عمومی محسوب می شود

 سند تحول بنیادین

 مدرسه

 برنامه درس ملی

 برنامه عملیاتی

  

اجرا و نظارت از وظایف کدام تیم در اجراي   2
  برنامه تدبیر می باشد؟

 شوراي مدرسه

 تیم برنامه ریزي منطقه

 شوراي هماهنگی برنامه در استان

 همه موارد

  

3  
ارتقاي سرانه «اجراي فعالیت هایی به منظور 

از فعالیت هاي مربوط به » مطالعه و سرانه کتاب
  کدام ساحت می باشد؟

 علمی و فناورانه

 اعتقادي، عبادي و اخالقی

 اجتماعی و سیاسی

 زیبا شناختی و هنري

  

ارتقاي کیفیت و تعالی مدیریت مدرسه نیازمند   4
  بهره گیري از چه سبک هایی می باشد؟

 مدیریت مشارکتی

 فرآیند مدار
  

 کیفیت جامع

 همه موارد

  

تعالی از عملکرد مدارس مجري برنامه ارزیابی   5
  چند مرحله دارد؟

  استانی
  ايمنطقه 



 

 3 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 

  کشوري
  مواردهمه 

از چند روش می توان وضع موجود مدرسه را   6
  بررسی نمود؟

 پرسشنامه

 مصاحبه

 بررسی مستندات

 همه موارد

  

7  

هاي از معروف ترین نظریه ها درخصوص نقش
  مدیریتی، نظریه چه فردي مورد توجه می باشد؟

 هنري مینتزبرگ

 آیزنر

 بیل

 توماس

  

مربوط به » اصالح الگوي مصرف آب«آموزش   8
  باشد؟تقویت کدام ساحت می

 زیستی و بدنی

 علمی و فناورانه

 اقتصادي و حرفه اي

 اجتماعی و سیاسی

  

اولین جلسه تیم برنامه ریزي چه زمانی باید   9
  برگزار گردد؟

 در شهریور ماه قبل از شروع سال تحصیلی جدید

 در نیمه اول مهر ماه

 یک ماه بعد از شروع سال تحصیلی جدید

 هیچکدام

  



 

 4 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 

10  
براساس نتایج ارزیابی بیرونی تا سطح استان، 

مدارس برحسب امتیازات مکتسبه در چند درجه 
  رتبه بندي می شوند؟

 پویا

 موفق

 ممتاز

 همه موارد

  

براي اجراي برنامه تعالی مدیریت مدرسه، کدام   11
  یک از برنامه هاي زیر ضروري است؟

 برنامه ریزي درسی

 برنامه ریزي آموزشی

 برنامه استراتژیک

 برنامه محوري

  

12  
براي ارزشیابی از پیش دانسته هاي دانش 

آموزان ضروریست از چه روش هایی استفاده 
  شود؟

 مصاحبه

 سندکاوي
  

 مشاهده

 موارد الف و ب

  

برگزاري اردوهاي علمی متناسب درسی مربوط   13
  باشد؟به کدام فعالیت در مدارس می

 فعالیت هاي مکمل

 فعالیت هاي فوق برنامه

 فعالیت هاي کالسی مرتبط با سرفصل دروس

 واردهمه م
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برگزاري اردوهاي علمی متناسب درسی مربوط   14
  باشد؟به کدام فعالیت در مدارس می

 فعالیت هاي مکمل

 فعالیت هاي فوق برنامه

 فعالیت هاي کالسی مرتبط با سرفصل دروس

 همه موارد

  

15  

نمایشگاه دست سازه هاي دانش آموزان برگزاري 
بت دانش آموزان جهت شرکت او ایجاد زمینه رق

در بازارچه هاي کارآفرینی از فعالیت هاي کدام 
  ساحت می باشد؟

  و حرفه اياقتصادي 
  و سیاسیاجتماعی 

  و بدنیزیستی 
  شناختی و هنريزیبا 

برنامه تعالی مدیریت مدرسه با الهام از مدل هاي   16
  تعالی سازمانی، بر چند اصل استوار شده است؟

 برنامه محوري

 برنامه مشارکت جویی

 برنامه ریزي استراتژیک

 موارد الف و ب

  

17  

برنامه تعالی مدیریت مدرسه داراي چند محور 
کلیدي براي تمامی مدارس و چند محور کلیدي 

 براي هنرستان ها می باشد؟

  

 11و  12

 12 و11 

 10و  8

  8و  10

18  
برنامه تعالی مدیریت مدرسه در چه سالی 

طراحی و توسط وزیر وقت آموزش و پرورش 
  امضاء شد؟

1394 
1395 
1393 
1392 
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19  

برنامه ریزي عملیاتی از وظایف کدام تیم در 
 اجراي برنامه تدبیر می باشد؟

  

 تیم برنامه ریزي منطقه

 تیم برنامه ریزي مدرسه

 شوراي هماهنگی برنامه در استان

 ردهمه موا

20  
دي ماه، روز هواي پاك  29بزرگداشت و برگزاري 

و دوم اردیبهشت ماه روز زمین پاك از فعالیت 
  هاي کدام ساحت است؟

 زیستی و بدنی

 اجتماعی و سیاسی

 زیبا شناختی و هنري

 علمی و فناورانه

  

21  
به کمک کدام یک از کارکردهاي ارزیابی در 

برنامه تدبیر می توان آینده مورد انتظار را 
  ترسیم نمود؟

 تصمیم سازي

 شناسایی

 بازخورد

 پیش بینی

  

22  

بین فعالیت هاي فوق برنامه و مکمل تفاوتی 
وجود .........................و فعالیتی که براساس 

محتواي کتب درسی پیش بینی می 
  .شود............................ نام دارد

 فوق برنامه-ندارد

 مکمل –ندارد 

 فوق برنامه –دارد 

 مکمل -دارد
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23  

ترکیب اعضاي تیم برنامه ریزي برنامه تعالی 
  مدیریت مدرسه کدام است؟

 مدیر، معاونین، مشاور، معلمان

مدیر، معاونین، نماینده معلمان، نماینده انجمن 
 اولیاء

  
مدیر، معاونین، نماینده اولیا، معلمان، نماینده 

 دانش آموزان

 همه موارد صحیح است

  

24  

تشکیل کالس هاي تقویتی مربوط به کدام 
  فعالیت در مدارس می باشد؟

 فعالیت هاي فوق برنامه

 فعالیت هاي مکمل

 بهبود و ارتقاي فرآیند یادگیري

  همه موارد

25  
تعریف مجموعه هایی از اقدامات و گام هاي هم 

وند، براي رسیدن به یک هدف معین، مربوط به پی
  کدام واژه است؟

 هدف

 مدیریت

 فرآیند

 رهبري

  

  تعیین وضع موجود یعنی؟  26

 تحلیل عملکرد گذشته مدرسه

 تحلیل عملکرد فعلی مدرسه

 تحلیل عملکرد آینده مدرسه

 هیچکدام
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28  

تقویت و ارتقاي صالحیت ها و شایستگی هاي 
حرفه اي معلمان در تهیه و تنظیم طراحی 

یادگیري مربوط به –   آموزشی و محور یاددهی
  کدام ساحت تعلیم و تربیت است؟

 علمی و فناورانه

 نريزیبا شناختی و ه

 اقتصادي و حرفه اي

 زیستی و بدنی

  

جزو کدام » خاص«تولید ابزار و وسایل آموزشی   29
  فرآیند است؟

 خالقیت

 تمرین توسعه اي
  

 فعالیت هاي مکمل

 فعالیت هاي فوق برنامه

  

30  
ها و مسابقات ،ارزشیابی پیشرفت جشنواره 

تحصیلی مربوط به کدام دسته از وظایف مدیران 
  است؟

  عمومی
  اختصاصی

  وبالف 
  هیچکدام

31  

جلب مشارکت سازنده و اثربخش خانواده ها در 
حفظ و تعمیق حیا، عفاف و پوشش دانش آموزان 

جزو راهکارهاي تقویت ساحت 
 ................................. است

  

 و هنري زیبا شناختی

 اعتقادي، عبادي و اخالقی

 علمی و فناورانه

 زیستی و بدنی

  

32  

ها در  جلب مشارکت سازنده و اثربخش خانواده
حفظ و تعمیق حیا، عفاف و پوشش دانش آموزان 

جزو راهکارهاي تقویت ساحت 
  ................................. است

 زیبا شناختی و هنري

 اعتقادي، عبادي و اخالقی

 علمی و فناورانه

 زیستی و بدنی
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33  
خودارزیابی اولیه و پایانی از فرایند برنامه ریزي 

و فرایند خالقیت توسط چه کسانی انجام می 
  گیرد؟

 تیم برنامه ریزي مدرسه

 تیم ارزیابی منطقه

 ارزیابان بیرونی

 همه موارد

  

خودارزیابی پیش از تدوین برنامه، کدام یک از   34
  دستاوردهاي زیر را بدنبال دارد؟

 نقاط قابل بهبوداولویت بندي علت ها و 

 شناسایی و تعیین راهکارهاي بهبود

 تهیه برنامه عملیاتی

 همه مورد

  

35  

 می اجاره مدارس به اینکه بر عالوه خودارزیابی
 براي الزم اقدامات و تعیین را موجود وضع دهد

 کدام کنند، مشخص انتظار مورد وضع به رسیدن
  نماید؟ می شناسایی را دیگر نقاط

 قوت نقاط

 
  بهبود قابل هاي زمینه

  
 

 ها فرصت

 
  موارد همه

36  

 می اجازه مدارس به اینکه بر عالوه خودارزیابی
 براي الزم اقدامات و تعیین را موجود وضع دهد

 کدام کنند مشخص انتظار مورد وضع به رسیدن
  نماید؟ می شناسایی را دیگر نقاط

  قوت نقاط
 بهبود قابل هاي زمینه
 ها فرصت

  مواردمهه
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در برنامه تدبیر تمامی فعالیت ها و اقدامات   37
  ................ باشد؟مدرسه باید در جهت ............

 ارتقاي صالحیت ها و شایستگی هاي پایه

 یادگیري -ارتقاي فرآیند یاددهی 

 دستیابی به ساحت ها و غایت تعلیم و تربیت

 هیچکدام

  

38  
در برنامه تعالی مدیریت مدرسه به منظور برنامه 
ریزي، اجرا و اندازه گیري عملکرد مدرسه چند 

  ي تمامی مدارس لحاظ شده است؟معیار برا

 معیار 48

 معیار 56

 معیار 57

 معیار49

  

در برنامه تعالی مدیریت مدرسه و تدبیر، هدف   39
  اصلی چیست؟

 ارزیابی از مدارس

 ارتقاي کیفیت مدارس

 استاندارد سازي

 برنامه محوري

 

در برنامه ریزي ساالنه مدرسه کدام گزینه مهم   40
  تر است؟

 تعیین وضع موجود

 تعیین اقدامات
  

 تعیین مسئول

 تعیین زمان بندي
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41  
در تمامی الگوهاي جدید مدیریت، کانون و مرکز 
ثقل انجام ماموریت ها و وظایف سازمانی مدارس 

  چیست؟

 رهبري

 برنامه عملیاتی

 منابع انسانی

 فرآیند

  

 درك به منوط آموزان دانش وجودي وتعالی رشد  42
  چیست صحیح

 جمعی و فردي هاي شایستگی
 

 مشکالت و مسایل با خردمندانه مواجه
 

 خود موقعیت
 
  دیگران و خود نقد

43  
وند ایرانی و شناخت خود به عنوان یک شهر

احساس تعلق خود را نسبت به وطن نشان دادن، 
  از اهداف کدام ساحت می باشد؟

 علمی و فناورانه

 اجتماعی و سیاسی

 اعتقادي، عبادي و اخالقی

 زیبا شناختی و هنري

  

شیوه هاي ارزیابی در برنامه تدبیر عبارت است   44
   .......................از

 یبیرون ارزیابی –ارزیابی درونی 

 نظارت و مشاوره

 ارزیابی اولیه

 موارد همه
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45  
طبق سند تحول بنیادین، تجربیات مدرسه اي با 

شکل ساده شده اي از تجربه ي .................... 
  .باشد

 تعالی بخش

 حیات طیبه

 فرصت هاي تربیتی غنی

 هیچ کدام

  

46  

 با متناسب عملکردي تکالیف ارائه و طراحی
 عید ویژه به تعطیل ایام در آموزان دانش نیازهاي
 تربیت و تعلیم ساحت کدام به مربوط نوروز
  است؟

 اي حرفه و اقتصادي

 
 فناورانه و علمی

 
 هنري و زیباشناختی

 
  اخالقی و عبادي اعتقادي،

یند خالقیت مربوط به کدام ساحت در فرم فرا  47
  جدید برنامه تدبیر می باشد؟

 زیستی و بدنی

 اقتصادي و حرفه اي

 علمی و فناورانه

 اعتقادي، عبادي و اخالقی

  

48  
فعالیت هاي تقویت و توسعه فرهنگ تغذیه سالم 
در مدارس مربوط به کدام ساحت تعلیم و تربیت 

  است؟

 علمی و فناورانه

 اقتصادي و حرفه اي

 سیاسی و اجتماعی

 زیستی و بدنی
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49  

سعه فضاي سبز براساس ظرفیت فعالیت هاي تو
مدرسه و وضعیت رنگ آمیزي مناسب و شاد 

درها و دیوارها و ترسیم اشکال حیاط پویا مربوط 
  به کدام ساحت تعلیم و تربیت است؟

 زیبا شناختی و هنري

 زیستی و بدنی

 علمی و فناورانه

   اقتصادي و حرفه اي

 

فعالیت هاي هدفمند سازي زنگ تفریح مربوط به   50
  و تربیت است؟کدام یک از ساحت هاي تعلیم 

 زیستی و بدنی

 علمی و فناورانه
  

 زیباشناختی و هنري

   اقتصادي و حرفه اي
  

  

51  

فعالیت هایی نظیر افزایش کارآمدي شوراهاي 
درون مدرسه اي مانند شوراي معلمان، شوراي 

ي مربوط به کدام ساحت تعلیم و دانش آموز
  تربیت است؟

 اجتماعی و سیاسی

 زیستی و بدنی

 اعتقاد، عبادي و اخالقی

 علمی و فناورانه

  

52  

کدام ارزیابی زیرنظر کمیته ي ارزیابی با 
مسئولیت سازمان ملی استاندارد و با عضویت 

افراد صاحب نظر و مجرب که تیم ارزیابی استان 
  تشکیل می دهند، انجام می شود؟

 ارزیابی پایانی

 ارزیابی در هنگام اجراي برنامه

 ارزیابی بیرونی

 ارزیابی اولیه
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  کدام عبارت در خودارزیابی صحیح می باشد؟  54

 خودارزیابی در تدوین برنامه

 خودارزابی در اجراي برنامه
  

 خود ارزیابی پایانی

 همه موارد

 

کدام کارکردهاي نوین ارزیابی از اهمیت بیشتري   55
  برخوردار می باشد؟

 شناسایی

 پیش بینی

 بازخورد

 همه موارد

  

کدام محور برنامه تعالی به بسترسازي و توسعه   56
  فرهنگ مطالعه و پژوهش اشاره دارد؟

 يیادگیر –استقرار نظام یاددهی 

 توانمندسازي نیروي انسانی

 برنامه ریزي

 مدیریت و رهبري

  

57  

 توسعه و بسترسازي به تعالی برنامه محور کدام
 دارد؟ اشاره پژوهش و مطالعه فرهنگ

  
 
  

 یادگیري – یاددهی نظام استقرار
 

 انسانی نیروي توانمندسازي
 

 ریزي برنامه
 

  يرهبر و مدیریت
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کدام محور برنامه تعالی به طرح درس ملی و   58
  نظارت بالینی مربوط می شود؟

 یادگیري –ار نظام یاددهی استقر

 برنامه ریزي

 مدیریت و رهبري

 توانمندسازي نیروي انسانی

  

59  

کدام محور برنامه تعالی مربوط به بهره گیري از 
آزمایشگاه، ساحت و بهره گیري از مواد و رسانه 

زشی و تربیتی و هوشمندسازي مدارس هاي آمو
  است؟

 مدیریت و رهبري

 برنامه ریزي

 یادگیري –ستقرار نظام یاددهی ا

 توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه

  

60  

کدام محور به این معنی است که رهبران تالش 
کنند با برقراري نظم و ایجاد محیطی آرام و پویا 

نسبت به انجام امور به صورت کارا و اثربخش 
  اقدام کنند

 مدیریت و رهبري

 مدیریت امور اجرایی و اداري

 برنامه ریزي

 کت دانش آموزان در مدرسهتوسعه مشار

  

61  

کدام محور به این معنی است که رهبران تالش 
می کنند تا با برنامه ریزي بتوانند شرایطی را 

 حرفه هاي صالحیت و   براي ارتقاي شایستگی ها
  ؟کنند فراهم مدرسه کارکنان اي

 توسعه مشارکت کارکنان در مدرسه

 یادگیري - استقرار نظام یاددهی

 توانمندسازي نیروي انسانی

 مدیریت و رهبري
  

  



 

 16 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 

کدام محورهاي برنامه تعالی مدیریت مدرسه نیاز   62
  به تدوین برنامه عمل ندارند؟

 1و  2و  11محورهاي 

 1و  2و  12محورهاي 

 2و  11و  12محورهاي 

 2و  11 و 12محورهاي 

  

63  
کدام مورد زیر جهت غنی سازي فرصت هاي 

تربیتی براي پاسخگویی به ظرفیت هاي وجودي 
  ولویت است؟متنوع متربیان در ا

 خانواده

 جامعه

 مدرسه

 نظام تعلیم و تربیت

 

کدام نقش مدیر آموزشگاه از اولویت و اهمیت   64
  بیشتري برخوردار است؟

 شناسایی

 ساماندهی

 تصمیم گیري

 رهبري

  

65  
کدام یک از ارزیابی هاي زیر، مدرسه را در 

و انجام اقدامات اصالحی در صورت نیاز بازنگري 
  یاري می نماید؟

 خودارزیابی پیش از تدوین

 خودارزیابی در هنگام اجراي برنامه

 خودارزیابی پایانی

 خودارزیابی بیرونی

  



 

 17 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 

کدام یک از زیر نظام هاي آموزشی و پرورشی از   66
  اهمیت بیشتري برخوردار می باشد؟

 و مدیریتراهبردي 

 منابع انسانی

 فضا و تجهیزات

 برنامه درسی

  

کدام یک از زیر نظام هاي آموزشی و پرورشی از   67
  اهمیت بیشتري برخوردار می باشد؟

 راهبردي و مدیریت

 منابع انسانی

 فضا و تجهیزات

 برنامه درسی

  

واع کدام یک از گزینه هاي زیر مالك اصلی ان  68
  فعالیت ها و اقدامات در مدرسه می باشد؟

 اهداف دوره تحصیلی

 ساحت هاي چندگانه
  

 مصوبات شوراي عالی

 همه موارد

  

کدام یک از محورهاي زیر فقط مختص هنرستان   69
  می باشد؟ها و مدارس فنی و حرفه اي 

 8محور 

 11محور 

 12محور 

 2محور 

  



 

 18 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 

کدامیک از کارکردهاي ارزیابی در برنامه تدبیر   70
  نقش اساسی در تصمیم گیري مدیران دارد؟

 ناساییش

 پیش بینی

 اطالعاتی

 بازخورد

  

زارت آموزش و پرورش کلیدي ترین راهبرد و  71
  کدام است؟

 برنامه عملیاتی

 اهداف دوره تحصیلی

 ارتقاء کیفیت آموشی

 منابع انسانی

  

الزمه برنامه ریزي راهبردي در مدرسه توجه به   72
  چه مواردي می باشد؟

 ماموریت

 اهداف

 وظایف

 همه موارد

  

73  

 1و  11محور 

 1و  2محور 

 3و  11محور 

 11و  12محور 

  

 1و  11محور 

 1و  2محور 

 3و  11محور 

 11و  12محور 

  



 

 19 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 

74  

ترین وظیفه براي مدیران مدارس محوري 
 چیست؟

  

 ارزیابی

 برنامه ریزي

 تعیین نیازها و اولویت ها

 تحلیل وضعیت مدرسه

  

75  

مدرسه زمینه اي سازمان یافته و مناسب براي 
کسب ..................... الزم جهت درك موقعیت 

خود و دیگران و بهبود پیوسته آن از سوي 
 .تربیان استم
  

 تربیت معیار اسالمی

 شایستگی هاي فردي و جمعی

 استعدادها و توانایی ها

  ظرفیت هاي وجودي

76  
مدیر مدرسه با استفاده از کدام مرحله ارزیابی 

برنامه ساالنه را براي سال تحصیلی پیش رو، 
  نماید؟تنظیم می

 ارزیابی اولیهخود 

 خودارزیابی بیرونی

 مشاوره و نظارت

 خودارزیابی حین اجراي برنامه

  

77  

مشاور مدرسه در هفته معرفی مشاغل از پدر 
یکی از دانش آموزان می خواهد تا به مدرسه 

بیاید و در مورد شغل خود توضیحاتی بدهد، این 
اور کدام ساحت تعلیم و تربیت را به صورت مش

  عملی اجرا نموده است؟

 زیستی و بدنی

 سیاسی و اجتماعی

 اقتصادي و حرفه اي

 زیبا شناختی و هنري

  

ك اصلی انجام فعالیت ها و اقدامات در مال  78
  مدرسه کدام است؟

 ساحت هاي چند گانه

 برنامه عملیاتی
  

 اهداف دوره تحصیلی

 همه موارد

  



 

 20 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 

79  

منظور از اسناد باال دستی در محور دوم برنامه 
  تعالی مدیریت مدرسه چیست؟

 سند تحول بنیادین

 مصوبات شوراي عالی

 برنامه درسی ملی

 همه موارد

  

80  

نتیجه خودارزیابی حداکثر تا ............... به 
 ...................... باید ارسال گردد

  

 معاونت ابتدایی منطقه –تیر 30

  مدرسهمعاونت ابتدایی  –داد خر20
 کارشناس مسئول آموزش ابتدایی -تیر 30

 کارشناس مسئول آموزش ابتدایی -خرداد20 

  

نقطه شروع حرکت در تدوین برنامه تعالی   81
  مدیریت مدرسه چیست؟

 خودارزیابی اولیه

   خودارزیابی در هنگام اجراي برنامه
  

 رزیابی بیرونیخودا

 خودارزیابی پایانی

  

  هدف کلی برنامه تدبیر عبارت از چیست؟  82

ارتقاي سطح عملکرد مدرسه و کیفیت آن 
 براساس بهبود فرآیندهاي مدیریتی مدرسه

تعیین نیازها و اولویت هاي مدرسه در حوزه هاي 
 مختلف

توانمندي ها و ظرفیت منابع انسانی بهره گیري از 
 در اختیار

 تدوین اهداف واقعی و قابل اجرا
  

  



 

 21 گروه ضمن خدمت هوشمند سازي 

وظایف عمومی مدیران در برنامه تدبیر کدام   83
  است؟

 برنامه ریزي

 سازماندهی

 هدایت و رهبري

 همه موارد

  

 ویژگی مهم برنامه تدبیر و تعالی عبارت است از  84
.....................  

 محوريمشارکت 

 برنامه محوري
  

 ارزیابی مدیر

 ب –موارد الف 

  

85  

یح برنامه یکی از مولفه هاي مهم در اجراي صح
  تعالی مدیریت مدرسه چیست؟

چگونگی ارزیابی عملکرد مدارس و ابزار مورد 
 استفاده در این فرایند است

حرکت در مسیر تعالی جویی و سرآمدي، با 
 شناسایی فرصت هاي بهبود

اتخاذ رویکرد برنامه محوري نسبت به تعیین 
 اهداف و طراحی برنامه عملیاتی

و با برنامه ریزي راه هاي بهبود را شناسایی 
  مناسب، عملکرد مدرسه ارتقاء دارد

86      
87      
88      
89      
90      



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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