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  جواب صحیحسوال   ردیف

هردو مورد.................. موجب حسن برگزاري اردو و تحقق تربیت عملی می شود1

2Home Alert poro نادرست . باشد می گوشی ردیابی هاي برنامه  از  

3IP192.168.1.1  ورود به تنظیمات مودم کدام گزینه می باشد ؟

4
احساس مسئولیت نسبت به کشور، جامعه ، خانواده و شهر در ساحت سیاسی و اجتماعی قرار می 

.گیرد

درست

 اعیسیاسی و اجتم احساس مسئولیت نسبت به کشور، جامعه ، خانواده و شهر در کدام ساحت تربیت قرار دارد؟ 5

  درست   .باشد می ذیربط مسئوالن به ارائه و ها داده آماري  آخرین مرحله در گزارش اردویی تجزیه و تحلیل6

  نادرست.آخرین مرحله در گزارش اردویی رعایت ضوابط نگارش می باشد 7

8
 و ها داده آماري  تجزیه و تحلیل  آخرین مرحله در یک گزارش اردویی کدام است؟

  ذیربط سئوالنم به ارائه

9

باید داراي هدف مشخص و برنامه  اردو از نظر معاونت پرورشی و فرهنگی یک سفر دسته جمعی است باید داراي چه شرایطی باشد
مدون و سازمان و تشکیالت و مجوز 

برگزاري باشد
  درست  .داردو بایدداراي هدف مشخص و برنامه مدون و داراي سازمان و تشکیالت و مجوز برگزاري باش 10

  ابزار آموزشی  داردو بعنوان یک وسیله .............. معموال در کلیه نظام آموزشی سراسر دنیا وجود دار 11
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درست.  اردو بهترین ابزار تحقق آموزش و پرورش غیر رسمی است12

 هرسه موارد؟ کند می تقویت  اردو چه ویژگی هاي مثبتی در دانش آموزان مدارس را 13

  اردو یک سفر دسته جمعی استاردو چیست 14

15

اردو که از نظر معاونت پرورشی و فرهنگی یک سفر دسته جمعی می باشد باید داراي چه شرایطی باشد 
؟

 برنامه و مشخص هدف داراي باید
 و تشکیالت و سازمان و مدون

باشد مجوز برگزاري
سر پرست اردوسپرده می شود اردوها به یک فرد توانمندي تحت عنوان ........... 16
 اموزش و پرورش منطقهاردوهاي برون شهرستانی را چه مرجعی مجوز صادر میکند ؟  17

  نمایشگاه ها و جشنواره ها؟ اردوهاي دانش آموزي به کدام منطقه بال مانع است 18

  ساله80 دارد؟ ساله چند  ما قدمتاردوهاي دانش آموزي در کنار فعالیت هاي درسی در کالس و مدرسه در کشور  19

20

:اردوهاي مدرسه محور عبارتند از

مراکز مشابه مدرسه ·
پژوهش سراي دانش آموزي ·
کانون هاي تربیتی ·
  دارالقرآن ها ·

درست

یک روزه شهرستانی اردوي دانش آموزان پایه دوم ابتدایی جزء کدام گزینه زیر میباشد  21
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یک روزه شهرستانی ابتدایی جزء کدام گزینه زیر میباشد  اردوي دانش آموزان پایه دوم 22

قطبی  اردویی را که چند استان باهم اجرا میکنند جزء کدام یک از اردوها محسوب می شود ؟ 23

24
نقاط قوت و ضعف و اثر بخشی ارزشیابی اردو چه کمکی به ما میکند  

 اردو را مشخص می کند

25
همه موارد نده چه لزومی دارد ارسال مشخصات خودرو و ران

همه موارد  دام استکارکان تامین کننده ایمنی و امنیت اردو  26

27
ارکان خمسه طالیی تربیت عملی در اردوها بازي ، سرود و فریاد شادي وداستان سرایی و نمایش می 

.باشد
  درست

محل اردواردوها ......... می باشد نیتاز اصلی ترین و نخستین عوامل تاثیر گذار در بحث ایمنی و ام28

تأمین محل اردواز اصلی ترین و نخستین عوامل تأثیرگذار در بحث ایمنی و امنیت اردو ها ........... می باشد29

  نادرست  .دارد ارجحیت اجرا از قبل فعالیت از بین سه فعالیت قبل از اجرا در حین اجرا و بعد از اجرا در اردوها، 30

  درست  .دارد ارجحیت اجرا حین در فعالیت از بین سه فعالیت قبل از اجرا در حین اجرا و بعد از اجرا در اردوها، 31

 اجرا درحین از بین سه فعالیت قبل از اجرا در حین اجرا و بعد از اجرا کدام گزینه ارجحیت دارد ؟ 32
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33

طابق با واقعیت باشد و اصول م ....... :از شرایط یک گزارش اردویی خوب این است که
نگارش رعایت شودو از گزافه گویی 

مفید پرهیز و حتی االمکان مختصر و
  باشد

34
می توانید مشاهده کنید که چه کسانی به Home Wifi Alert Pro   از طریق برنامه هاي اسکن مودم

  مودم شما وصل شده اند و دسترسی آن ها را قطع کنید
  درست

همه مواردمهم یادداشت برداري کدام است ؟از کاربردهاي  35
  همه موارد  از کاربردهاي مهم یادداشت برداري کدام است ؟ 36

  همه موارد: از کاربردهاي مهم یادداشت برداري 37

  برون استانی  ند شرکت کنند ؟توان نمی دبستانی پیش و دبستان از نظر جغرافیایی در کدام نوع اردو38

درست .یایی همه ي دوره هاي تحصیلی در اردوهاي درون شهرستانی می توانند شرکت کننداز نظر جغراف39

  نادرست   .از نگاه پلیس براي ارتقاء ایمنی ترددها سالمت فنی خودروها از اهمیت بیشتري برخوردار است40

41
مشارکت همگانی و نظارت بر رفتار   است؟ از نگاه پلیس براي ارتقاء ایمنی ترددها، کدام مورد از اهمیت بیشتري برخوردار

  ترافیکی رانندگان

ب وج از نگاه پلیس براي ارتقاء ایمنی ترددها،کدام مورد از اهمیت بیشتري برخوردار است42
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43
همیت ا از رانندگان ترافیکی رفتار بر نظارت و همگانی مشارکت ، ترددها ایمنی  از نگاه پلیس براي ارتقاي

.است بیشتري برخوردار
  درست

44
چون به کم کردن وزن بدن کمک می کنند اهمیت بیشتري در کوهپیمایی  استفاده از چوب دست

.دارد

درست

  نادرست.دارد کوهپیمایی در بیشتري اهمیت است خوبی دفاعی وسیله چون استفاده از چوب دست45

46
و مانع جوش  دارد می نگاه تازه را ها زخم اشکال عمده چسب نواري پارچه اي پارچه اي این است که

.خوردن زخم می شود

نادرست

47
اگر با پوست در تماس باشد باعث   اشکال عمده چسب نواري پارچه اي چیست؟

  ایجاد حساسیت می شود

نقش دادن به دانش اموزان اصلی ترین هدف کار تشکیالتی چیست ؟ 48

49
آگاهی به روش و فنون و مهارت ها و علم وآگاهی به هدف و  اصول و مبانی مدیریت اردوها شامل علم و

.انسان (مخاطب) می باشد

درست

50

علم و آگاهی به روش و فنون و   اصول ومبانی مدیریت اردوها در کدام گزینه کامل آمده است ؟
و علم و اگاهی به هدف  و مهارت ها

  انسان(مخاطب)
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نادرست  .آگاهی به زمان و مکان و فنون می باشد علم و اصول ومبانی مدیریت اردوها شامل51

نادرست.علم و آگاهی به زمان و مکان و فنون می باشد اصول ومبانی مدیریت اردوها شامل 52

53
اعزام به اردوهاي دانش آموزي برابر مقررات موجود با خودروهاي سازمانی داراي مجوز و صالحیت امکان 

.پذیر است
  نادرست

54
به اردوهاي دانش آموزي برابر مقررات موجود با ناوگان حمل و نقل عمومی داراي مجوز و  اعزام

.صالحیت امکان پذیر است

  درست

55

  است؟ پذیر امکان اي اعزام به اردوهاي دانش آموزي برابر مقررات موجود و ترجیحا با چه و سایل نقلیه
ناوگان حمل و نقل عمومی داراي 

  مجوز و صالحیت

56

دوعدد باند باز نشده ویا یک باند سه   کنیم، چیست؟ خارج را آن توانیم نمی و شده بدن وارد که خارجی شی با برخورد در مناسب  اقدام
گوش حلقه شده را اطراف و دوطرف 

عضو را  .  شی گذاشته و بانداژ کنیم
باالتر نگاه داشته و به مرکز درمانی 

.اعزام می کنیم

57
ابتدا نوك پنجه رو و سپس سینه ز شیب تند طی مسیر کنیم کدام گزینه مناسب تر است ؟اگر بخواهیم ا

پا را روي زمین قرار دهیم 
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58
اشکال دارد و باعث ایجاد اگر براي خشک کردن زخم هاي باز از دستمال کاغذي استفاده کنیم ، آیا اشکالی پیش می آید؟

شود عفونت در زخم باز می

59
 اقداماتی بود، شده خونریزي بدون خراشیدگی دچار دستش که نمود مراجعه شما به زيآمو دانش اگر

.........دهیم انجام بایست که می
همه موارد

60
اگر در وقوع حادثه لیست دانش اموزان و مریبان با حاضرین در خودرو حادثه دیده تطبیق نکند چه 

اتفاقی روي میدهد؟ 
الف و ب 

61

ان یا بانداژ، زخمی دچار خونریزي مجدد شد درحدي که از باندژ یا گاز عبور کند اگر درحین پانسم
  ، چه بایدکرد؟

روي همان بانداژ یه گاز دیگر قرار 
میدهیم و با فشار مضاعف پانسمان 

را ادامه میدهیم و عضو را  ژوباندا
  باالتر قرار میدهیم

62
اد شود بیمه حوادث در قبال آن چه تعهدي اگر نقص عضو در زمان تصادف اتفاق نیفتد و بعدا ایج

دارد
تا دو سال بیمه متعهد است

63

 چه ، کند عبور گاز اگردرحین پانسمان یا بانداژ، زخمی دچار خونریزي مجدد شد درحدي که از بانداژ یا
  کرد؟ باید

 دیگر گاز یک همان بانداژها ي رو
 مضاعف فشار با و گذاشته
 دهیم می ادامه را بانداژ و پانسمان

  آوریم باالترمی را عضو و،

64

کلیه کارهایی که جهت زنده نگه   امداد و نجات به چه معناست
 داشتن و کم کردن درد و کمک به

بهبود افراد انجام می شود

هارد اکسترنالامن ترین محل براي نگهداري اطالعات مهم رایانه ما کدام گزینه می باشد ؟ 65
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  هارد اکسترنال  ي اطالعات درون گوش و تبلت ما کدام مورد می باشدامن ترین محل نگهدار 66

  دو دسته  امنیت رایانه هاي شخصی به چند دسته تقسیم می شود ؟ 67

ابتداییآموزش اوریگامی درچه سنی مناسب و قابل آموزش است؟ 68

69
یجاد شور و نشاط آموزش شعر (فریادهاي شادي ) باید در جهت مسایل مذهبی و ملی و بهداشتی و ا

.باشد
درست

70
مسایل مذهبی و ملی و بهداشتی و   می بایستی در چه جهتی باشد )فریادهاي شادي (آموزش شعر 

  ایجاد شور و نشاط

71
هاي الزم براي زندگی مطابق قوانین و موازین جامعه در ساحت تربیت اخالقی می  آموزش مهارت

  .باشد
  نادرست

اجتماعی زم براي زندگی مطابق قوانین و موازین جامعه در کدام ساحت تربیت است؟هاي ال آموزش مهارت72
 هنري زیبا شناسیآموزش هنر در مدارس در کدام ساحت تربیت است؟ 73

هر سه مورد   آموزشهاي مدیریت بحران و روانشناسی رفتار با حادثه دیده چه نقشی در زمان وقوع حادثه دارد؟ 74

75

با هدف اردو هماهنگ باشد و با   حل برگزاري اردو ، چگونه می تواند ایمنی و امنیت اردو را تحت تاثیر قرار دهد ؟انتخاب م
داشته  مقررات و ضوابط تطبیق

باشد.
  سرپرست اردو  انتخاب نیروي کارآمد براي همراهی در اردو بر عهده چه کسی است ؟ 76

درست .دو بر عهده ي سرپرست اردو می باشدانتخاب نیروي کارآمد براي همراهی در ار77
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  نادرست.اندازه جعبه کمک هاي اولیه باید متناسب با توان مالی و خرید مدرسه باشد 78

متناسب با تعداد دانش آموزاناندازه جعبه کمک هاي اولیه چقدر باید باشد؟  79

80
ط با خود ، ارتباط با دیگران ، ارتباط با طبیعتانواع ارتباط انسان عبارت است از ارتباط با خدا ،ارتبا

.

درست

  نادرست.جامعه -خانواده -خود -خدا انواع ارتباط انسان عبارت است ازارتباط با 81

 طبیعت دیگران خود–خدا انواع ارتباط انسان کدام است؟ 82

 . قطبی و کشوري می باشد انواع اردو از نظر سطح برگزاري آموزشگاهی ، منطقه اي ، استانی ،83
 

درست

84
اموزشگاهی منطقه اي  استانی انواع اردو از نظر سطح برگزاري مربوط به کدام گزینه است ؟

قطبی کشوري 
 یک روزه و چند روزهانواع اردو از نظر مدت زمان برگزاري کدام است ؟ 85

  درست.زه می باشدانواع اردو از نظر مدت زمان برگزاري یک روزه و چند رو 86

87
جیوه اي و دیجیتالی و نواري   انواع تب سنج را نام ببرید

پیشانی
  آستریل و غیر استریل و روغنیانواع گاز در جعبه کمک هاي اولیه کدام است 88

89
تحلیلی ، نقادانه ، توصیفی ، :  انواع گزارش نویسی عبارتند از

ترکیبی
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90

نطارت متمرکز پاسخگویی به ست؟ اهداف تاسیس مرکز کنترل چی
والدین مدیریت بحران در 

 حوادث 

91

اهم مراسم ها در اردو نماز جماعت،   اهم مراسم ها در اردو در کدامیک از گزینه هاي ذیل کامل تر آمده است ؟
دعاي کمیل و سایر دعاهاي معمول، 

 و مراسم افتتاحیه، اختتامیه، جنگ
  ویژه مراسم

الف و ب در اردو کدامیک از گزینه هاي ذیل کاملتر امده است؟  اهم مراسم ها 92
  ژاپن  اوریگامی از چه کشوري در دنیا به سایر کشورها رواج پیدا کرد ؟ 93

  بروز خالقیت  اوریگامی چه تاثیري در دانش آموزان دارد؟ 94
به معناي کاغذ و تا؟ است معنایی چه به  اوریگامی 95
هردوتربیت عملی...... است اولین رکن طالیی 96

  تعیین هدف  ریزي اردو کدام است ؟اولین گام براي برنامه 97

خیرآیا پنبه هیدروفیل استریل است 98

بله آیا مربی اردو می تواند از برنامه هاي تفریحی و زیارتی اردو استفاده کند ؟ 99

100
ا و تجزیه و تحلیل آماري داد ه هایمنی به چه معناست ؟

ارائه به مسئوالن ذیربط

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



  12 

  هدف اصلی و عمومی  کدام بخش از اهداف اردوها است ؟ "وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون "این سخن خداوند  101

102
گوشی که داراي اطالعات محرمانه   با کدام گوشی ویا تبلت نباید به واي فاي هاي رایگان در اماکن عمومی وصل شد ؟

وشخصی است

  نادرست  .گوشی اي که فاقد رمز است نباید به واي فاي هاي رایگان در اماکن عمومی وصل شد با 103

104
باتوجه به اینکه یکی از اهداف آموزشی چادرزنی تمرین کار گروهی است لذا وظیفه اصلی سرگروه کدام 

گزینه است ؟ 
توزیع میخ و طناب و نظارت بر کار 

افراد 
الف و ج با کدام نیاز دانش آموزان مطابقت دارد  بازدید از موزه بیشتر 105
  درست.بازدید فنی اولیه اتوبوس ها در پایانه ها توسط مدیر فنی شرکت مسافربري انجام می شود 106

107
مدیر فنی شرکت  –پایانه ها   بازدید فنی اولیه اتوبوس ها در کجا وتوسط چه کسی انجام می گیرد؟

  مسافربري

108
تقویت روحیه اجتماعی و تمرین   گروهی در اردوها کدام هدف زیر را دنبال می کند ؟ بازي هاي

  واقعی نقش آفرینی در زندگی

109
 -سه گوش  -نواري  -کشی باند در جعبه کمک هاي اولیه به چند دسته تقسیم می شود؟

تورى -پانسمان دار 

درست.اعتقادي می باشدآموز به دنیا و آخرت و زندگی ، تربیت باورهاي دانش110

  نادرست.می باشد آموز به دنیا و آخرت و زندگی تربیت علمیباورهاي دانش 111
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 اعتقاديآموز به دنیا و آخرت و زندگی کدام ساحت تربیت است ؟باورهاي دانش 112

  همه موارد  بدیهیات ایمنی تردد دانش آموزان از عرض راه ها چیست؟ 113

114
ال طناب چادر به میخ از چه گره اي استفاده می کنیم تا بتوانیم به راحتی طول طناب را براي اتص

  ؟ تغییر دهیم
خفت دواز گره 

115
براي اتصال طناب چادر به میخ از گره دو خفت استفاده می کنیم تا بتوانیم به راحتی طول طناب را 

.تغییر دهیم

درست

116
 تغییر را طناب طول راحتی به بتوانیم تا کنیم می استفاده  مربع  از گره براي اتصال طناب چادر به میخ

  دهیم
  نادرست

117
 تغییر را طناب طول راحتی به بتوانیم تا کنیم می استفاده  مربع  براي اتصال طناب چادر به میخ از گره

.دهیم
  نادرست

الف و ب براي اجراي اردو به چه بیمه هایی نیاز است ؟  118
کفش مناسب برنامه  براي اجراي یک برنامه کوهپیمایی داشتن کدام یک از تجهیزات فردي اولویت دارد؟ 119
  درست   .براي اجراي یک برنامه کوهپیمایی داشتن کفش مناسب برنامه در اولویت می باشد 120

121
ر اردو الزم و براي اردوهاي چند روزه و خارج از محدوده ي شهرستان ، حضور یک نفر همراه مرد د

.ضروري است

درست
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122
نفر  14یک سرپرست و به ازاي هر   ؟ است موردنیاز سرپرست و مربی چند آموز دانش نفر 56 تا  14براي اردوهاي دوره ي پیش دبستان بین 

  یک مربی

123
  همه موارد  براي اردوي برون شهرستانی باید از کدام مورد مجوز گرفته شود ؟

124
ي زمین رو بر باید را پا سینه سپس و پا پنجه نوك باید ابتدا کنیم مسیر طی تند  ن که از شیببراي ای

.قرار دهیم
  درست

125
 قرار زمین روي بر باید را پا پنجه نوك سپس و پا پاشنه ابتدا کنیم مسیر طی تند  براي این که از شیب

.دهیم
  نادرست

126
بدون میله و پایه پرچم میتوان گاهی کدام گزینه مناسب است براي بر افراشتن پرچم در مراسم صبح

مراسم پرچم را اجرا کرد 

127
براي برافراشتن پرچم در مراسم صبحگاهی می توان بدون میله و پایه پرچم آیین و مراسم پرچم را 

.اجرا نمود

درست

128
 پرچم مراسم و آیین  پرچم پایه و میله بدون توان نمی  براي برافراشتن پرچم در مراسم صبحگاهی

.نمود اجرا را
  نادرست

129
براي برگزاري اردوي علمی باید چند درصد از سهم فعالیت ها و زمان اردو به فعالیت هاي علمی اختصاص 

  داده شود ؟
  درصد70
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130
 تصاصاخ علمی هاي فعالیت به اردو زمان و ها فعالیت از درصد 70  براي برگزاري اردوي علمی باید

.شود داده

درست

131
براي بستن بند درب چادر به تیرك عمودي از چه گره اي استفاده می نماییم تا بتوانیم سریع گره را 

باز کنیم ؟
 گره پاپیونی

132
براي بستن بند درب چادر به تیرك عمودي از گره خرگوشی استفاده می نماییم تا بتوانیم سریع گره را باز 

.  کنیم
  تنادرس

133
کلیه افراد از مسیر پاکوب شده قبلی براي جلوگیري از تخریب مسیر صعود رعایت کدام گزینه اولویت دارد ؟

 صعود نمایند
  نادرست  .براي جلوگیري از چین و چروك چادر باید چهار نفر میخ هاي چهار طرف چادر را به زمین بکوبند 134

 .د محل مناسب براي میخ هاي اطراف چادر پیدا کردبراي جلوگیري از چین و چروك چادر بای 135
درست 

136
پیدا کردن محل مناسب براي براي جلوگیري از چین و چروك چادر رعایت کدام گزینه اولویت دارد ؟

 میخ هاي چادر

137
دو براي جمع کردن چادر براي اینکه افراد مطمئن باشند اتفاقی براي شان نخواهد افتاد ابتدا بایستی 

.نفر از افراد قدرتمند گروه تیرك هاي عمودي (پایه) را ثابت نگه دارند

  درست
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138
براي جمع کردن چادر براي اینکه افراد مطمئن باشند اتفاقی برایشان نخواهد افتاد ابتدا بایستی دو 

.نفر از افراد قدرتمند گروه تیرك هاي عمودي (پایه) را ثابت نگه دارند

درست

139
 قدرتمند افراد از نفر دو بایستی ابتدا  چون تیرك ها سنگین بوده و تعادل ندارند راي جمع کردن چادرب

  .دارند نگه ثابت را) پایه( عمودي هاي تیرك گروه
  درست

140
براي جمع کردن چادر، چرا ابتدا بایستی دو نفر از افراد قدرتمند گروه تیرکهاي عمودي )پایه( را 

ثابت نگه دارند؟
ون چادر و تیرك روي افراد  گروه چ

 نیفتد

  نادرست  .براي خشک کردن زخم هاي باز اگر روي زخم ها را با دستمال کاغذي فشار بیاوریم اشکالی ندارد 141

142
براي رسیدن به اهداف بهره گیري از نیروي اعضا جلوگیري از هدر رفتن تالش نیروس انسانی اعضاي 

 گروه و ... چکا ر باید کرد؟
سازماندهی کرد  

143
براي رسیدن به اهداف، بهره گیري از نیروي اعضا، جلوگیري از هدر رفتن تالش نیروي انسانی اعضاي 

  .گروه و . . . باید براي دانش آموزان سرپرست تعیین کرد
  نادرست

144
نسانی براي رسیدن به اهداف، بهره گیري از نیروي اعضا، جلوگیري از هدر رفتن تالش نیروي ا

.اعضاي گروه و . . . باید دانش آموزان را سازماندهی کرد

درست

پالك کامل نام راننده تلفن همراه براي سفرهاي جاده اي چه مشخصاتی از خودرو نیاز است؟ 145

146
ل و پنس تمیز به کمک گاز استریچه باید کرد؟  سوراخ شدگی ها ، زخم هاي عمیق و یا داخل چشم ،  براي شستشوي داخل

شستشو دهیم
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  درست  .کنیم استفاده توانیم می شستشو سرم از براي شستن زخم هاي بریدگی 147

  براي همه اردوها  براي کدام دسته از اردوها باید پرونده ي اردویی تشکیل شود؟ 148

دو راننده ساعت نیاز به چند راننده است  8براي مسافت بیش از  149

#60#*گوشی خودکدام گزینه را بایذ انتخاب کنیمIMEIراي مشاهده ب 150

  App lock  برنامه اي که با آن بر روي برنامه هاي تلفن همراه می توان رمز گذاشت کدام است 151

  نادرست   .می باشد  Pass Code Lock  برنامه اي که با آن برروي برنامه هاي تلفن همراه می توان رمز گذاشت 152

درست   .می باشد  App Lock  که با آن برروي برنامه هاي تلفن همراه می توان رمز گذاشت برنامه اي 153

  فایروال  برنامه اي که دست یابی دیگران به شبکه و اینترنت و رایانه شمارا قطع می نماید کدام است؟ 154

155
 -2ا قبل از اجر-1سه مرحله : برنامه ریزي و برگزاري اردو شامل چه مراحلی است ؟

بعد از اجرا -3حین اجرا 
  نادرست.برنامه ریزي و برگزاري اردو شامل دو مرحله قبل و حین اجرا می باشد 156

درست.  ریزي براي تدبیر معاش ، ساحت اقتصادي تربیت می باشدبرنامه157

اقتصادي ریزي براي تدبیر معاش کدام ساحت تربیت است ؟برنامه 158

  گردش و بازدید  دیشه کدام گزینه استانعوامل گسترش توسعه فکر و  بزرگترین 159
هر سه ساعت یک بار بعد از حرکت تماس با مرکز کنترل چکونه است؟  160
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161
 ، علمی مقاصد با دانشجویان و آموزان دانش جمعی دسته است سفري:  »  اردو« بنا بر تعریف 

ربط ذي مراجع از مجوز ذاخ با اقتصادي و اجتماعی ، هنري ، فرهنگی
درست

162

به هیچ عنوان با تبلت و یا گوشی خود که داراي اطالعات محرمانه است از اینترنت هاي واي فاي 
رایگان در اماکن عمومی استفاده نکنید و یا امورات مهم ومحرمانه خود را با استفاده از این اینترنت 

. هاي واي فاي رایگان انجام ندهید

درست

163
به هیچ عنوان با تبلت ویا گوشی خود که داراي اطالعات محرمانه است از اینترنت هاي واي فاي رایگان در 

اماکن عمومی استفاده نکنید ویا امورات مهم ومحرمانه خود را با استفاده از این اینترنت هاي واي فاي 
. رایگان انجام ندهید

درست

  اردوپرورش غیر رسمی چیست ؟بهترین ابزار براي تحقق آموزش و 164

درست   .بهترین شیوه انتخاب گروه براي اردو توسط خود دانش آموزان و داوطلبانه است 165

  درست.بهترین شیوه انتخاب گروه جهت اردو ، توسط سرپرست است 166

 داوطلبانه بودنبهترین شیوه براي تشکیل گروه کدام است ؟ 167

168
توسط خود دانش آموزان و   تشکیل گروه کدام است ؟بهترین شیوه براي 

  دواطلبانه
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169
هر میخ در جهت مخالف طناب  بهترین و مطمئن ترین روش کوبیدن میخ هاي چادر در زمین ، کدام گزینه است ؟ 

درجه  45چادر با زمین زاویه 
داشته باشد 

170
است که هر میخ در جهت طناب چادر  بهترین و مطمئن ترین روش کوبیدن میخ هاي چادر در زمین این

  .باشد داشته درجه 45 با زمین زاویه
  درست

171
بهترین و مطمئن ترین روش کوبیدن میخ هاي چادر در زمین این است که هر میخ در جهت مخالف 

.  باشد داشته درجه 45  طناب چادر با زمین زاویه

  درست

172
آمده مربوط به عدم توجه به کدام مورد بوده  بیشترین آسیبی که در اردوهاي دانش آموزي پیش

  است؟
  وسیله نقلیه

173
بیشترین آسیبی که در اردوهاي دانش آموزي پیش آمده مربوط به عدم توجه به وسیله ي نقلیه 

.بوده است

درست

174
مام طول شبانه روز و در همه در ت  بیمه حوادث تحصیلی ر چه زمان و مکانی ، حوادث رخ داده براي دانش آموز را پوشش می دهد

  اماکن

براي همه الزامیستبیمه مسئولیت براي همکاران ...........؟ 175

176 
هر حادثه اي که ناشی از مسولیت بیمه مسئولیت مدنی چه حوادثی را پوشش می دهد

فرد باشد
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  مستند –تخصصی   ا ....... می خواهدبیمه یک کار ..... است یعنی در برابر خدماتی که به ما ارائه می دهد از م 177

درست.پایه و اساس فعالیت هاي ورزشی جزء ساحت زیستی بدنی می باشد178

زیست بدنی پایه و اساس فعالیت هاي ورزشی کدام ساحت تربیت است ؟ 179

  درست.پژوهش سراي دانش آموزي یکی از اردوهاي مدرسه محور است 180

  نادرست.باشد می ریزي برنامه نویسی ارشپیش نیازمهارت گز 181
یادداشت برداري؟ چیست نویسی پیش نیازمهارت گزارش 182
  همه موراردتحول و تکامل شخصیت انسان نمودي از کدام مورد است؟ 183

درست.تربیت اعتقادي و اخالقی زیر بناي سایر تربیت ها می باشد184

  نادرست.ناي بقیه تربیت ها می باشدتربیت علمی و آموزشی زیر ب 185
همه موارد ترتیب متوازن عبارت است از   186

187
عسل در  ردر میان مردم مانند زنبو  در کدام گزینه صحیح آمده است ؟ "کونوا فی الناس کالنحله فی الطیر " )ع(ترجمه این سخن مولی علی 

  میان پرندگان باشید

 ساعت رانندگی 8باالي ها الزم است؟تعویض راننده در کدام سفر 188

سازماندهی شود ؟تقسیم کار در کدام مرحله براي اردو انجام می 189
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.تنها معاونت اردو که می تواند جانشین سرپرست اردو باشد ، معاون اجرایی است 190
درست 

ضروري است جابجایی دانش آموزان در اتوبوس در سفرهاي طوالنی  191

192
 و  جعبه کمک هاي اولیه در تمام اردوها و بازدیدها، اردوگاه ها و مدارس و تمام خودروهاي سرویس اردو

.باشد ما همراه باید مدارس
  همه موارد

  همه مواردجعبه کمک هاي اولیه در چه جاهایی باید همراه ما باشد؟ 193

194
ارد همه ي دوره هاي تحصیلی می توانند شرکت جهت برگزاري اردو ، از نظر جغرافیایی در کدامیک از مو

  کنند ؟
  اردو هاي درون شهرستانی

195 
چرا دانش آموزان را پس از طی قسمتی از مسیر کوهپیمایی ایست یا استراحت کوتاه دو تا سه دقیقه

 اي می دهیم ؟ 
هر سه گزینه 

196
دن مجروح صدمه اي نوك پهن به بچرا قیچی پانسمان با نوك پهن و دسته کج می باشد؟

فاصله بین  نمیزند و دسته کج آن
دست ها بدن مجروح ایجاد میکند

هرسه گزینه  چرا کوهپیاماي دانش اموزان با کوهپیمایی اعضاي فدراسیون کوهنوردي متفاوت است  197
ینههر سه گز چرا کوهپیمایی دانش آموزي با کوهپیمایی اعضاي فدراسیون کوهنوردي متفاوت است؟  198

همه موارد  چرا کوهپیمایی دانش آموزي با کوهپیمایی اعضاي فدراسیون کوهنوردي متفاوت است؟ 199

200 
چون نور خورشید ید آن را آزاد می چرا نباید بتادین در مقابل نور مستقیم قرار بگیرد

است کند و براي بدن مضر

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



  22 

201

چون براي ساخت دستمال کاغذي از   ذاشتچرا نباید دستمال کاغذي را روي زخم عمیق و سوختگی گ
گلوکزي استفاده  مواد سلولزي و

شده که براي رشد میکروب ها 
  است مناسب

همه مواردباشد؟ دارو اولیه هاي کمک جعبه داخل نباید  چرا 202

دقیقه قبل از حرکت  30چک لیست پیش از حرکت چه زمانی با مرکز کنترل چک میشود   203

204
 شده تهیه  بوط به استانداردهاي وسیله ي نقلیه ي اردوهاي دانش آموزي توسط کدام بخشچک لیست مر

  ؟ است
  توسط معاونت فرهنگی پلیس راهور

205
چک لیست مربوط به استانداردهاي وسیله ي نقلیه ي اردوهاي دانش آموزي توسط معاونت فرهنگی 

  .پلیس راهور تهیه شده است
  درست

 ب و جصدور مجوز چه نقشی دارند؟ چک لیست هاي بعد از 206

207 
مراحل جمع کردن برعکس چه تفاوتی بین جمع کردن چادر با مراحل برپایی چادر وجود دارد؟

برپایی چادر است 
پدر و قیم قانونی چه کسی می تواند رضایت نامه دانش آموز را تکمیل کند ؟ 208

محور ارتباط انسان با خود ، خدا ،   اردو تبلور می یابد در کدام گزینه کامل آمده است ؟ چهار محور ارتباط خطوط حرکت انسان که در  209
 خلق و خلقت

همه موارد حضور افسران مدرس و آموزش همگانی در اردوها با چه هدفی انجام می پذیرد؟  210
یک روزه  آموزي میباشد ؟  حضور دانش آموزان در نماز جمعه و راهپیمایی ها جزءکدام دسته از اردوهاي دانش  211

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



  23 

هر بخش از برنامه اردو حضور و غیاب دانش آموزان در اردو در چه مواقعی باید انجام شود   212
همه موارد  ؟ است کدام خطراتی که یک گوشی و یا تبلت و اطالعات درون آن را تهدید می نماید  213

214  

فرد باید در صورت بروز اتفاق هر   خود امدادي به چه معناست
بتواند بدون نیاز جدي از دیگران 

حداکثر کمک هاي الزم و ضروري را 
  به خودش انجام دهد

یموزشآعلمی هاي جهان هستی کدام ساحت تربیت است؟داشتن نگاه علمی به پدیده  215

  ترمز زیاداستفاده از داغ شدن لنت ها و کم شدن کارایی ترمز ناشی از چیست ؟  216

جاموزان دوره ابتدایی در چه نوع برنامه اي میتوانند شرکت کنند؟ دانش   217

اردوهاي درون یا برون شهرستانی دانش آموزان دوره اول متوسطه می توانند در چه نوع اردوهایی  شرکت نمایند ؟   218
  یک و چند روزه

21  یاز میباشد ؟ در اردوهاي دانش آموزان ابتدایی به ازاي... نفر دانش آموز یک مربی ن 219

220 

نفر دانش  28در اردوهاي دانش آموزي متوسطه اول و دوم به ازاي هر 
نفر دانش آموز حداقل........مربی نیازاست.  118آموز......... مربی و نهایتا براي 

چهار -یک

221 
 مدیر مدرسه رد ؟کیلومتر چه کسی مجوز اولیه را صادر خواهد ک 20در اردوهاي درون شهرستانی کمتر از 

شوراي مدرسه در اردوهاي مدرسه محور موضوع اردو در چه مرجعی بررسی و تصویب میشود 222
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223 
با ساده ترین روش و کوتاه ترین در اردوهاي یک روزه مراسم اختتامیه چگونه و چه زمانی برگزار می شود ؟

مدت قبل از خروج از اردوگاه 
 اعتقاديشترین سهم برنامه اردو چه فعالیتی است ؟ در اردوي زیارتی بی 224

  هرسه مورد  در تعریف گزارش نویسی کدام گزینه کامل تر است؟225

226 
 9فاصله ي بین مبدا و مقصد بیش از   در چه صورت وسیله ي نقلیه ي اردویی دانش آموزان باید دو راننده داشته باشد؟

.ساعت باشد

قطارما ایمن ترین وسیله نقلیه ............ است در حال حاضر در کشور 227

228 
همه موارد در خصوص غذاي دانش اموزان به چه نکاتی باید توجه کرد 

229 
 نیاز مورد همراه  مربی نفر یک  و  دانش آموز یک نفر سرپرست 7تا  1در دوره ي ابتدایی به ازاي 

است
درست

 نفر باید باشد 84داد دانش آموزان براي یک اردو در دوره ي ابتدایی نهایت تع230
درست 

  84  در دوره ي ابتدایی نهایت تعداد دانش آموزان براي یک اردو چند نفر باید باشد؟231

  مربی رنف یک و  یک نفر سرپرست  دانش آموز چند نفر مربی و سرپرست مورد نیاز می باشد؟ 14تــا  7در دوره ي پیش دبستان براي تعداد 232

  یک نفر سرپرست مربی  است؟ نیاز مربی و سرپرست چند آموز دانش  7تا  1در دوره ي پیش دبستانی براي تعداد 233
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234 

در دوره ي پیش دبستانی:

  .است نیاز  مربی سرپرست نفر یک آموز، دانش  7تا  1براي تعداد  ·
  .باشد می نیاز مورد یمرب نفر یک و  دانش آموز، یک نفر سرپرست 14تــا  7براي تعداد  ·
 نیاز مورد مربی یک نفر 14 هر ازاي به و سرپرست یک آموز، دانش نفر 56 تا  14براي تعداد بین  ·

  است

  درست

 . است شده بینی پیش مربی یک ، اموز دانش  28در دوره ي متوسطه به ازاي هر 235
درست 

  نفر28  ، یک مربی پیش بینی شده است ؟ در دوره ي متوسطه به ازاي هرچند دانش اموز236

237 

هاي رسمی و غیر  تمام فعالیت  در رابطه با امر تربیت کدام جمله صحیح است؟
رسمی در مدرسه براي تحقق امر 

  .تربیت است

238 

در زخم هاي سوراخ شدگی ابتدا بگذاریم چند قطره خون از محل آن خارج شود ·
 را زخم لبه خارجی شی وجود عدم از اطمینان و کامل ويشستش از بعد   در زخم هاي کنده شدگی ·

کنیم می وپانسمان گذاشته هم روي
.بتادین نباید داخل زخم هاي سوراخ شدگی و یا کنده شدگی وارد شود ·
.بعد از اقدامات اولیه زخم هاي عمیق و یا قطع عضو را به مراکز درمانی اعزام می کنیم ·

درست

239 
 هم روي را زخم لبه خارجی شی وجود عدم از اطمینان و کامل شستشوي بعداز   در زخم هاي کنده شدگی

.کنیم می پانسمان و گذاشته
  درست

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



  26 

  خطر نصب تابلوي مثلث و شبرنگ  در زمان توقف خودرو در سطح راه بر اثر وجود عیب و نقص فنی چه اقدامی ضروري است؟240

  نادرست.باشد می ضروري مشعل نصب  عیب و نقص فنی در زمان توقف خودرو در سطح راه بر اثر وجود241

242 
جهاد سازندگیدر سال هاي اخیر یکی از بهترین حرکت هاي تربیتی....... است

243 
از سمت خروج شیء را بیرون   در سوراخ شدگی که داراي شیء خارجی باشد کدام اقدام نادرست می باشد

  بکشید
  نادرست  .یري از این که پاي ما لیز نخورد از روش زیگزاگ استفاده می نماییمدر صعود از شیب کوه براي جلوگ244

  درست  .در صعود از شیب کوه براي جلوگیري از خستگی ماهیچه هاي پا از روش زیگزاگ استفاده می نماییم245

246 
یچه براي جلوگیري از خستگی ماه  در صعود از شیب کوه چرا از روش زیگزاگ استفاده می نماییم ؟

  پاهاي 
پاي ما لیز نخورد در صعود از شیب کوه چرا از روش زیگزاگ استفاده میکنیم  247

248 
  کیلومتر 20  تا چه مسافتی می توانند مسافر جابجا کنند؟ اي اعزام اردو ، بردر صورت استفاده از خودروهاي دولتی 

  توسط مرجع قضایی  قانونی دیگر تعیین شده است در صورت فقدان پدر............................. یک ولی 249

250 
هر تغیري را سریعا به مرکز  در صورت وقوع تغییر در حین برگزاري اردو چگونه اطالعات را باید ارسال کرد؟ 

کنترل گزارش میکنیم 

251 

و،وسیله باشد ، براي اعزام دانش آموزان به ارد یتدر صورتی که وسیله نقلیه اردو ، خودروي غیر دول
از کجا باید تهیه کنیم  نقلیه را 

از شرکت هاي مسافربري معتبر و 
مجاز
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252 

در فصل تابستان و در دامن طبیعت از رشد بیشتر شاخه ها می توان براي پیدا کردن جهت جنوب 
.استفاده کرد

  درست

253 
 استفاده جنوب جهت کردن اپید براي توان می در فصل تابستان و در دامن طبیعت از شن هاي دامنه کوه

.کرد
  نادرست

254 
از رشد بیشتر شاخه ها  در فصل تابستان و در دامن طبیعت براي پیدا کردن جهت جنوب سریع ترین روش کدام است؟

  همه موارد  مودم کدام مورد قابل تنظیم است ؟SSID در قسمت تنظیمات255

256 
اردوهاي چند روزه و خارج از   دو الزم و ضروري است؟در کدام صورت حضور یک نفر همراه مرد در ار

  محدوده ي شهرستان

257 

اردوهاي چند روزه و خارج از در کدام صورت حضور یک نفر همراه مرد در اردو الزم و ضروري است؟
  محدوده ي شهرستان

258 
ستندات خودداري در گزارش حوادث اردویی باید گزارش به نفع سرپرست اردو تنظیم گردد و از ارائه م

  .شود
  نادرست

259 
همه موارددر گزارش حوادث اردویی کدام مورد باید لحاظ گردد ؟

260 
نظرات عوامل همراه و دانش آموزان در گزارش حوادث اردویی کدام مورد باید لحاظ گردد ؟

.به صورت مکتوب درج شود
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261 
شرکت کنندگان باید در حالت   ؟  ر چه حالتی باشنددر مراسم آغازین و صبحگاه اردو شرکت کنندگان باید د

خبردار باشند

 . در مراسم آغازین و صبحگاه اردو شرکت کنندگان باید در حالت خبردار باشند262
درست 

263 

شکل استقرار متناسب با تعدداد در مراسم آغازین و صبحگاه استقرار افراد باید به چه صورت باشد ؟
مکان و محل شرکت کنندگان وو 

باشد 

264 

 محل و مکان و کنندگان شرکت تعداد با متناسب استقرار شکل باید در مراسم آغازین و صبحگاه
 .باشد

  درست

ب و ج صحیح است  در مراسم صبحگاه اردو پس از بر افراشتن پرچم : 265

266 
شود و همه تکرار کنند و در مراسم صبحگاه اردو پس از برافراشتن پرچم باید سوگند پرچم خوانده 

.خواندن سوگند پرچم واداي احترام به آن توسط افراد حاضر در اردو ضروریست
  درست

267 

باید سوگند پرچم خوانده شود و   در مراسم صبحگاه اردو پس از برافراشتن پرچم چه اقدامی انجام می شود؟
همه تکرار کنند و خواندن سوگند 

سط پرچم و اداي احترام به آن تو
  .افراد حاضر در اردو ضروریست

268 
درکف دست یا پا، اقدامات شما به ترتیب   در مواجه با ورود شی خارجی مثل میخ یا مداد یا چوب

  چیست؟
شی خارجی را از محلی که وارد شده 

بیرون بکشیم بعد از خروج چند 
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قطره خون محل سوراخ را پانسمان 
  نماییم

269 

ی مثل میخ یا مداد یا چوب درکف دست یا پا،چه اقداماتی به ترتیب انجام می در مواجه با ورود شی خارج
  شود؟

 شده وارد که محلی از  شی خارجی را
 بعداز و بکشیم بیرون آرامی به

چند قطره خون ، محل سوراخ  خروج
  .را پانسمان می کنیم

270 
ی محل از  را خارجی شی باید ، پا یا دست درکف  در مواجه با ورود شی خارجی مثل میخ یا مداد یا چوب

  .که وارد شده به آرامی بیرون بکشیم و بعداز خروج چند قطره خون ، محل سوراخ را پانسمان کنیم
درست

271 

کنترل خونریزي و بانداژ محل قطع باشد؟ باید چگونه ما اقدامات ترتیب  عضو قطع در مواجهه با جراحت
قرار دادن عضو قطع شده -شده 

 –الستیکی و داخل یخداخل کیسه پ
اعزام به مرکز درمانی با راهنمایی 

جهت پیوند 115اورژانس 

272 

در مواجهه با زخم هاي خونریزي دهنده ، به ترتیب باید

کنترل خونریزي . 1
شستشوي زخم . 2
پانسمان یا بانداژ . 3

.انجام شود

درست
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273 

 -کنترل خونریزي–  در مواجهه با زخم هاي خونریزي دهنده ، به ترتیب باید شستشوي زخم
 . شود انجام دهنده خونریزي عضو داشتن باال نگه -پانسمان یا بانداژ

نادرست

274 

کنترل خونریزي . 4؟باشد باید چگونه ما اقدامات ترتیب  در مواجهه با زخم هاي خونریزي دهنده ،
شستشوي زخم . 5
پانسمان یا بانداژ . 6

275 
شکستن شیشه در صورت عدم بوس چه باید کرد؟در مواقع ضروري و براي خروج اضطراري از اتو

بازشدن درها

276 
دوره ي متوسطه یک می توانند فقط   ؟ نیست  در مورد ضوابط زمانی اردوها براي مقاطع مختلف کدام گزینه صحیح

  .اردوي یک روزه داشته باشند

همه موارد در مورد غداي دانش اموزان یه چه مواردي باید توجه کرد 277

278 
توجه به نیازهاي آموزشی دانش   در مورد ویژگی تناسب اردو با نیازهاي دانش آموزان کدام گزینه جزو الویت ها قرار نمی گیرد؟

  آموزان

279 

:در موردتناسب اردو با نیازهاي دانش آموزان موارد زیر باید در نظر گرفته شود

توجه به نیازهاي عاطفی دانش آموزان ·
ماعی دانش آموزانتوجه به نیاز هاي اجت ·
توجه به جنسیت دانش آموزان ·

درست
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280 
هرسه گزینه   اندیشی بعد از کوه پیمایی کدام گزینه جزو اهداف کوهپیمایی دانش آموزي می باشد ؟در هم

281 

ه و دانش آموز را به کنار شیر آب برددر هنگام مواجهه با خراشیدگی با خونریزي باید چه اقداماتی انجام نداد
به وسیله آب و صابون زخم را می 

شوییم
 به ازاي هر اتوبوس یک نفردراردوي دختران چند نفر مربی مرد همراه  الزم است ؟282

  نادرست  .درب پشت چادر می بایستی در جهت باد قرار گیرد283

284 
ید از دریچه سقف درمواقع ضروري و براي خروج اضطراري از اتوبوس در زمان عدم باز شدن درب ها با

.خارج شوید
  نادرست

285 
درمواقع ضروري و براي خروج اضطراري از اتوبوس در زمان عدم باز شدن درب ها باید شیشه را با 

.استفاده از چکش مخصوص شکست
درست

  درست  .دست زدن اردویی در اردوها و مراسم صبحگاهی کاربرد بیشتري دارد286

  اردوهادر   امیک از فعالیت هاي زیر کاربرد بیشتري دارد؟دست زدن اردویی در کد287

288 
افزایش جریان خون و تغییر روحیه دست زدن باعث چه تغییراتی در بدن می شود ؟

در اردو ها

289 

در صورت بروز اتفاق براي دیگران دگر امدادي به چه معناست
هر فرد باید بتواند حداکثر کمک و 

جام دهدتوانش را براي دیگران ان
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290 
رنگ جعبه کمک هاي اولیه اهمیتی ندارد وبلکه این مهم است که نسبت به جعبه هاي اطراف زودتر دیده 

.و شناخته شود
  درست

  همه موارد  روش هاي گذاشتن رمز برروي تبلت وگوشی هاي هوشمند کدام است ؟291

292 

ند ، زیرا تجمع عصب در این نقاط بیشتر زخم هاي ناحیه کف دست و نوك انگشتان بسیار دردناك می باش
 با را زخم هاي لبه  است و براي این که آثار زخم روي پوست کمتر باقی بماند ، قبل از پانسمان و بانداژ

شستن زخم هاي  براي. کنیم اعزام درمانی مراکز به بخیه جهت را مجروحین و دهیم قرار هم کنار دقت
  .کنیم ستفادها توانیم می شستشو سرم از  بریدگی

درست

293 
 تر نمودن نوك انگشتساده ترین و سریع ترین روش براي پی بردن جهت باد کدام گزینه می باشد ؟ 

294 
  نادرست  .ساده ترین و سریعترین روش براي پی بردن جهت باد حرکت شاخه هاي درخت می باشد

 .باشد می انگشت نوك ننمود تر ساده ترین و سریعترین روش براي پی بردن جهت باد295
درست 

  همه موارد  سازماندهی اردو به چه معنا می باشد ؟ 296

هرسه مورد سازماندهی اردو یعنی چه   297

298 
سازماندهی اردوهاي دانش آموزي بر مبناي گروه هاي ... 

صورت می گیرد.. 
نفره 7

نفره7  چندنفره باید صورت بگیرد ؟ سازماندهی دانش آموزان در اردوها ، در قالب گروه هاي299
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300 

:سازماندهی یعنی

مشخص کردن وظایف افراد ·
شناخت هر کس از موقعیت خویش ·
ایجاد نظم و ترتیب در اردو ·

  درست

301 
پیشگیري از رفتارهاي پر خطر   با چه هدفی طراحی و اجرا شده است؟ 110120سامانه 

  ووقوع تصادف

  نادرست.است شده اجرا و طراحی  ال قانون متخلفبا هدف اعم 110120سامانه 302

  نادرست.براي ثبت تصادفات جاده اي می باشد 110120سامانه 303

304 
ثبت تخلفات ناوگان حمل و نقل چه سامانه اي است ؟ 110120سامانه 

مسافربري
درست   .و می باشدبخش هدف اصلی و عمومی ارد"و ماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون "سخن خداوند  305

  نادرست   .از اهداف کاربردي در اردو می باشد"وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون "سخن خداوند 306

درست   .بخش هدف اصلی و عمومی اردو می باشد"وماخلقت الجن واالنس اال لیعبدون "سخن خداوند 307

تعویق اردو  عدم استعالم و لغو یا  شرایط ارسال فرم با تاخیر چیست؟ 308

309 
به صورت چند کاراکتري و ترکیبی   شرایط گذاشتن پسورد برروي مودم چگونه باید باشد ؟

  از اعداد حروف و عالیم
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310 
اورجینال وداراي الیسنس باشد و   شرایط یک آنتی ویروس خوب جهت نصب برروي رایانه شخصی کدام گزینه می باشد ؟

قابلیت بروز رسانی داشته باشد  

311 
 از و شود  د و اصول نگارش رعایتباش واقعیت با مطابق شرایط یک گزارش اردویی خوب این است که 

  باشد مفید و مختصر االمکان حتی و پرهیز گویی گزافه
  درست

312 
 از و شود  رعایت نگارش اصول و باشد واقعیت با مطابق شرایط یک گزارش اردویی خوب این است که 

.باشد مفید و مختصر االمکان حتی و پرهیز گویی گزافه
درست

  نادرست   صرفا توسط سرپرست اردو نوشته شود شرایط یک گزارش اردویی خوب این است که313

ادامه رسالت خطیر انبیا  شغل مدیران و مربیان چه می باشد 314

315 
تکاملطبق آیه بازي هدف خلقت کدام است

316 
روزه و برون  7درون استانی م ها به مرکز کنترل چگونه است؟طبق دستورالعمل ،زمان ارسال فر

روزه  15استانی 
  نادرست  .ظرف قلوه اي یا لوبیا شکل جهت قرار دادن ابزار و وسایل داخل جعبه کمک هاي اولیه است317
انسان در قرآن –شهید مطهري  ت؟از کیست و در چه کتابی آمده اس "ان استسانعالی ترین مدح ها و بزرگترین مذمت قرآن درباره 318
همه مواردمی گیرد؟  عبور ایمن دانش آموزان از عرض راه با همراهی چه کسانی انجام319
  درست   .عدم رعایت سرعت مجاز عمده دلیل وقوع تصادفات اتوبوس هاي برون شهري می باشد320

همه موارد؟عمده ترین تفاوت بین خاطره نویسی و گزارش نویسی در چیست 321
عدم رعایت سرعت مجاز  عمده دلیل وقوع تصادفات اتوبوس هاي برون شهري چیست ؟322
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همه مواردعمده دلیل وقوع تصادفات اتوبوس هاي برون شهري چیست؟323

324 

:عوامل اجرایی براي اردو هاي یک روزه عبارتند از

اولیاي دانش آموزان ·
سرپرست اردو ·
مربیان همراه ·

اي خدماتی در اردوهاي چند روزه جزو عوامل اجرایی محسوب می شوند.نیروه

درست

  نادرست   .متري وسیله نقلیه می باشد 70فاصله مناسب براي نصب مثلث خطر در معابر آزادراهی و بزرگ راهی 325

متري 150 فاصله مناسب براي نصب مثلث خطر در معابر آزادراهی و بزرگ راهی کدام است؟ 326

  نادرست  .متري وسیله نقلیه می باشد 100فاصله مناسب براي نصب مثلث خطر در معابر جاده اي و خیابان ها 327

متري70  فاصله مناسب براي نصب مثلث خطر در معابر جاده اي و خیابان ها کدام است؟ 328

329 
 االف و بفرم مشخصات اردو در کدام مرحله به مرکز کنترل ارسال می شو

330 
 الف و بفرم نمون برگ بازدید و کنترل فنی خودرو توسط چه کسی باید تائید شود ؟

331 
 یابی دست از درجلوگیري مهم عاملی ویندوز پنل کنترل درقسمت ویندوز  فعال سازي پسورد پروتکت

. باشد می شما رایانه و اینترنت و شبکه به دیگران
نادرست
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332 
جلوگیري از دست یابی در مهم عاملی ویندوز پنل کنترل سمتدرق فعال سازي فایروال ویندوز

 .باشد می دیگران به شبکه و اینترنت ورایانه شما 
 

درست

  درست.باشد می فقرحرکتی ضعف در ساحت زیستی بدنی تربیت 333

 زیستی بدنیفقرحرکتی ضعف در کدام ساحت تربیت است ؟334

335 
 بدن و ما دست بین اي فاصله  آن کج دسته دسته کج می باشد زیرا قیچی پانسمان داراي نوك پهن و

  .کند می ایجاد مجروح
  درست

همه موارد کدام گزینه از اهداف اردوهاي دانش آموزي میباشد ؟  336

337 
 جدابیت و تنوع  کدام مورد زیر جزء سیاست ها و اصول حاکم بر اردوها می باشد ؟

 اقتصادي حرفه ايي در کدام ساحت تربیت است؟کارآفرینی و مهارت آموز 338

  نادرست  .می باشد اجتماعی ساحت در آموزي کارآفرینی و مهارت 339

درست.فه اي تربیت می باشدحر اقتصادي ساحت در آموزي کارآفرینی و مهارت 340

341 

کنترل خونریزي زیر پوستی بعد از کاربردهاي کمپرس یخ چیست ؟
تورم بعد از ضربه و ضربه و کنترل 

کمک به بهوبد سریع تر در آسیب 
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هاي اسکلتی و کنترل توره اعضاي 
گیر افتاده

  نادرست   .کاربردهاي کمپرس یخ کنترل خونریزي خارجی و کنترل تورم در دست و پاها می باشد342

343 
رنگ جعبه کمک هاي اولیه باید   ؟نمی باشد  صحیح کدام جمله 

  باشدحتما قرمز یا نارنجی 

344 
در اردو نباید به دانش آموز آزادي   ؟ نیست  کدام جمله در رابطه با اجراي اردو صحیح

  .عمل داد

345 
در اردو تفریحی به ساحت علمی   ؟ نیست کدام جمله در رابطه با ساحت هاي تربیتی و اردو صحیح

  .شودآموزشی پرداخته نمی

346 
ري محدود به کالس یادگی  ؟نیست کدام جمله در مورد تربیت صحیح

  درس است

347 

تمام فعالیت هاي رسمی و غیر کدام جمله درست است؟
رسمی در مدرسه براي تحقق امر 

 تربیت است

348 
پرورش بدون اموزش امکان پذیر کدام جمله درست نیست 

 نیست

349 
یادگیري محدود به کالس کدام جمله درست نیست؟ 

 درس است
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350 

مهم و رد و بدل نمودن اطالعات می باشد ؟کدام جمله صحیح ن
شخصی از طریق تلفن همراه یا 

تبلت یکی از سریعترین و راحت 
ترین و بهترین راههاي ممکن 

میباشد

351 

بتادین قوي ترین ماده ضدعفونی ؟باشد نمی  کدام جمله صحیح
کننده است و جهت همه زخم ها 
می توانیم از آن استفاده کنیم

352 

باند توري با فشار زیادي که روي گاز   د؟باش نمی  صحیح کدام جمله
و زخم ایجاد می کند باعث کنترل 

  .خونریزي می شود

353 

براي اطمینان بیشتر تمامی زخمی ؟نمی باشد کدام جمله صحیح
هاي اردویی را به مرکز درمانی 

مجهز اعزام کنیم

354 

از  در زخم هاي کنده شدگی بعد؟نمی باشد کدام جمله صحیح
شستشوي کامل و اطمینان از عدم 
وجود شی خارجی لبه زخم را روي 

هم گذاشته و پانسمان میکنیم
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355 

باند نواري شده را می توانیم ؟نمی باشد کدام جمله صحیح
مستقیم و بدون گاز روي زخم ها 

  ببندیم

356 

ظرف قلوه اي یا لوبیا شکل جهت ؟نمی باشد کدام جمله صحیح
ر و وسایل داخل جعبه قرار دادن ابزا

کمک هاي اولیه است.

357 

 از بریدگی هاي زخم شستن براي؟نمی باشد  کدام جمله صحیح
 توانیم می ویابتادین صابوت و آب

  .کنیم استفاده
د   کدام جهت چادر می بایستی در جهت باد قرار گیرد 358

  چادر هاي نهبد از یکی  کدام جهت چادر می بایستی در جهت باد قرار گیرد ؟359

360 
خالقیااعتقادي  ها می باشد ؟ کدام ساحت تربیت زیربناي بقیه تربیت

  همه گزینه ها  کدام گزینه از ارکان خمسه طالیی تربیت عملی در اردوها می باشد361

  همه موارد  کدام گزینه از ارکان خمسه طالیی تربیت عملی در اردوها می باشد ؟362
  Find my phone  ء برنامه هاي ردیابی گوشی می باشد ؟کدام گزینه جز363
  همه موارد  ؟ باشد می آموزان دانش براي شهرستانی برون اردوهاي کدام گزینه جزو اهداف کلی364
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365 
چون به کم کردن وزن بدن کمک  کدام گزینه در استفاده از چوب دستی اهمیت بیشتري دارد 

میکند

366 
چون به کم کردن وزن بدن کمک از چوب دستی اهمیت بیشتري دارد   کدام گزینه در استفاده

میکند 
 تیرك عموديکدام گزینه در برپایی چادر در بین انواع چادر ها مشترك است ؟367

368 
شرکت در نماز جماعت اجباري   ؟ نیست کدام گزینه در مورد اقامه نماز جماعت در اردو صحیح

.باشد

رشد و شکوفایی اجباري مورد تربیت درست نیست کدام گزینه در 369

370 

واحد کنترل می تواند در حین   کدام گزینه در مورد واحد کنترل سفرهاي دانش آموزي صحیح است ؟
برگزاري اردو اگر موردي پیش بیاید 

.می تواند آن را متوقف کند

371 

  ريرشد و شکوفایی اجبا؟ نیست  کدام گزینه درمورد تربیت صحیح

  همه موارد  کدام گزینه را می توان به عنوان یک آنتی ویروس قوي برروي تبلت و یا گوشی نصب نمود ؟372

373 
صرف نظر از محتوا فقط موجب   ؟ نیست اردوها در شادي فریاد و سرود خصوصیات از  کدام گزینه

  سرگرمی شود
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374 
صرف نظر از محتوا فقط موجب ؟ یستن اردوها در شادي فریاد و سرود خصوصیات از  کدام گزینه

  سرگرمی شود

  معاون اجرایی  ؟ باشد اردو سرپرست جانشین تواند می کدام معاونت اردو375

  همه موارد  ؟ باشد می موفق اردوي کدام مورد از ویژگی هاي376

  اردوگاه هاي فرهنگی  کدام مورد جزو اردوهاي مدرسه محور نیست ؟377
  اردوهاي درونو برون شهرستانیقسیم بندي اردوها از نظر جغرافیایی است  کدام مورد جزو ت378
  همه موارد  کدام مورداز ویژگی هاي اردوهاي اثر بخش است ؟379

380 
قرار دادن هرگونه اطالعات شخصی   کدام یک از موارد امنیت بر روي رایانه هاي شخصی نمی باشد ؟

  بر روي رایانه شخصی خود

  تقویت سواد رسانه اي  ز موارد زیر از روش ها و الگوهایی که انبیا و اولیا در تربیت به کار برده اند نیستکدام یک ا381
  همه موارد صحیح می باشد  می باشد ؟ )دانش آموزان (کدام یک از وظایف سرنشینان خودرو 382
همه مواردکدامیک از موارد زیر از ابزار داخل جعبه کمک هاي اولیه است383
همه موارد  باشد؟ می  سرنشینان خودرو (دانش آموزان) کدامیک،ازوظایف 384

  همه موارد  باشد؟ می  سرنشینان خودرو (دانش آموزان) کدامیک،ازوظایف385
  الف و ج  کف دست به این دلیل که پر از ...... می باشد ، اگه در هنگام خونریزي به آن توجه نشد، ممکن است386

387 
جهت شستن آلودگی ها می ي اولیه در بریدگی کف دست در کدام گزینه صحیح نمی باشدکمک ها

توانیم از بتادین استفاده
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388 
  با کمک بتادین زخم را می شوییم  کمک هاي اولیه در هنگام بریدگی نوك انگشت در کدام گزینه صحیح نمی باشد

389 

اي انسان در میان  -- )ع(موال علی معناست از کیست و به چه "کونوا فی الناس کالنحله فی الطیر
مردم مانند زنبور عسل در میان 

پرندگان باش
هرسه مورد صحیح است گروه و کار گروهی چه تاثیري در رشد اجتماعی دانش آموزان دارد ؟390
حین اردو و بعد اردو گزارش اردو در چه مرحله اي انجام می شود  391

392 
حلیلی ، نقادانه ، توصیفی ، تدوهاي دانش آموزي از چه نوع می باشد؟گزارش نویسی در ار

ترکیبی
  ترکیبی  گزارش نویسی در اردوهاي دانش آموزي از چه نوع میباشد؟393

.گزارش نویسی در اردوهاي دانش آموزي از نوع ترکیبی می باشد 394
 

درست

  نادرست.باشد می فی گزارش نویسی در اردوهاي دانش آموزي از نوع توصی395

  درست  فنی است جهت گردآوري ، طبقه بندي و ثبت اطالعات گزارش نویسی، 396
 تربیت همه جانبهمأموریت اصلی آموزش و پرورش کدام است؟  397

398 

اردوهاي یک روزه و چند روزه با مجوز مرکز کنترل سفرهاي دانش اموزي براي ...است 
بیش از 

از مدرسه  کیلومتر فاصل 20
  23صبح تا 5  محدوده ي زمانی اردوهاي یک روزه کدام است ؟399
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درست.باشد می 23 ساعت تا صبح 5  محدوده ي زمانی اردوهاي یک روزه 400

  مدرسه  محل اصلی تربیت درآموزش و پرورش کدام است؟401

درست.  محل اصلی تربیت درآموزش و پرورش مدرسه است 402

  نادرست   .نصب جعبه کمک هاي اولیه باید در دفتر اردوگاه یا مدرسه و اتاق سرایداري باشد محل403

  الف و ب  محل نصب جعبه کمک هاي اولیه چگونه باشد404

405 

در دید و دسترس همگان بوده و   محل نصب جعبه کمک هاي اولیه کجاست؟
در تابش مستقیم آفتاب و 
محلهاي مرطوب نباشد

  نادرست  .هترین ابزار تحقق آموزش و پرورش غیر رسمی استمدرسه ب406

407 
  همه موارد  مدیر اردو باید نسبت به چه چیزهایی علم و آگاهی داشته باشد

408 

تنظیم مقدمات، تمهید ریزي، برنامه: .…مراحل گزارش نویسی به ترتیب اولویت عبارتند از
 و نظر تجدید اولیه، نگارش مطالب،
 مسئوالن به ارائه و ایینه متن تنظیم
  ذیربط

شب روز اخر اردو برکزار شود مراسم اختتامیه در اردوهاي چندروزه بهتر است 409
  شب روز آخر برگزار گردد  مراسم اختتامیه در اردوهاي چندروزه بهتر است چه زمانی برگزار گردد ؟410
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 .خراردو برگزار شودمراسم اختتامیه در اردوهاي چندروزه بهتر است شب روز آ411
درست 

  نادرست  .شود برگزار  مراسم اختتامیه در اردوهاي چندروزه بهتر است صبح روز قبل ازخروج شرکت کنندگان412

413 
مراسم شبی با قران و سخنرانی مراسم ویژه در اردوها در کدام گزینه آمده است ؟ 

بعضی از مدیران نطام 

414 
کیلومتر از حریم  20اردوهایی که ها نظارت میکند؟ مرکز کنترل بر کدام اردو

شهري خارج شوند 

415 
ارجاع به استان و دکر نواقص براي مرکز کنترل در مورد فرمهاي ناقص چه اقدامی میکند؟ 

رفع انها 

416 

مرکزکنترل در مورد سرپرست و مربیان  اردو چه  وظیفه ایی دارد ؟ 
نظارت بر داشتن تاییدیه 

ندن دوره آموزشی اردوها گذرا
417 

الف وبمزایاي استفاده از کمربند ایمنی خودرو چیست؟

418 

جلوگیري از اصابت سرنشین به   مزایاي استفاده از کمربند ایمنی خودرو چیست؟
صندلی مقابل و شیشه و جلوگیري 

از پرتاب شدن سرنشین به بیرون از 
  خودرو
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419 

زامات تامین کننده ایمنی و امنیت در کدام بخش از فرایند مستند نگاري به عنوان یکی از ال
  اردوها باید انجام شود

  همه موارد

سرپرستمسئول اجراي برنامه اردو و بازدید کیست؟420
 مربی مسئولیت اصلی بستن کمربند ایمنی در اتوبوس حامل دانش آموزان به عهده کیست ؟ 421
  نادرست   .باشد می پذیر امکان 123 سامانه طریق از اردو رانندگان رفتار بر نظارت  مشارکت همگانی422

همه موارد مفهوم افتتاحیه در چه اردوهایی الزم است 423

درست.مکمل سرپرست اردو ، معاون اجرایی می باشد 424

  معاون اجرایی  مکمل سرپرست اردو کیست ؟425

صبح  5شب تاا  11ن شده است ؟ ممنوعیت برگزاري اردو در چه ساعاتی تعیی426

427 
 ونحوه اردو اجرایی عوامل همه مسوولیت آن در که   منظور از ساختار اردو طراحی نمودار سازمانی است

.باشد شده مشخص کامال ها آن ارتباط
  درست

 گزینه الف و ب  منظور از ساختار در اردو چیست ؟428

429 

مشخص کردن نحوه ارتباط عوامل   منظور از ساختار در اردو چیست ؟
اجرایی اردو با همدیگر و طراحی 

نموداري که در آن مسوولیت همه 
  عوامل اجرایی اردو مشخص باشد

  م مود هک  مهم ترین خطر جدي که مودم هاي واي فاي را تهدید می کند چیست ؟430
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431 
می باشد . توجه داشته باشید  هک مودم ، مهم ترین خطر جدي که مودم هاي واي فاي را تهدید می کند

  .که مسئولیت اینترنت و آي پی مورد استفاده شما در لحظه هک شدن با شماست
  درست

درست.مهم ترین رکن در هر اردو سرپرست اردو است 432

  سرپرست اردو  مهم ترین رکن در هر اردو کدام مورد است ؟433

همه موارد اردو مورد توجه مدیران اردو قرارگیرد کدام گزینه است ؟ مهم ترین مو ضوعی که باید در اجراي جنگ434

435 

کلیه کارهایی که جهت زنده نگه   نجات به چه معناست
داشتن و کم کردن درد و کمک به 

  بهبود افراد انجام می شود

AppLockنرم افزار براي گذاشتن رمز بر روي تلفن همراه436

  110120  از چه طریق امکان پذیر استنظارت بر رفتار رانندگان 437

درست.نقش دانش آموزان اصلی ترین هدف کار تشکیالتی است 438

  درست   اي به محیط زیست داشتن جزء ساحت علمی آموزشی تربیت می باشدنگاه آیه 439

درست . اي به محیط زیست داشتن جزء ساحت علمی آموزشی تربیت می باشدنگاه آیه 440

علمی اموزشی اي به محیط زیست کدام ساحت تربیت است؟نگاه آیه 441

درست .باشد نفر  56نهایت تعداد دانش آموزان پیش دبستانی براي یک اردو باید  442
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  نفر56  نهایت تعداد دانش آموزان پیش دبستانی براي یک اردو چند نفر باید باشد؟443

  نادرست  .ی براي اردوها ي یک روزه محسوب می شوندنیروهاي خدماتی جزو عوامل اجرای444

 نیروهاي خدماتی در اردوهاي چند روزه جزو عوامل اجرایی محسوب می شوند.445
درست  

و سالمتیروحی ایجاد نشاط هدف از دست زدن ها و فریادهاي شادي کدامیک از موارد زیر است؟446

  نادرست.سرگرمی می باشد هدف از شعر خوانی (فریاد شادي ) ایجاد447

نادرست  .هدف بازي هاي گروهی در اردوها صرفا ایجاد سرگرمی و نشاط است448

449 
آموزش فنون شاعري و تکمیل هدف نهایی از شعر خوانی (فریاد شادي )چیست؟

کردن شعرهاي ناتمام

450 

 آموزش ، نیست ذیرپامکان آموزش بدون پرورشی هیچ و شود می پرورش منجربه هرآموزش صحیح
آموزان شد و ضوابط مدرسه آزادي عمل را از دانشبا می پرورش شامل هم شیمی و ریاضی دروس
.گیردمی

درست

451 
افسران اموزش دیده و مدرسان   همیاران پلیس از طرف چه کسی اموزش میبینند؟

  اموزش همگانی
  یدهدانش آموزان آموزش د  همیاران پلیس چه کسانی هستند؟ 452

درست.آموزان آموزش دیده می باشنددانش  پلیسهمیاران 453
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454 

واحد کنترل سفرهاي دانش آموزي ، اردوهاي خارج از شهر و منطقه را کنترل می کند ، از زمان 
برنامه ریزي و اجرا و ... کنترل می کند.در مرحله ي ارسال اطالعات و حین برگزاري می تواند از 

 .و جلوگیري کندادامه ي ارد

درست

  نادرست  .واحد کنترل سفرهاي دانش آموزي تمام اردوهاي درون مدرسه اي و خارج از مدرسه را کنترل می کند455

  درست  .واحد کنترل می تواند در حین برگزاري اردو اگر موردي پیش بیاید می تواند آن را متوقف کند456

 همه مواردرکت اردو چیست؟ وظیفه اصلی سرپرست پس از ح 457

  درست  .وظیفه ي مدیریت تربیتی تسهیل جریان تکامل و اوج گیري انسان می باشد458

459 
تسهیل جریان تکامل و اوج گیري   وظیفه ي مدیریت تربیتی کدام مورد است ؟

  انسا

پدررضایت نامه اردو را امضا کند دانولی دانش آموز چه کسی است و می تو460
همه موارد ویژگی اردوي موفق:  461
  درست  .یکی از بدنه هاي چادر می بایستی در جهت باد قرار گیرد462

463 
Home Wifi Alert Pro  یکی از برنامه هاي اسکن مودم هاي واي فاي کدام است ؟

بودن آنopen source رید اندو  و ضعف آن چیست ؟ ترایج در سیستم هاي مخابراتی کدام اس عامل یکی از سیستم هاي 464

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



  49 

465 
یکی از نکته هاي بسیار مهم که می تواند به ما کمک کند که اردوي ایمن با امنیت باال داشته باشیم بحث 

با عنوان ...... است
یمهب
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تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
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