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 شماره

 
 جــواب ســوال

از ویژگی های کدامیک از وجوه مدل رشد  "الزامات فرآیندی" 1

 حرفه ای همکاران با راهبر همکارانه است؟

 ساختار

از ویژگی های کدامیک از وجوه مدل  "اهداف و ماموریت ها" 2

 رشد حرفهای همکاران با راهبر همکارانه است؟

 زمینه فرهنگی

 
ویژگی های کدامیک از وجوه مدل رشد از  "باور به کار تیمی" 3

 حرفه ای همکاران با راهبر همکارانه است؟

 رویکرد همکارانه

 
از ویژگی های کدام یک از « فرآیند رسمی و طولی بودن  » 4

 مفاهیم نظارت آموزشی است ؟

 ارزشیابی معلم 

یادگیری با –اثرگذاری مستقیم رهبر آموزشی بر فرآیند یاددهی  5

 ............ صورت می گیرد 

 توسعه ی حرفه ای معلمان 

 مدیر، نظرات  درجه ، به معنی دخیل بودن 360ارزشیابی  6

 .است معلم ارزیابی خود و والدین و آموزان دانش

 درست

معناست که برخی از معلمان نیاز دارند شیابی تراکمی به این زار 7

 بار در سال ارزشیابی شوند. 3یا  2

 نادرست

 

ارزشیابی متمایز به معنی دخیل بودن نظرات مدیر دانش  8

 آموزان و والدین و خودارزیابی معلم است 

 نادرست 

ارزشیابی یکی از مکانیسم هایی است که معلم می گذراند تا  9

 .هدبتواند کارش را انجام د

 درست

از منتورینگ ، در سازمان های خدماتی، اقتصادی و کسب و  10

 .آن استفاده شده استکارها معموال از 

 درست

آشنایی افراد با قوانین و ساختار مدرسه و نحوه ارائه  11

 درخواستهای آموزشی جزو کدامیک از اقدامات است؟

 ارتباطی

 درست  آموزش باید در زمینه کاری دبیر باشد  12

 درست .است زندگی حال اصالح جهت در  آموزش بزرگسالی ، 13

آموزش بزرگسالی بسیار پر چالش تر از آموزش خردسالی و  14

 نوجوانی است

 درست
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 نادرست آموزش بزرگسالی در جهت اصالح گذشته زندگی است. 15

 نادرست  اهداف برنامه ریزی برای دبیر باید کالن باشند  16

اولین رویکرد از نظر سیر تاریخی در نظارت آموزشی رویکرد  17

 .بازرس مابانه می باشد

 درست

نظارت آموزشی کدام مورد اولین رویکرد از نظر سیر تاریخی در  18

 بوده است ؟

 رویکرد بازرس مابانه 

بازه زمانی اجرای فرآیند منتورینگ برای تازه واردان می تواند  19

 چه مدتی باشد ؟

 یک ماه تا یک سال 

باال رفتن تعلق خاطر نسبت به مدرسه و نیز باال بردن جامعه  20

 پذیری، از مزایای منتورینگ برای کدام مورد است؟

 منتی

برای معلمان امروزه تجاربی که می آموزند برایشان تعیین  21

 کننذه است.

 درست

برطرف کردن خالهای آموزشی از برنامه های توسعه ی  22

 یادگیری حرفه ای می باشند 

 نادرست 

 درست برگشت به عقب و فراموشی در بزرگسالی بسیار زیاد است 23

 درست برنامه ریزی توسعه حرفه ای بزرگسالی حالتی غیر خطی دارد 24

برنامه ریزی توسعه حرفه ای معلمان غیر خطی، زمینه ای،  25

 سنجش پذیر و پاسخگو است

 درست

 

برنامه ریزی توسعه حرفه ای معلمان غیر خطی، زمینه ای،  26

 .سنجش پذیر و پاسخگو است

 درست

به افراد واجد صالحیت و عالقمند جهت کمک به همکاران خود  27

 تربیتی چه می گویند؟در حوزه های مختلف آموزشی و 

 گروه های درسی ) آموزشی(

به افراد واجد صالحیت و عالقمند جهت کمک به همکاران خود  28

در حوزه های مختلف آموزشی و تربیتی ، گروه های آموزشی 

 .می گویند

 درست

برای معلمان تازه واردی که جامعه پذیری کمی  به چه دلیلی به فرآیند منتورینگ نیاز داریم ؟ 29

 دارند 
پویا سازی معلمان توسط گروه های آموزشی با نظارت و  30

 .گیرد می انجام معلم  توسعهی حرفهای

 نادرست
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 گروههای آموزشی  پویا سازی و توانمندسازی معلمان را چه کسی انجام می دهد ؟ 31

پویاسازی معلمان توسط گزوه های آموزشی با ارزشیابی  32

 عملکرد معلم انجام می گیرد 

 نادرست

تحلیل و تفسیر فرآیند مشاهده یکی از گام های اجرای نظارت  33

 بالینی میباشد 

 درست 

تشخیص معلم حاشیه ای باید بر اساس قضاوت های حرفه ای  34

مدیر و بدون سوگیری بوده و قضاوت ها نباید خارج از 

 مستندات مبتنی بر استانداردها باشد 

 درست 

تعداد زیاد دانش آموزان می طلبد که معلمان بیشتری وارد  35

نظام آموزشی شوند این یکی از دالیلی است که چرا به نظارت 

 آموزشی میپردازیم 

 نادرست 

جهش یافته یکی از تغییر پارادایمی آموزش به سمت یادگیری  36

 .دالیل ایجاد شیوه ی خودراهبری می باشد

 درست

تقاضای نشست یکی از مواردی است که باید قبل از نشست  37

 .توافق شود

 درست

تقلیل منابع یکی از دالیل ضرورت توسعه ی معلم رهبری می  38

 باشد 

 درست 

 درست .تنوع دانش آموزان ، انگیزه های متفاوت را به دنبال دارد 39

تنوع دانش اموزان روش های جدید تشویق و تنبیه را به دنبال  40

 دارد 

 درست 

تنوعات و تفاوت فردی معلمان می طلبد که معلم تغییر کند  41

 این یکی از دالیلی است که چرا به نظارت آموزشی می پردازیم

. 

 درست

توجه به اهداف گذشته ی مجموعه می تواند منشا هدف گزینی  42

 در اجرای یادگیری خودراهبر باشد 

 نادرست 

 همه موارد  شته باشد ؟توسعه ی حرفه ای معلمان چه نقشی می تواند دا 43

توسعه ی حرفه ای معلمان فقط می تواند موجب بهبود برنامه  44

 درسی شود 

 نادرست 
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تیم حمایتی که برای معلم حاشیه ای نسخه می پیچد شامل  45

 کدام مورد نمی شود؟

 مسئول ارزشیابی اداره 

 شامل پیچد می نسخه ای حاشیه  تیم حمایتی که برای معلم 46

 سرگروه ،دونفر کند می معرفی معلم خود که کسی معلم،

 .باشد می مدیر و درسی

 درست

 نادرست  حذف بعضی رفتارها نتیجه ی تحلیل تدریس مدیران است  47

 درست  حذف بعضی رفتارها نتیجه ی تحلیل تدریس معلمان است  48

 درست  حل چالش های تدریس یکی از نتایج مربی گری همتا می باشد  49

 نادرست  .می باشد منتورینگحل چالش های تدریس یکی از نتایج  50

ک ناظر خوب باشد و ی آموز دانش  خود راهبری کمک می کند 51

 داشته را دارد حمایتی  نقش نظارت که رویکرد غیر رسمی و

 .باشد

 نادرست

خودراهبری کمک می کند مدیر یک ناظر خوب باشد و نقش  52

 نظارت که رویکرد غیر رسمی و حمایتی دارد را داشته باشد 

 درست 

د رحال حاضر از معلم انتظار دارند مسئولیت نگداشتن دانش  53

 آموزان را در کالس را داشته باشند 

 نادرست 

 نادرست  در اجرای راهبرد همکارانه تغییر الزم است اما بروکراتیک  54

 درست بروکراتیک غیردر اجرای راهبرد همکارانه تغییر الزم است اما 55

 مشاهده  در اجرای فرآیند درس پژوهی ...........بسیار مهم است  56

 درست پژوهی مشاهده بسیار مهم است در اجرای فرایند درس 57

در اجرای فرآیند مشاهده درباره ی مشاهدات قضاوت و  58

 استنباط صورت می گیرد 

 نادرست 

در اجرای فرآیند مشاهده هرچه در جلسه ی پیش از مشاهده  59

 .توافق شده باید در نظر گرفت

 درست

در اقدامات ارتباطی، راهبر آموزشی افراد را با قوانین و ساختار  60

 .درخواستهای آموزشی آشنا می نمایدمدرسه و نحوه ارائه 

 درست

در امر نظارت آموزشی اولین و تاثیر گذارترین ناظر مدیر  61

    . آموزشی میباشد

 درست
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در امر نظارت آموزشی کدامین مورد اولین و تاثیرگذارترین  62

 ناظر میباشد؟

 مدیران آموزشی 

 استخراج فقط  در آموزش های اختصاصی در سطح مدرسه 63

 .دارد اهمیت آموزشی اهداف

 نادرست

 فردی سطح فقط  در آموزش های اختصاصی در سطح مدرسه 64

 .دارد اهمیت

 نادرست

در باز اندیشی مراحل انجام شده بررسی می شود که توجه به  65

 کرامت معلم صورت گرفته است 

 درست 

 آرشیو ها در بحث منابع در تدوین برنامه ی عمل و اجرا 66

 مورد توجه قرار می گیرند 

 درست 

در بحث منابع در تدوین برنامه ی عمل و اجرا کدام گزینه مورد  67

 توجه نمی باشد ؟

 درسی منابع

در بحث منابع در تدوین برنامه ی عمل و اجرا منابع درسی  68

 .مورد توجه قرار می گیرند

 نادرست

 نادرست  در بحث نظارت سنتی معلم خود سازنده ی برنامه درسی است  69

 می صورت گذاری الویت در بخش کنترل اهداف توسط مدیر 70

 .گیرد

 نادرست

در تحلیل شغل کدامیک جزو روش های قضاوت محسوب می  71

 شود ؟

 نظر سنجی از همگنان و همتایان 

در تحلیل شغل کدامیک جزو روش های قضاوت محسوب می  72

 شود؟

همه موارد )مشاهده ،نظرسنجی از دانش 

 آموزان ،نظر سنجی از والدین(
 همه موارد در تشخیص معلم حاشیه ای کدام مورد باید رعایت گردد؟ 73

 
در توسعه ی یادگیری خالء های موجود در مهارت تدریس  74

 . معلم شناسایی می شود

 درست

 دو هر از ترکیبی یا و همکارانه ، معمولی مدارس در حال حاضر 75

 .میباشند

 درست 

دانش آموزان « خود یادگیری » یا « خودراهبری » در رویکرد  76

 .یاد میگیرند و نوعی خود هدایتی برای آن هاست

 نادرست 
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در رویکرد اطالعات دستوری ناظر پیشنهاد های متعددی می  77

 . انتخاب می کنددهد و معلم از بین آن ها 

 درست 

در رویکرد بازرس مابانه شاخص های اثر بخشی معلمان تعیین  78

 .میگردد و معلمان طبق آن چک می شوند

 نادرست

در رویکرد خود راهبری یا خودیادگیری مدیران یاد می گیرند و  79

 نوعی خود هدایتی برای آن هاست

 درست 

در رویکرد همکارانه تغییر الزم است ولی معلم خود بخشی از  80

 راه حل است و نه چالش 

 درست 

در رویکرد همکارانه، معلم خودش کمک می کند که توسعه  81

 .حرفه ای و یادگیری اش تسهیل شود

 درست

 دهد می متعددی های پیشنهاد ناظر دستوری غیر  در رویکرد 82

 .کند می انتخاب ها آن بین از معلم و

 نادرست 

در سطح فردی در توسعه ی حرفه ای معلم مشاهده ی تدریس  83

 معلمان توسط رهبران آموزشی انجام می گیرد

 نادرست

 نادرست  در شناخت نظام باور باید باورهای اولیا را بشناسیم 84

 درست  در شناخت نظام باور باید باورهای معلم را بشناسیم  85

در شیوه خودراهبری گروه آموزشی می تواند ناظران آموزشی  86

 برای معلم باشند 

 درست 

در شیوه ی خودراهبری دانش آموزان هم می توانند ناظران  87

 آموزشی برای معلم باشند 

 نادرست 

در شیوه ی خودراهبری کدام مورد جزو ناظران آموزشی برای  88

 معلم نمیتواند باشد ؟

 دانش آموزان

 
در فرآیند منتورینگ در مدرسه چه فردی نمی تواند نقش  89

 منتور را ایفا نماید؟

فرآیند منتورینگ در مدرسه مدیر، همتا و در 

اعضای شورای مدرسه و گروههای آموزشی می 

 توانند نقش منتور را ایفا نمایند
در فهرست وارسی یا چک لیست شاخص هایی در جدول ذکر  90

می گردد سپس مشخص می شود که آیا این شاخص ها محقق 

 گشته اند یا خیر 

 درست
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چک لیست، شاخص هایی در جدول ذکر  در فهرست وارسی یا 91

می گردد سپس مشخص می شود که آیا این شاخص ها محقق 

 .گشته اند یا خیر

 درست

در کدام رویکرد نظارت آموزشی شاخص های اثر بخشی  92

 معلمان تعیین می گردد و معلمان طبق آن چک می شوند؟

 رویکرد ارزشیابی

پیشنهاد های متعددی می دهد و در کدام رویکرد نظارتی ناظر  93

 معلم از بین آن ها انتخاب می کند ؟

   رویکرد اطالعات دستوری

در کدام گزینه ویژگی های توسعه ی حرفه ای معلمان آمده  94

 است ؟

مبتنی بر محیط کار و نظام مدرسه جزیی 

جدایی ناپذیر از فرآیند تدریس مدیریت زمان و 

 هزینه ها و تنوع 
در کدام مرحله تصمیم برای اجرای چهار رویکرد نظارتی صورت  95

 میگیرد؟

 تحلیل و تفسیر فرآیند مشاهده

 
در کدام مورد رویکرد نظارت آموزشی ناظر یا مدیر با همکاری  96

 هم مسائل را حل می کنند ؟معلم در کنار 

 رویکرد بالینی 

در کدامیک از روش های مشاهده کمی، شاخص هایی در  97

جدول ذکر میگردد سپس مشخص می شود که آیا این شاخص 

 .ها محقق گشته اند یا خیر

 فهرست وارسی یا چک لیست

از مراحل برنامه ریزی توسعه حرفه ای بزرگساالن در کدامیک  98

 مدارس زمان و نحوه ارزشیابی را مشخص می نماییم؟

 برنامه ریزی 

 مشاهدات کیفی در کدامیک از مشاهدات چیزی از قبل مشخص نیست؟ 99

در کدامیک از مشاهدات رهبر آموزشی به صورت مفصل رفتار و  100

س درس مورد بررسی حاالت معلم و دانش آموزان را در کال

 قرار میدهد؟

 مشاهده کیفی 

در کدامیک از مشاهدات، رهبر آموزشی مشخص نمی کند که  101

 چه چیزهایی از قبل باید پرسیده شود؟

 مشاهدات کیفی

 
در کدامیک از وجوه مدل رشد حرفه ای همکاران با راهبر  102

 بسیار مهم می باشد؟ "مهارت ارتباطی"همکارانه، 

 در وجه معلم 

 .درباره ی مشاهدات قضاوت صورت می گیرد در گام اجرای فرآیند مشاهده کدام صحیح نمی باشد؟ 103
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یعنی آماده سازی و زمان بندی مشخص کردن ابزار  در گام دوم 104

 .جمعآوری داده ها انجام می شود

 نادرست 

در گام دوم یعنی آماده سازی و زمان بندی مشخص کردن  105

 نقطه تمرکز انجام می شود 

 درست 

در مدارس همکارانه تمرکز فرآیند نظارت بر خودکار شدن معلم  106

 است و نه تبعیت او

 درست 

 و تدریس بهبود در در مربیگری همتا فقط مشاهده شونده  107

 .برد می سود یادگیری

 نادرست 

در مربیگری همتا هم مشاهده شونده و هم مشاهده کننده در  108

 بهبود تدریس و یادگیری سود می برد

 درست

در مرحله اجرای فرآیند مشاهده تصمیم برای اجرای چهار  109

 رویکرد نظارتی صورت می گیرد 

 نادرست 

در مرحله نشست پایانی مشخص می شود که کدام راهبرد  110

 . آموزشی باید صورت بگیرد

 درست 

 که شود می مشخص مشاهده فرآیند تفسیر و تحلیل  در مرحله 111

 . بگیرد صورت باید آموزشی راهبرد کدام

 نادرست 

 درست در مشاهده ابتدا توصیف و بعد از آن تفسیر صورت می گیرد 112

 درست  در مشاهده ابتدا توصیف و بعد زا آن تفسیر صورت می گیرد  113

 درست .در منتورینگ، به معلم باتجربه، منتور گفته می شود 114

 نادرست  .در منتورینگ، به معلم باتجربه، منتی گفته می شود 115

تصمیمات امروز مبتنی بر داده  ،در مهارت جمع آوری داده ها  116

 هاست

 درست 

در مهارت نشست پس از مشاهده با معلم طبق رویکردها تحلیل  117

 .انجام می گیرد

 درست

رویکردها تحلیل در مهارت نشست قبل از مشاهده با معلم طبق  118

 .انجام می گیرد

 نادرست 

مدرک تحصیلی معلمان برایشان تصمیم گیرنده  در مورد معلمان امروزه کدام مورد صحیح نیست؟ 119

 است
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 و کند هدایت را خود فعالیت و کار  در نظارت تحولی خود معلم 120

 .گردد می  خود ای حرفه بالندگی و رشد باعث

 درست

در نظارت تحولی رهبر آموزشی کار و فعالیت معلم را هدایت  121

 .کند و باعث رشد و بالندگی حرفه ای او می گردد

 نادرست

در هدف گزینی برای خودراهبری توجه به دیدگاه های گروه  122

 . آموزشی اهمیت دارد

 درست

شناسایی روش های توسعه و یادگیری « خودراهبری » در 123

 .توسط معلم صورت می گیرد

 درست 

 درست  رازداری در ایجاد فضای مثبت اهمیت دارد  124

رساندن دانش آموزان به اهدف یکی از سه وظیفه ی معلمان  125

 است

 درست 

رهبر آموزشی در ارزشیابی باید رویکرد غیر رسمی و حمایتی را  126

 .در نظر بگیرد

 نادرست

رهبر آموزشی در توسعه ی حرفه ای معلمان باید رویکرد  127

 رسمی و قضاوتی را در نظر بگیرد 

 نادرست 

رهبر آموزشی در توسعه ی حرفه ای معلمان کدام رویکرد را  128

 باید در نظر بگیرید؟

 غیر رسمی و حمایتگرانه

رهبر آموزشی در نظارت باید رویکرد رسمی و قضاوتی را در  129

 نظر بگیرد

 نادرست

روش شرح گسترده و در عین حال منفصل در کدامیک از  130

 مشاهدات رهبر آموزشی صورت می گیرد؟

 مشاهدات کیفی

 تازه و کمتر تجربه با فردی به تجربه با فردی  روشی که در آن، 131

 نامند؟ می چه را دهد می ارائه راهنمایی ، کار

 منتورینگ 

رویکرد تکوینی حمایتی است به این معنی که این نوع  132

ارزشیابی به معلم کمک می نماید تا فرآیند تدریس را اصالح 

 نماید

 درست

رویکرد غیر دستوری جزو رویکرد های نظارتی بعد از جمع  133

 .آوری داده ها محسوب می شود

 درست

 رویکرد غیر همکارانه جزو رویکرد های نظارتی بعد از جمع 134

 .آوری دادهها محسوب می شود

 نادرست 
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 اصالح  ما مبتنی بر ........ است رویکرد نظام آموزشی  135

رویکردهای تکوینی و تراکمی جهت ارزشیابی معلم به کار می  136

 روند 

 درست

برای معلمانی مناسب است که اطالعاتی "مشارکتی"سبک  137

 .نسبی دارند

 نادرست

سبک دستوری مناسب معلمانی است که نیاز به کمک بیشتری  138

 برای رشد دارند 

 درست 

سبک غیر دستوری برای معلمانی مناسب است که سطح بسیار  139

 .دارندباالیی از رشد را 

 درست 

 درست .است اعتماد شرط اول شروع فرآیند نظارت  140

 نادرست  شرط اول شروع فرآیند نظارت تقاضا محوری است  141

 معلمی که نظارت می شود  صاحب مربیگری همتا کدام مورد است ؟ 142

 درست  . صاحب مربیگری همتا معلمی است که نظارت می شود 143

 نادرست  معلمی است که نظارت می کند .صاحب مربیگری همتا  144

 نادرست .صاحب مربیگری همتا معلمی است که نظارت می کند 145

صحبت با بزرگساالن نیز همانند صحبت با کودکان، جوانان و  146

 .نوجوانان نیازمند اصول و فنون خاص خود می باشد

 درست

طرح درسی که رهبر آموزشی به معلم حاشیه ای می دهد فقط  147

 باید تنظیمی باشد 

 نادرست 

طرح درسی که رهبر آموزشی به معلم حاشیه ای می دهد فقط  148

 باید متناسب با سطح دانش آموزان باشد 

 نادرست 

 درست .فرآیند نظارت را بدون مشاهده نمی توان به سرانجام رساند 149

 است معلمان تدریس تحلیل ی نتیجه  قضاوت و داوری رفتارها 150

.   

 نادرست

قوانین و هنجارها از ویژگی های کدامیک از وجوه مدل رشد  151

 ؟حرفه ای همکاران با راهبر همکارانه است 

 ساختار 

 پویاسازی و توانمندی سازی معلمان گرو های آموزشی کدام است؟کار اصلی  152
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کارگاه آموزشی مربی گری همتا نظارت بالینی مشاهده تدریس  153

خود و دیگران از برنامه های ویژه برای معلم حاشیه ای می 

 باشد.

 درست

شرایط تسلط برای یادگیری ،  -کارهای معلم رهبر عبارتند از : 154

مشارکت دانش  -را به وجود می آورد.  یادگیری اثر بخش

معلم رهبر  -آموزان را در اداره یادگیری خودشان طلب می کند.

شرایط مناسب  -، دانش آموزان خطر پذیر را شناسایی می کند.

جسور است و شاد است و  -یادگیری را به وجود می آورد.

 .لبخند به لب دارد

 درست

 همه موارد  ر قدم زدن درست است ؟کدام جمله بر اساس مدیریت مبتنی ب 155

 کاوش فکری معلم در آن بیشتر است  کدام جمله در ارتباط با رویکرد همکارانه درست است؟ 156

درس پژوهی در این رویکرد، به صورت فردی  ؟نیست کدام جمله در ارتباط با رویکرد همکارانه درست 157

 .انجام می شود

 
بیشتر رویکرد آن، در قلمرو ناظر است و ناظر  ؟نیست کدام جمله در ارتباط با مدارس همکارانه درست 158

 .ویژگی محوری دارد

 
رابطه رهبر آموزشی با سایر همکاران سلسله  ؟نیست کدام جمله در ارتباط با مدارس همکارانه درست 159

 مراتبی است نه مشارکتی

 
 استرس را زیاد می کند  کدام جمله در ارتباط با منتورینگ درست نیست ؟ 160

توسط ناظر آموزشی اجرا می شود و هدفش  جمله در ارتباط با منتورینگ درست نیست؟کدام  161

 کمک به معلم است 
در نظام آموزشی از آن بیشتر استفاده شده  ؟نیست کدام جمله در ارتباط با منتورینگ درست 162

 .است

 
معلمی برای معلمان با معلمی برای داشن  کدام جمله درست است ؟ 163

 آموزان متفاوت است 
نظارت بالینی همتا و منتورینگ رویکردی  کدام جمله درست نیست ؟ 164

 گروهی دارند 
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مدیر در اتفاقاتی که بین معلم و دانش آموز رخ  کدام جمله درست نیست ؟ 165

 می دهد باید همیشه از معلم جانبداری کند
برگشت به عقب و فراموشی در بزرگسالی بسیار  کدام جمله درست نیست ؟ 166

 کم است 
آموزش خردسالی و نوجوانی بسیار پر چالش تر  کدام جمله درست نیست ؟ 167

 از آموزش بزرگسالی است 
مشاهده گر حتما باید مدیر یا رهبر آموزشی  کدام جمله درست نیست؟  168

 باشد.

 .نظارت آموزشی، حمایتی و رسمی است ؟نیست کدام جمله درست 169

 
زیاد به مبحث نظارت و در کشور ما بسیار  ؟نیست کدام جمله درست 170

 .آموزش بزرگسالی پرداخته شده است

جامعه والدین و سیاست مدار در قبال نتایج راه  کدام جمله نادرست است ؟ 171

اندازی مدرسه و استخدام معلم انتظار 

 پاسخگویی از مدیر را ندارند 
کدام سبک مناسب معمانی است که نیاز به کمک بیشتری  172

 برای رشد دارند؟

 سبک دستوری

کدام گزینه از موضوعاتی است که در منتورینگ بین منتور و  173

 می شود ؟ منتی مطرح

 همه موراد 

 رسمی بودن کدام گزینه از ویژگی های مشاهدات گذری نیست ؟ 174

 ناظر تعیین می کند روش معلم باید تغییر کند  گزینه در بحث معلم رهبری صحیح نیست ؟کدام  175

 . باورهای دانش آموزان را بشناسیم صحیح نمی باشد؟« شناخت نظام باور » کدام گزینه در مورد  176

 
آموزش کاربردی دانشگاهی با موارد تئوریک در  کدام گزینه درست نیست ؟ 177

 سطح مدرسه هم خوانی ندارند 

 سلیقه و پسندهای متفاوت نمی باشد؟کدام مورد از پیامد های تنوع دانش آموزان  178

 
 بررسی مشکل پیش آمده در کالس کدام مورد از گام های اجرای نظارت بالینی محسوب نمی شود؟ 179

 



 

  14 

 معلم خود سازنده ی دانش است کدام مورد از ویژگی های دوره های ضمن خدمت نیست؟ 180

کدام مورد تکلیف و نقش جدیدی است که برای معلمان ایجاد  181

 شده لست؟

 شرکت در اجتماعات حرفه ای 

کدام مورد جز وظایف یک رهبر آموزشی برای کارآمدی  182

 معلمانش است؟

 همه موارد

 عدم وجود تنوع کدام مورد جز ویژگی های توسعه ی حرفه ای معلمان نیست؟ 183

کدام مورد جزو رویکردهای نظارتی بعد از جمع آوری داده ها  184

 محسوب نمی شود؟

 رویکرد غیرهمکارانه

 رسمی کدام مورد جزو ویژگی های نظارت نیست؟ 185

 دیگران برای معلم تصمیم می گیرند  جایگاهی ندارد؟کدام مورد در تعریف خودراهبری  186

کدام مورد نمی تواند منشاء هدف گزینی در اجرای یادگیری  187

 خودراهبر باشد ؟

 
 توجه به اهداف گذشته ی مجموعه

 
 شاگردی -استاد ؟نیست کدام واژه به منتورینگ نزدیک 188

 
 خودشان مجری هستند  کدام ویژگی مربوط به مدارس مشارکتی است ؟ 189

 تصمیمات به صورت فردی اخذ می شود کدام ویژگی مربوط به مدارس معمولی است؟ 190

 
کدام یک از مفاهیم نظارت آموزشی برای ارائه ی بازخوردهای  191

 حمایتی می باشد ؟

 نظارت

 
کدام یک از مفاهیم نظارت فرآیندی غیر رسمی و عرضی می  192

 باشد ؟

 مفهوم نظارت

 تحلیل شغل کدامیک از اصول ارزشیابی معتبر محسوب می گردند؟ 193

 همه موارد کدامیک از این روش ها بحث نظارت را پوشش می دهند؟  195

کدامیک از این وظایف را فرد مدیر به تنهایی انجام می دهد و  196

 تصمیم گیرنده نهایی است؟

 ارزشیابی 

کدامیک از راهنمایی های کاربردی جهت اثربخش تر کردن  197

 ارزشیابی معلم است ؟

 همه موراد 



 

  15 

سبک های رهبر آموزشی :غیردستوری  ؟ نیست کدامیک از سبک های رهبر آموزشی جهت کار با معلم 198

 دستوری ، دستوری-،مشارکتی ،اطالعات

 
 .مهارت های تدریسش باالتر می رود کدامیک از مزایای منتورینگ برای منتور است؟ 199

 
 در جهت اصالح گذشته زندگی است گی های آموزش بزرگسالی نیست؟کدامیک از ویژ 199

کدامیک از ویژگی های برنامه ریزی توسعه حرفه ای  200

 ؟نیست معلمان

 خطی

 
 همه موارد  کدامیک جزو استانداردهای ارزشیابی تدریس و معلم است ؟ 201

کدامیک شامل فعالیتهایی نظیر خالقیت ها تولیدات و نشست  202

 است که معلم در طول سال انجام می دهد ؟هایی 

 پوشه عملکرد معلم 

پذیری از کم شدن استرس و باال بردن قدرت ارتباط و جامعه  203

 مزایای منتوریگ برای کدام مورد است؟

 منتی

گام ............ در برخورد با معلم حاشیه ای برگزاری نشست قبل  204

 و بعد از مشاهده است 

 دوم 

گام آخر در رابطه با معلم غیر استاندارد یا حاشیه ای اخطار  205

 شفاهی و کتبی می باشد

 نادرست 

گام آخر در رابطه با معلم غیر استاندارد یا حاشیه ای تشکیل  206

 تیم حمایتی و برنامه ی ویژه می باشد 

 درست 

گام آخر در رابطه با معلم غیر استاندارد یا حاشیه ای، تشکیل  207

 تیم حمایتی و یرنامه ی ویژه می باشد

 درست

 دوم ................................. استگام دوم در برخورد با معلم حاشیه ای،  208

 به هم خوردن حوزه ساکن و ساکت معلم  گسترش روحیه ی پرسشگری در معلمان موجب ........ می شود  209

گسترش روحیه ی پرسشگری در معلمان موجب به هم خوردن  210

 حوزه ساکن و ساکت معلم می شود

 درست

 

گسترش فرهنگ پژوهش در معلمان که از اهداف گروه های  211

 محقق می شود......................آموزشی است با 

 درس پژوهی و اقدام پژوهی

گسترش فرهنگ پژوهش در معلمان که از اهداف گروه های  212

 آموزشی است با درس پژوهی و اقدام پژوهی محقق می شود 

 درست 
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الزم نیست مدیر و راهبر آموزشی ، معلم را در جریان امور  213

 .نظارتی مانند مشاهده و یا مصاحبه قرار دهد

 نادرست 

لوازم و امکانات حل مشکل در کدام گام مربیگری همتا مطرح  214

 میگردد؟

و امکانات در گام سوم یعنی رفع مشکل لوازم 

 .حل مشکل ارائه می شود
 درست  مدرک تحصیلی برای معلمان امروزه تصمیم گیرنده نیست  215

مدرک تحصیلی معلمان برای معلمان امروزه تصمیم گیرنده  216

 .است

 نادرست

وجه  4مدل رشد حرفه ای همکاران با راهبر همکارانه دارای  217

 معلم ، مدیر، ساختار و زمینه فرهنگی است 

 درست 

مدل رشد حرفه ای همکاران با راهبر همکارانه دارای چند وجه  218

 است ؟

 معلم ، مدیر،ساختار و زمینه فرهنگی  –وجه  4

و راهبر آموزشی ، باید معلم را در جریان امور نظارتی  مدیر 219

 .مانند مشاهده و یا مصاحبه قرار دهد

 درست 

مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیرنده اصلی می باشند همین  220

 .یکی از دالیل ضرورت اجرای خودراهبری است

 نادرست 

مراحل انجام ارزشیابی میزان اثربخشی برنامه ی توسعه ی  221

 حرفه ای معلمان در کدام گزینه آمده است؟

 دانش ،یادگیری،انتقال،نتایج

مشاهدات ساختارمند به دلیل داشتن ویژگی نظارت در بطن آن  222

 کمک کننده تر از مشاهدات گذری می باشند 

 نادرست 

از  ، هدایت شدن  سلسله مراتبی بودن  ،   معایب نظارت بالینی 223

 زمان بر بودن است  ،  بیرون

 درست

معرفی همایش ها به معلم جزو کدامیک از اقدامات توسعه ای  224

 محسوب می شود؟

 پژوهشی

 

 
 مهیا نبودن شرایط معضل موجود در مربیگری همتا کدام مورد است ؟ 225

 
معلم رهبر به کمک مدیر و رهبرآموزشی کارهایش را هدایت  226

 .می کند

 نادرست

معلم رهبر همیشه لبخند به لب دارد و شاد است و این شادی  227

 از نوع درونی است 

 درست 
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معلم غیر استاندارد یکی یا بیشتر از دو تا از عوامل اثربخش  228

تدریس را ندارند شایستگی الزم را برای اداره ی کالس جهت 

 تدریس مناسب ندارد و یادگیری موثر ندارد 

 درست 

معلمان جزو گروه بزرگساالن محسوب می شوند و باید با آن ها  229

 صحبت نمود  Andragogyمطابق با دانش 

 درست 

معلمان دوست دارند در فعالیت های تیمی و گروهی شرکت  230

 .کنند و در کنار سایر همکاران یادبگیرند

 درست

 است صاحب مربیگری همتا معلمی که نظارت می کند 231

 

 درست

 باید همتا مربیگری  اهدافی است که درگام اولمکان یکی از  232

 . شود مشخص

 نادرست 

 همه موارد منتورینگ برای چه افرادی الزام است؟ 233

 قضاوتی  مهارت جمع آوری داده ها، داده ها باید توصیفی و 234

 .باشند

 نادرست 

داده ها باید توصیفی و غیر قضاوتی  ،مهارت جمع آوری داده ها 235

 .باشند

 درست 

 درست  ناظر آموزشی اثر غیر مستقیم در یادگیری دارد  236

 نادرست  .ناظر آموزشی اثر مستقیم در یادگیری دارد 237

لیل قناظر بیرونی نمی تواند کمک کند این یکی از دالیل ت 238

 منابع می باشد.

 درست

نتیجه ی ارزشیابی مدیر از طرح راهبردی معلم کدام مورد  239

 نخواهد بود؟

 آن را به تعویق می اندازد

 قضاوت و داوری نتیجه ی تحلیل تدریس معلمان کدام مورد نیست ؟ 240

 
نظارت ارزشیابی و توسعه ی حرفه ای جزء وظایف یک رهبر  241

 آموزشی برای کارآمدی معلمانش است

 درست 

 درست  نظارت آموزشی ، حمایتی و غیر رسمی است  242

نظارت برای ارائه ی بازخوردهای حمایتی برای کمک به معلم  243

 .انجام میپذیرد

 درست 
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 درست نظارت فرایندی حمایتگر کمک کننده و غیر رسمی است. 244

 نادرست .نظارت همتا لزوما در کالس صورت می گیرد 245

نظارت همتا لزوما در کالس نیست این نظارت نه فقط در  246

 کالس بلکه در نمایشگاه و آزمایشگاه نیز می تواند انجام شود 

 درست 

نظارت یکی از مکانیسم هایی است که معلم می گذراند تا  247

 بتواند کارش را انجام دهد 

 درست 

نوعی از مشاهدات کمی ما، به دست آوردن فراوانی طبقه ای  248

 .است که معلم انجام می دهدبرای فعالیتی 

 درست

هدف از نظارت آموزشی فقط ارتقا یادگیری دانش آموزان می  249

 باشد 

 نادرست 

 نادرست .هدف از نظارت آموزشی فقط بهبود تدریس معلم می باشد 259

یادگیری  ارتقاء و معلم تدریس بهبود  از نظارت آموزشی هدف 260

 دانش آموزان می باشد

 درست 

 بهبود عملکرد  هدف از نظارت و ارزشیابی معلمان حاشیه ای کدام است ؟ 261

هدف گروههای آموزشی فقط گسترش فرهنگ پژوهش می  262

 باشد 

 نادرست 

هدف مشاهده بهبود فرایند تدریس معلم و یادگیری دانش آموز  263

 است

 درست

 بهتر شدن یادگیری دانش آموز هدف نهایی در نظارت بالینی کدام است ؟ 264

 
هدف نهایی در نظارت بالینی گفتگو کردن معلمان با یکدیگر  265

 .می باشد

 نادرست

از دالیل ضرورت اجرای هزینه ها و پشتیبانی ها یکی  266

 خودراهبری است

 درست

 درست  همکاری در ایجاد فضای مثبت اهمیت دارد  267

 نادرست  همکاری در ایجاد فضای منفی اهمیت دارد  268

همه موارد زیر در ضرورت اجرای خودراهبری موثز هستند به  269

 غیر از 

مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیرنده اصلی می 

 باشند 
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همه ی موارد زیر در باز اندیشی مراحل انجام شده صورت می  270

 ...... گیرد غیر از

 .معلم از سواالت باز پاسخ استفاده کرده است

 

همه ی موارد زیر در ضرورت اجرای خودراهبری موثر هستند  271

 غیر از ...

مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیرنده اصلی 

 هستند 
همتا با نظارت بالینی عدم هدف گذاری وجه تمایز مربیگری  272

 .است

 نادرست

یک از کارهایی که اگر کسی انجام دهد حتما معلم رهبر است و  274

غیر معلم رهبرها آن را انجام نمی دهند این است که دانش 

 آموزان خطرپذیر را شناسایی می کند 

 نادرست 

یک از مفاهیم نظارت آموزشی برای ارائه ی بازخوردهای  275

 یادگیری حرفه ای قضاوت حمایتی

 می باشد 

 نادرست 

یکی از لوازم هایی که باید در حوزه ی نظارت آموزشی ورود  276

 پیدا کند معلم رهبری است

 درست

 



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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