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 بود؟ خواهد چگونه داييابت دوره سوم تا اول هاي پايه در آوري وفن كار حوزه آموزش و محتوا ساماندهي -1

 نيازها اساس بر و پروژه قالب در

 عاليق و استعدادها براساس و پروژه قالب در

 شود مي ارائه يرييادگ هاي حوزه ساير با تلفيقي صورت به كار به مربوط هاي مهارت

 نيست فعال چندان آوري فن و كار ابتدايي سوم تا اول هاي پايه در

 

 مي اختصاص كالس از خارج هاي فعاليت به ساعت چند ها؛ پايه تمامي در آموزش موظف ساعات بر عالوه ۲

 يابد؟

 ساعت  90

 ساعت 50

 ساعت 70

 ساعت 80

 

 ؟– باشد نمي يادگيري ياددهي راهبردهاي برانتخاب حاكم اصول جزو گزينه كدام ۳

 سازد مي فراهم را وقايع و ها پديده تفسير و درك امكان

 كند مي تقويت كاوشگري طريق از را آموزان دانش  انگيزه

 كند مي فراهم عمل و نظر پيوند براي را الزم فرصت

 كند مي منعكس را اهداف مستمر و منعطف صورت به

 

 است؟ شده مصوب تاريخي چه در و شورا كدام توسط وپرورش آموزش بنيادين تحول سند ۴

 نمونه سواالت برنامه درس ملی

 زاهدان1ناحیه  -گروه تلگرامی مجریان برنامه تدبیر -کیانی 

 

 



 

2 

 

 1۳90 آذرماه– وپرورش آموزش عالي شوراي

 

 1۳90 آذرماه–  فرهنگي انقالب عالي شوراي

 1۳91 آذرماه– وپرورش آموزش عالي شوراي

 1۳91 آذرماه–  فرهنگي انقالب عالي شوراي

 

 است؟ كدام آموز دانش ارتباط عرصه چهار ملي درسي برنامه گذاري هدف الگوي در 5

 اخالق ـ خلق ـ خدا ـ خود با آموز دانش ارتباط

 خلقت ـ خلق ـ خدا ـ خود  با آموز دانش ارتباط

 اخالق ـ عمل ـ علم ـ خدا با آموز دانش ارتباط

 عمل ـ علم ـ خلق ـ خود  با آموز دانش ارتباط

 

 است؟ ملي درسي برنامه شناختي هستي مباني جزو گزينه كدام ۶

 است هستي غايت با  كامل هماهنگي در و هدفمند نسان؛ا آفرينش

 است مداوم حركت و دگرگوني و شدن حال در طبيعت جهان

 دارد مختلف سطوح و مراتب انسان علم

 است متنوعي و گسترده نيازهاي داراي انسان

 

 مي دگيرياي و تربيت حوزه كدام قلمرو به مربوط دفاعي آمادگي و غيرعامل پدافند هاي مهارت آموزش 7

 باشد؟

 زندگي هاي مهارت

 آوري فن و كار



 

3 

 

 اجتماعي مطالعات

 خانواده بنيان و زندگي هاي مهارت و آداب

 

 هاي گزينه از يك كدام به مربوط «مسلمانان ومشكالت معظالت حل جهت در وكوشش وسعي اهتمام» 8

 باشد؟ مي زير

 وكشور جامعه به مربوط هاي ارزش

 انيجه جامعه به مربوط هاي ارزش

 خلقت به مربوط هاي ارزش

 اسالمي امت به مربوط هاي ارزش

 

 :باشد؟ مي تربيتي و درسي هاي برنامه ناظر اصول از اصل كدام نشانگر زير عبارت 9

 اي؛ منطقه - يمحل سطوح در جامعه و آموزان دانش گوناگون نيازهاي به بايد تربيتي و درسي هاي برنامه»

  «كند تاكيد تربيت و تعليم هاي ساحت كليه در جهاني و ملي

 ملي هويت تقويت

 جامعيت

 العمر مادام يادگيري

 تعادل

 

 است؟ گزينه كدام به مربوط اجتماعي و فردي زندگي شئون تمام در الهي تقواي رعايت 10

 ايمان

 اخالق

 علم

 تعقل



 

4 

 

 

 

 است؟ رويكردي چگونه خارجي هاي زبان آموزش رويكرد 11

 فعال ارتباطي رويكرد

              فعال جتماعيا رويكرد

 باورانه خود ارتباطي رويكرد

 باورانه خود و فعال ارتباطي رويكرد

 

 باشد؟ نمي ملي درسي برنامه شناختي معرفت مباني به مربوط گزينه كدام 1۲

 است ديني خدا؛ فعل كشف مثابه به علم

 ندارد زماني محدويت معرفت تحصيل

 وردارندبرخ برابر ذاتي حقوق از ها انسان همه

 دارد مختلف سطوح و مراتب انسان علم

 

 موارد از كي كدام انسان متعالي حركت اصلي موانع ملي، درسي برنامه شناختي انسان مباني نظر از 1۳

 هستند؟

 طلبي جاه ـ طلبي دنيا ـ اماره نفس

 طلبي دنيا ـ شيطان ـ طلبي جاه

 شيطان ـ طلبي دنيا ـ اماره نفس

 طلبي اممق ـ اماره نفس ـ شيطان

 

 است؟ خداوند فعل كشف و هستي هاي واقعيت درك براي انسان تالش حاصل گزينه كدام 1۴



 

5 

 

 رياضيات

 تجربي علوم

 اجتماعي مطالعات و انساني علوم

 اسالمي معارف و حكمت

 

 .است.......  با.......  فعال و هدفمند و خالق تعامل حاصل يادگيري 15

 ياددهنده– يادگيرنده

 وزآم دانش– معلم

 يادگيري متنوع هاي محيط– يادگيرنده

 يادگيري متنوع هاي محيط– دهنده ياد

 

 دارد؟ محوري جنبه عنصر كدام گذاري؛ هدف الگوي پنجگانه عناصر ميان در -1۶

 

 تعقل

 ايمان

 علم

 عمل

 

 است؟ فعال مديريتي نيازمند تربيت؛ جريان در متربي چرا 17

 دارد فعال غير طبيعتي انسان زيرا

 دارد فعال طبيعتي نسانا زيرا

 باشد مي انسان يك مقام در متربي زيرا



 

6 

 

 دارد مديريت به نياز ذاتا انسان

 

 باشد؟ مي ملي درسي برنامه شناختي روان مباني جزو گزينه كدام 18

 دارد تربيتي اهداف تحقق در محوري جايگاه مربي

 اند مشاوره و راهنمايي نيازمند رشد؛ جريان در متربيان

 شود مي انسان روحي ظرفيت افزايش موجب تقوا و نفس تهذيب

 مناسب لباس پوشيدن و ظاهري آراستگي و عفت و حيا از برخورداري

 

 را زندگي وزمرهر امور اداره در آموزان دانش مديريتي خود براي الزم هاي شايستگي مهارت كدام آموزش 19

 كند؟ مي فراهم

 اجتماعي آداب

 زندگي هاي مهارت و آداب

 آوري نف كارو

 اسالمي تربيت و اخالق

 

 :آموز دانش توحيدي، گرايي رويكرد در ۲0

 است ذاتي كرامت داراي و الهي امانت

 است نهفته او وجود در الهي فطرت

 است برخوردار انگيزه و اراده از

 موارد همه
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 اول گروه

 

 بود؟ خواهد گونهچ ابتدايي دوره سوم تا اول هاي پايه در آوري وفن كار حوزه آموزش و محتوا ساماندهي-1

 نيازها اساس بر و پروژه قالب در

 عاليق و استعدادها براساس و پروژه قالب در

 شود مي ارائه يادگيري هاي حوزه ساير با تلفيقي صورت به كار به مربوط هاي مهارت

 نيست فعال چندان آوري فن و كار ابتدايي سوم تا اول هاي پايه در

 

 مي اختصاص كالس از خارج هاي فعاليت به ساعت چند ها؛ پايه تمامي در آموزش موظف ساعات بر عالوه ۲

 يابد؟

 ساعت  90

  50 ساعت 

 ساعت 70

 ساعت 80

 

 ؟– باشد نمي يادگيري ياددهي راهبردهاي برانتخاب حاكم اصول جزو گزينه كدام ۳

 سازد مي فراهم را وقايع و ها پديده تفسير و درك امكان

 كند مي تقويت كاوشگري طريق از را نآموزا دانش  انگيزه

 كن مي فراهم عمل و نظر پيوند براي را الزم فرصت

 كند مي منعكس را اهداف مستمر و منعطف صورت به
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 است؟ شده مصوب تاريخي چه در و شورا كدام توسط وپرورش آموزش بنيادين تحول سند ۴

 1۳90 آذرماه– وپرورش آموزش عالي شوراي

 1۳90 آذرماه–  فرهنگي انقالب عالي شوراي

 1۳91 آذرماه– وپرورش آموزش عالي شوراي

 1۳91 آذرماه–  فرهنگي انقالب عالي شوراي

 

 است؟ كدام آموز دانش ارتباط عرصه چهار ملي درسي برنامه گذاري هدف الگوي در 5

 اخالق ـ خلق ـ خدا ـ خود با آموز دانش ارتباط

 خلقت ـ خلق ـ خدا ـ خود  با آموز دانش ارتباط

 اخالق ـ عمل ـ علم ـ خدا با آموز دانش ارتباط

 عمل ـ علم ـ خلق ـ خود  با آموز دانش ارتباط

 

 است؟ ملي درسي برنامه شناختي هستي مباني جزو گزينه كدام ۶

 است هستي غايت با  كامل هماهنگي در و هدفمند انسان؛ آفرينش

 است مداوم حركت و دگرگوني و شدن حال در طبيعت جهان

 دارد مختلف سطوح و مراتب انسان لمع

 است متنوعي و گسترده نيازهاي داراي انسان

 

 مي ادگيريي و تربيت حوزه كدام قلمرو به مربوط دفاعي آمادگي و غيرعامل پدافند هاي مهارت آموزش 7

 باشد؟

 زندگي هاي مهارت

 آوري فن و كار



 

9 

 

 اجتماعي مطالعات

 خانواده بنيان و زندگي هاي مهارت و آداب

 

 هاي گزينه از يك كدام به مربوط «مسلمانان ومشكالت معظالت حل جهت در وكوشش وسعي اهتمام» 8

 باشد؟ مي زير

 وكشور جامعه به مربوط هاي ارزش

 جهاني جامعه به مربوط هاي ارزش

 خلقت به مربوط هاي ارزش

 اسالمي امت به مربوط هاي ارزش

 

 :باشد؟ مي تربيتي و درسي هاي رنامهب ناظر اصول از اصل كدام نشانگر زير عبارت 9

 اي؛ منطقه - يمحل سطوح در جامعه و آموزان دانش گوناگون نيازهاي به بايد تربيتي و درسي هاي برنامه»

  «كند تاكيد تربيت و تعليم هاي ساحت كليه در جهاني و ملي

 ملي هويت تقويت

 جامعيت

 العمر مادام يادگيري

 تعادل

 

 است؟ گزينه كدام به مربوط اجتماعي و فردي زندگي شئون تمام در الهي تقواي رعايت 10

 

 ايمان

 اخالق

 علم



 

10 

 

 تعقل

 

 است؟ رويكردي چگونه خارجي هاي زبان آموزش رويكرد 11

 فعال ارتباطي رويكرد

              فعال اجتماعي رويكرد

 باورانه خود ارتباطي رويكرد

 باورانه خود و فعال ارتباطي رويكرد

 

 باشد؟ نمي ملي درسي برنامه شناختي معرفت مباني به مربوط هگزين كدام 1۲

 است ديني خدا؛ فعل كشف مثابه به علم

 ندارد زماني محدويت معرفت تحصيل

 برخوردارند برابر ذاتي حقوق از ها انسان همه

 دارد مختلف سطوح و مراتب انسان علم

 

 موارد از كي كدام انسان متعالي حركت اصلي موانع ملي، درسي برنامه شناختي انسان مباني نظر از 1۳

 هستند؟

 

 طلبي جاه ـ طلبي دنيا ـ اماره نفس

 طلبي دنيا ـ شيطان ـ طلبي جاه

 شيطان ـ طلبي دنيا ـ اماره نفس

 طلبي مقام ـ اماره نفس ـ شيطان

 



 

11 

 

 است؟ خداوند فعل كشف و هستي هاي واقعيت درك براي انسان تالش حاصل گزينه كدام 1۴

 

 رياضيات

 تجربي معلو

 اجتماعي مطالعات و انساني علوم

 اسالمي معارف و حكمت

 

 .است.......  با.......  فعال و هدفمند و خالق تعامل حاصل يادگيري 15

 

 ياددهنده– يادگيرنده

 آموز دانش– معلم

 يادگيري متنوع هاي محيط– يادگيرنده

 يادگيري متنوع هاي محيط– دهنده ياد

 

 دارد؟ محوري جنبه عنصر كدام گذاري؛ هدف الگوي هپنجگان عناصر ميان در -1۶

 

 تعقل

 ايمان

 علم

 عمل

 

 است؟ فعال مديريتي نيازمند تربيت؛ جريان در متربي چرا 17



 

12 

 

 دارد فعال غير طبيعتي انسان زيرا

 دارد فعال طبيعتي انسان زيرا

 باشد مي انسان يك مقام در متربي زيرا

 دارد مديريت به نياز ذاتا انسان

 

 باشد؟ مي ملي درسي برنامه شناختي روان مباني جزو گزينه مكدا 18

 دارد تربيتي اهداف تحقق در محوري جايگاه مربي

 اند مشاوره و راهنمايي نيازمند رشد؛ جريان در متربيان

 شود مي انسان روحي ظرفيت افزايش موجب تقوا و نفس هذيبت

 مناسب لباس پوشيدن و ظاهري آراستگي و عفت و حيا از برخورداري

 

 را زندگي وزمرهر امور اداره در آموزان دانش مديريتي خود براي الزم هاي شايستگي مهارت كدام آموزش 19

 كند؟ مي فراهم

 اجتماعي آداب

 زندگي هاي مهارت و آداب

 آوري فن كارو

 اسالمي تربيت و اخالق

 

 :آموز دانش توحيدي، گرايي  رويكرد در ۲0

 است يذات كرامت داراي و الهي امانت

 است نهفته او وجود در الهي فطرت

 



 

13 

 

 است برخوردار انگيزه و اراده از

 موارد همه

 

 سواالت دوم گروه

 

 از جمعي و فردي زندگي هاي شايستگي ارتقاي نيز و آن مسائل و جامعه با مسوالنه تعامل آموزش-1

 باشد؟ مي يادگيري و تربيت حوزه كدام كاركردهاي

 اعياجتم مطالعات و انساني علوم

 آوري فن و كار

 بدني تربيت و سالمت

 هنر و فرهنگ

 

 دارد؟ بر در اي نتيجه چه ملي درسي برنامه با جامعه همسويي ۲

 گردد مي پرورش و آموزش تعالي و توسعه موجبات

 گردد مي مدرسه تعالي و توسعه موجبات

 گردد مي جامعه تعالي و توسعه موجبات

 رددگ مي آموز دانش تعالي و توسعه موجبات

 

 است؟ خداوند فعل كشف و هستي هاي واقعيت درك براي انسان تالش حاصل گزينه كدام ۳

 رياضيات

 تجربي علوم

 اجتماعي مطالعات و انساني علوم



 

14 

 

 اسالمي معارف و حكمت

 

 .است....... وتربيتي درسي هاي برنامه رويكرد ۴

 گرايي فطرت

 توحيدي گرايي فطرت

 محوري آموز دانش

 جويي يقتحق و گرايي فطرت

 

 شود؟ مي محسوب پنجگانه عناصر از يك كدام جزو «آن هاي شگفتي و خلقت نظام در تدبر» 5

 ايمان

 تعقل

 علم

 عمل

 

 است؟ گزينه كدام شامل يادگيري و تربيت هاي حوزه عناوين ۶

 اسالمي معارف و حكمت

 عربي و قرآن

 هنر فرهنگ

 موارد همه

 

 چه هبرعهد آموزان دانش فطري هاي گرايش شكوفايي ايبر يادگيري محيط توسعه و تامين مسوليت 7

 است؟ كسي



 

15 

 

 اداره رئيس

 معلم

  آموزان دانش اوليا

 مدرسه مدير

 

 .است.......  با.......  فعال و هدفمند و خالق تعامل حاصل يادگيري 8

 ياددهنده– يادگيرنده

 آموز دانش– معلم

 يادگيري متنوع هاي محيط– يادگيرنده

 يادگيري متنوع هاي محيط– دهنده ياد

 

 9د؟باش مي ملي درسي برنامه مباني از يك كدام به مربوط «است هستي وغايت مبدا خداوند-9»

 شناختي هستي مباني

 شناختي انسان مباني

 شناختي معرفت مباني

 شناختي  ارزش مباني

 

 باشد؟ مي ها ارزش از كداميك به مربوط فرزندان، و همسر حقوق به توجه 10

 خدا با رتبطم هاي ارزش

 خلق با مرتبط هاي ارزش

 خود با مرتبط هاي ارزش

 



 

16 

 

 خلقت با مرتبط هاي ارزش

 

 اخالقي و يعمل علمي؛ ايماني؛ عقالني؛ رشد ساز زمينه گزينه كدام توحيدي گرايي فطرت رويكرد در 11

 است؟ آموزان دانش

      معلم

   محتوا

  يادگيري محيط

 مديرمدرسه

 

 متفاوت صيليتح مختلف هاي دوره در تربيت و تعليم اهداف محدوده و ربيانمت هاي نياز و عاليق-1۲»

 باشد؟ مي گزينه كدام به مربوط عبارت اين «است

 شناختي هستي مباني

 شناختي دين مباني

 شناختي روان مباني

 شناختي انسان مباني

 

 است؟ ملي درسي برنامه شناختي هستي مباني جزو گزينه كدام- 1۳

 است هستي غايت با  كامل هماهنگي در و هدفمند انسان؛ آفرينش

 است مداوم حركت و دگرگوني و شدن حال در طبيعت جهان

 دارد مختلف سطوح و مراتب انسان علم

 است متنوعي و گسترده نيازهاي داراي انسان
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 1۴ -.است پرورشي و آموزشي پژوهشگر و يادگيرنده...... 

 آموز دانش

        (مربي) معلم

 رسهمد مدير

 اداره كارشناس

 

 براي را نيغ و برانگيزاننده پويا؛ منعطف؛ امن؛ محيطي هستي؛ نظام هاي ظرفيت از گيري بهره با» 15

 گزينه كدام هب مربوط عبارت اين «بيند مي تدارك آموزان دانش هاي ويژگي و عاليق نيازها؛ به پاسخگويي

 است؟

 مدرسه مدير

 (مربي) معلم

 يادگيري محيط

 محتوا

 

 :باشد؟ مي تربيتي و درسي هاي برنامه ناظر اصول از يك كدام نشانگر زير عبارت -1۶

 اسالم هاي رزشا و اصول و توحيدي مبناي بر مبتني بايد تربيتي و درسي هاي برنامه عناصر و اجزا تمامي»

 «باشد( ص) محمدي ناب

 محوري دين

 ملي هويت تقويت

 جامعيت

 معلم مرجعيت نقش اعتبار

 

 است؟ شده مصوب تاريخي چه در و شورا كدام توسط وپرورش آموزش بنيادين ولتح سند 17
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 1۳90 آذرماه– وپرورش آموزش عالي شوراي

 1۳90 آذرماه–  فرهنگي انقالب عالي شوراي

 1۳91 آذرماه– وپرورش آموزش عالي شوراي

 1۳91 آذرماه–  فرهنگي انقالب عالي شوراي

 

 شود نمي محسوب ملي درسي برنامه يشناخت انسان مباني جزو گزينه كدام 18

 دارد الهي فطرتي انسان

 است خداوند آيت و فعل آفرينش نظام

 است روح انسان حقيقت

 است حاكم انسان زندگي بر الهي هاي سنت

 

 باشد؟ مي تربيتي هاي حوزه از يك كدام قلمرو به مربوط كريم قرآن روان و صحيح خواندن توانايي 19

 اسالمي معارف و حكمت يادگيري و تربيت

 عربي و قرآن يادگيري و تربيت

  اسالمي اعتقادات يادگيري و تربيت

 ج و الف گزينه

 

  باشد؟ مي موضوعي چه بر مبتني ملي درسي برنامه علمي و فلسفي مباني ۲0

 ملي درسي برنامه نظري مباني

 بنيادين تحول سند نظري مباني

 درسي هاي برنامه انداز چشم

 پرورش و آموزش يعال شوراي مصوبات
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  سواالت سوم گروه

 

  باشد نمي يادگيري ياددهي راهبردهاي برانتخاب حاكم اصول جزو گزينه كدام 1

 سازد مي فراهم را وقايع و ها پديده تفسير و درك امكان

 كند مي تقويت كاوشگري طريق از را آموزان دانش  انگيزه

 كند مي فراهم عمل و نظر پيوند براي را الزم فرصت

 كند مي منعكس را اهداف مستمر و منعطف صورت به

 

 و تربيت وزهح كدام قلمرو جزو( مكان و زمان) مختلف ابعاد در آن عناصر و فراموقعيت و موقعيت درك ۲

 باشد؟ مي يادگيري

 رياضيات

 اجتماعي مطالعات و انساني علوم

 جغرافي

 تجربي علوم

 

 باشد؟ مي يادگيري و تربيت حوزه كدام قلمرو در انزم مديريت و معيشت آداب و معاشرت آداب آموزش ۳

 هنر و فرهنگ

 خانواده بنيان و زندگي هاي مهارت و آداب

 آوري فن و كار

 سالمت و بدني تربيت

 

 بايد هايي توانايي چه آموزان دانش خارجي، هاي زبان يادگيري و تربيت حوزه در دوم متوسطه دوره در ۴

 باشند؟ داشته
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  بخوانند را متوسط حد در هايي متن بتوانند

 كنند درك را متوسط حد در هايي متن مفاهيم بتوانند

 دريابند را ها آن مفاهيم و بخوانند را متوسط حد در هايي متن بتوانند

 كنند گفتگو باهم و نوشته خارجي زبان به را متوسط حد در هايي متن بتوانند

 

 باشد؟ يم تربيتي هاي حوزه از يك كدام قلمرو به مربوط كريم قرآن روان و صحيح خواندن توانايي-5

 اسالمي معارف و حكمت يادگيري و تربيت

 عربي و قرآن يادگيري و تربيت

  اسالمي اعتقادات يادگيري و تربيت

 ج و الف گزينه

 

 هاي گزينه از يك كدام به مربوط «مسلمانان ومشكالت معظالت حل جهت در وكوشش وسعي اهتمام» ۶

 باشد؟ مي زير

 وكشور جامعه به مربوط هاي زشار

 جهاني جامعه به مربوط هاي ارزش

 خلقت به مربوط هاي ارزش

 اسالمي امت به مربوط هاي ارزش

 

 باشد؟ مي ها ارزش از كداميك به مربوط فرزندان، و همسر حقوق به توجه 7

 خدا با مرتبط هاي ارزش

 خلق با مرتبط هاي ارزش

 خود با مرتبط هاي ارزش
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 خلقت با بطمرت هاي ارزش

 

 باشد؟ مي خلقت به مربوط هاي ارزش جزو گزينه كدام 8

 طبيعي محيط و روستايي و شهري بوم زيست توسعه و حفاظت به كمك

 اجتماعي مشاركت و تعاون و همكاري

 خانواده اعضاي و والدين به مهرورزي و احسان احترام؛

 بهداشت و سالمت ارتقاء و حفظ

 

 كسب و وجودي هاي ظرفيت توسعه و فردي هاي توانايي و فرهنگي ينهپيش شناخت سبب گزينه كدام 9

 شود؟ مي زندگي براي نياز مورد هاي شايستگي از بخشي

 هنري و فرهنگي تربيت

 اجتماعي تربيت

 ديني تربيت

 خانوادگي تربيت

 

 پنجگانه ناصرع از يك كدام جزو آن منابع و ديني معارف الهي؛ آيات و افعال صفات؛ تعالي؛ حق شناخت 10

 شود؟ مي محسوب

 تعقل

 ايمان

 علم

 اخالق
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 كدام به مربوط «دارد مداوم تعالي و رشد قابل متنوع؛ استعدادهاي كه است موجودي انسان»: عبارت اين 11

 است؟ ملي درسي برنامه مباني از يك

 شناختي  هستي مباني

 شناختي انسان مباني

 شناختي خود مباني

 شناختي  معرفت مباني

 

 مي زينهگ كدام به مربوط «است هستي غايت با كامل هماهنگي در و هدفمند انسان آفرينش»: رتعبا 1۲

 ؟باشد

 شناختي هستي مباني

 شناختي ارزش مباني

 شناختي انسان مباني

 شناختي  معرفت مباني

 

 به ربوطم «دارد توانايي آن در ديگران و خود موقعيت درك و هستي شناخت در انسان»: عبارت اين 1۳

 است؟ ملي درسي برنامه مباني از يك كدام

 شناختي انسان مباني

 شناختي معرفت مباني

 شناختي ارزش مباني

 شناختي هستي مباني

 

 گيرد؟ مي مانجا مرجع كدام توسط يادگيري و تربيت هاي حوزه درسي برنامه راهنماي تاييد و بررسي 1۴
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 آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان

 ورشپر و آموزش شوراي

 پرورش و آموزش عالي شوراي

 فرهنگي انقالب عالي شوراي

 

 باشد؟ خودنمي با مرتبط هاي ارزش جزو گزينه كدام 15

 حالل روزي كسب

 بزرگتران تجارب از گيري بهره و مشورت

 انساني كرامت و نفس عزت حفظ

 خواهي زياده و اسراف از پرهيز

 

 :آموز دانش توحيدي، گرايي فطرت رويكرد در 1۶

 است ذاتي كرامت داراي و الهي انتام

 است نهفته او وجود در الهي فطرت

 است برخوردار انگيزه و اراده از

 موارد همه

 

 و بيتتر هاي حوزه از يك كدام بهتر آموزش مقدمات زيارتي و فرهنگي علمي؛ اردوهاي برگزاري 17

 آورد؟ مي فراهم را يادگيري

 خانواده بنيان و زندگي هاي مهارت و آداب

 تجربي علوم
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 اجتماعي مطالعات

 جغرافي

 

 است؟ فعال مديريتي نيازمند تربيت؛ جريان در متربي چرا 18

 دارد فعال غير طبيعتي انسان زيرا

 دارد فعال طبيعتي انسان زيرا

 باشد مي انسان يك مقام در متربي زيرا

 دارد مديريت به نياز ذاتا انسان

 

 باشد؟ مواردي چه شامل بايد محتوا ملي؛ درسي ايه برنامه كلي گيري جهت و رويكرد در 19

 باشد تربيتي و فرهنگي هاي ارزش بر مبتني

 باشد كليدي هاي ايده و اساسي هاي مهارت و مفاهيم دربرگيرنده

 باشد تجربي علوم هاي يافته از برگرفته

 است صحيح ب و الف مورد

 

 شد؟با مي گزينه كدام شامل تجربي علوم يادگيري حوزه قلمرو ۲0

 موجودات و حياتي فرآيندهاي مطالعه

 آن پيرامون و زمين مطالعه

 انرژي و ماده تغييرات طالعهم

  موارد همه
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 سواالت چهارم گروه

 هاي نهگزي از يك كدام به مربوط «مسلمانان ومشكالت معظالت حل جهت در وكوشش وسعي اهتمام-1»

 1باشد؟ مي زير

 وكشور جامعه به مربوط هاي ارزش

 جهاني جامعه به مربوط هاي ارزش

 خلقت به مربوط هاي ارزش

 اسالمي امت به مربوط هاي ارزش

 

 مي ادگيريي و تربيت حوزه كدام قلمرو به مربوط دفاعي آمادگي و غيرعامل پدافند هاي مهارت آموزش ۲

 باشد؟

 زندگي هاي مهارت

 آوري فن و كار

 اجتماعي مطالعات

 وادهخان بنيان و زندگي هاي مهارت و آداب

 

 باشد؟ نمي ملي درسي برنامه شناختي معرفت مباني به مربوط گزينه كدام ۳

 است ديني خدا؛ فعل كشف مثابه به علم

 ندارد زماني محدويت معرفت تحصيل

 برخوردارند برابر ذاتي حقوق از ها انسان همه

 دارد مختلف سطوح و مراتب انسان علم

 

 :زآمو دانش توحيدي، گرايي فطرت رويكرد در ۴
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 است ذاتي كرامت داراي و الهي امانت

 است نهفته او وجود در الهي فطرت

 است برخوردار انگيزه و اراده از

 موارد همه

 

 :كه باشد اي گونه به بايد تربيت فرآيند 5

 يابد پرورش تعقل و تفكر آن طي

 يابد پرورش  اخالق و تفكر آن طي

 يابد پرورش  حكمت و تعقل و تفكر آن طي

 يابد پرورش  حكمت و كرتف آن طي

 

 درسي برنامه يها ارزش از يك كدام جزو معرفت كتاب و الهي امانت و مخلوقات عنوان به طبيعت به نگاه ۶

 باشد؟ مي ملي

 جهاني جامعه به مربوط هاي ارزش

 خلقت به مربوط هاي ارزش

 خلق به مربوط هاي ارزش

 خدا به مربوط هاي ارزش

 

 ادگيريي و تربيت هاي حوزه از يك كدام جزو ور بهره و كارآمد ندگيز براي عملي هاي مهارت كسب 7

 شود؟ مي محسوب

 آوري وفن كار

 بدني تربيت و سالمت

 اي حرفه و فني
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 هنر و فرهنگ

 

 دانش اوردهايدست انتقال و فرهنگي تعامالت دريافت به يادگيري و تربيت هاي حوزه از يك كدام آموزش 8

 شود؟ مي منجر بشري

 نره و فرهنگ

 فارسي ادبيات و زبان

 خارجي هاي زبان

 اجتماعي مطالعات و انساني علوم

 

 و طراحي  گزينه كدام راستاي در ايران اسالمي جمهوري پرورش و آموزش تربيتي و درسي هاي برنامه 9

 است؟ شده تدوين

 اسالمي تمدن و فرهنگ راستاي در

 ايراني وتمدن فرهنگ راستاي در

 – ايراني-اسالمي نتمد و فرهنگ راستاي در 

 اي منطقه– ملي وتمدن فرهنگ راستاي در

 

 .است......  مثل اي واسطه هاي نظام از متشكل عاطفي نظام خرده- 10

 صفات و غرائز

 خو و خلق

 اكتسابي واكنشي فرآيندهاي

 موارد همه
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 آن تربيتي دمقاص و اسالم دين جايگاه و شان درباره مباحثي به ملي درسي برنامه مباني از كداميك 11

 دارد؟ اشاره

 شناختي ارزش مباني

 شناختي هستي مباني

 شناختي دين مباني

 شناختي  انسان مباني

 

 است؟ صحيح گزينه كدام ملي درسي برنامه مورد در 1۲

 كند مي مشخص را مدارس درسي برنامه كالن نقشه كه است سندي

 تحقق منظور به را كشور درسي ريزي امهبرن نظام چارچوب و درسي برنامه كالن نقشه كه است سندي

 كند مي تبين و تعيين ايران اسالمي جمهوري نظام پرورش و آموزش اهداف

 است شده تدوين و طراحي بنيادين تحول سند براساس كه است سندي

 تدوين و طراحي ايران اسالمي جمهوري تربيت و تعليم نظام ساله ۲0 انداز چشم براساس كه است سندي

 است شده

 

 را زندگي وزمرهر امور اداره در آموزان دانش مديريتي خود براي الزم هاي شايستگي مهارت كدام آموزش 1۳

 كند؟ مي فراهم

 اجتماعي آداب

 زندگي هاي مهارت و آداب

 آوري فن كارو

 اسالمي تربيت و اخالق

 

 كدام ملي درسي مهبرنا رويكرد تحقق راستاي در و يادگيري هاي رسانه و مواد توليد و طراحي در 1۴

 باشد؟ مي تاكيد مورد ها سياست
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 ها رسانه و مواد براي ملي استانداردهاي تعيين

 آموزشي نوين هاي فناوري از گيري بهره

 مناسب اي رسانه چند الكترونيكي محتواي توليد

 موارد همه

 

 قلمرو زوج «آن حفظ براي تالش و عالقه و خود اسالمي هويت از رضايت و خرسندي احساس-15» 15

 باشد؟ مي يادگيري و تربيت حوزه كدام

 عربي و قرآن

 اسالمي معارف و حكمت

 هنر و فرهنگ

 بدني تربيت و سالمت

 

 شود؟ مي آغاز زماني چه از ايران آموزشي نظام در خارجي زبان آموزش 1۶

 ابتدايي دوم دوره ابتداي

 اول متوسطه دوره ابتداي

 دوم متوسطه دوره ابتداي

 هيچكدام

 

 كسب و وجودي هاي ظرفيت توسعه و فردي هاي توانايي و فرهنگي پيشينه شناخت سبب گزينه كدام 17

 شود؟ مي زندگي براي نياز مورد هاي شايستگي از بخشي

 هنري و فرهنگي تربيت

 اجتماعي تربيت

 ديني تربيت
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 شود؟ نمي محسوب ملي درسي برنامه شناختي دين مباني جزو گزينه كدام 18

 – نگر جانبه همه و اجتماعي جهاني ستا ديني اسالم

 توان حد در آنان ياري و كمك و ستم تحت مسلمانان از دفاع

 دارند متفاوتي هاي ظرفيت اساسي؛ مشتركات از برخورداري عين در ها انسان

 است توحيدي هويت انسان؛ هويتي اليه ترين متعالي

 

 باشد؟ مي ليم درسي برنامه مباني از يك كدام به مربوط «است هستي وغايت مبدا خداوند-19» 19

 شناختي هستي مباني

 شناختي انسان مباني

 شناختي معرفت مباني

 شناختي  ارزش مباني

 

 .اشدب مي دقيقه.....  هرجلسه زمان و ساعت......  اول متوسطه دوره در كاري ساعت ميانگين ۲0

 50 ـ     ۳0

 50 ـ        ۳5

 ۴5 ـ   ۳۲

 ۴5 ـ ۳۳
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   االتسو پنجم گروه

 

 كند؟ مي بيان را زبان اصلي كاركرد گزينه كدام -1

 اجتماعي مراودات در ارتباط براي ابزاري

 وعقايد افكار بيان براي ابزاري

 است ادبيات همان كه هنري زيبايي ايجاد براي ابزاري

 ج و الف گزينه

 

 باشد؟ خودنمي با مرتبط هاي ارزش جزو گزينه كدام ۲

 حالل روزي كسب

 بزرگتران تجارب از گيري بهره و مشورت

 انساني كرامت و نفس عزت حفظ

 خواهي زياده و اسراف از پرهيز

 

 باشد؟ مي خلقت به مربوط هاي ارزش جزو گزينه كدام ۳

 طبيعي محيط و روستايي و شهري بوم زيست توسعه و حفاظت به كمك

 اجتماعي مشاركت و تعاون و همكاري

 خانواده اعضاي و ينوالد به مهرورزي و احسان احترام؛

 بهداشت و سالمت ارتقاء و حفظ

 

 است؟ خداوند فعل كشف و هستي هاي واقعيت درك براي انسان تالش حاصل گزينه كدام ۴
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 رياضيات

 تجربي علوم

 اجتماعي مطالعات و انساني علوم

 اسالمي معارف و حكمت

 

 باشد؟ مي ها ارزش از كداميك به مربوط فرزندان، و همسر حقوق به توجه 5

 خدا با مرتبط هاي ارزش

 خلق با مرتبط هاي ارزش

 خود با مرتبط هاي ارزش

 خلقت با مرتبط هاي ارزش

 

 باشد؟ مي يادگيري و تربيت حوزه كدام قلمرو جزو فضايي استدالل و خالق تفكر ۶

 اسالمي حكمت

 تجربي ومعا

 رياضيات

 انساني علوم

 

 باشد؟ مي ملي رسيد برنامه شناختي روان مباني جزو گزينه كدام 7

 دارد تربيتي اهداف تحقق در محوري جايگاه مربي

 اند مشاوره و راهنمايي نيازمند رشد؛ جريان در متربيان

 شود مي انسان روحي ظرفيت افزايش موجب تقوا و نفس تهذيب
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 .است......  مثل اي واسطه هاي نظام از متشكل عاطفي نظام خرده 8

 صفات و غرائز

 خو و خلق

 اكتسابي واكنشي هايفرآيند

 موارد همه

 

 باشد؟ مي ملي درسي برنامه مباني از يك كدام به مربوط «است هستي وغايت مبدا خداوند» 9

 شناختي هستي مباني

 شناختي انسان مباني

 شناختي معرفت مباني

 شناختي  ارزش مباني

 

 چه دهبرعه آموزان شدان فطري هاي گرايش شكوفايي براي يادگيري محيط توسعه و تامين مسوليت 10

 است؟ كسي

 اداره رئيس

 معلم

  آموزان دانش اوليا

 مدرسه مدير

 

 .است....... وتربيتي درسي هاي برنامه رويكرد 11

 گرايي فطرت

 توحيدي گرايي فطرت
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 مي زينهگ كدام به مربوط «است هستي غايت با كامل هماهنگي در و هدفمند انسان آفرينش»: عبارت 1۲

 باشد؟

 

 شناختي يهست مباني

 شناختي ارزش مباني

 شناختي انسان مباني

 شناختي  معرفت مباني

 

 است؟ گزينه كدام شامل يادگيري و تربيت هاي حوزه عناوين 1۳

 اسالمي معارف و حكمت

 عربي و قرآن

 هنر فرهنگ

 موارد همه

 

 دارد؟ بر در اي نتيجه چه ملي درسي برنامه با جامعه همسويي 1۴

 گردد مي پرورش و آموزش تعالي و توسعه موجبات

 گردد مي مدرسه تعالي و توسعه موجبات

 گردد مي جامعه تعالي و توسعه موجبات

 گردد مي آموز دانش تعالي و توسعه موجبات

 

 است؟ صحيح گزينه كدام ملي درسي برنامه مورد در 15
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 كند مي مشخص را مدارس درسي برنامه كالن نقشه كه است سندي

 تحقق منظور به را كشور درسي ريزي برنامه نظام چارچوب و درسي برنامه نكال نقشه كه است سندي

 كند مي تبين و تعيين ايران اسالمي جمهوري نظام پرورش و آموزش اهداف

 است شده تدوين و طراحي بنيادين تحول سند براساس كه است سندي

 تدوين و طراحي ايران مياسال جمهوري تربيت و تعليم نظام ساله ۲0 انداز چشم براساس كه است سندي

 است شده

 

 و دوم اول؛ هاي يهپا در جلسه هر زمان و ها پايه كليه در ساعت.......  ابتدايي دوره هفتگي كار ساعات 1۶

 .باشد مي دقيقه......  ابتدايي سوم

 ۴5 ـ ۲۴

 ۴5 ـ ۲5

 50 ـ ۲۴

 50 ـ ۲5

 

 :كه باشد اي گونه به بايد تربيت فرآيند 17

 يابد پرورش لتعق و تفكر آن طي

 يابد پرورش  اخالق و تفكر آن طي

 يابد پرورش  حكمت و تعقل و تفكر آن طي

 يابد پرورش  حكمت و تفكر آن طي

 

 برنامه ايه ارزش از يك كدام جزو معرفت كتاب و الهي امانت و مخلوقات عنوان به طبيعت به نگاه 18

 باشد؟ مي ملي درسي
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 جهاني جامعه به مربوط هاي ارزش

 خلقت به مربوط هاي ارزش

 خلق به مربوط هاي ارزش

 خدا به مربوط هاي ارزش

 

 تاوردهايدس انتقال و فرهنگي تعامالت دريافت به يادگيري و تربيت هاي حوزه از يك كدام آموزش 19

 شود؟ مي منجر بشري دانش

 هنر و فرهنگ

 فارسي ادبيات و زبان

 خارجي هاي زبان

 اجتماعي مطالعات و انساني علوم

 

 باشد؟ مي گزينه كدام ملي درسي برنامه در طيبه حيات به نيل جهت در مهم هاي راه از ۲0-

 تبري و تولي

 معروف به امر

 منكر از نهي

 موارد همه

-------------------- 
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 سواالت ششم گروه

 

 .است.......  با.......  فعال و هدفمند و خالق تعامل حاصل يادگيري-1

 ياددهنده– يادگيرنده 

 آموز دانش– علمم

 يادگيري متنوع هاي محيط– يادگيرنده

 يادگيري متنوع هاي محيط– دهنده ياد

 

 شود؟ مي آغاز زماني چه از ايران آموزشي نظام در خارجي زبان آموزش ۲

 ابتدايي دوم دوره ابتداي

 اول متوسطه دوره ابتداي

 دوم متوسطه دوره ابتداي

 هيچكدام

 

 . است پرورشي و آموزشي پژوهشگر و يادگيرنده......  ۳

 آموز دانش

        (مربي) معلم

 مدرسه مدير

 اداره كارشناس

 

 شود؟ نمي محسوب ملي درسي برنامه شناختي دين مباني جزو گزينه كدام ۴
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 نگر جانبه همه و اجتماعي– جهاني است ديني اسالم

 توان حد در آنان ياري و كمك و ستم تحت مسلمانان از دفاع

 دارند متفاوتي هاي ظرفيت اساسي؛ مشتركات از برخورداري عين در ها انسان

 است توحيدي هويت انسان؛ هويتي اليه ترين متعالي

 

 باشد؟ مي گزينه كدام از برگرفته ملي درسي برنامه مباني 5

 ايران اسالمي جمهوري در تربيت فلسفه

 ايران اسالمي جمهوري در عمومي و رسمي تربيت فلسفه

 پرورش و آموزش ملي سند

 موارد همه

 

 موارد از يك كدام انسان متعالي حركت اصلي موانع ملي، درسي برنامه شناختي انسان مباني نظر از ۶

 هستند؟

 طلبي جاه ـ طلبي دنيا ـ اماره نفس

 طلبي دنيا ـ شيطان ـ طلبي جاه

 شيطان ـ طلبي دنيا ـ اماره نفس

 طلبي مقام ـ اماره نفس ـ شيطان

 

 .است خداوند........  و... ... آفرينش نظام 7

 خلقت– فعل

 آيت– خلقت

 آيت– فعل
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 ادگيريي و تربيت هاي حوزه از يك كدام جزو ور بهره و كارآمد زندگي براي عملي هاي مهارت كسب 8

 شود؟ مي محسوب

 آوري وفن كار

 بدني تربيت و سالمت

 اي حرفه و فني

 هنر و فرهنگ

 

 است؟ ساعت چند تدايياب دوره در تحصيلي پايه هر آموزش زمان 9

 ساعت 5۲9

 ساعت 1۲95

 ساعت 1۴80

 ساعت 9۴5

 

 ؟باشد مي ملي درسي برنامه مباني از يك كدام به مربوط «است هستي وغايت مبدا خداوند» 10

 شناختي هستي مباني

 شناختي انسان مباني

 شناختي معرفت مباني

 شناختي  ارزش مباني

 

 است؟ اعتس چند اول متوسطه دوره در آموزش زمان 11

 ساعت 1110

 ساعت 1۴80
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 است؟ ملي درسي برنامه شناختي هستي مباني جزو گزينه كدام 1۲

 است هستي غايت با  كامل هماهنگي در و هدفمند انسان؛ آفرينش

 است مداوم حركت و دگرگوني و شدن حال در طبيعت جهان

 دارد مختلف سطوح و مراتب انسان علم

 است تنوعيم و گسترده نيازهاي داراي انسان

 

 است؟ گزينه كدام شامل يادگيري و تربيت هاي حوزه عناوين 1۳

 اسالمي معارف و حكمت

 عربي و قرآن

 هنر فرهنگ

 موارد همه

 

 باشد؟ مي ملي درسي برنامه شناختي روان مباني جزو گزينه كدام 1۴

 دارد تربيتي اهداف تحقق در محوري جايگاه مربي

 اند مشاوره و اهنمايير نيازمند رشد؛ جريان در متربيان

 شود مي انسان روحي ظرفيت افزايش موجب تقوا و نفس تهذيب

 مناسب لباس پوشيدن و ظاهري آراستگي و عفت و حيا از برخورداري

 

 را زندگي وزمرهر امور اداره در آموزان دانش مديريتي خود براي الزم هاي شايستگي مهارت كدام آموزش 15

 كند؟ مي فراهم

 اجتماعي آداب

 زندگي هاي مهارت و آداب
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 مي قرار پوشش تحت را سني گروه كدام دبستاني پيش دوره ايران؛ پرورش و آموزش نظام ساختار در 1۶

 دهد؟

 سال ۶ و 5 سني گروه

 سال 5و ۴ سني گروه

 تمام سال ۶ سني گروه

 تمام سال 5 سني گروه

 

 كند؟ مي بيان را زبان اصلي كاركرد گزينه كدام 17

 اجتماعي مراودات در ارتباط براي ابزاري

 وعقايد افكار بيان براي ابزاري

 است ادبيات همان كه هنري زيبايي ايجاد براي ابزاري

 ج و الف گزينه

 

 هاي هگزين از يك كدام به مربوط «مسلمانان ومشكالت معظالت حل جهت در وكوشش وسعي اهتمام» 18

 باشد؟ مي زير

 وكشور جامعه به مربوط هاي ارزش

 جهاني جامعه به مربوط ايه ارزش

 خلقت به مربوط هاي ارزش

 اسالمي امت به مربوط هاي ارزش

 

 باشد؟ مي ها ارزش زا يك كدام به مربوط «ها آن پيروان با انساني روابط تقويت و الهي اديان به احترام» 19

 وكشور جامعه به مربوط هاي ارزش

 جهاني جامعه به مربوط هاي ارزش
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 كدام به مربوط «دارد مداوم تعالي و رشد قابل متنوع؛ استعدادهاي كه است موجودي نانسا»: عبارت اين ۲0

 است؟ ملي درسي برنامه مباني از يك

 شناختي  هستي مباني

 شناختي انسان مباني

 شناختي خود مباني

 شناختي  معرفت مباني

 

 مباني از يك مكدا به ربوطم «دارد العالمين رب به تعلق هويتي بلكه نداشته؛ مستقل وجودي آفرينش نظام

 است؟ ملي درسي برنامه

 شناختي  هستي مباني

 شناختي انسان مباني

 شناختي خود مباني

 شناختي  معرفت مباني

  

 است؟ مورد كدام هنر و فرهنگ يادگيري و تربيت حوزه كاركرد مهمترين ۲

 بخشي هويت و فرهنگي سواد به دستيابي

 هنر زبان به وجود ابراز و معاني و اتاحساس بيان و ودرك ونشاط شوق يجادا

 فارسي زبان پركار و ساده عبارات معاني درك توانايي

 ب و الف مورد

 

 است؟ گزينه كدام به مربوط «العمر مادام يادگيري و آموزي علم عالم؛ دانستن ارزشمند» ۳

 اخالق
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 باشد؟ مي گزينه كدام از برگرفته ملي درسي برنامه مباني ۴

 ايران اسالمي جمهوري رد تربيت فلسفه

 ايران اسالمي جمهوري در عمومي و رسمي تربيت فلسفه

 پرورش و آموزش ملي سند

 موارد همه

 

 درسي برنامه يها ارزش از يك كدام جزو معرفت كتاب و الهي امانت و مخلوقات عنوان به طبيعت به نگاه 5

 باشد؟ مي ملي

 خلقت به مربوط هاي ارزش

 

 باشد؟ نمي ملي درسي برنامه شناختي معرفت مباني به مربوط گزينه كدام ۶

 برخوردارند برابر ذاتي حقوق از ها انسان همه

 

 است؟ كدام ايران آموزشي نظام در ابتدايي دوره شروع سن 7

 تمام سال شش

 

 مي رارق پوشش تحت را سني گروه كدام دبستاني پيش دوره ايران؛ پرورش و آموزش نظام ساختار در 8

 دهد؟

 سال ۶ و 5 سني گروه

 

 :آموز دانش توحيدي، گرايي فطرت رويكرد در 9

 است ذاتي كرامت داراي و الهي امانت

 است نهفته او وجود در الهي فطرت



 

44 

 

 است برخوردار انگيزه و اراده از

 موارد همه

 

 است؟ ساعت چند ابتدايي دوره در تحصيلي پايه هر آموزش زمان 10

 ساعت 5۲9

 

 بايد هايي اييتوان چه آموزان دانش خارجي، هاي زبان يادگيري و تربيت حوزه رد دوم متوسطه دوره در 11

 باشند؟ داشته

 كنند گفتگو باهم و نوشته خارجي زبان به را متوسط حد در هايي متن بتوانند

 

 است؟ بشريت زندگي در اي جامعه چگونه ايجاد دنبال به اسالم 1۲

 پويا

 مجاهد

 اثرگذار و مسئول

 موارد همه

 

 پردازد؟ مي انساني تعامالت و ها كنش مطالعه به يادگيري هاي حوزه از يك كدام 1۳

 اجتماعي مطالعات و انساني علوم

 

 است؟ صحيح گزينه كدام ملي درسي برنامه مورد در 1۴

 تحقق منظور به را كشور درسي ريزي برنامه نظام چارچوب و درسي برنامه كالن نقشه كه است سندي

 كند مي تبين و تعيين ايران اسالمي جمهوري نظام رشپرو و آموزش اهداف
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 است؟ خداوند فعل كشف و هستي هاي واقعيت درك براي انسان تالش حاصل گزينه كدام 15

 تجربي علوم

 

 :كه باشد اي گونه به بايد تربيت فرآيند 1۶-

 يابد پرورش  حكمت و تعقل و تفكر آن طي

 

 و طراحي  هگزين كدام راستاي در ايران اسالمي جمهوري ورشپر و آموزش تربيتي و درسي هاي برنامه 17

 است؟ شده تدوين

   ايراني اسالمي تمدن و فرهنگ راستاي در

 

 .گيرد مي انجام.........  توسط و..........  نظارت با درسي هاي برنامه ارزشيابي 18

 پرورش و آموزش وزارت– پرورش و آموزش عالي شوراي

 

 چه دهبرعه آموزان دانش فطري هاي گرايش شكوفايي براي يادگيري محيط سعهتو و تامين مسوليت 19

 است؟ كسي

 مدرسه مدير

 

 آن تربيتي دمقاص و اسالم دين جايگاه و شان درباره مباحثي به ملي درسي برنامه مباني از كداميك ۲0

 دارد؟ اشاره

 شناختي دين مباني

 

 بود؟ خواهد نهچگو ابتدايي دوره سوم تا اول هاي پايه در آوري وفن كار حوزه آموزش و محتوا ساماندهي-

 شود مي ارائه يادگيري هاي حوزه ساير با تلفيقي صورت به كار به مربوط هاي مهارت
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 مي اختصاص كالس از خارج هاي فعاليت به ساعت چند ها؛ پايه تمامي در آموزش موظف ساعات بر عالوه ۲

 يابد؟

 ساعت 50

 

 ؟– باشد نمي يادگيري ياددهي راهبردهاي برانتخاب حاكم اصول جزو گزينه كدام ۳

 كند مي منعكس را اهداف مستمر و منعطف صورت به

 

 است؟ شده مصوب تاريخي چه در و شورا كدام توسط وپرورش آموزش بنيادين تحول سند ۴

 1۳90 آذرماه–  فرهنگي انقالب عالي شوراي

 

 است؟ كدام آموز دانش ارتباط صهعر چهار ملي درسي برنامه گذاري هدف الگوي در 5

 اخالق ـ خلق ـ خدا ـ خود با آموز دانش ارتباط

 خلقت ـ خلق ـ خدا ـ خود  با آموز دانش ارتباط

 

 است؟ ملي درسي برنامه شناختي هستي مباني جزو گزينه كدام ۶

 است هستي غايت با  كامل هماهنگي در و هدفمند انسان؛ آفرينش

 است مداوم حركت و دگرگوني و شدن حال در طبيعت جهان

 

 مي ادگيريي و تربيت حوزه كدام قلمرو به مربوط دفاعي آمادگي و غيرعامل پدافند هاي مهارت آموزش 7

 باشد؟

 خانواده بنيان و زندگي هاي مهارت و آداب

 



 

47 

 

 هاي گزينه از يك كدام به مربوط «مسلمانان ومشكالت معظالت حل جهت در وكوشش وسعي اهتمام» 8

 باشد؟ مي زير

 اسالمي امت به مربوط هاي ارزش

 

 :باشد؟ مي تربيتي و درسي هاي برنامه ناظر اصول از اصل كدام نشانگر زير عبارت 9

 اي؛ منطقه - يمحل سطوح در جامعه و آموزان دانش گوناگون نيازهاي به بايد تربيتي و درسي هاي برنامه»

  «كند تاكيد تربيت و تعليم هاي ساحت كليه در جهاني و ملي

 ملي هويت تقويت

 جامعيت

 

 است؟ گزينه كدام به مربوط اجتماعي و فردي زندگي شئون تمام در الهي تقواي رعايت 10

 ايمان

 اخالق

 

 است؟ رويكردي چگونه خارجي هاي زبان آموزش رويكرد 11

 باورانه خود و فعال ارتباطي رويكرد

 

 باشد؟ نمي ملي درسي برنامه شناختي معرفت مباني به مربوط گزينه كدام 1۲

 برخوردارند برابر ذاتي حقوق از ها انسان همه

 

 

 موارد از كي كدام انسان متعالي حركت اصلي موانع ملي، درسي برنامه شناختي انسان مباني نظر از 1۳

 هستند؟
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 شيطان ـ طلبي دنيا ـ اماره نفس

 طلبي مقام ـ اماره نفس ـ شيطان

 

 است؟ خداوند فعل كشف و هستي هاي واقعيت درك ايبر انسان تالش حاصل گزينه كدام 1۴

 رياضيات

 تجربي علوم

 

 .است.......  با.......  فعال و هدفمند و خالق تعامل حاصل يادگيري 15

 يادگيري متنوع هاي محيط– يادگيرنده

 يادگيري متنوع هاي محيط– دهنده ياد

 

 دارد؟ محوري بهجن عنصر كدام گذاري؛ هدف الگوي پنجگانه عناصر ميان در -1۶

 تعقل

 

 است؟ فعال مديريتي نيازمند تربيت؛ جريان در متربي چرا 17

 دارد فعال غير طبيعتي انسان يراز

 دارد فعال طبيعتي انسان زيرا

 

 باشد؟ مي ملي درسي برنامه شناختي روان مباني جزو گزينه كدام 18

 اند مشاوره و راهنمايي نيازمند رشد؛ جريان در متربيان
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 را زندگي وزمرهر امور اداره در آموزان دانش مديريتي خود براي الزم هاي شايستگي مهارت كدام وزشآم 19

 كند؟ مي فراهم

 اجتماعي آداب

 زندگي هاي مهارت و آداب

 

 :آموز دانش توحيدي، گرايي  رويكرد در ۲0

 است ذاتي كرامت داراي و الهي امانت

 است نهفته او وجود در الهي فطرت

 است برخوردار انگيزه و رادها از

 موارد همه

 

 از جمعي و فردي زندگي هاي شايستگي ارتقاي نيز و آن مسائل و جامعه با مسوالنه تعامل آموزش-1

 باشد؟ مي يادگيري و تربيت حوزه كدام دهايكاركر

 اجتماعي مطالعات و انساني علوم

 

 دارد؟ بر در اي نتيجه چه ملي درسي برنامه با جامعه همسويي ۲

 گردد مي پرورش و آموزش تعالي و توسعه جباتمو

 گردد مي مدرسه تعالي و توسعه موجبات

 گردد مي جامعه تعالي و توسعه موجبات

 گردد مي آموز دانش تعالي و توسعه موجبات

 

 است؟ خداوند فعل كشف و هستي هاي واقعيت درك براي انسان تالش حاصل هگزين كدام ۳

 رياضيات
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 تجربي علوم

 

 .است....... وتربيتي درسي هاي برنامه رويكرد ۴

 گرايي فطرت

 توحيدي گرايي فطرت

 

 شود؟ مي محسوب پنجگانه عناصر از يك كدام جزو «آن هاي شگفتي و خلقت نظام در تدبر» 5

 تعقل

 

 است؟ گزينه كدام شامل يادگيري و تربيت هاي حوزه عناوين ۶

 اسالمي معارف و حكمت

 عربي و قرآن

 هنر فرهنگ

 ردموا همه

 

 چه هبرعهد آموزان دانش فطري هاي گرايش شكوفايي براي يادگيري محيط توسعه و تامين مسوليت 7

 است كسي

 مدرسه مدير

 

 .است.......  با.......  فعال و هدفمند و خالق تعامل حاصل يادگيري 8

 يادگيري متنوع هاي محيط– يادگيرنده

 يادگيري متنوع هاي محيط– دهنده ياد



 

51 

 

 

 9د؟باش مي ملي درسي برنامه مباني از يك كدام به مربوط «است هستي وغايت بدام خداوند-9»

 شناختي هستي مباني

 

 باشد؟ مي ها ارزش از كداميك به مربوط فرزندان، و همسر حقوق به توجه 10

 خلق با مرتبط هاي ارزش

 خلقت با مرتبط هاي ارزش

 

 اخالقي و يعمل علمي؛ ايماني؛ عقالني؛ رشد ساز زمينه گزينه كدام توحيدي گرايي فطرت رويكرد در 11

 است؟ آموزان دانش

      معلم

 متفاوت صيليتح مختلف هاي دوره در تربيت و تعليم اهداف محدوده و متربيان هاي نياز و عاليق-1۲»

 باشد؟ مي گزينه كدام به مربوط عبارت اين «است

 شناختي هستي مباني

 شناختي دين مباني

 شناختي روان مباني

 شناختي انسان بانيم

 

 است؟ ملي درسي برنامه شناختي هستي مباني جزو گزينه كدام- 1۳

 است هستي غايت با  كامل هماهنگي در و هدفمند انسان؛ آفرينش

 است مداوم حركت و دگرگوني و شدن حال در طبيعت جهان

 

 است پرورشي و آموزشي پژوهشگر و يادگيرنده......  -1۴



 

52 

 

        (مربي) معلم

 

 

 براي را نيغ و برانگيزاننده پويا؛ منعطف؛ امن؛ محيطي هستي؛ نظام هاي ظرفيت از گيري بهره با» 15

 گزينه كدام هب مربوط عبارت اين «بيند مي تدارك آموزان دانش هاي ويژگي و عاليق نيازها؛ به پاسخگويي

 است؟

 يادگيري محيط

 

 :د؟باش مي تربيتي و درسي ايه برنامه ناظر اصول از يك كدام نشانگر زير عبارت -1۶

 اسالم هاي رزشا و اصول و توحيدي مبناي بر مبتني بايد تربيتي و درسي هاي برنامه عناصر و اجزا تمامي»

 «باشد( ص) محمدي ناب

 محوري دين

 

 است؟ شده مصوب تاريخي چه در و شورا كدام توسط وپرورش آموزش بنيادين تحول سند 17

 1۳90 آذرماه– وپرورش آموزش عالي شوراي

 1۳90 آذرماه–  فرهنگي انقالب عالي شوراي

 

 شود؟ نمي محسوب ملي درسي برنامه شناختي انسان مباني جزو گزينه كدام 18

 دارد الهي فطرتي انسان

 است خداوند آيت و فعل آفرينش نظام
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 باشد؟ مي يتيترب هاي حوزه از يك كدام قلمرو به مربوط كريم قرآن روان و صحيح خواندن توانايي 19

 اسالمي معارف و حكمت يادگيري و تربيت

 عربي و قرآن يادگيري و تربيت

  اسالمي اعتقادات يادگيري و تربيت

 ج و الف گزينه

 

  باشد؟ مي موضوعي چه بر مبتني ملي درسي برنامه علمي و فلسفي مباني ۲0

 ملي درسي برنامه نظري مباني

 بنيادين تحول سند نظري مباني

 درسي هاي برنامه انداز چشم

  

 کیانی        –د موفق باشی

 ناحیه یک زاهدان
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