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*توجه داشته باشید ؛ سطر سبز رنگ جواب درست است.
 1صدورتأييديه ارزش تحصيلي برعهده كدام گزينه است؟الف  -مديرمدرسه
ب  -رئیس امتحانات منطقه
ج  -اداره كل آموزش و پرورش استان
د  -اداره آموزش و پرورش منطقه
 2مديرمدرسه موظفاست حداكثر تا چه زماني پروندهتحصيلي كليه دانشآموزان را بررسينمايد وچنانچه از دانشآموزي برخالف مقرراتثبتنام شده باشد ،نسبت به هدايت او به پايه استحقاقي اقدامكند؟
الف  -قبل از آغاز سال تحصیلی جديد
ب  -حداکثر تا يک ماه پس از شروع سال تحصیلی
ج  -حداكثر تا قبل از شروع امتحانات نوبت اول
د  -حداكثر پايان هفته اول مهرماه
 3پذيرش دانش آموز به صورت مستمع آزاد در مدارس به چه شيوه اي امكان پذير است؟الف  -با نظر شورای مدرسه مجاز است .
ب  -با نظر رئيس اداره محل مجاز است.
ج  -با موافقت کمسيون خاص مجاز است .
د  -پذيرش دانش آموز به صورت مستمع آزاد ممنوع است
 4ثبت نام و ادامهتحصيل دانش آموزي كه مدارك تحصيلي خارجي وي جهت ارزشيابيناقص ميباشد،با تأييد چه مرجعي تا قبل از شروع امتحانات پاياني بالمانع است؟
الف  -كمیسیون معین دبیرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش و با هماهنگي اداره كلآموزش و پرورش
مدارس خارج ازكشور
ب  -كمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش و با اخذ معرفينامه از اداره كلآموزش و پرورش استان
محل تحصیل
ج  -كمیسیون ارزشیابي مدارك تحصیلي خارجي و با اخذ معرفينامه از اداره كلآموزش و پرورش
مدارس خارج ازكشور
د  -كمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش و با اخذ معرفينامه از اداره كلآموزش و پرورش مدارس
خارج ازكشور
 5مدير مدرسه در زمانثبتنام از دانش آموزان ،تنها مجاز به انجام كدام يك از گزينه هاي زير است؟الف  -مصاحبه و تعیین شرط معدل
ب  -دريافت وجوه مربوط به بیمه حوادث
ج  -دريافت وجوه مربوط به كتاب هاي درسي
د  -موارد «ب» و «ج»
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 6كدام گروه از دانش آموزان مجازند يك سال بيش از ساير دانش آموزان درمدارس بزرگساالنتحصيلكنند و همچنين درهر نيمسال يا دوره تابستاني يك عنوان درسي بيش از سقف واحدهاي
مجازانتخاب نمايند؟
الف  -دانش آموزان با نيازهاي ويژه
ب  -ايثارگران
ج  -فرزندان شهدا
د  -اعضاي شوراي دانش آموزي
 7كدام يك از موارد زير بعنوان رويکردهای اساسی در برنامه تدبير نمی باشد؟الف  -توسعه مالی
ب  -توسعه مشارکت
ج  -تقويت خود باوری
د  -نظارت و ارزيابی مستمر
 8مهمترين وظايف مديران به دودسته ............تقسيم می شوند.الف  -کلی و جزئی
ب  -فرهنگی و آموزشی
ج  -عمومی و اختصاصی
د  -آموزشی و تربيتی
 9كدام مورد زير از نقش های مديران می باشد؟الف  -تصميم گيري
ب  -نماينده سازمان
ج  -الف و ب
د  -رابط بين الملل
 10داشتن چه مهارتهايی برای مدير الزامی است؟الف  -فنی
ب  -ادارکی
ج  -انسانی
د  -هر سه مورد
 11دانشآموزاني كه امتحانات آنان به علل مختلف از قبيل حوادث غيرمترقبه  ،باليايطبيعي برگزارنشده و يا اوراق امتحاني آنان مفقود يا معدوم گرديده است ،با تأييدكميسيون خاص اداره آموزش و
پرورش حداكثر تا چه زماني مي تواننددر امتحانمجدد شركت نمايند؟
الف  -حداكثر تا سه روز پس از پايان ايام امتحانات
ب  -حداکثر ده روز پس از پايان ايام امتحانات
ج  -در اولين فرصت و حداكثر تا يك ماه پس از پايان ايام امتحانات
د  -حداکثر ده روز پس از پايان ايام امتحانات
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 12طبق ماده  44آيين نامه اجرايي مدارس ،انتقال دانش آموزان در جريان سال تحصيلي از يكمدرسه به مدرسه ديگر در همانمنطقه درصورت موافقت كدام يك از مراجع ذيل ،تا يك ماه قبلاز شروع
امتحانات پاياني بالمانع خواهدبود؟
الف  -با موافقت کمسيون خاص منطقه بالمانع است
ب  -با موافقت مدير مدرسه مقصد بالمانع است
ج  -با موافقت آموزش و پرورش مبدأ بالمانع است
د  -با موافقت مدير مدرسه مبدأ بالمانع است.
 13برگزاري امتحان به صورت چند گزينهاي ،امالي صحيح غلط ،دادن وقت اضافي ،جايگزينكردننمره بخش كتبي به جاي شفاهي يا بالعكس درامتحانات داخلي ،با توجه به شرايط خاص
جسمانيافراد (اختالالت حركتي  ،ناسازگار بدني،عدم تعادل ) بر عهده.....؟
.

الف  -اداره سنجش و امتحانات منطقه
ب  -مدير مدرسه
ج  -شورای معلمان مدرسه
د  -كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش
 14همکاری در تنظيم برنامه امتحانات داخلی مدرسه بر عهده....الف  -شورای دانش آموزی
ب  -شورای مدرسه يا شورای معلمان
ج  -انجمن اوليا و مربيان
د  -مدير و شورای مدرسه
 15کدام مورد اهميت و ضرورت برنامه تدبير می باشد؟الف  -توجه اساسی به کارگروهی و مشارکتی
ب  -تفکر سيستمی
ج  -تفكر انتزاعي
د  -الف و ب
 16گستره برنامه تدبير شامل چه مدارسی نمی شود؟الف  -ابتدايی شهری
ب  -ابتدايی روستايی
ج  -متوسطه شهری
د  -همه موارد
 17دبير برنامه تدبير در سطح ستاد کدام است؟الف  -معاون آموزش ابتدايی
ب  -مدير کل دفتر آموزش دبستانی
ج  -معاون دفتر آموزش دبستانی
د  -الف وج
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 18اصالح ،بهبود و ارتقاء فرايندها ،فعاليتها و اقدامات به منظور انطباق آنها با اهداف و انتظارات ذینفعان چه نام دارد؟
الف  -فعاليت
ب  -کيفيت
ج  -سالمت
د  -نظارت
 19مجموعه ای از اقدامات مرتبط با هم که برای تحقق هدف يا اهدافی انجام می شود چه نام دارد؟الف  -تعيين نيازها
ب  -کيفيت
ج  -مشارکت
د  -فعاليت
 20پيش بينی فعاليت ها ،روش ها  ،منابع و امکانات برای تحقق اهداف سازمانی چه نام دارد؟الف  -برنامه ريزی
ب  -آموزش و يادگيری
ج  -فعاليتهای فوق برنامه
د  -سالمت و تربيت بدنی
 21در جرم رشوه چنانچه مرتكب پايين تر از مديركل يا هم تراز آن باشد به جاي انفصال دائم به چهمدت انفصال محكوم خواهد شد؟
الف  -شش ماه تا سه سال
ب  -يك سال تا پنج سال
ج  -دوماه تا چهار سال
د  -چهار ماه تا هشت سال
 22نقض عمدي قوانين و مقررات مربوطه چه نام دارد؟الف  -تقصير
ب  -قصور
ج  -جرم
د  -خيانت
 23انجام هر فعل يا ترک فعلی که که در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد مفهوم کدام مورداست؟
الف  -جرم
ب  -تسامح
ج  -تخلف اداری
د  -خيانت
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 24کارمندانی که از دستگاه اخراج می گردند اجازه  ............يا  ..............درهمان دستگاه اجرايیرا نخواهند داشت.
الف  -قرار داد – حق التدريس
ب  -استخدام –هرگونه اشتغال مجدد
ج  -حضور -فعاليت
د  -ورود -استخدام
 25تصدی بيش از يک پست سازمانی برای کارمندان دولت در شرايط اضطراری حد اکثر تا چندماه مجاز می باشد؟
الف- 5
ب-6
ج-4
د- 2
  26خروج از تابعيت ايران يا قبول تابعيت کشور بيگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه مستوجبچه حکمی می باشد؟
الف  -اخراج از دستگاه دولتی
ب  -انفصال از خدمات دولت
ج  -انفصال موقت از خدمات دولت
د  -الف و ب
 27ترک محل خدمت چند ماه متناوب زمينه اخراج کارمند را فراهم می کند؟الف- 4
ب- 6
ج- 2
د- 8
 28تسامح در حفظ اموال  ،اسناد و وجوه دولتی ...............است.الف  -خيانت
ب  -جرم
ج  -تخلف اداری
د-بوج
 29قبول گواهی پزشکی تا چند روز بر عهده رئيس اداره می باشد؟الف- 30
ب- 3
ج- 4
د- 40
 30قبول گواهي پزشكي كاركنان بيش از  .....روز تا  ...ماه بعهده شوراي پزشكيدرمانگاه(بيمارستان) فرهنگيان خواهد بود.
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الف  -چهار– چهار
ب  -سه – پنج
ج  -سه– چهار
د  -چهار -شش
 31حداكثر مبلغ تنخواه گردان در دوره ابتدايی و متوسطه اول چند ميليون لاير مي باشد؟الف- 10
ب- 5
ج- 7
د- 20
 32کدام مورد جزء منابع مالی مدرسه نمی باشد؟الف  -سرانه دانش آموزان
ب  -کمک های مردمی
ج  -خدمات فوق برنامه
د  -هيچکدام
 33برداشت از حساب مدرسه با  .........امضاءپذير است.

از ...............امضاء شورای مالی مدرسه امکان

الف  -دو – سه
ب  -يک – دو
ج  -سه – چهار
د  -يک – دو
 34شورای مالی مدرسه در چه زمانی از سال تحصيلی بايد تشکيل شود؟الف  -نيمه دوم سال تحصيلی
ب  -اول سال تحصيلی
ج  -قبل از شروع سال تحصيلی
د  -آخر سال تحصيلی
 35جلسات شورای مالی مدرسه با حضور چند عضو رسميت می يابد؟الف  -دو عضو
)
ب  -يک عضو(مدير مدرسه
ج  -همه اعضا
د  -همه موارد
 36کدام مورد هزينه جبران خدمات را شامل است؟الف  -حق التدريس
ب  -اضافه کار
ج  -فوق برنامه و تقويتی
د  -هر سه مورد
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 37کدام مورد هزينه کاال و خدمات نمی باشد؟الف  -حمل و نقل
ب  -ارتباطات
ج  -اصافه کار
د  -فناوری
 38مدير مدرسه مکلف به حفظ و نگهداری اسناد مالي مدرسه حداقل به مدت چند سال می باشد؟الف- 10
ب- 2
ج- 5
د- 15
 39تعداد حسابهای مجاز هر واحد آموزشی چند تا می باشد؟الف  -سه
ب  -يک
ج  -دو
د  -بستگي به تعدا د دانش آموز دارد
 40صدور چكهاي باالتر از مبلغ  ..........ميليون لاير نياز به تأييديه چك دارد.الف- 40
ب- 30
ج- 50
د- 10
 41كدام يك از عبارت هاي زير در چرخش تحولي زير نظام برنامه درسي تلقي نمي شود؟الف  -از برنامه درسي نتيجه محور به پيامد محور
ب  -از يادگيري موضوعات به فرآيند دستيابي به انديشه ورزي
ج  -از برنامه درسي موضوع محور به برنامه درسي مبتني بر ساحت هاي تربيت
د  -جدا سازي برنامه هاي آموزشي و پرورشي
 42كدام مورد از ويژگيهاي مدرسه صالح نيست؟الف  -ساده سازي
ب  -پااليش
ج  -بلوغ
د  -انعطاف پذيري
 43مسئوليت امر تربيت پيش از آغاز تربيت رسمي بر عهده كدام نهاد است؟الف  -خانواده
ب  -مدرسه
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ج  -جامعه
د  -حوزه هاي علميه
 44نهادهاي سهيم در امر تربيت كدام است؟الف  -دين
ب  -فرهنگ
ج  -رسانه
د  -همه موارد
 45نظام حاکم بر جهان هستی کدام است؟الف  -علت و مسبب
ب  -علت و معلول
ج  -سبب و معلول
د  -علت و معلول و سبب و مسببب
 46در تهيه سند ملي تحول بنيادين آموزش و پرورش ،چشم انداز و اهداف تعليم و تربيت در افق........هجري شمسي تبيين شده است.
الف- 1408
ب- 1404
ج- 1410
د- 1412
 47رهيافت حاکم بر نظام تربيت رسمی و عمومی در نظام جمهوری اسالمی ايران ، ..................است.
الف  -دين محوری
ب  -معيار اسالمی
ج  -آموزشی
د  -پرورشی
 48مسئوليت بررسي ،تصويب و ابالغ سياست هاي اجرايي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هايتحول راهبردي در آموزش و پرورش بر عهده  ....مي باشد.
الف  -شوراي عالي انفالب فرهنگي
ب  -شوراي عالي آموزش و پرورش
ج  -شوراي دانش آموزي
د  -انجمن اولياء و مربيان
 49اولين هدف تعليم و تربيت كدام است؟الف  -آموزش
ب  -مهارت آموزي
ج  -قانون پذيري
د  -ساختن انسان ها
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 50يكي از ويژگيهاي مهم حيات طيبه كدام است؟الف  -عدالت
ب  -توازن و اعتدال
ج  -تقوي
د  -ايمان
51 -مدل تعالی مديريت مدرسه بر دواصل

 ...............و ........................استوار شده است.

الف  -برنامه محوری  -مشارکت جويی
ب  -برنامه ريزی – سازماندهی
ج  -برنامه ريز ی -مشارکت جويی
د  -همه موارد
 52تمامی بخشها در مدل تعالی مديريت مدرسه دارای ارتباطات  .....و  .............عرضی هستند.الف  -مستقيم – غير مستقيم
ب  -طولی –عرضی
ج  -شفاف – مستقيم
د  -عمودی  -افقی
 53سازماندهي مداوم زمينه هاي تربيتي در فضاي مدرسه در گرو.......الف  -تغييرات هويتي در برنامه ريزي هاي آموزشي است.
ب  -تغييرات هويتي در مسائل پرورشي است
ج  -تغييرات هويتي كليه عوامل تربيت است
د  -تغييرات هويتي در اركان خانواده است.
 54رشد تعالي وجودي دانش آموزان منوط به......الف  -درك صحيح موقعيت خود و ديگران است
ب  -بهبود موقعيت خود و ديگران است
ج  -كسب شايستگي ها در فرايند تربيت است.
د  -كسب مهارتهاي تعليماتي در معلمان است
 55کدام مورد از محورهای برنامه تعالی مديريت مدرسه می باشد؟الف  -مديريت و رهبری
ب  -برنامه ريزی
ج  -مديريت امور اجرايی و اداری
د  -هر سه مورد
 56انواع ارزيابی در برنامه تعالی مديريت مدرسه کدام است؟الف  -درونی
ب  -خود ارزيابی
ج  -بيرونی
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د  -هر سه مورد
 57ارزيابی از عملکرد مدارس مجری برنامه تعالی در چه مراحلی صورت می گيرد؟الف  -مدرسه ای – منطقه ای –استانی
ب  -مدرسه ای –منطقه ای -استانی – کشوری
ج  -مدرسه ای –منطقه ای -کشوری
د  -مدرسه ای – استانی کشوری
 58در برنامه تعالي  ،مديريت امور اجرايي و اداري داراي سه معيار است كه عبارتند از:الف  -حسن اجراي قوانين و مقررات،حسن اجراي امور مالي،مستند سازي و بايگاني
ب  -حسن اجراي امور مالي ،پاسخ گويي به موقع نامه هاي اداري،ثبت نام و امور جاري مدرسه.
ج  -مستند سازي و بايگاني مناسب ،ثبت و ضبط دقيق دفاتر قانوني ،پرونده هاي تحصيلي و پرسنلي
د  -امور مربوط به اموال،دانش آموزانو همكاران ،امتحانات و آيين نامه ها
 59کدام مورد از اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربيتی می باشد؟الف  -دين محوری
ب  -تقويت هويت ملی
ج  -جامعيت
د  -همه موارد
  60کدام مورد " زمينه ساز رشد عقالنی  ،ايمانی ،علمی  ،عملی و اخالقی دانش آموزان " است ؟الف  -محتوا
ب  -معلم
ج  -ارزش يابی
د  -محيط ياد گيری

 61مسئوليت تأمين و توسعه محيط ياد گيری برای شکوفايی گرايش های فطری دانش آموزان برعهدهچه کسی است؟
الف  -مدير
ب  -معاون
ج  -معلم
د  -اولياء
 62کدام مورد از شايستگی های پايه می باشد؟الف  -ايمان
ب  -علم
ج  -عمل
د  -هر سه مورد
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 63آموزش زبانهای خارجی از چه دوره ای شروع می شود؟الف  -ابتدايی
ب  -متوسطه اول
ج  -متوسطه دوم
د  -پيش دبستانی
 64زمان آموزش هر `پايه تحصيلی در دوره ابتدايی چند ساعت است؟الف - 1480
ب - 1295
ج- 925
د- 1110
 65درتمامی پايه ها چند ساعت به فعاليتهای خارج از کالس اختصاص می يابد؟الف- 20
ب- 50
ج- 40
د- 30
 66ساعات کار هفتگی در دوره ابتدايی چند ساعت است؟الف- 25
ب- 35
ج- 28
د- 30
 67زمان هر جلسه کالس در دوره متوسطه دوم چند دقيقه می باشد؟الف- 45
ب- 50
ج- 60
د- 55
 68ساعات کار هفتگی دوره متوسطه دوم فنی و حرفه ای و کاردانش حداکثر چند ساعت است؟الف- 45
ب- 50
ج- 40
د- 55
 69آموزش در كدام دوره تحصيلي به موقعيتهاي واقعي زندگي نزديكتر مي باشد؟الف  -متوسطه دوم
ب  -متوسطه اول
ج  -ابتدايي
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د  -پيش دبستاني
 70دوره آموزش عمومي شامل كدام مورد مي باشد؟الف  -متوسطه دوم
ب  -متوسطه اول
ج  -ابتدايي
د-بوج

