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*توجه داشته باشید ؛ سطر سبز رنگ جواب درست است.
  1كدام گزینه در زمینه راهنمایی و مشاوره تحصیلی و تربیتی درست نیست؟الف  -راهنمایی و مشاوره مربوط به دوره اول متوسطه می شود
ب  -فرآیند یاددهی ،یادگیری باید با نگاه مشاوره و راهنمایی سامان یابد.
ج  -راهنمایی و مشاوره مربوط به تمامی دوره های تحصیلی می شود.
د  -در راهنمایی و مشاوره هویت ویژه دانش آموزان مورد توجه است.
  2كدام عبارت در خصوص بكارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات درست نیست؟الف  -فناوری اطالعات و ارتباطات یكی از اصول فرآیند یاددهی ،یادگیری است.
ب  -فناوری اطالعات و ارتباطات جنبه تكمیلی دارد تا جایگزینی.
ج  -فناوری اطالعات و ارتباطات نباید بچه ها را از تجربه مستقیم محروم سازد.
د  -فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند تدریس جنبه جایگزینی دارد تا تكمیلی
 3اهداف ویژه دانش آموزان بر اساس..................تعیین می شود.الف  -نیازها و ویژگی های فردی ،اجتماعی
ب  -مالحظات جنسیتی
ج  -سطح رشد دانش آموزان
د  -همه موارد
  4بهبود و ارتقای فرهنگ سازمانی مربوط به وظایف كدام یك از زیر نظام های زیر است؟الف  -نیروی انسانی
ب  -پژوهش و ارزشیابی
ج  -برنامه درسی
د  -مدیریت و راهبری
 5در طراحی برنامه درسی بر اساس زیر نظام برنامه درسی كدام شیوه مورد تأكید است؟الف  -تجویزی
ب  -نیمه تجویزی
ج  -غیر تجویزی
د  -هر سه مورد
 6از اركان آموزش و پرورش تلقی نمی شود؟الف  -اقتصاد
ب  -رسانه
ج  -خانواده
د  -نهادهای محلی
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 7سازمان دهی محتوای برنامه های درسی بر اساس زیر نظام برنامه درسی بر اساس كدام رویكرداست؟
الف  -موضوع محور
ب  -تلفیقی و مسئله محور
ج  -دانش آموز محور
د  -كتاب محور
 8كدامیك از امور مدرسه بر اساس میزان تحقق آن ارزیابی می شود ؟الف  -مشاركت خانواده و سایر ذینفعان
ب  -پیش بینی و اجرای برنامه
ج  -اجرای مقررات ضوابط
د  -آموزش و یادگیری
  9مهمترین درسی كه از نظریه نیازهای ابراهام مزلو می توان در برقراری روابط انسانی در مدرسهگرفت  ،كدام است ؟
الف  -افراد دارای نیاز های متفاوت هستند .
ب  -نمی توان تمام نیاز های افراد را بر طرف كرد
ج  -نیاز های افراد در چگونگی رفتار آنها تاثیر می گذارد .
د  -برقراری ارتباط باید متناسب با سطح نیاز افراد باشد .
  10باور به اینكه همه معلمان و دانش آموزان اعضای یك خانواده هستند و نباید به احساسات آنها آسیبزد حكایت از وجود كدام جو سازمانی در مدرسه دارد؟
الف  -پدرانه
ب  -آشنا
ج  -خود گردان
د  -باز
" 11 -خارج كردن فرد از موقعیت " به عنوان روشی برای اصالح رفتار برای كدام رفتار مناسب تر
است ؟
الف  -رفتار های ناشی از بی توجهی
ب  -رفتار ناشی از لوس بودن
ج  -رفتار های تهاجمی یا پرخاشگرانه
د  -كم توجهی به انجام وظیفه
  12اگر فردی را به "رفتارهای خاص و مورد انتظار "عادت دهیم (انضباط) در كدام معنا مورد استفادهقرار گرفته است ؟
الف  -بیداری
ب  -نظم
ج  -تأدیب
د  -كنترل
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 13كدام گزینه در مورد دوره پیش دبستانی درست است؟الف  -دوره ای غیر رسمی است.
ب  -دوره ای است كه شامل گروه  5و  6ساله می باشد.
ج  -دوره ای غیر رسمی و اجباری است.
د  -دوره ای است كه شامل گروه  6ساله می باشد.
 14تصویب راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری با كدام بخش است؟الف  -سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
ب  -شورای عالی انقالب فرهنگی
ج  -شورای عالی آموزش و پرورش
د  -وزارت آموزش و پرورش
  15كدام یك از محور های زیر جزء اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی نیست؟الف  -خود ارزیابی
ب  -نمره
ج  -تكالیف عملكردی
د  -ارزشیابی گروهی
 16مدت زمان آموزش در هنرستان ها كدام است؟الف 1295 -
ب 925 -
ج 1110 -
د 1480 -
 17مدت زمان آموزش در دوره متوسطه دوم كدام است؟الف 1110 -
ب 1295 -
ج 925 -
د 1100 -
 18ساعات كار هفتگی در مدارس دوره اول متوسطه كدام است؟الف 25 -
ب 35 -
ج 30 -
د 28 -
 19مشاوره و هدایت تحصیلی و تربیتی مربوط به كدام دوره تحصیلی است؟الف  -مربوط به دوره دوم متوسطه می شود.
ب  -مربوط به دوره اول متوسطه می شود.
ج  -مربوط به همه دوره های تحصیلی می شود.
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د  -مربوط به دوره ابتدایی می شود.
 20كدام یك از عناصر زیر ،عنصر اصلی در الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی است؟الف  -علم
ب  -تعقل
ج  -اخالق
د – عمل
  21توجه به تمام ساحت های تربیتی مربوط به كدام اصول حاكم بر برنامه های درسی است؟الف  -توجه به تفاوت های فردی
ب  -جامعیت
ج  -تعادل
د  -نقش یادگیرنده
 22پیش پرداخت و پیش دریافت به ترتیب جزو)الف  -سرمایه – بدهی
ب  -دارایی  -بدهی
ج  -دارایی – سرمایه
د  -بدهی – دارایی
 23پرداخت بدهی به بستانكاران ( حسابهای پرداختنی ) موجب  ........................می شود .الف  -كاهش دارایی و افزایش بدهی
ب  -كاهش دارایی و بدهی
ج  -افزایش دارایی و بدهی
د  -كاهش بدهی و سرمایه
 24حساب تنخواه گردان جزء کدام طبقه از حسابها می باشد؟الف  -بستانكاران
ب  -هزینه های ثابت
ج  -بدهکاران
د  -دارایی
 25كدامیك از گزینه های زیر رویداد مالی محسوب می گردد ؟الف  -تغییر مدیر
ب  -هدایای دانش آموزان به معلمین
ج  -دریافت مشاركت های مردمی
د  -هیچكدام
 26كدامیك از مراحل زیر  ،جزو مراحل بستن حسابها نیست ؟الف  -تهیه تراز آزمایشی
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ب  -بستن حسابهای موقت
ج  -تهیه صورتحساب عملكرد
د  -تهیه دفتر كل
 27كلیه عملیات مالی و اسناد هزینه طبق ماده  9آئین نامه مالی مدارس مصوبه 1394باید طبق سامانه حسابداری –اموال و انبار مدارس  ،توسط .............................و
یا  .................................ثبت می گردد..
الف  -معاون اجرایی  -مدیر
ب  -مدیر – معاون آموزشی
ج  -شورای مالی مدارس – مدیر مدرسه
د  -حسابدار مدرسه درصورت وجود  -مدیر
 28كدامیك از عبارتهای زیر صحیح است.الف  -واگذاری و ا هدای اموال اهدایی مدرسه با تصویب انجمن اولیاء و مربیان  ،مانعی ندارد)
ب  -اسناد مالی تحت هیچ عنوان از آموزشگاه خارج نمی گردد مگر با مجوز شورای مالی مدرسه
ج  -انجام هر گونه تعمیرات جزئی باید با مجوز انجمن اولیاء و مربیان صورت پذیرد.
د  -چك های دولتی تحت هیچ شرایط به صورت امانی  ،ضمانت و  ....صادر نمی شوند
 29در كدام یك از موارد زیر تأخیر ورود به محل خدمت موجه محسوب می گردد؟الف  -وقوع حادثه و سوانح غیر مترقبه برای مستخدم ،همسر ،فرزندان و افراد تحت تكفل
ب  -احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتتظامی با ارائه گواهی مرجع احضار كننده
ج  -گزینه الف و ب
د  -دوری محل زندگی از محل كار
 30كدام یك از جمالت زیر صحیح می باشد؟الف  -در صورت اعتراض به آرای قابل پژوهش ،موضوع در هیأت تجدید نظر مورد رسیدگی واقع می
شود
ب  -آرای فابل پژوهش بالفاصله پس از ابالغ اجرایی می شود
ج  -چنانچه تا یك ماه به رأی قابل پژوهش اعتراض نشود رأی قطعیت یافته و الزم االجرا می شود
د  -گزینه الف و ج صحیح است
 31ابعاد نظارت آموزشی درحوزههای زیر دستهبندی شدهاند که عبارتند از...الف  -ارتقاء جو مدرسه – مدیریت برنامههای آموزشی
ب  -تحقق اهداف مدرسه – ارتقاء کیفیت مدرسه
ج  -تبیین رسالت مدرسه – ارتقاء جو مدرسه
د  -الف و ج صحیح است
 32هنگامی که از طریق همکاری حرفهای ناظر آموزشی و معلم ،اصالح فرآیند یاددهی ویادگیری رُخمیدهد ،یعنی
الف  -نظارت آموزشی همتا
ب  -نظارت آموزشی حرفهای
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ج  -نظارت آموزشی گروهی
د  -نظارت آموزشی بالینی
« 33 -ناظر یا متخصص آموزشی بهعنوان معلم مدعو یا مهمان ،مدلی از تدریس را برای تعدادی از
معلمان ارایه میدهد».
الف  -تدریس مشترک
ب  -نمایش تدریس
ج  -حل مسئله
د  -نظارت بالینی
 34یک ناظر آموزشی زمانی موفقتر است که بتواند «ناهماهنگی شناختی» در باورهای معلم رابشناسد ،یعنی:
الف  -بین باور خود و باور معلم ،همسانی ایجاد کند.
ب  -بین نظام باورخود و باور عملی معلم ،تفاوتها را بشناسد.
ج  -بین نظام باور و باور عملی معلم ،تفاوتها را بشناسد.
د  -بین باور خود و باور معلم ،تفاوت قائل باشد.
 35در مرحله مشاهده تدریس معلم ،جنبههای متعددی را میتوان مورد مشاهده قرار داد که برخیعبارتند از:
الف  -برنامه ها و رفتارهای معلم ،تعامل معلم -دانشآموز
ب  -پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،رفتارهای معلم
ج  -پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،دادههای حاصل از امتحانات
د  -الف و ج صحیح است
 36چنانچه ناظر آموزشی تشخیص دهد معلمی توانایی تفکر در مورد کارش را به بهترین وجه دارد وخواستار آزادی عمل در مورد وظایفش است ،وظیفه او صرفاً کمک به معلم در انجام دادن آن وظایف
است و در چنین صورتی ناظر آموزشی از روش  ...استفاده کرده است.
الف  -خود راهبری
ب  -کنترل دستوری
ج  -غیردستوری
د  -مبتنی بر همکاری
 37در مواردی که معلم طی چند بار نظارت ،عملکرد قابل قبولی نداشته باشد ،ناظر مجبور به استفادهاز تعیین برنامه عمل برای کمک به معلم و بهبود تدریس اوست ،مبتنی بر کدام یک از رویکردهای زیر
است؟
الف  -رویکرد غیردستوری
ب  -رویکرد آگاهی دهنده دستوری
ج  -رویکرد مبتنی بر همکاری
د  -رویکرد کنترل دستوری
  38کدامیک از موارد زیر از وجوه اشتراک یا افتراق(تفاوت) نظارت بالینی با نظارت متداول است؟الف  -وجه اشتراک آنها بهبود آموزش درسی و یادگیری است.
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ب  -وجه افتراق آنها اینست که در نظارت متداول ناظر متخصص آموزش درسی است ولی در نظارت
بالینی فرض بر اینست که ناظر و معلم هردو جزء متخصصان تدریس و آموزش هستند و هردو در
ارتباط خطی با یکدیگر قراردارند.
ج  -وجه اشتراک و افتراق آنها اینست که در نظارت متداول ناظر متخصص آموزش درسی است و در
نظارت بالینی فرض بر اینست که ناظر و معلم هردو مساوی یکدیگر هستند.
د  -الف و ب صحیح است.
  39اگر مدیر مدرسه متقاعد گردد که معلم برای حل مشکلش(در امر تدریس و کالسداری) به کمک نیازدارد و به تنهایی قادر نیست مشکل را حل کند« ،سوال اساسی» در این مرحله چیست؟
الف  -سوال اساسی اینست که ) «جایگزین معلم فعلی را از کجا تأمین کنیم؟»
ب  -سوال اساسی اینست که) «چه شخص دیگری باید اینکار را انجام دهد؟»
ج  -سوال اساسی اینست که ) «گزارش عملکرد را چگونه به اداره بفرستیم؟ »
د  -سوال اساسی اینست که ) «گزارش عملکرد را چگونه به معلم ابالغ كنیم؟»
« 40 -چرخه» فرآیند نظارت بالینی کدامند؟
الف  -مشاهده – تحلیل و تفسیر – تشخیص و انتخاب رویکرد – نشست بعد از مشاهده –ارزشیابی جامع
فرآیند
ب  -نشست قبل از مشاهده – مشاهده – تحلیل و تفسیر – تشخیص و انتخاب رویکرد – نشست بعد از
مشاهده – پیگیری – ارزشیابی جامع فرآیند
ج  -نشست قبل از مشاهده – مشاهده – تحلیل و تفسیر – نشست بعد از مشاهده – پیگیری – ارزشیابی
جامع فرآیند
د  -نشست قبل از مشاهده – مشاهده – تحلیل و تفسیر– نشست بعد از مشاهده– ارزشیابی جامع فرآیند
 41سه عنصر اساسی در برنامه ریزی «قبل از مشاهده» که باید بین ناظر(مدیر) و معلم توضیح دادهشود ،عبارتند از:
الف  -شفاف سازی – مرور ذهنی(تمرین ذهنی) – قرارداد
ب  -درک متقابل – آمادگی تدریس – نحوه ارزیابی
ج  -فرآیند – ابزار – شیوه و روش
د  -زمان مشاهده – محل مشاهده – ابزار مشاهده
 42کدامیک از جمالت زیر در ارتباط باتعاریف مشاوره صحیح نیست؟الف  -مشاوره رابط ه ای است بین دو فرد که در آن فرد می آموزد خویشتن را بشناسد و روابط خود با
دیگران را درک نماید
ب  -مشاوره ارتباطی است انسانی و معنوی و یک رابطه آزاد که براساس تعامل مراجع به انجام مشاوره
صورت می پذیرد .بنابراین تصمیم گیری نهایی در جریان مشاوره در تمام موارد بر عهده مشاور است
ج  -مشاوره رابط ه ای است تخصصی بین دو فرد که یکی مشاور تحصیل کرده و با صالحیت و دیگری
مراجع است
د  -مشاور یک پو یش یادگیری است که در آن فرد می کوشد تا دیگری را درک و در حل مسائل سازگاری
و انطباقی کمک کند
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 43کدامیک از اهداف زیر جزء اهداف آنی راهنمایی می باشد ؟الف  -حل مشکالت تحصیلی ،خانوادگی
ب  -خودرهبری
ج  -بلوغ اجتماعی
د  -رشد شخصیت آدمی
 44كدامیك از گزینه های زیر مصداق ماده  17قانون رسیدگی به تخلفات اداری است؟الف  -غیبت بیش از  4ماه متوالی یا یك ماه متناوب موجب اخراج كارمند توسط باالترین مقام اجرایی
دستگاه می گردد.
ب  -غیبت بیش از  3ماه متوالی یا چهار ماه متناوب موجب اخراج كارمند توسط باالترین مقام اجرایی
دستگاه می گردد.
ج  -غیبت بیش از  4ماه متوالی یا  6ماه متناوب موجب اخراج كارمند توسط باالترین مقام اجرایی دستگاه
می گردد.
د  -غیبت بیش از  2ماه متوالی یا چهار ماه متناوب موجب اخراج كارمند توسط باالترین مقام اجرایی
دستگاه می گردد.
 45در جریان راهنمایی تحصیلی چند مرحله اساسی باید مورد توجه قرار گیرد ؟الف  -مرحله تشخیص و مرحله پیش بینی
ب  -پیشرفت تحصیلی ـ نیاز فرد
ج  -استعداد ـ رغبت
د  -امکانات محیط ،نیازهای فرد
 46آغازگر راهنمایی و مشاوره حرفه ای کیست ؟الف  -جان هالند
ب  -کارل راجرز
ج  -تایلر
د  -فرانک پارسونز
 47بر مبنای این نظریه « انسان ذاتاً تمایل دارد که در جهت نیل به خودشکوفایی کوشش کند»الف  -نظریه واقعیت درمانی
ب  -نظریه مراجع محوری
ج  -نظریه عقالنی ـ عاطفی
د  -نظریه رفتاردرمانی
 48مهمترین وظیفه معلمان در اجرای برنامه راهنمایی نیست؟الف  -استفاده از فنون مختلف شناخت دانش آموزان نظیر مشاهده ،پرسشنامه
ب  -فراهم کردن شرایط بروز استعدادهای بالقوه دانش آموزان و پرورش استعدادها و رغبت های آنان
ج  -استفاده از م نابع محلی ،منطقه ای و سایر امکانات محیطی در ارتباط با برنامه های راهنمایی و
مشاوره
د  -همکاری با مشاوران و دیگر کارکنان مدرسه در تشخیص مشکالت دانش آموزان

سواالت انتخاب و انتصاب مدیران برگزارشده در سال 1398
http://ltmsnews.ir/
 49از مهم ترین و مؤثرترین عوامل در توفیق مصاحبه چیست؟الف  -سکوت
ب  -گوش دادن
ج  -انعکاس احساسات و افکار مراجع
د  -مشاهده
 50مهمترین وظیفه مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده چیست؟الف  -ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به کارکنان مدرسه و انجمن اولیا و مربیان است
ب  -ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره ؛ صرفاً به دانش آموزان است
ج  -ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به خانواده ها و در صورت ضرورت دانش آموزان است
د  -ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان در صورت ضرورت خانواده ها است
 51انواع خدمات راهنمایی و مشاوره در دوره ابتداییالف  -خدمت اطالع رسانی
ب  -خدمت مشاوره ای
ج  -خدمت ارجاعی و پی گیری
د  -همه موارد صحیح می باشد
 52برابر ماده  33آیین نامه اجرایی مدارس ،مدیر مدرسه از دانش آموزانی كه فاقد شناسنامه ومدارك تحصیلی هستند تا چه مدت می تواندثبت نامنماید؟
الف  -بصورت مشروط حداكثر تا پایان سال تحصیلی
ب  -بصورت مشروط حداكثر برای مدت دو ماه
ج  -بصورت مشروط حداكثر برای مدت یك نیم سال تحصیلی
د  -بصورت مشروط حداكثر برای مدت یك ماه
 53تعدادكاركنان مدرسه و شرح وظایف هریك ازآنان ،توسط كدام نهاد ابالغ میشود؟الف  -مدیریت آموزش و پرورش منطقه
ب  -شورای عالی آموزش و پرورش
ج  -اداره كل آموزش و پرورش استان
د  -وزارت آموزش و پرورش
 54كدام گزینه از وظایف شورای معلمان به شمار می آید؟الف  -مشاركت در تنظیم برنامههای پرورشی،تقویت اعتقادات دینی واخالقی وآداب اسالمی دردانش
آموزان
ب  -همكاری در برگزاری مسابقات فرهنگی،هنری،علمی و ورزشی دانشآموزان
ج  -بحثو اتخاذ تصمیم درموردچگونگیبرگزاریامتحاناتبارعایتمقرراتو دستورالعمل های مربوط.
د  -تصمیمگیریدرمورد تخلفاتامتحاناتداخلیدانشآموزان برابرآییننامهرسیدگیبه تخلفاتامتحانی
 55مسئولیت اجرای تصمیمهای شورای مدرسه با كیست؟الف  -تمامی اعضای شورا
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ب  -نماینده انجمن اولیا و مربیان
ج  -مدیر مدرسه
د  -معاونان مدرسه
 56انجام بازدیدهای علمی،تفریحی و تربیتی در چه صورتی ممنوع است؟الف  -یك هفته قبل از ایام برگزاری امتحانات رسمی مدارس تا یك هفته بعد از آن ممنوع است.
ب  -در طول برگزاری تمامی امتحانات مدرسه تا اعالم نتایج امتحانات ممنوع است.
ج  -صرفاً در ایام برگزاری امتحانات نهایی ممنوع است.
د  -در ایام برگزاری امتحانات رسمی مدارس و از یك هفته قبل از آن ممنوع است.
 57مدیرمدرسه با مشاركت كدام یك از گزینه های زیر برنامه ساالنهخود را تنظیم و به تصویب شورایمدرسه می رساند؟
الف  -كاركنان مدرسه و اولیای دانش آموزان
ب  -شورای معلمان و انجمن اولیا و مربیان
ج  -نماینده انجمن اولیا و مربیان
د  -اولیای دانش آموزان و معاونان آموزشی مدرسه
 58كدام گزینه جزء اركان و شوراهای مدرسه به شمار نمی آید؟الف  -مدیر مدرسه
ب  -شورای مالی
ج  -انجمن اولیاو مربیان
د  -شورای مدرسه
 59مدیر مدرسه در زمانثبتنام از دانش آموزان ،تنها مجاز به انجام كدام یك از گزینه های زیر است؟الف  -مصاحبه و تعیین شرط معدل
ب  -دریافت وجوه مربوط به كتاب های درسی
ج  -دریافت وجوه مربوط به بیمه حوادث
د  -موارد «ب» و «ج »
 60به منظور مشاركت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی ،پرورشی ،انضباطی ،ورزشیو فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دو سویه بین دانشآموزان و اولیایمدرسه و ارج نهادن
به شخصیت و كرامت آنان و تقویت اعتماد به نفس و خودباوری و مسؤولیت پذیری و مشاركت جویی
در آنان ،چه شورایی و در چه سطحی تشكیل می شود.
الف  -انجمن علمیـ فرهنگی دانشآموزان درسطح مدارس
ب  -انجمن علمیـ فرهنگی دانشآموزان درسطح منطقه
ج  -شورای دانشآموزان درسطح مدارس
د  -شورای دانشآموزان درسطح منطقه
 61رفتار هایی مانند درگیری با دیگران ،خراب كردن ابزار و وسایل خانه و مدرسه ،ریشه در كدامیك از علل بی انضباطی دارد ؟
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الف  -اختالل در خانواده
ب  -مشكالت جسمی و روانی
ج  -مشكالت اقتصادی
د  -عدم عالقه به تحصیل و درس
  62در كدام یك از معانی انضباط فرد می تواند با میل و اراده خود برخی از رفتار ها را بروز داده یاانجام ندهد؟
الف  -تأدیب
ب  -آراستگی
ج  -كنترل
د  -نظم
  63برای اصالح رفتار های ناشی از بی توجهی به کارهای موظف در بین دانش آموزان کدام راه حلمناسب تر است ؟
الف  -دادن امکان انتخاب عمل
ب  -عدم توجه کالمی و غیر کالمی
ج  -ارائه برنامه مشخص
د  -خارج کردن فرد از موقعیت
 64كدام جمله تعریف کاملتری از آموزش و پرورش ارائه می دهد ؟الف  -عمل برنامه ریزی شده و فطری در جهت رشد افراد
ب  -عمل برنامه ریزی شده و آگاهانه برای تغییر رفتار انسانی از رفتار موجود به مطلوب
ج  -تغییر رفتار انسان از رفتار موجود به رفتار برنامه ریزی شده
د  -عمل برنامه ریزی شده و متناسب با غرایزی
 65مهمترین هدف از برگزاری شورای معلمان چیست؟الف  -انتقال تجربیات بین معلمان مدرسه
ب  -بررسی مسائل آموزشی درسی و ورفتاری دانش آموزان
ج  -ارتقائ سطح كار گروهی و تمرین مشاركت
د  -افزایش مهارت و كارایی معلمان
 66بهترین راه بدست آوردن پشتیبانی اولیاء از برنامه ها و همکاری در امور مدرسه كدام گزینه است؟
الف  -برقراری ارتباط دو جانبه بین مدرسه جامعه و اولیا
ب  -داشتن نگرش مثبت مدیر و كاركنان نسبت به اولیا و نقش آنان
ج  -شركت دادن اولیا در وظایف و مسئولیت های مدرسه
د  -عالقه مند نمودن اولیا نسبت به سرنوشت فرزندان خود
 67اصل اساسی در استحکام روابط انسانی بر کدام پیوند زیر بیشتر توجه دارد ؟الف  -فکری  ،مادی و روانی
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ب  -مادی  ،فکری و روانی
ج  -روانی  ،عاطفی و فکری
د  -روانی  ،فکری و مادی
 68نقطه آغازین کسب تجربیات زندگی اجتماعی و برخورد با دیگران معموال از  .................شروعمی شود.
الف  -خانواده
ب  -جامعه
ج  -مدرسه
د  -گروه همساالن
 69به دنبال صفات خوب و مثبت گشتن در دانش آموزان كدام عنصر عشق ورزی را در عملمعلم تبیین می کند ؟
الف  -زیبا بینی
ب  -دانایی
ج  -محبت
د  -احترام
 70سرگردانی و بال تكلیفی و بی تصمیمی از مصادیق كدامیك از انواع احساسات می باشد ؟الف  -دوگانه
ب  -مثبت
ج  -منفی
د  -خنثی
 71در فرآیند یاددهی ،یادگیری كدام عامل نقش كلیدی دارد؟الف  -پرسش گری دانش آموزان
ب  -ارزشیابی معلم
ج  -تعامل دانش آموزان
د  -گزینه "الف و ج "
 72رویكرد های مهم در مدیریت مدرسه؟الف  -كنترل
ب  -مشاركت جویی
ج  -ارتباطات
د  -گزینه"ب و ج "
 73در ارزشیابی فرآیندی:الف  -ارزشیابی از نحوه یادگیری دانش آموزان مهم است
ب  -ارزشیابی با تدریس تلفیق می شود
ج  -فرصت خودارزیابی به دانش آموزان داده می شود
د  -هر سه مورد
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 74در برنامه تعالی مدیریت مدرسه و تدبیر ،هدف اصلی؟الف  -استاندارد سازی است
ب  -ارزیابی از مدارس است
ج  -ارتقاء كیفیت مدرسه است
د  -برنامه محور است
 75كدام یك از مؤلفه های زیر مربوط به "درون داد" مدرسه استالف  -منابع آموزشی
ب  -ارزشیابی
ج  -تدریس
د  -راهنمایی و مشاوره
 76ویژگی مهم برنامه تعالی و تدبیر عبارت است از:الف  -ارزیابی از مدیر
ب  -برنامه محوری
ج  -مشاركت محوری
د  -گزینه "الف و ب "
 77مهمترین مؤلفه تعریف تربیت:الف  -تعاملی
ب  -فرآیندی
ج  -هویت
د  -استعداد
 78كدام یك از عبارت های زیر از چرخش های تحولی آموزش و پرورش تلقی نمی شود؟الف  -از حافظه محوری به كسب شایستگی ها
ب  -از دانش آموز منفعل به فعال
ج  -رقابت بین دانش آموزان
د  -از كنترل بیرونی به مسئولیت پذیری
 79از ساختارهای مفید و مؤثر در مدرسه برای «کمک مستقیم به معلم» می توان به موارد زیر اشارهکرد:
الف  -نظارت بالینی -مربیگری همتا
ب  -تدریس مؤثر معلمان -نظارت آموزشی
ج  -وضعیت کالس – فضای فیزیکی مدرسه
د  -شبکه های یادگیری – تحقیق در عمل
جو
جـو مدرسه تاثیر می گذارند و رعایت آنها توسط مدیر یا ناظر برای ایجاد « ّ
 80ویژگی هایی که بر ّحمایتگر در مدرسه» ضروریست ،عبارتند از:
الف  -احترام ،اعتماد ،روحیه باال و دلگرمی
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ب  -دادن فرصت به دیگران ،رشد مداوم اجتماعی و علمی
ج  -انسجام ،نوسازی مدرسه ،حمایت و توجه به دیگران
د  -همه موارد

 81حاكمیت ظن  ،نا امنی  ،تهمت  ،تعارض  ،تفسیر منفی از یكدیگر  ،از جمله ویژگی های كدام جومدرسه است ؟
الف  -رسمی
ب  -بسته
ج  -مسموم
د  -قانونی
  82توجه به بحران ها و مشكالت  ،محدودیت ها و  ...افراد در برقراری روابط انسانی بر كدامیك ازعوامل موثر در ارتباطات انسانی تاكید دارد؟
الف  -مشكل شناسی
ب  -درك موقعیت فرد
ج  -شخصیت
د  -دوست داشتن دیگران
 83انضباط پیشگیرانه عبارتست از:الف  -بازخورد منفی به رفتار فرد و گوشزد كردن خطا
ب  -اعمال برخی از محدودیت ها و جریمه ها برای اصالح افراد
ج  -ایجاد نگرش مثبت و عالقه مندی به انضباط افراد
د  -بی اعتنایی نسبت به مسائل و اشتباهات
 84كدامیك از موارد زیر  ،ناقض ضوابط صدور چك در مدرسه می باشد .الف  -صدور چك بدون قلم خوردگی
ب  -صدور چك در وجه حامل
ج  -درج تاریخ صدور به عدد و حروف
د  -ممهور نمودن چك به مهر پیش بینی شده
 85كدامیك از موارد ذیل جزو ضوابط حاكم بر اموال مدرسه نمی باشد؟الف  -جابجایی اموال م درسه با مجوز اداره آموزش و پرورش و تهیه صورتمجلس و با نظارت امین
اموال
ب  -دریافت هرگونه اموال مازاد سایر ادارات و موسسات با هماهنگی شورای مالی مدرسه
ج  -گزارش اموال اهدایی به امین اموال اداره آموزش و پرورش
د  -ممنوعیت واگذاری و اهدای اموال مدرسه تحت هر عنوان
 86بر اساس ماده 30آیین نامه اجرایی مدارس ،كدامیك از موارد ذیل در هنگام ثبت نام تخلف محسوبمی شود؟
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الف  -برگزاری آزمون و مصاحبه
ب  -دریافت هرگونه وجه اجباری(به جز وجوه مربوط به بیمه و كتاب)
ج  -تعیین شرط معدل
د  -همه موارد
 87كدامیك از موارد ذیل تخلف محسوب نمی شود؟الف  -گرفتن ابالغ صوری
ب  -تدریس داشتن مدیر در ساعات موظف بدون اخذ وجه حق التدریس
ج  -عدم توجه و رعایت و اجرای بخشنامه های ابالغی
د  -واگذاری یا ا جاره دادن امكانات و فضای تحت اختیار به غیر بدون هماهنگی اداره و طی تشریفات
 88رسالت نظام آموزش و پرورش عبارت است از؟الف  -حیات طیبه
ب  -پوشش تحصیلی
ج  -فراهم آوردن زمینه كسب شایستگی ها
د  -هویت ملی
 89نقش دانش آموز در كسب شایستگی ها ،نقش  ............می باشد.الف  -پاسخ دهنده
ب  -دریافت كننده
ج  -عاملیت
د  -مطالعه
  90كدام عبارت در زمینه چرخش های تحولی در زیر نظام برنامه درسی مهم تر است؟الف  -یادگیری موضوعات و مطالب درسی
ب  -برگزاری آزمون
ج  -دستیابی به اندیشه ورزی
د  -تخصص گرایی
  91كدام یك از موارد زیر جزء نقش مدیر در برنامه راهنمایی مدرسه می باشد؟الف  -شناخت مشكالت تحصیلی دانش آموزان و جبران نارسایی تحصیلی و درسی آنان.
ب  -استفاده از فنون مختلف شناخت دانش آموزان نظیر مشاهده و پرسش نامه.
ج  -آگاهی از اه داف خدمات متعدد راهنمایی و كوشش همه جانبه در بهره وری از این خدمات در مدرسه
د  -اتخاذ روش ه ای مناسب برای اصالح نقاط ضعف دانش آموزان در دروس مربوط یا در رفتار آنان.
 92همكاری و مشاركت با شورای معلمان در برگزاری كالس های فوق برنامه بر عهده ...............می باشد؟
الف  -مدیر و شورای مدرسه
ب  -شورای معلمان
ج  -انجمن اولیا و مربیان
د  -شورای دانش آموزی
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 93ثبت نام از دانش آموزی كه به دالیل مختلف از قبیل كبرسن ،مردودی یا مشروطی بیش از دفغاتم جاز و نظایر آن شرایط تحصیل در مدرسه روزانه را از دست داده است ،با موافقت كدام گزینه امكان
پذیر است ؟
الف  -با موافقیت اداره امتحانات منطقه
ب  -موافقت كمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش
ج  -موافقت رئیس دوره تحصیلی مربوط
د  -ثبت نام از دانش آموزی با شرایط فوق ممنوع است
 94فرهنگ درس پژوهی در مدرسه یعنی؟الف  -شركت معلمان در جشنواره های تدریس برتر
ب  -یادگیری تیمی معلمان با هم
ج  -ارزیابی تدریس معلمان
د  -بكارگیری روش های تدریس برتر
 95در كسب شایستگی ها كدام گزینه غلط است؟الف  -معلم محوری
ب  -فرآیند محوری
ج  -موقعیت محوری
د  -دانش آموزمحوری
 96كدام عبارت در خصوص بكارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات درست نیست؟الف  -فناوری اطالعات و ارتباطات یكی از اصول فرآیند یاددهی ،یادگیری است.
ب  -فناوری اطالعات و ارتباطات جنبه تكمیلی دارد تا جایگزینی.
ج  -فناوری اطالعات و ارتباطات جنبه جایگزینی دارد تا تكمیلی
د  -استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات نباید بچه ها را از تجربه مستقیم محروم سازد
 97كدام گزینه از نتایج برقراری روابط انسانی در مدرسه نیست.الف  -احساس سودمندی
ب  -خوشرویی
ج  -اعتماد به نفس
د  -انگیزش
 98وجوه تنخواه برای چه پرداختهایی استفاده می شود؟الف  -خریدهای کلی
ب  -خرید کاال
ج  -پرداخت دستمزد
د  -خریدهای جزئی و پرداخت هزینه های فوری
« 99 -کارکرد سازمانی (مدرسهای) درخصوص رشد و توسعه حرفهای معلمان است که موجب بهبود
عملکرد آموزرشی و پیشرفت تحصیلی دانشآموز میشود ».تعریفی است از...
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الف  -تحقیق درعمل
ب  -مربیگری همتا
ج  -رشد حرفهای معلمان
د  -نظارت آموزشی
 100مرحله انتخاب های رؤیایی شغل درچه دوره سنی است؟الف  -از  11تا  17سالگی است
ب  -از سن  17سالگی آغاز می شود
ج  -از  14تا  16سالگی است
د  -از کودکی تا  11سالگی است
 101رسالت نظام آموزش و پرورش كدام است؟الف  -فراهم آوردن زمینه كسب شایستگی ها
ب  -فراهم آوردن زمینه جذب نیروی انسانی شایسته.
ج  -فراهم آوردن فضای فیزیكی مناسب.
د  -فراهم آوردن زمینه امكانات و تجهیزات.
 102رویكرد زیر نظام برنامه درسی ملی كدام است؟الف  -موقعیت محوری
ب  -یكپارجه نگری
ج  -تكوین و تعالی هویت
د  -همه موارد
 103شناسایی هویت ویژه مربوط به كدام مرحله از تربیت است؟الف  -دوره ابتدایی
ب  -دوره دوم متوسطه
ج  -دوره اول متوسطه
د  -پیش دبستانی
 104كدام یك از محور های زیر از كاركرد های اختصاصی آموزش و پرورش می باشد؟الف  -تقویت هویت انسانی
ب  -بسترسازی برای كسب شایستگی های پایه
ج  -تقویت روحیه استقالل طلبی
د  -گسترش عدالت آموزشی
 105كدام جمله در خصوص ارزشیابی تحصیلی و تربیتی درست نیست؟الف  -مفهوم ارزشیابی نباید به مفهوم اندازه گیری تقلیل یابد
ب  -ارزشیابی صرفا بر عهده معلم است
ج  -ارزشیابی از شایستگی های پایه در اولویت است
د  -ارزشیابی تا سرحد امكان با فرآیند یاددهی ،یادگیری منحل می گردد
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  106به میزان ارزش مثبت و منفی یك محرك در زمان معین كه وضعیت انگیزش فرد را تعیین می كند،گفته می شود.
الف  -عالقه
ب  -جاذبه
ج  -تقویت كننده
د  -مطلوبیت
 107دوره آموزش عمومی شامل دوره..............می شود.الف  -ابتدایی
ب  -ابتدایی و متوسطه اول
ج  -متوسطه اول
د  -متوسطه دوم
 108افزایش انگیزه ابتكار و خالقیت و ارائه ایده های نو توسط معلمان با رعایت كدام عامل بهتر بدستمی آید ؟
الف  -فعالیت های اجتماعی و گروهی
ب  -تشكیل جلسات مشترك
ج  -توجه و احترام به نظرات  ،عقاید و پیشنهادات
د  -توجه به مشكالت افراد
  109مناسب ترین راهبرد برای اصالح رفتار دانش آموزانی كه به منظور جلب توجه  ،در نظم وانضباط كالس اخالل ایجاد می كنند كدام است ؟
الف  -تقویت مثبت
ب  -تقویت منفی
ج  -تنبیه
د  -خاموشی
 110كدام عبارت در خصوص بكارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات درست نیست؟الف  -فناوری اطالعات و ارتباطات جنبه جایگزینی دارد تا تكمیلی
ب  -استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات نباید بچه ها را از تجربه مستقیم محروم سازد.
ج  -استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات جنبه تكمیلی دارد تا جایگزینی.
د  -فناوری اطالعات و ارتباطات یكی از اصول فرآیند یاددهی ،یادگیری است.
 111كدام گزینه در مورد دوره پیش دبستانی درست است؟الف  -دوره ای است غیر رسمی و اجباری
ب  -دوره ای است غیر رسمی و غیر اجباری
ج  -دوره ای است غیر رسمی
د  -دوره ای است رسمی و غیر اجباری
112 -ارزشیابی از برنامه درسی ملی توسط چه نهادی انجام می شود؟
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الف  -شورای عالی انقالب فرهنگی
ب  -وزارت آموزش و پرورش
ج  -شورای عالی آموزش و پرورش
د  -ادارات كل آموزش و پرورش استان ها
 113كدام یك از محور های زیر جزء اصول تدریس نیست؟الف  -كاوشگری
ب  -ارائه محتوی توسط معلم
ج  -بكارگیری فناوری نوین
د  -تعامل
 114پایان سال تحصیلی در مدارس چه زمانی می باشد؟الف  -پایان خردادماه
ب  -پایان شهریورماه
ج  -پایان امتحانات
د  -پایان مردادماه
 115مدت زمان آموزش در دوره ابتدایی كدام است؟الف 800 -
ب 1110 -
ج 925 -
د 1295 -
 116ساعات كار هفتگی در مدارس دوره دوم متوسطه كدام است؟الف 35 -
ب 40 -
ج 30 -
د 28 -
  117هنگامی كه مدیران یا معلمان روشهای مدیریتی و آموزشی خود را مبنی بر نیاز ها و تفاوت هایفردی دانش آموزان تنظیم می نمایند از چه رویكردی تبعیت می كنند؟
الف  -فرد محور
ب  -یادگیرنده محور
ج  -انگیزه محور
د  -یادگیری محور
 118كدام یك از عناصر زیر ،عنصر اصلی در الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی است؟الف  -ایمان
ب  -تعقل
ج  -اخالق
د  -علم
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 119یادگیری بر اساس سند برنامه درسی ملی حاصل؟الف  -مفاهیم ،مهارت ها و ایده های كلیدی است
ب  -كسب دانش و اطالعات از كتاب های درسی است
ج  -تعامل خالق با محیط متنوع یادگیری است
د  -تدریس معلمان است
 120ماهیت حساب بانك و حساب هزینه به ترتیب :الف  -بستانكار – بستانكار
ب  -بدهكار – بستانكار
ج  -بدهكار – بدهكار
د  -بستانكار – بدهكار

جستجو

 121رویدادهای مالی به چه ترتیب در دفتر روزنامه ثبت می شوند ؟الف  -به ترتیب شماره سند حسابداری
ب  -به ترتیب كد حسابها
ج  -به ترتیب تاریخ
د  -به ترتیب تاریخ و كد حسابها
 122صورت حساب بانک حاوی چه اطالعاتی می باشد؟الف  -ت اریخ  ،شرح  ،شماره  ،بدهکار ،بستانکار ،مانده  ،شماره سند یا چك
ب  -تاریخ  ،شرح  ،شماره  ،مانده بدهكار و مانده بستانكار
ج  -شماره سند یا چک  ،تاریخ  ،شرح  ،مانده
د-بوج
 123مانده حساب بانك در دفاتر مالی مدرسه همیشه  ....................است .الف  -بدهكار
ب  -بستانكار
ج  -بستانكار یا صفر
د  -بدهكار یا صفر
 124حسابهای دائمی  ،گروهی از حسابهای واحد آموزشی می باشند كه........................الف  -منحصر به فعالیت یك سال تحصیلی(مالی) می باشند.
ب  -دارای مانده بدهكار یا صفر در پایان سال می باشند .
ج  -در صورت داشتن مانده  ،در پایان سال  ،به سال بعد منتقل می شوند .
د  -دارای مانده بستانكار یا صفر در پایان سال می باشند .
125 -كدامیك از عبارت های زیر نادرست است.
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الف  -انجام هزینه از وجوه شخصی و سپس برداشت از حساب مدرسه صحیح است
ب  -میزان تنخواه گردان در ابتدای سال توسط شورای مالی تعیین با رعایت مصوبه وزارت اقتصاد و
دارایی تعیین می گردد .
ج  -پرداخت هر گونه وجه تحت عنوان مساعده به كاركنان از حساب مدرسه ممنوع است.
د  -جلسه شورای مالی مدارس با حضور كلیه اعضاء  ،رسمیت می یابد .
 126مدارس دولتی موظف به نگهداری ریالی اموال و اثاثیه خود  ...........................و مكلف به ثبتو ضبط اموال در اختیار در  .......................می باشند
الف  -نبوده  -دفاتر اموال مدرسه
ب  -نبوده  -دفاتر حساب
ج  -بوده  -دفاتر اموال اداره
د  -بوده  -دفاتر مالی
 127ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداری عنوان كدام یك از تخلفات ذیل می باشد؟الف  -صدور كارنامه جعلی
ب  -ارائه گزارش غیر واقعی له یا علیه كارمند
ج  -ارائه پاسخ های غیر واقعی در قبال استعالمات مقامات مافوق
د  -همه موارد
  128عدم تصحیح به موقع اوراق امتحانی و یا عدم تحویل به موقع لیست نمرات به مدیر مدرسه مطابقكدام بند تخلفات اداری است؟
الف  -بند3
ب  -بند19
ج  -بند14
د  -بند2
 129طبق بررسیهای الیوا( )1999چهار نقش برای نظارت آموزشی مشخص شده است کهعبارتنداز...
الف  -ارتقاء جو مدرسه – همکاری حرفهای – مدیریت برنامههای آموزشی -مشاوره
ب  -همکاری حرفهای – بهبود آموزشی -مربیگری همتا  -تصمیمات حرفهای
ج  -گفتگو -نظارت – رفع نقص -مشاوره
د  -هماهنگ کننده مشاوره – رهبر گروه – ارزشیاب
 130درنظارت بالینی ،فرض براینست که...الف  -ناظر و معلم به صورت خطی و عمودی در ارتباط هستند.
ب  -ناظر ومعلم هر دو جزء متخصصان تدریس و آموزش هستند وهردو در ارتباط خطی با یکدیگرقرار
دارند
ج  -ناظر و معلم غیر از مدرسه هیچ ارتباط شغلی ندارند و هرکدام وظیفهای مجزا دارند.
د  -ناظر و معلم هر دو جزء متخصصان تدریس و آموزش هستند
131 -عوامل مؤثر و مهم در ایجاد حس اعتماد وقابلیت اطمینان ،عبارتند از...
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الف  -ارتباط مؤثر – گفتگو – تصمیمگیری -همکاری
ب  -ثبات -انصاف -توجه -گشودگی -شایستگی
ج  -شناخت سازی -گفتگو -انصاف -تصمیمگیری
د  -ثبات – گفتگو -انصاف -تصمیمگیری
جو مدرسه» چیست؟
« ّ 132 -
الف  -مفهومی اخالقی است که ریشه در ارزشهایی دارد که توسط مدیر حمایت و عملی میشوند.
ب  -انعکاسی از هنجارهای فرهنگی مدیر و معلمان است.
ج  -مفهومی انتزاعی است که در قوانین و مقررات اداری ریشه دارد.
د  -الف و ب صحیح است
 133کدام تعریف به مفهوم «مشاهده» اشاره دارد؟الف  -عباراتـی که عقیده ونظر مشاهـدهکننده را در مـورد کیفیت یا اثربخشی آنچه مشاهده میشود ،بیان
میکنند.
ب  -عبارتی که بدون قضاوت جمعآوری میشوند و در نظارت آموزشی رّخ میدهد.
ج  -عباراتی هستند در مورد اینکه شخص دیگری براساس رفتارهای قابل مشاهده ،به چه چیزی فکر
میکند یا چه احساسی دارد.
د  -عباراتی که وقایعی را که اتفاق افتاده است و قابل دیدن و شنیدن هستند ،توصیف میکنند
 134درکدام یک از رویکردهای زیر فرض براین است که ناظر آموزشی و معلم در تصمیماتآموزشی سهم مساوی دارند و نتیجه تصمیمگیریهای مشترک ،برنامه عملیاتیای است که مورد پذیرش
طرفین است.
الف  -رویکرد مبتنی بر همکاری
ب  -رویکرد جامع
ج  -رویکرد غیردستوری
د  -رویکرد کنترل دستوری
 135برای حل یا مدیریت «تعارض» در مدرسه ،کدامیک از گام های زیر عملیاتیتر است؟الف  -نگرانی – گفت و گو -مشاوره – برخورد – مبارزه – دلجویی
ب  -نگرانی – گفت و گو – مشاوره – برخورد – اعتماد – دلجویی
ج  -نگرانی – اعتماد – احترام – خوش بینی – دلجویی – گفتگو
د  -اعتماد -اشتیاق -احترام – خوش بینی – نگرانی – گفتگو
 136دلیل نامگذاری فرآیند «نظارت کالس درس محور» با واژه « بالینی» و با عبارت «نظارتبالینی» چیست؟
الف  -چون معلم و دانش آموز هر دو در کالس فعالیت دارند.
ب  -چون در آن یک نفر بیمار و دیگری متخصص فرض می شود
ج  -ز یرا این فرآیند بر مشاهدات آموخته شده و مستقیم رفتارهای کالسی وابسته است
د  -زیرا در این فرآیند بر معلم و دانش آموز تأکید می شود .
 137 -کدام دسته از روش های زیر برای کمک مستقیم به معلم در نظارت آموزشی بکار می روند؟
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الف  -نظارت بالینی  -مربیگری همتا – نمایش تدریس
ب  -تدریس مشترک – کمک با استفاده از ابزار و وسایل آموزشی
ج  -کمک در ارزیابی صحیح دانش آموزان – حل مسأله
د  -همه موارد
نظارتی مدیر-معلم کدامند؟
 138دو عامل اساسی(در تحقیقات بالمبرگ) برای ایجاد اعتماد در روابطِ
الف  -احترام به حقوق دیگران – ایمان به دانش و مهارت حرفه ای مدیر(ناظر)
ب  -احترام به ح قوق یکدیگر برای داشتن ایده های مختلف بدون نیاز به پذیرش عقاید دیگران – ایمان به
مالکیت اشتراکی در دانش و مهارت حرفه ای در معلم و مدیر(ناظر)
ج  -احترام به حقوق یکدیگر– ایمان به دانش و مهارت حرفه ای در معلم
د  -احساس باهم بودن – ابراز باور مشترک
 139سه عنصر اساسی در برنامه ریزی «قبل از مشاهده» که باید بین ناظر(مدیر) و معلم توضیح دادهشود ،عبارتند از)
الف  -فرآیند  -ابزار – شیوه و روش
ب  -شفاف سازی – مرور ذهنی(تمرین ذهنی) – قرارداد
ج  -درک متقابل  -آمادگی تدریس – نحوه ارزیابی
د  -زمان مشاهده – محل مشاهده – ابزار مشاهده
 140کدام گزینه در ارتباط با تفاوت راهنمایی و مشاوره صحیح می باشد؟الف  -راهنمایی شا مل خدمات متعددی است که رشد شخصیت افراد را در جنبه های عقالنی ،اجتماعی،
عاطفی و بدنی را شامل می شود
ب  -راهنمایی امری عمومی و گسترده است و مشاوره خدمتی است از خدمات راهنمایی و در اصطالح
قلب راهنمایی است
ج  -از طریق راهنمایی به پیشگیری ها و جلوگیری از بروز مشکالت توجه و از طریق مشاوره به حل
مشکالت کمک می شود
د  -همه موارد صحیح می باشد
 141کدامیک از اهداف زیر جزء اهداف آنی راهنمایی می باشد ؟الف  -حل مشکالت تحصیلی ،خانوادگی
ب  -خودرهبری
ج  -بلوغ اجتماعی
د  -رشد شخصیت آدمی
 142درچه مواردی راهنمایی به افراد بایستی به شیوه انفرادی باشد؟الف  -مواردی که مربوط به مسائل خاص شخصی است
ب  -موارد عرضه اطالعات در زمینۀ مقررات و اصول بهداشتی
ج  -موارد ی که مربوط به مسائل جنسی است
د  -موارد الف وج صحیح می باشد
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 143برای آگاهی از رغبت های شغلی دانش آموزان ازچه روش هایی می توان استفاده کرد ؟الف  -پرسشنامه
ب  -مصاحبه
ج  -رغبت سنج و سیاهه رغبت
د  -همه موارد فوق
 144در الگوی راهنمایی مبتنی بر رشد........الف  -توجه بیشتری به روش مستقیم در مشاوره مدنظر است
ب  -اندیشه حاکم بر این الگو این است که در مدارس باید از راهنمایی به عنوان مجموعه خدمات استفاده
کرد
ج  -راهنمایی در محیط های آموزشی به تحصیلی و حرفه ای محدود می شود
د  -سعی می شود که افراد از طریق خودشناسی و آگاهی از امکانات محیطی به کفایت شخصی برسند
 145اهداف عمده نظریه مراجع محوری ؟الف  -آن است که نظام اعتقادی و افکار نامعقول مراجع کاهش یابد
ب  -دارای سه هدف عمده آنی ،میانی و آتی است و هدف نهایی افزایش خودآگاهی و خودشناسی است
ج  -رفتارهای ناسازگار مراجع به رفتارهای سازگار و مناسب تغییر یابد و به پاداش و نتیجه اهمیت داده
می شود
د  -مشاور سعی می کند مراجع را با رفتار درست و نادرست آشنا کند تا مراجع مسئولیت رفتار خود را
برعهده گیرد
 146کدامیک از روش و فنون در راهنمایی و مشاوره از ساده ترین ،عملی ترین و کم هزینه ترینوسیله جمع آوری اطالعات دانش آموزان قلمداد می شود؟
الف  -مصاحبه
ب  -پرسشنامه
ج  -مقیاس درجه بندی رفتار
د  -مشاهده
 147هدف اصلی از مصاحبه حقیقت یابی چیست؟الف  -هدف اصلی گردآوری اطالعات درمورد مراجع و عرضه اطالعات است
ب  -هدف اصلی ،روشن کردن نکات ُمبهم اطالعاتی که به صورت های مختلف بکار می رود
ج  -هدف اصلی ،آگاهی از تجارب ،آمادگی ها ،عالیق و توانمندی های فرد است
د  -هدف اصلی ،آگاهی بر نگرش و ارزش های مراجع در امور مختلف است
 148نکات مهم در تنظیم ،ثبت و تفسیر اطالعات مربوط به پرونده تحصیلی عبارتند از؟الف  -پرونده تحصیلی باید در طول سال تحصیلی تنظیم شود
ب  -در حفاظت پرونده تحصیلی و محرمانه بودن اطالعات دقت شود
ج  -اطالعات به دست آمده طبقه بندی شود
د  -همه موارد صحیح می باشد
149 -چه عواملی استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره را در دوره متوسطه اول ضروری می سازد؟
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الف  -لزوم هدایت دانش آموزان به شاخه ها و رشته های تحصیلی
ب  -بروز استعدادهای عمومی در این دوره
ج  -شکل گیری هویت سالم و شکل گیری شخصیت آنان
د  -همه موارد صحیح می باشد
 150سازماندهی مشاوران در مدارس چگونه است؟الف  -به ازای هر  8نفر دانش آموز یک ساعت موظف به مشاوران اختصاص می یابد
ب  -به ازای هر  15نفر دانش آموز یک ساعت موظف به مشاوران اختصاص می یابد
ج  -به ازای هر  10نفر دانش آموز یک ساعت موظف به مشاوران اختصاص می یابد
د  -به ازای هر  6نفر دانش آموز یک ساعت موظف به مشاوران اختصاص می یابد
 151اعزام دانش آموزان جهت بازدید و گردش های علمی ،تربیتی و تفریحی درمحدودهشهرستانمحل تحصیل با موافقت كدام گزینه بالمانعاست؟
الف  -مدیر مدرسه و معلم مربوط
ب  -شورای مدرسه و رضایت كتبی اولیای دانش آموزان
ج  -شورای معاونان و موافقت اولیای دانش آموزان
د  -انجمن اولیا و مربیان و دریافت مجوز از معاونت پرورشی منطقه
 152تصمیمات شورای دانش آموزی در چه صورتی قابلیت اجرایی پیدا می كند؟الف  -شورای دانش آموزان درمدارس نقش مشورتی و مشاركت در اموراجرایی داشته و قابلیت اجرایی
ندارد.
ب  -تصمیمات شورای دانش آموزی همانند دیگر شوراهای مدرسه بدون قابلت اجرایی دارد
ج  -در صورت رأی اكثریتی و پس از تأیید مدیر مدرسه با رعایت مفاد آئین نامه قابلیت اجراخواهد
داشت.
د  -در صورتی كه به تأیید شورای مدرسه برسد و بار مالی برای مدرسه ایجاد نكند قابلیت اجرایی دارد.
 153صدورتأییدیه ارزش تحصیلی برعهده كدام گزینه است؟الف  -مدیرمدرسه
ب  -رئیس امتحانات منطقه
ج  -اداره كل آموزش و پرورش استان
د  -اداره آموزش و پرورش منطقه
 154اصلیترین ركن تعلیم و تربیت چیست؟الف  -آموزش
ب  -مدرسه
ج  -پرورش
د  -دانش آموز
 155صدور مجوز اخذ امتحان از دانشآموزی كه در امتحان پایانیداخلی و امتحان جهشتحصیلی وتغییر رشته غیبت موجه داشته است از وظایف كدام گزینه است؟
الف  -شورای معلمان
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ب  -كمیسیون خاص
ج  -شورای معاونان
د  -شورای مدرسه
 156مدیران مدارس بر اساس آیین نامه اجرایی موظفند اولین جلسه شورای معلمان را تا چه زمانیتشكیل دهند؟
الف  -حتی االمكان از پانزدهم شهریورماه تا حداكثر آغاز بازگشایی رسمی مدارس
ب  -حتی االمكان از اول بازگشایی مدارس تا حداكثر پانزدهم مهر ماه
ج  -حتی االمكان قبل از بازگشایی مدارس و حداكثر تا ده روز پس از آن
د  -ح تی االمكان از اول بازگشایی مدارس تا حداكثر هفته اول مهرماه
 157ثبت نام و ادامهتحصیل دانش آموزی كه مدارك تحصیلی خارجی وی جهت ارزشیابیناقصمیباشد ،با تأیید چه مرجعی تا قبل از شروع امتحانات پایانی بالمانع است.
الف  -كمیسیون معین دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش و با هماهنگی اداره كلآموزش و پرورش
مدارس خارج ازكشور
ب  -كمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش و با اخذ معرفینامه از اداره كلآموزش و پرورش استان
محل تحصیل
ج  -كمیسیون ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی و با اخذ معرفینامه از اداره كلآموزش و پرورش
مدارس خارج ازكشور
د  -كمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش و با اخذ معرفینامه از اداره كلآموزش و پرورش مدارس
خارج ازكشور
 158كدام گزینه از اعضای شورای مدرسه محسوب نمی شود؟الف  -نماینده انجمن های علمی معلمان
ب  -معاونین مدرسه
ج  -نماینده انجمن اولیا و مربیان
د  -مدیرمدرسه .
 159مدیرمدرسه موظفاست حداكثر تا چه زمانی پروندهتحصیلی كلیه دانشآموزان را بررسینماید وچنانچه از دانشآموزی برخالف مقرراتثبتنام شده باشد ،نسبت به هدایت او به پایه استحقاقی اقدامكند؟
الف  -قبل از آغاز سال تحصیلی جدید
ب  -حداكثر تا قبل از شروع امتحانات نوبت اول
ج  -حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی
د  -حداكثر پایان هفته اول مهرماه
 160با توجه به تبصره ماده  39آیین نامه اجرایی مدارس ،وقفه تحصیلی و غیبت موجه......................... .
الف  -ترک تحصیل محسوب می شود
ب  -ترک تحصیل محسوب نمی شود
ج  -سه ماه بیشتر ترک تحصیل محسوب می شود
د  -کمتر از سه ماه ترک تحصیل نمی شود.

.
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 161ارائه بهترین راهها و راهنمایی ها به دانش آموزان توسط معلم و مدیر بیش از هر چیز بر کداممورد اشاره دارد ؟
الف  -گذشت
ب  -تحمل رنج
ج  -ایثار
د  -دلسوزی
 162اولین و اساسی ترین قدمهای پذیرش محبت و دوست داشتن دیگران(روابط عاطفی و انسانی ) دركجا برداشته می شود؟
الف  -مدرسه
ب  -جامعه
ج  -گروه همساالن
د  -خانواده
 163بهترین راه بدست آوردن پشتیبانی اولیا از برنامه ها و همکاری در امور مدرسه كدام گزینه است؟
الف  -برقراری ارتباط دو جانبه بین مدرسه جامعه و اولیا
ب  -عالقه مند نمودن اولیا نسبت به سرنوشت فرزندان خود
ج  -شركت دادن اولیا در وظایف و مسئولیت های مدرسه
د  -داشتن نگرش مثبت مدیر و كاركنان نسبت به اولیا و نقش آنان
 164كدام مورد از موارد ذیل از عالئم اختالل در روابط انسانی است ؟الف  -برقرار کردن روابط غیر رسمی صمیمی و خصوصی
ب  -پیدایش گروههای مختلف با نظرات متعارض
ج  -دادن اطالعات الزم در رابطه با كارو مسائل آن
د  -سعی و کوشش برای برآوردن نیازها و رفع گرفتاری افراد
 165رویكرد بهسازی سازمانی كدام عامل را موثر بر تغییر در سازمان می داند ؟الف  -تفویض اختیار
ب  -سازماندهی
ج  -مشاركت
د  -نظارت
 166آموزش ضمن خدمت ازطریق كارگاههای آموزشی از بارزترین جنبه های این شورا است ؟الف  -شورای مدرسه
ب  -شورای معلمان
ج  -شورای مالی
د  -شورای تربیتی
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 167كدام گزینه در تعریف تشویق صحیح می باشد ؟الف  -ارائه محرك متناسب با نیاز های غریزی
ب  -ارائه محرك متناسب با شدت رفتار فرد
ج  -ارائه محرك متناسب با نیاز های فرد
د  -ارائه محرك متناسب با انگیزه های فرد
 168كدام عامل زیر موجب تثبیت رفتار شده و ساختار ذهنی را شكل می دهد و باعث مقاومت فرد دربرابر تغییر می شود ؟
الف  -عادت
ب  -تشویق
ج  -تنبیه
د  -تفكر
 169در تعریف مدل كنترل انسانی كدام گزینه صحیح نمی باشد؟الف  -تعامل و تجربه های همكاری جویانه
ب  -خود كنترلی دانش آموزان به جای كنترل معلم
ج  -ارتباط دو جانبه بین شاگردان و معلمان
د  -قدرت و ارتباط یك طرفه و از باال به پائین
 170منظور از تاثیر پیگمالیون چیست؟الف  -تاثیر شخصیت مدیران
ب  -تاثیر دانش مدیران
ج  -تاثیر نگرش مدیران
د  -تاثیر مهارت مدیران
 171كدام یك از عبارت های زیر از چرخش های تحولی آموزش و پرورش تلقی نمی شود؟الف  -رقابت بین دانش آموزان
ب  -از دانش آموز منفعل به فعال
ج  -از حافظه محوری به كسب شایستگی ها
د  -از كنترل بیرونی به مسئولیت پذیری
 172كدام یك از عبارت های زیر در چرخش تحولی زیر نظام برنامه درسی تلقی نمی شود؟الف  -از برنامه درسی نتیجه محور به پیامد محور
ب  -جدا سازی برنامه های آموزشی و پرورشی
ج  -از برنامه درسی موضوع محور به برنامه درسی مبتنی بر ساحت های تربیت
د  -از یادگیری موضوعات به فرآیند دستیابی به اندیشه ورزی
 173در ارزشیابی فرآیندی:الف  -ارزشیابی از نحوه یادگیری دانش آموزان مهم است
ب  -ارزشیابی با تدریس تلفیق می شود
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ج  -فرصت خودارزیابی به دانش آموزان داده می شود
د  -هر سه مورد
 174برنامه های درسی تابع:الف  -كتاب های درسی است
ب  -روش تدریس معلمان است
ج  -نیاز ها و ویژگی های دانش آموزان است
د  -روش های ارزشیابی است
 175ارزشیابی از دانش آموز در گذر از هر دوره تحصیلی باید بر اساس...؟الف  -سطح شایستگی های تعیین شده
ب  -استاندارد های برنامه درسی
ج  -نظر معلمان
د  -هر سه مورد
  176توجه به محوریت نقش خانواده مربوط به كدام مرحله از تربیت است؟الف  -مرحله دوم تربیت
ب  -مرحله چهارم تربیت
ج  -مرحله سوم تربیت
د  -مرحله اول تربیت
 177مدرسه به عنوان سازمان یادگیرنده یعنی؟الف  -حاكمیت تفكر سیستمی در مدرسه
ب  -حاكمیت كار تیمی و مشاركتی در مدرسه
ج  -حاكمیت یادگیری تیمی در مدرسه
د  -هر سه مورد
 178فرهنگ درس پژوهی در مدرسه یعنی؟الف  -شركت معلمان در جشنواره های تدریس برتر
ب  -یادگیری تیمی معلمان با هم
ج  -ارزیابی تدریس معلمان
د  -بكارگیری روش های تدریس برتر
 179سند برنامه درسی ملی؟الف  -جهت گیری كالن برنامه های درسی
ب  -نقش جامع یادگیری
ج  -چارچوب كالن برنامه های درسی
د  -هرسه مورد
 180سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یعنی؟الف  -برنامه عملیاتی
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ب  -تفكر برنامه ریزی
ج  -برنامه ریزی راهبردی
د  -هر سه مورد

  181بر اساس مبانی نظری سند تحول عموم مدارس در صورت امكان به صورت...؟الف  -نمونه دولتی اداره می شوند
ب  -هیأت امنایی اداره می شوند
ج  -دولتی اداره می شوند
د  -غیر دولتی اداره می شوند
 182كدام یك از ویژگی های زیر از ویژگی های مدرسه بر اساس سند تحول می باشد؟الف  -مدرسه خود ارزیاب است
ب  -مدرسه یادگیرنده
ج  -مدرسه مشاركت جو است
د  -هر سه مورد
 183سند برنامه درسی ملی از مصوبات:الف  -شورای عالی انقالب فرهنگی است
ب  -وزارت آموزش و پرورش است
ج  -شورای عالی آموزش و پرورش است
د  -سازمان پژوهش و برنامه ریزی است
 184كدام یك از ویژگی های زیر از ویژگی های مدرسه بر اساس سند تحول می باشد؟الف  -مدرسه خود ارزیاب است
ب  -مدرسه یادگیرنده
ج  -مدرسه مشاركت جو است
د  -هر سه مورد
 185چرا دانش آموزان باید شایستگی ها را كسب كنند؟الف  -برای درك موقعیت خود و دیگران
ب  -دستیابی به حیات طیبه
ج  -شكل گیری هویت متعادل
د  -هر سه مورد
 186در كسب شایستگی ها كدام گزینه غلط است؟الف  -معلم محوری
ب  -فرآیند محوری
ج  -موقعیت محوری
د  -دانش آموز محوری
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 187تعداد اهداف كالن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش كدام است؟الف 10 -
ب5-
ج6-
د8-
 188ارزشیابی با توجه به رویكرد فطرت گرایی بیشتر تأكید بر ..................دارد.الف  -ارزشیابی از میزان یادگیری
ب  -ارزشیابی پایانی
ج  -خود ارزیابی
د  -ارزشیابی كمی
 189با توجه به رویكرد فطرت گرایی مدیر مدرسه؟الف  -مسئول خلق موقعیت های تربیتی و آموزشی است
ب  -معلمی مؤمن ،خالق و متعهد است
ج  -برقرار كننده روابط صحیح در مدرسه
د  -هر سه مورد
 190مهمترین وظیفه مدیر مدرسه در ارتباط با خانواده ها كدام است؟الف  -برگزاری جلسات آموزشی
ب  -گزارش های مدرسه
ج  -تبیین برنامه های مدرسه
د  -نظرسنجی از كیفیت مدرسه
 191كدام گزینه در مورد ارزشیابی متوسطه درست است؟الف  -تلفیقی است
ب  -فرآیندی است
ج  -نتیجه محور است
د  -هر سه مورد
 192كدام گزینه در مورد ارزشیابی ابتدایی درست است؟الف  -فرآیندی است
ب  -نتیجه محور است
ج  -كیفی وتوصیفی است
د  -گزینه "الف "و" ج" صحیح است
 193برای گذر از دوره های تحصیلی ارزشیابی باید؟الف  -تلفیقی باشد
ب  -فرآیند محور باشد
ج  -كمی باشد
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د  -نتیجه محور باشد
 194برای گذر از دوره های تحصیلی ارزشیابی باید؟الف  -بر اساس آزمون مدرسه باشد
ب  -بر اساس آزمون تلفیقی باشد
ج  -بر اساس استاندارد ملی باشد
د  -بر اساس آزمون نهایی باشد
 195در برنامه ریزی ساالنه ی مدرسه كدام گزینه مهم تر است؟الف  -تعیین فعالیت ها
ب  -تعیین اقدامات
ج  -تعیین وضع موجود
د  -تعیین زمانبندی
 196تعیین وضع موجود یعنی؟الف  -تحلیل عملكرد آینده مدرسه
ب  -تحلیل عملكرد فعلی مدرسه
ج  -تحلیل عملكرد گذشته مدرسه
د  -هیچ كدام
 197كدام عبارت در خودارزیابی درست است؟الف  -خودارزیابی در تدوین برنامه
ب  -خودارزیابی در اجرای برنامه
ج  -خودارزیابی پایانی
د  -هر سه مورد
 198مهمترین نقش معلم در كالس درس ............می باشد.الف  -تشویق كردن
ب  -آزمون گرفتن
ج  -یاد دادن
د  -انگیزه دادن
 199الزمه برنامه ریزی راهبردی در مدرسه توجه به ................می باشد.الف  -مأموریت
ب  -اهداف
ج  -وظایف
د  -هر سه مورد
 200از وظایف اصلی مدیر مدرسه تلقی نمی شود؟الف  -برقراری تعامل و هم افزایی بین كاركنان
ب  -انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی
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ج  -بهبود فرهنگ سازمانی
د  -توسعه خالقیت فردی و سازمانی

  201بازنگری و به روز رسانی برنامه درسی ملی در چه فاصله زمانی انجام می شود؟الف  10 -تا  15سال
ب  1 -تا  5سال
ج  5 -تا  7سال
د  5 -تا  10سال
 202ارزشیابی از برنامه های درسی پس از گذشت چند سال انجام می شود؟الف  3 -سال
ب  4 -سال
ج  5 -سال
د  2 -سال
 203اهداف حوزه های یادگیری از كدام منبع استخراج می شود؟الف  -اهداف دوره های تحصیلی
ب  -شایستگی های پایه
ج  -اهداف خاص حوزه های یادگیری
د  -هر سه مورد
 204دوره پیش دبستانی دوره ای است؟الف  -رسمی و غیر اجباری
ب  -غیر رسمی و اجباری
ج  -غیر رسمی و غیر اجباری
د  -غیر رسمی
 205برنامه درسی تجویزی با كدام رویكرد باید طراحی شود؟الف  -كتاب محور
ب  -موضوع محور
ج  -دانش آموز محور
د  -مسئله محور
 206ساعات كار هفتگی در مدارس دوره ابتدایی كدام است؟الف 30 -
ب 35 -
ج 25 -
د 28 -

سواالت انتخاب و انتصاب مدیران برگزارشده در سال 1398
http://ltmsnews.ir/
 207بر اساس دیدگاه هرسی و بالنچارد  ،كدام عامل  ،نقش اصلی و تعیین كننده در تعیین سبك مدیریتیدارد؟
الف  -سطح بلوغ و رشد افراد
ب  -محیط و شرایط
ج  -نیاز های كاركنان
د  -اهداف و وظایف
 208بر اساس نظریه اریك برن وقتی فردی نگرش خوب نسبت به خود و نگرش بد نسبت به دیگراندارد نتیجه آن چه خواهد شد ؟
الف  -موجب مردم گریزی می شود.
ب  -رابطه ی سلطه پذیر و نابرابر شكل می گیرد .
ج  -به خود خواهی و فاصله گرفتن از دیگران منجر می شود
د  -به راحتی با دیگران ارتباط برقرار نمی كند .
  209كدام گزینه بیانگر نشانه و عالئم رفتار نابهنجار تهاجمی یا پرخاشگرانه است ؟الف  -رفتارهایی كه به منظور جلب توجه و نشان دادن خود انجام می شود.
ب  -وقتی كه افراد در برابر در خواست انجام كاری مقاومت می كنند.
ج  -افراد در رفتار با دیگران به انتظارات و خواسته های آنان توجهی نمی نمایند.
د  -وقتی افراد ب ه منظور رسیدن به خواسته خود به دیگران آسیب جسمی  ،عاطفی و روانی وارد می كنند
 210استفاده از راهبرد تنبیه در اصالح رفتار تحت چه شرایطی مجاز است ؟الف  -هنگام سر زدن رفتار های نابهنجار
ب  -در صورت نتیجه نگرفتن از تشویق
ج  -با هماهنگی والدین و همكاری آنان
د  -با دقت كامل و بدون ایجاد تنفر و ترس به صورت محدود و موقت
 211رسالت نظام آموزش و پرورش كدام است؟الف  -فراهم آوردن فضای فیزیكی مناسب.
ب  -فراهم آوردن زمینه نظام مند و عادالنه امكانات و تجهیزات.
ج  -فراهم آوردن زمینه جذب نیروی انسانی شایسته.
د  -فراهم آوردن زمینه نظام مند و عادالنه كسب شایستگی ها.
  212توسعه خالقیت فردی و سازمانی مربوط به وظایف كدامیك از زیر نظام های زیر است؟الف  -نیروی انسانی
ب  -برنامه درسی
ج  -مدیریت و راهبری
د  -پژوهش و ارزشیابی
 213رویكرد زیر نظام برنامه درسی كدام است؟الف  -یكپارچه نگری
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ب  -تعالی هویت
ج  -موقعیت محوری
د  -همه موارد
 214كدام یك از محورهای زیر جزء كاركردهای اختصاصی نظام آموزش و پرورش است ؟الف  -بسترسازی برای كسب شایستگی های پایه
ب  -گسترش روحیه استقالل طلبی
ج  -تقویت هویت ملی
د  -گسترش عدالت آموزشی
 215مدت زمان آموزش در دوره متوسطه اول كدام است؟الف 1110 -
ب 925 -
ج 1295 -
د 1200 -
 216كدام گزینه از نتایج برقراری روابط انسانی در مدرسه نیست.الف  -احساس سودمندی
ب  -انگیزش
ج  -اعتماد به نفس
د  -خوشرویی
 217كدام گزینه در خصوص هدایت تحصیلی و تربیتی درست است؟الف  -مربوط به دوره اول متوسطه می شود.
ب  -مربوط به دوره دوم متوسطه می شود.
ج  -مربوط به همه دوره های تحصیلی می شود
د  -مربوط به دوره ابتدایی می شود.
 218كدام یك از عناصر زیر ،عنصر اصلی در الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی است؟الف  -تعقل
ب  -ایمان
ج  -اخالق
د  -علم
  219توجه به تمام ساحت های تربیتی مربوط به كدام اصول حاكم بر برنامه های درسی است؟الف  -تعادل
ب  -تفاوت های فردی
ج  -جامعیت
د  -نقش یادگیرنده
 220 -كدام عبارت در خصوص بكارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات درست نیست؟
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الف  -فناوری اطالعات و ارتباطات جنبه تكمیلی دارد تا جایگزینی
ب  -فناوری اطالعات و ارتباطات یكی از اصول فرآیند یاددهی ،یادگیری است.
ج  -فناوری اطالعات و ارتباطات جنبه جایگزینی دارد تا تكمیلی.
د  -استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات نباید بچه ها را از تجربه مستقیم محروم سازد.
 221كدامیك از موارد زیر در خصوص دفتر روزنامه عمومی صحیح است ؟الف  -دفتری است كه حساب های یك موسسه به تفكیك در آن نگهداری می شود .
ب  -ت هیه صورت های مالی از روی دفتر روزنامه عمومی امكان پذیر است.
ج  -دفتری است كه كلیه معامالت و عملیات مالی موسسه به تفكیك در آن نگهداری می شود
د  -الف و ب صحیح است
 222اجزای تشكیل دهنده معادله حسابداری چیست ؟الف  -دارایی = بدهی  -سرمایه
ب  -دارایی = بدهی  +سرمایه
ج  -دارایی = سرمایه
د  -دارایی  +بدهی = سرمایه
 223کدام مورد از موارد زیر باعث می شود که مانده موجودی بانک در دفاتر کمتر از مانده طبقصورت حساب بانک باشد؟
الف  -عدم ارائه چکهای پرداختی توسط بستانکاران
ب  -عدم ثبت هزینه ها ی کار مزد بانکی در دفاتر
ج  -عدم وصول چکهای مشتریان
د  -اشتباهات از طرف بانک
 224وجوه تنخواه برای چه پرداختهایی استفاده می شود؟الف  -خریدهای کلی
ب  -خریدهای جزئی و پرداخت هزینه های فوری
ج  -خرید كاال
د  -پرداخت دستمزد
 225دالیل افتتاح حساب بانكی در واحد آموزشی:الف  -تغییر مكان واحد آموزشی
ب  -تغییر مدیریت واحد آموزشی
ج  -هردو
د  -هیچكدام
 226برابر با ماده  87آیین نامه اجرایی مدارس  ........................ ،متشكل از مدیر ،رئیس انجمناولیاء و مربیان  ،و نماینده معلمان می باشد .
الف  -انجمن اولیاء و مربیان
ب  -شورای دبیران
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ج  -شورای مدرسه
د  -شورای مالی مدارس
 227در صورتی كه تصمیم های اتخاذ شده در انجمن اولیاء و مربیان یا هریك از شوراهای مدرسه  ،بانظر مدیر مغایر باشد  ،مدیر.....
الف  -موضوع را به اداره آموزش و پرورش مربوط منعكس كرده و رای و نظر رئیس اداره متبوع الزم
االجراست
ب  -مستقل عمل نموده و با توجه به مسئولیت پاسخگویی خویش  ،تصمیمات را منقضی نماید .
ج  -موضوع را به جلسات بعد موكول كرده و دراین فاصله سعی در تغییر نظرات اعضاء نماید .
د  -باید تابع اكثریت آراء بوده و تصمیمات اتخاذی را اجرا نماید.
  228بكارگیری نیروهای آزاد ،تحت هر عنوان(حق التنظیف ،حق الزحمه بگیر ،حق التدریس و:...توسط مدیران آموزشگاه به چه صورتی می تواند صورت پذیرد؟
الف  -با تصویب انجمن اولیاء و مربیان یا شورای مدرسه
ب  -خارج از مقررات بوده و ممنوع می باشد
ج  -موارد الف و ب
د  -با اطالع و هماهنگی اداره
  229در صورت تعیین مجازات بند"و"(تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پست های مدیریتی :ازسوی هیأت در خصوص مدیر آموزشگاه و ابالغ به وی:
الف  -مدیر می توا ند به رأی صادره اعتراض و تا زمان صدور رآی هیأت تجدید نظر به مدیریت خود
ادامه دهد.
ب  -مدیر بالفاصله و پس از رؤیت رأی بركنار می شود
ج  -ا گر مدیر به دیوان عدالت اداری شكایت نماید ،لزومی به بركناری وی نمی باشد.
.
د  -مجازات بند"و" اساسا در مورد مدیران قابل اجرا نیست
 230رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان بر عهده چه مرجعی است؟الف  -واحد ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات
ب  -واحد حراست
ج  -هیئت بدوی
د  -رئیس اداره
« 231 -کارکرد سازمانی (مدرسهای :درخصوص رشد و توسعه حرفهای معلمان است که موجب بهبود
عملکرد آموزرشی و پیشرفت تحصیلی دانشآموز میشود ».تعریفی است از...
الف  -تحقیق درعمل
ب  -رشد حرفهای معلمان
ج  -نظارت آموزشی
د  -مربیگری همتا
 232در کارکرد اساسی برای ناظران آموزشی« ،رشد حرفهای معلمان» به چه معناست؟الف  -فراهم کردن فرصتهای یادگیری برای معلمان ،آموزش و بهسازی مداوم معلمان بهمنظور بهبود
کیفیت آموزش در مدرسه
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ب  -مطالعه نظام مند معلمان از آنچه که در کالس درس و مدرسه با هدف بهبود یادگیری روی میدهد.
ج  -فراهم نمودن بستری که همه معلمان با یکدیگر بهصورت گروهی تصمیمگیری نمایند.
د  -ارتباط مستمر و شخصی با تک تک معلمان برای مشاهده و کمک بهآموزش کالسی.
 233در «مربیگری همتا» هدایت فرآیند بهعهده چه کسی است؟الف  -معلم ناظر
ب  -معلمی که گزارش ثبت میکند.
ج  -معلمی که مورد مشاهده قرارمیگیرد
د  -دانشآموزان
« 234 -لبخند وتائید با حرکت سر» و « بسیارخوب» به ترتیب جزء کدام یک از مهارت های سه گانه
ارتباطی هستند؟
الف  -گوش کردن -عالئم غیر کالمی
ب  -عالئم غیرکالمی -عالئم غیرکالمی
ج  -عالئم غیرکالمی -گوش کردن
د  -عالئم غیرکالمی -تفکر و شفاف سازی
 235کدام یک از عوامل زیر جزء عوامل مهم در «تدریس مؤثر» نیست؟الف  -توانایی معلم در برقراری ارتباط – منطق راهبردی معلم یا روش به کارگرفته شده
ب  -بررسی کاردانشآموزان – رفتارهای ویژه – تکنولوژی
ج  -عملکرد معلم در انجام وظایف یا کارهایی که با استفاده یا کاربرد وسیله باید انجام شود
د  -اثر تقویت انگیزه در تدریس -کیفیت روابط شخصی بین معلم و شاگردان -محتوا
 236در مواردی که معلم تجربه کافی نداشته و در حل مشکل دچار سردرگمی شده است ،کدام یک ازرویکردهای زیر ،بسیار کاربرد دارد؟
الف  -رویکرد آگاهی دهندۀ دستوری
ب  -رویکرد غیردستوری
ج  -رویکرد مبتنی برهمکاری
د  -رویکرد کنترل دستوری
 237تصویری از آینده سازمان که آرمانی و ایده آل است را  ...............گویند.الف  -استراتژی
ب  -برنامه
ج  -چشم انداز
د  -ماموریت
 238کدام یک بیانگر تعریفی روشن از « مربیگری همتا » - peer supervisionاست؟الف  -یک فرآیند داوطلبانه و محرمانه است که در آن معلمان حرفه ای واجد صالحیت و آموزش دیده،
کار یکدیگر را مشاهده و با یکدیگر بحث می کنند تا تجربیات و تخصص خود را به اشتراک بگذارند
ب  -یک فرآیند داوطلبانه و محرمانه است که در آن معلمان حرفه ای کار یکدیگر را مشاهده و با یکدیگر
بحث می کنند
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ج  -یک فرآیند د اوطلبانه و محرمانه است که در آن معلمان حرفه ای تجربیات و تخصص خود را به
اشتراک میگذارند.
د  -یک فرآیند اجباری و اداری است که در آن معلمان حرفه ای واجد صالحیت و آموزش دیده ،کار
یکدیگر را مشاهده و بایکدیگر بحث می کنند تا تجربیات و تخصص خود را به اشتراک بگذارند.
 239مراحل «فرآیند حل مسأله» عبارتند از:الف  -شناسائی مشکل -انتخاب مناسب ترین طرح یا راه حل – اجرای راه حل – ارزشیابی نتایج راه حل
ها یا طرح های عملیاتی
ب  -شناسائی مشکل -تشخیص علل مشکل – اجرای راه حل – ارزشیابی نتایج راه حل ها یا طرح های
عملیاتی
ج  -تشخیص علل مشکل – انتخاب و اجرای مناسب ترین راه حل – ارزشیابی نتایج راه حل ها یا طرح
های عملیاتی
د  -شناسائی مشکل -تشخیص علل مشکل – توسعه طرح های عملیاتی و انتخاب مناسب ترین طرح یا راه
حل – اجرای راه حل – ارزشیابی نتایج راه حل ها یا طرح های عملیاتی
  240برای برقراری ارتباط اثربخش و مثبت(بین ناظر و معلم :سه دسته مهارت وجود دارد کهعبارتنداز:
الف  -مهارت های گوش دادن ،مهارت های غیرکالمی ،مهارت های تفکر و شفاف سازی
ب  -مهارت های انسانی ،مهارت های فنی ،مهارت های ادراکی
ج  -مهارت های عمومی ،مهارت های تخصصی ،مهارت های حرفه ای
د  -الف و ج صحیح است

 241از تعاریف ارائه شده از راهنمایی چنین استفاده می شود؟الف  -غرض از راهن مایی به فرد ،کمک به تصمیم گیری آگاهانه ،عاقالنه و حُسن انتخاب است
ب  -راهنمایی منحصر و محدود به یک جنبه از زندگی نیست
ج  -راهنمایی و تعلیم و تربیت الزم و ملزوم یکدیگرند
د  -همه موارد صحیح است
 242مهمترین عاملی که در ضرورت راهنمایی و توسعه آن در نظام های آموزش و پرورش مؤثر بودهاست ،چیست؟
الف  -وجود استعدادهای عمومی و اختصاصی در دانش آموزان و ضرورت شناخت و پرورش تدریجی و
سنجش آنها
ب  -کمک به افرا دی که دارای مشکالت حاد و اختالالت عمیق شخصیتی هستند که بایستی از طریق
روان درمانی به حل مشکالت آنان پرداخت
ج  -دو عامل درو نی (مذهبی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صنعتی :و عامل بیرونی (زمینه های زیستی و روانی:
عامل پیدایش و گسترش راهنمایی بوده است
د  -هیچ کدامیک از موارد فوق
243 -منظور از خدمت برنامه ریزی تحصیلی ،شغلی چیست ؟
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الف  -کلیه اقداماتی که از طرف راهنمایان و سایر کارکنان مدرسه انجام می گیرد تا شناخت همه جانبه ای
از دانش آموزان امکان پذیرگردد
ب  -هدف این خدم ت در مدارس دانش آموزان را یاری می دهد تا از طریق ترکیب و تلفیق اطالعات
مربوط به محیط ،مشکالت خود را حل کنند
ج  -هدف ،یاری دادن به دانش آموزان در دوره های تحصیلی است تا بتوانند در تهیه طرح آینده خود در
امر تحصیل یا شغل آینده توفیق یابند
د  -هدف ،برقراری ارتباط اساسی بین دانش آموزان و مشاوران است
 244هدف اساسی از راهنمایی بصورت گروهی چیست؟الف  -مواردی که فرد با انحرافاتی رو به رو شده است و از راهنما کمک می طلبد
ب  -پیشگیری از بروز مسائل در آینده است
ج  -بهره وری و صرفه جویی در وقت و هزینه است
د  -موارد ب و ج صحیح است
 245مرحله انتخاب های رؤیایی شغل درچه دوره سنی است؟الف  -از کودکی تا  11سالگی است
ب  -از  11تا  17سالگی است
ج  -از سن  17سالگی آغاز می شود
د  -از  14تا  16سالگی است
ً
 246بر مبنای این نظریه « انسان ذاتا تمایل دارد که در جهت نیل به خودشکوفایی کوشش کند»الف  -نظریه مراجع محوری
ب  -نظریه واقعیت درمانی
ج  -نظریه عقالنی ـ عاطفی
د  -نظریه رفتاردرمانی
 247در روش مشاوره غیرمستقیم آنچه محور اصلی مشاوره می باشد؛ این است که :الف  -مراجع و رساندن وی به مرحله تشخیص و حل مشکل به وسیله خودش است
ب  -در این روش مراجع و مشاور با هم فکر می کنند و گاه نقش رهبری با مشاوره است و گاه با مراجع
ج  -در تمام مراحل مشاوره ،نقش رهبری بر عهده مشاور است و وی فعاالنه عمل می کند
د  -ارجاع دادن مراجع به مراکز و اشخاص صالحیت دیگر مورد توجه قرار می گیرد
 248کدام عبارت زیر صحیح می باشد.الف  -شرح حال ساز مان یافته بمنظور کشف و سنجش مختلف روانی ،مانند هوش ،استعدادهای مختلف و
رغبت به کار می روند
ب  -مقیاس درجه بندی رفتار بدلیل اهمیتی که در شناخت آدمی دارد مورد توجه سازمان های متعدد قرار
نمی گیرد
ج  -پرسشنامه « باز » ؛ در آن پاسخ سؤال نیز همراه پرسش مطرح می شود و دانش آموز باید از بین
پاسخ ها ،پاسخ موردنظر را انتخاب کند
د  -مشاهده ،نوعی توجه آگاهانه است و دقت در اعمال و رفتار فرد بدون دخل و تصرف است
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 249این روش جامع ترین روش هاست .چارچوبی ارائه می دهد که روان شناس می تواند همهمشاهدات و اطالعات جمع آوری شده بوسیله سایر فنون را تلفیق کند.
الف  -مطالعه موردی
ب  -کارنامه تحصیلی
ج  -مصاحبه مشاوره ای
د  -پرسشنامه
 250چه عواملی استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره را در دوره متوسطه اول ضروری می سازد؟الف  -لزوم هدایت دانش آموزان به شاخه ها و رشته های تحصیلی
ب  -بروز استعدادهای عمومی در این دوره
ج  -شکل گیری هویت سالم و شکل گیری شخصیت آنان
د  -همه موارد صحیح می باشد
  251بر نامه ساالنه مدارس پس از تنظیم باید به تأئید کدام رکن از ارکان مدرسه برسد؟الف  -انجمن اولیا و مربیان
ب  -شورای معلمان
ج  -شورای مدرسه
د  -مدیر و انجمن اولیا و مربیان
 252بهبود فرآیند تصمیم گیری و ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی و اداری و تدوینبرنامه های ساالنه مدرسه بر عهده......
الف  -شورای مدرسه
ب  -شورای معلمان
ج  -مدیر
د  -انجمن اولیاء ومربیان
 253همکاری در تنظیم برنامه امتحانات داخلی مدرسه بر عهده....الف  -مدیر و شورای مدرسه
ب  -شورای مدرسه یا شورای معلمان
ج  -انجمن اولیا و مربیان
د  -شورای دانش آموزی
 254پذیرش دانش آموز به صورت مستمع آزاد در مدارس به چه شیوه ای امكان پذیر است؟.
الف  -با نظر شورای مدرسه مجاز است
ب  -پذیرش دانش آموز به صورت مستمع آزاد ممنوع است
ج  -با نظر رئیس اداره محل مجاز است.
.
د  -با موافقت کمسیون خاص مجاز است
 255طبق ماده  44آیین نامه اجرایی مدارس ،انتقال دانش آموزان در جریان سال تحصیلی از یكمدرسه به مدرسه دیگر در همانمنطقه درصورت موافقت كدام یك از مراجع ذیل ،تا یك ماه قبلاز شروع
امتحانات پایانی بالمانع خواهدبود.

سواالت انتخاب و انتصاب مدیران برگزارشده در سال 1398
http://ltmsnews.ir/
الف  -با موافقت کمسیون خاص منطقه بالمانع است
.
ب  -با موافقت آموزش و پرورش مبدأ بالمانع است
ج  -باموافقت مدیر مدرسه مبدأ بالمانع است.
د  -با موافقت مدیر مدرسه مقصد بالمانع است.
 256برگزاری امتحان به صورت چند گزینهای ،امالی صحیح غلط ،دادن وقت اضافی ،جایگزینكردننمره بخش كتبی به جای شفاهی یا بالعكس درامتحانات داخلی ،با توجه به شرایط خاص
جسمانیافراد (اختالالت حركتی  ،ناسازگار بدنی  ،عدم تعادل بر عهده.....؟
.

الف  -كمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش
ب  -شورای معلمان مدرسه
ج  -مدیر مدرسه
د  -اداره سنجش و امتحانات منطقه
 257بر اساس تبصره  1ماده  20آیین نامه اجرایی مدارس ،برای اثربخشی بیشتر شورای دانشآموزان ،در غیاب معاونان یا مربیان امور تربیتی چه كسی هدایت جلساتشورایدانشآموزان و مشكالت
آنان را پیگیری مینماید.
الف  -مدیر مدرسه
ب  -یكی از معلمان مدرسه به انتخاب مدیر
ج  -مشاور مدرسه با هماهنگی معاون مدرسه
د  -رئیس انجمن اولیا و مربیان به انتخاب مدیر مدرسه
 258دانشآموزانی كه امتحانات آنان به علل مختلف از قبیل حوادث غیرمترقبه  ،بالیایطبیعی برگزارنشده و یا اوراق امتحانی آنان مفقود یا معدوم گردیده است ،با تأییدكمیسیون خاص اداره آموزش و
پرورش حداكثر تا چه زمانی می تواننددر امتحانمجدد شركت نمایند.
الف  -حداكثر تا سه روز پس از پایان ایام امتحانات
ب  -حداکثر ده روز پس از پایان ایام امتحانات
ج  -حداكثر تا یك هفته پس از پایان ایام امتحانات
د  -در اولین فرصت و حداكثر تا یك ماه پس از پایان ایام امتحانات
 259كدام گروه از دانش آموزان مجازند یك سال بیش از سایر دانش آموزان درمدارس بزرگساالنتحصیلكنند و همچنین درهر نیمسال یا دوره تابستانی یك عنوان درسی بیش از سقف واحدهای
مجازانتخاب نمایند.
الف  -دانش آموزان با نیازهای ویژه
ب  -ایثارگران
ج  -فرزندان شهدا
د  -اعضای شورای دانش آموزی
 260ادامه تحصیل دانش آموزان ازدواج كرده...............الف  -طبق مقررات می توانند در مدارس بزرگساالن ثبت نام و ادامه تحصیل نمایند.
ب  -با رعایت سادگی كامل و خودداری از ابراز مسائل ازدواج با دیگر دانشآموزان،مانند سایرین
درمدارس روزانه به تحصیل ادامه دهند
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ج  -درصورت داشتن شرایط سنی در مدارس روزانه ثبتنام نمایند و بدون حضور در
كالس،مانندسایرین در امتحانات شركت نمایند .
د  -تا زمانی كه ازدواج دانش آموز در شناسنامه درج نشده باشد ،می تواند در مدارس روزانه ادامه
تحصیل دهد.
 261كدام گزینه تعریف کامل تری از روابط حسنه را بیان می کند ؟الف  -ایجاد احساس رضایت و خشنودی و سودمندی در فرد
ب  -رابطه دو طرفه با درك متقابل احساسات و نیاز های یكدیگر
ج  -رابطه مثبت و هدفدار
د  -پاسخگویی به نیاز های کلی افراد
 262این عبارت "انسانها در شرایط عادی همان شكلی كه ما عواطف خود را به آنها منتقل می كنیمعواطف و احساسات خود را به ما منتقل می كنند" بر كدام اصل یا قانون در برقراری روابط
حسنه اشاره دارد ؟
الف  -رضایت و خشنودی
ب  -انتقال عواطف
ج  -دوری از جدایی و ستیزه
د  -تعادل مبادله
 263در كدامیك از راهكارهای پیشنهادی كیمبل وایلز درخصوص ایجاد جو رضایت بخش عاطفی درمدرسه برایجاد فرصت بیان ایده ها توسط معلمین ،تاکید شده است؟
الف  -تشویق به فعالیت های اجتماعی
ب  -توجه و احترام به عقاید و پیشنهاد ها
ج  -توجه به مشكالت و نیازها
د  -تشكیل جلسات مالقات
 264باال بردن سطح آگاهی اولیا و تقویت شناخت آنان از مسئولیت شان در ارتباط با تعلیم وتربیت یعنی:
الف  -داشتن نگاه داشتن سیستمی و متمركز به آموزش و پرورش
ب  -داشتن نگاه سیستمی و همه جانبه به آموزش وپرورش
ج  -داشتن نگاه داشتن نگاه سیستمی و متمركز به آموزش عمومی
د  -داشتن نگاه سیستمی و همه جانبه به آموزش عمومی
 265كدام مورد از آثار مثبت و سازنده روابط حسنه با اولیا و جلب همكاری آنان نمی باشد.الف  -كمك به شناخت ویژگی های روانی جسمی اخالقی
ب  -توانمند سازی اولیا در جهت تدریس محتوای آموزشی به دانش آموزان
ج  -بررسی نارسایی های آموزشی و اشكاالت كار دانش آموزان
د  -كمك به شناخت وضع خانواده از نظر فرهنگی و اقتصادی
 266عبارت "انسان با بهره گیری از قدرت فكر خود و دیگران راه حل های مختلف مرتبط با زندگی رامورد ارزیابی قرار می دهد و راه حل مناسب را انتخاب و آن را به كار می بندد" بیانگر توجه به کدام
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گزینه است ؟
الف  -تفكر
ب  -تصمیم گیری
ج  -تجزیه و تحلیل
د  -تعقل
 267احساس تعلق و ارزش دادن به اهداف و ارزش های سازمانی و افتخار به عضویت در آن بیانگركدامیك از عوامل موثر بر میزان مشاركت دادن كاركنان در امور سازمان است ؟
الف  -میزان دانش
ب  -میزان تجربه
ج  -میزان تعهد
د  -میزان انگیزه
 268در کدام نظریه علمی زیر مدیر سعی می كند با كارمند خود در تشخیص اهداف ،روش ها ومراحل دستیابی به آنها توافق برسد ؟
الف  -مدیریت مشاركت جویانه
ب  -مدیریت علمی
ج  -مدیریت برمبنای اهداف
د  -مدیریت كنترل كیفیت فراگیر
 269كدام تقویت از قدرتمند ترین تقویت کننده های در دسترس برای تغییر رفتار دانش آموزان است ؟الف  -منفی
ب  -اجتماعی
ج  -مثبت
د  -فردی
 270كدام مورد از تعریف یادگیری اجتنابی می باشد ؟الف  -تشویق یك فرد به خاطر انجام رفتار های قابل قبول
ب  -جزای ناموافق یا ناخوشایند به رفتار نامطلوب فرد
ج  -كاهش یا از بین بردن رفتار نامطلوب به علت عدم به كارگیری تقویت مثبت
د  -اجتناب از تنبیه كسی كه از انجام كارنامطلوبی دست بر می دارد
 271كدام یك از عبارت های زیر از چرخش های تحولی آموزش و پرورش تلقی نمی شود؟الف  -از حافظه محوری به كسب شایستگی ها
ب  -رقابت بین دانش آموزان
ج  -از دانش آموز منفعل به فعال
د  -از كنترل بیرونی به مسئولیت پذیری
 272كدام یك از عبارت های زیر در چرخش تحولی زیر نظام برنامه درسی تلقی نمی شود؟الف  -از برنامه درسی نتیجه محور به پیامد محور
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ب  -جدا سازی برنامه های آموزشی و پرورشی
ج  -از برنامه درسی موضوع محور به برنامه درسی مبتنی بر ساحت های تربیت
د  -ز یادگیری موضوعات به فرآیند دستیابی به اندیشه ورزی
 273در ارزشیابی فرآیندی:الف  -ارزشیابی از نحوه یادگیری دانش آموزان مهم است
ب  -ارزشیابی با تدریس تلفیق می شود
ج  -فرصت خودارزیابی به دانش آموزان داده می شود
د  -هر سه مورد
 274برنامه های درسی تابع:الف  -نیاز ها و ویژگی های دانش آموزان است
ب  -روش تدریس معلمان است
ج  -كتاب های درسی است
د  -روش های ارزشیابی است
 275ارزشیابی از دانش آموز در گذر از هر دوره تحصیلی باید بر اساس...؟الف  -سطح شایستگی های تعیین شده
ب  -استاندارد های برنامه درسی
ج  -نظر معلمان
د  -هر سه مورد
 276توجه به محوریت نقش خانواده مربوط به كدام مرحله از تربیت است؟الف  -مرحله دوم تربیت
ب  -مرحله سوم تربیت
ج  -مرحله اول تربیت
د  -مرحله چهارم تربیت
 277مدرسه به عنوان سازمان یادگیرنده یعنی؟الف  -حاكمیت تفكر سیستمی در مدرسه
ب  -حاكمیت كار تیمی و مشاركتی در مدرسه
ج  -حاكمیت یادگیری تیمی در مدرسه
د  -هر سه مورد
 278فرهنگ درس پژوهی در مدرسه یعنی؟الف  -شركت معلمان در جشنواره های تدریس برتر
ب  -ارزیابی تدریس معلمان
ج  -بكارگیری روش های تدریس برتر
د  -یادگیری تیمی معلمان با هم
279 -سند برنامه درسی ملی؟
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الف  -چارچوب كالن برنامه های درسی
ب  -نقش جامع یادگیری
ج  -جهت گیری كالن برنامه های درسی
د  -هرسه مورد
 280سند برنامه درسی ملی از مصوبات:الف  -شورای عالی انقالب فرهنگی است
ب  -شورای عالی آموزش و پرورش است
ج  -وزارت آموزش و پرورش است
د  -سازمان پژوهش و برنامه ریزی است
 281سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یعنی؟الف  -تفكر برنامه ریزی
ب  -برنامه ریزی راهبردی
ج  -برنامه عملیاتی
د  -هر سه مورد
  282بر اساس مبانی نظری سند تحول عموم مدارس در صورت امكان به صورت...؟الف  -نمونه دولتی اداره می شوند
ب  -هیأت امنایی اداره می شوند
ج  -دولتی اداره می شوند
د  -غیر دولتی اداره می شوند
 283كدام یك از ویژگی های زیر از خصوصیات مدرسه بر اساس سند تحول می باشد؟الف  -مدرسه خود ارزیاب است
ب  -مدرسه یادگیرنده
ج  -مدرسه مشاركت جو است
د  -هر سه مورد
 284كدام یك از عبارت های زیر از چرخش های تحولی آموزش و پرورش تلقی نمی شود؟الف -از حافظه محوری به كسب شایستگی ها
ب  -از دانش آموز منفعل به فعال
ج  -رقابت بین دانش آموزان
د  -از كنترل بیرونی به مسئولیت پذیری
 285چرا دانش آموزان باید شایستگی ها را كسب كنند؟الف  -برای درك موقعیت خود و دیگران
ب  -دستیابی به حیات طیبه
ج  -شكل گیری هویت متعادل
د  -هر سه مورد
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 286در كسب شایستگی ها كدام گزینه غلط است؟الف  -موقعیت محوری
ب  -معلم محوری
ج  -فرآیند محوری
د  -دانش آموز محوری
  287تعداد اهداف كالن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش كدام است؟الف 10 -
ب5-
ج6-
د8-
 288ارزشیابی با توجه به رویكرد فطرت گرایی بیشتر تأكید بر ..................دارد.الف  -خودارزیابی
ب  -ارزشیابی پایانی
ج  -ارزشیابی كمی
د  -ارزشیابی از میزان یادگیری
 289با توجه به رویكرد فطرت گرایی مدیر مدرسه:؟الف  -مسئول خلق موقعیت های تربیتی و آموزشی است
ب  -معلمی مؤمن ،خالق و متعهد است
ج  -برقرار كننده روابط صحیح در مدرسه
د  -هر سه مورد
 290مهمترین وظیفه مدیر مدرسه در ارتباط با خانواده ها كدام است؟الف  -برگزاری جلسات آموزشی
ب  -گزارش های مدرسه
ج  -تبیین برنامه های مدرسه
د  -نظرسنجی از كیفیت مدرسه
 291كدام گزینه در مورد ارزشیابی متوسطه درست است؟الف  -تلفیقی است
ب  -فرآیندی است
ج  -نتیجه محور است
د  -هر سه مورد
 292كدام گزینه در مورد ارزشیابی ابتدایی درست است؟الف  -نتیجه محور است
ب  -فرآیندی است
ج  -كیفی وتوصیفی است
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د  -گزینه "ب "و" ج" صحیح است
 293برای گذر از دوره های تحصیلی ارزشیابی باید؟الف  -فرآیند محور باشد
ب  -نتیجه محور باشد
ج  -كمی باشد
د  -تلفیقی باشد
 294برای گذر از دوره های تحصیلی ارزشیابی باید؟الف  -بر اساس آزمون مدرسه باشد
ب  -بر اساس آزمون تلفیقی باشد
ج  -بر اساس استاندارد ملی باشد
د  -بر اساس آزمون نهایی باشد
 295در برنامه ریزی ساالنه ی مدرسه كدام گزینه مهم تر است؟الف  -تعیین زمانبندی
ب  -تعیین اقدامات
ج  -تعیین فعالیت ها
د  -تعیین وضع موجود
 296تعیین وضع موجود یعنی؟الف  -تحلیل عملكرد آینده مدرسه
ب  -تحلیل عملكرد فعلی مدرسه
ج  -تحلیل عملكرد گذشته مدرسه
د  -هیچ كدام
 297كدام مورد خودارزیابی محسوب می شود؟الف  -خودارزیابی پایانی
ب  -خودارزیابی در اجرای برنامه
ج  -خودارزیابی در تدوین برنامه
د  -هر سه مورد
 298مهمترین نقش معلم در كالس درس ............می باشد.الف  -تشویق كردن
ب  -انگیزه دادن
ج  -یاد دادن
د  -آزمون گرفتن
 299الزمه برنامه ریزی راهبردی در مدرسه توجه به ................می باشد.الف  -اهداف
ب  -ماموریت

سواالت انتخاب و انتصاب مدیران برگزارشده در سال 1398
http://ltmsnews.ir/
ج  -وظایف
د  -هر سه مورد
 300از وظایف اصلی مدیر مدرسه تلقی نمی شود؟الف  -برقراری تعامل و هم افزایی بین كاركنان
ب  -توسعه خالقیت فردی و سازمانی
ج  -انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی
د  -بهبود فرهنگ سازمانی

