
 

        

        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        30303030         -- -- -- --        35353535         -- -- -- --        

  مسائل آموزش و پرورش        

  )1211047(ريزي تجميع برنامه)1211026(ريزي سنتي برنامه پيش دبستاني سنتي        

 --            
        

 3333ازازازاز1111صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  --   
 

  از صدر اسالم تا قرن چهارم هجري نهادهاي آموزش عمومي در چه محلي داير بوده است؟. 1

  هاي ديني حوزه. د  ميدان اصلي شهر. ج  جوار مساجد. ب  در مساجد. الف  

  مبنايي استوار بوده است؟در دوران صفويه روابط معلم بر چه . 2

  دوستانه. ب    اطاعت و تبعيت مطلق. الف  

  متعلم محور. د    منطقي. ج  

  مركز تربيت معلم فني پسران را ابتدا چه كساني تأسيس كردند؟. 3

  ها انگليسي. د  ها آمريكايي. ج  آلمانيها. ب  فرانسويان. الف  

يل در دوره آموزش و پرورش فراگير كاربردي علمي چه مدت براساس طرح تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش مدت تحص. 4

  است؟

    به تناسب نوع و درجه مهارت. ب    معادل سه سال. الف  

  برحسب نوع رشته تحصيلي. د    دو سال. ج  

  اند؟ اندركاران امر تعليم و تربيت در ايران ناگزير به دوباره كاري در امر اصالحات شده چرا دست. 5

  فقدان وحدت نظر و عمل. ب  ها ارزيابي از نتايج و پيشرفتنبود فرايند . الف  

  توزيع نامناسب اعتبارات. د  گيري هاي تصميم پراكندگي كانون. ج  

  شود؟ كداميك از موارد زير به عنوان دستگاه مركزي تعليم و تربيت محسوب مي. 6

  ستاد مركزي آموزش و پرورش. ب  شوراي عالي آموزش و پرورش. الف  

  ادارات كل آموزش و پرورش. د  آموزش و پرورشوزارت . ج  

  كداميك از افراد زير در شوراهاي مدرسه، معلمان و انجمن اولياء و مربيان حضور دارند؟. 7

  معاون. ب    مدير. الف  

  آموزان منتخبان اولياي دانش. د  معلمان يا نماينده شوراي معلمان. ج  

  شوند؟ تعيين ميمديران مدارس آلمان به پيشنهاد چه مقامي . 8

  مدير كل. د  شوراي معلمان. ج  شوراي مدرسه. ب  رئيس اداره. الف  

بندي آن در آلمان به عهده چه شورايي  آموزان و رتبه هاي درسي و تعيين كتب و كيفيت ارزشيابي تحصيلي دانش تعيين كتاب. 9

  است؟

  الدينانجمن و. د    آموزي شوراي دانش. ج  شوراي مدرسه. ب  شوراي معلمان.الف  

  گام نخست براي تحقق هدف تمركز زدايي چيست؟. 10

  تربيت و آماده سازي مديران. د  فرهنگ سازي. ج  تصويب قوانين. ب  تعيين بودجه. الف  

  دبستاني اولويت با چه مناطقي است؟ هاي پيش در گسترش دوره. 11

  ها مراكز استان. ب  شهرهاي صنعتي و بزرگ. الف  

  وم و دو زبانهمناطق محر. د    روستاها. ج  
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  مدت برگزاري كالس در دوره ابتدايي چند دقيقه است؟. 12

  دقيقه 60. د  دقيقه 50. ج  دقيقه 40. ب  دقيقه 30. الف  

  آموزان ابتدايي زير كمتر  از بقيه بوده است؟ كدام گروه از دانش 80- 81بر طبق آمار . 13

    ها دختران و شهري. ب    پسران، روستائيان. الف  

  ها  پسران و شهري. د    ها و روستايي دخترها. ج  

  كداميك از امتحانات در دوره راهنمايي نهايي است؟. 14

  نوبت دوم پايه دوم. ب    نوبت دوم پايه اول. الف  

  نوبت دوم و تجديدي پايه سوم راهنمايي. د    نوبت دوم پايه سوم. ج  

  داميك از موارد زير است؟ك 80-81كمترين درصد مدرك معلمان دوره راهنمايي طبق آمار سال . 15

  زير ديپلم. د  ديپلم. ج  فوق ديپلم. ب  ليسانس. الف  

  ساعات برنامه هفتگي كداميك از موارد زير از بقيه كمتر است؟. 16

  كشاورزي. د  كار دانش. ج  نظري. ب  اي حرفه -فني .الف  

  حد نصاب قبولي در كداميك از دروس زير است؟ 10نمره . 17

  عمليات ميداني. د  آزمايشگاهي. ج  هيكارگا. ب  تئوري. الف  

  شود؟ آموزاني ارائه مي دروس تكميلي به چه دانش. 18

  آموزان همه دانش. د  نظري. ج  كاردانش. ب  اي حرفه -فني. الف  

امتيازات هاي دوره راهنمايي و پايه اول متوسطه با كداميك از  آموز، امتياز نمره در فرايند تعيين مالك هدايت تحصيلي دانش. 19

  زير برابر است؟

  نظر مشاور. د  نظر معلمان. ج  نظر مدير. ب  نظر والدين. الف  

  از چه زماني كمبود دبير و مدرس در دوره متوسطه در كانون توجه مسئوالن قرار گرفته است؟. 20

  هاي مختلف در دوره متوسطه و گرايش  از زمان ايجاد رشته. الف  

  موعد دبيران متوسطهاز زمان بازنشستگي پيش از . ب  

  از زمان عدم استخدام دبير جديد در آموزش و پرورش . ج  

  التحصيالن دانشگاهي از آموزش و پرورش از زمان عدم استقبال فارغ. د  

  دومين دانشگاهي كه در ايران تأسيس شد چه دانشگاهي بود؟. 21

  دانشگاه شيراز. ب    دانشگاه ملي. الف  

  دانشگاه جنگ. د    دانشكده نفت آبادان. ج  

  هاي آموزش عالي نقش مؤثري دارد؟ هاي زير در تأمين هزينه كداميك از سازمان. 22

  هيئت دولت. ب  مجلس شوراي اسالمي. الف  

  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه. د    شوراي انقالب فرهنگي. ج  
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  باشند؟ ام درجه علمي ميهاي دولتي فاقد اعضاي هيئت علمي با كد غير از وزارت علوم ساير سازمان. 23

  مربي. ب    مربي آموزشيار. الف  

  دانشيار. د    استاديار. ج  

  هاي زير است؟ مربوط به كداميك از دوره) PHD(مدرك . 24

  دكتري تخصصي. ب    اي دكتري حرفه. الف  

  كارشناسي ارشد. د    دكتري عمومي. ج  

  باشد؟ آموزش و پرورش مطرح مي رابطه ديالكتيكي در كداميك از اصول حاكم بر شناخت مسائل. 25

  اصل تعيين منابع شناخت مسائل. الف  

  اصل انتقاد و باورهاي مردم در شناخت مسائل. ب  

  گرا در بررسي مسائل اصل برداشت نظام. ج  

  گرايي بيني و عينيت اصل واقع. د  

  آورد؟ گسترش خطي چه مسائلي را به وجود مي. 26

  دروني. د  بيروني. ج  كيفي. ب  كمي. الف  

    هاي تربيت معلم در ممالك پيشرفته چيست؟ هاي برجسته و مميز برنامه يكي از جنبه. 27

  تر بودن دوره طوالني. ب  تأكيد بر دوره كارآموزي. الف  

  هاي مكرر ارزشيابي. د    داشتن واحدهاي تربيتي. ج  

  در كداميك از كشورهاي زير تعداد محققين از ساير كشورها بيشتر است؟. 28

  آلمان. د  فرانسه. ج  ژاپن. ب  آمريكا. فال  

  هاي علمي دانشگاهي بيشترين افزايش را داشته است؟ كداميك از مرتبه 77-78بر طبق آمار مربوط به سال . 29

  مربي. د  استاديار. ج  دانشيار. ب  استاد. الف  

كيفي آموزش و پرورش از چه هاي اصالحي آموزش و پرورش ممالك موفق اصالح كمي و  نظر مسئوالن برنامه بر طبق. 30

  مقطعي بايد آغاز گردد؟

  آموزش عالي. د  متوسطه. ج  راهنمايي. ب  ابتدايي. الف  
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