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  امل بقا و دوام تمدنها مي دانند؟كدام گزينة زير را ع از نظر اجتماعي، جامعه شناسان .1

  فرهنگ - ب    خانواده -الف  

  سازمان -د    آموزش و پرورش -ج  

  ش ، به صورت غير متمركز مي باشد؟كدام گزينة زير ، مبين اداره آموزش و پرور .2

  .آموزشي را از طريق طرح و تصويب در مجلس ، تأمين مي كند دولت مركزي ، قسمت اعظم هزينه هاي -الف  

  .، آزادي عمل دارند"اجراي برنامه ها"و  "برنامه و خط مشي ها"مجريان آموزش و پرورش ، در دو بعد - ب  

  .اصول و خط مشي واحدي بر مدارس حاكم است -ج  

  .ستند، معموالً مجري مصوبات و دستورالعمل هاي مركز هواحدهاي آموزشي -د  

  تأسيس حقوقي ، چه ناميده مي شود؟ستون مقررات هر  .3

  قانون -د  قرارداد -ج  تصويبنامه  - ب  اساسنامه -الف  

  ل اجرايي يك قانون ، وضع مي شود؟كدام گزينة زير ، براي روشن ساختن معنا و مراح .4

  آيين نامه -د  بخشنامه -ج  اساسنامه - ب  تصويبنامه -الف  

  دانست؟  موزش و پرورش كشور، به صورت رسميبايد نخستين اقدام دولت ايران ، براي اداره آ را كدام گزينه زير .5

  .ق1248تصويب قانون شوراهاي آموزش و پرورش در سال -الف  

  .ق1272تأسيس وزارت علوم در سال  - ب  

  .ق1290تفكيك وزارت معارف از وزارت معارف ، اوقاف و صنايع مستظرفه در سال  -ج  

  .ق 1328شوراي عالي معارف در سال  تشكيل -د  

در وزارت فرهنگ،براي چند سال انتخاب شده ، و بركناري او   شمسي، معاون ثابت اداري ، 1336طبق قانون مصوب پنجم اسفند  .6

  تصويب چه مقامي امكان پذير بود؟ با

  سه سال، شوراي عالي فرهنگ و آموزش و پرورش -الف  

  دو سال ، وزير فرهنگ - ب  

  پنج سال، هيأت وزيران -ج  

  چهار سال ، كميسيون آموزش و فرهنگ مجلس -د  

خاص خويش در برابر چه مقامي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ، هر يك از وزيران ، مسئول وظايف  137بر اساس اصل  .7

  است؟

    نخست وزير يا معاون اول رئيس جمهور -الف  

  رئيس جمهور - ب  

      هيأت دولت -ج  

  لس شوراي اسالميمج -د  
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  بيان ، بر عهده چه كسي است؟رياست انجمن اوليا و مر .8

  قائم مقام وزير آموزش و پرورش -الف  

  معاون حقوقي و مجلس وزير آموزش و پرورش - ب  

  معاون آموزشي وزير آموزش و پرورش -ج  

  مشاور راهبردي وزير آموزش و پرورش -د  

از جمله وظايف كداميك از سازمان هاي وابسته به وزارت آموزش و  "... مدارس ، و كمك به توسعه وتكميل كتابخانه هاي" .9

  شود؟ پرورش محسوب مي

  انجمن اوليا و مربيان -الف  

  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان - ب  

  سازمان نو سازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور -ج  

  سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان -د  

بيني جمعيت الزم التعليم در گروه هاي سني و دوره هاي تحصيلي و ايجاد هماهنگي در برنامه هاي واحدهاي پيش  " .10

  ارت آموزش و پرورش محسوب مي شود؟، از وظايف كداميك از معاونت هاي وز "مختلف

  معاونت اداري و مالي -الف  

  معاونت برنامه ريزي و نيروي انساني - ب  

  معاونت آموزشي  -ج  

  معاونت مشاركت هاي مردمي و شاهد و ايثارگر -د  

   ؟، نمي باشدكدام گزينه زير ، از جمله تنگناها و نقاط ضعف ساختار اداري و تشكيالتي آموزش و پرورش كشور  .11

  عدم مشاركت اوليا در ادارة امور مدارس و فعاليت هاي فرهنگي -الف  

  ي تشريفاتي بودن شوراهاي مدارس و سازمانهاي ادار - ب  

  تفويض اختيار به مديران و مسئوالن مراكز آموزشي -ج  

  تعدد مراكز تصميم گيري در اعمال مديريت بسياري از واحدهاي آموزشي -د  

  اعضاي افتخاري يا وابسته شوراي عالي آموزش و پرورش ، براي مدت چند سال انتخاب مي شود؟ .12

  دو سال -د  چهارسال -ج  سه سال - ب  پنج سال -الف  

  ؟درست نيستكدام گزينة زير ، درباره ويژگيهاي شوراي عالي آموزش و پرورش  .13

  .شورا مي تواند در حدود وظايف خود كميسيونهايي تشكيل دهد -الف  

  .شوراي عالي آموزش و پرورش وابسته به وزارت آموزش و پرورش است - ب  

  .ر استسازمان اداري شورا ، داراي دبير كلي است كه همرديف معاون وزي -ج  

  .رياست شوراي عالي آموزش و پرورش انتصابي است -د  
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  شمسي كدامند؟ 1290قانون اساسي معارف مصوب نهم آبان  15انواع مدارس و مكاتب كشور ، طبق ماده  .14

  مكاتب ابتدايي ، مكاتب ديني، مدارس عالي -الف  

  ارس عاليهمكاتب ابتدايي دهكده ، مكاتب ابتدايي بلدي، مدارس متوسطه، مد - ب  

  مكاتب قصبات، مدارس ابتدايي، مدارس متوسطه  -ج  

  مكاتب محلي ،مكاتب ديني، مدارس ابتدائيه ،مدارس عاليه -د  

  شمسي درست است؟ 1345يران تا سال كدام گزينه زير ، درباره دوره هاي تحصيلي و ساختار نظام آموزش و پرورش ا .15

  .كه دو سال اول آن دوره متوسطه عمومي خوانده مي شد مدت تحصيل در دوره متوسطه ، چهار سال بود ، -الف  

  .دوره تعليمات ابتدايي ، اجباري و رايگان ، و مدت آن پنج سال بود - ب  

  .دوره ابتدايي شش سال بود كه به دو دورة اول و دوم آموزش ابتدايي تقسيم مي شد -ج  

  ن شامل دو رشتة يكساله با عنوان علمي و ادبي بودسال آخر دبيرستا -د  

  پرورش دوره دبستان محسوب مي شود؟كدام گزينة زير، از اصول آموزش و  .16

  ، كشف عالئق، تربيت اجتماعي و رشد اخالقيپرورش حس كنجكاوي -الف  

  ، تلطيف عواطف و احساسات و رشد فكريكشف استعدادها - ب  

  ، تربيت اجتماعي و خوي و خصلت مبتني بر اخالق اري ذوقتعليم مفاهيم اساسي، بيد -ج  

  ، تربيت ذهني و فكرياستعدادها ، آموزش مفاهيم اساسي كشف و پرورش -د  

رس ايراني ، براي آماده كردن دانش آموزاني كه زبان فارسي نمي دانند و مايل به ادامه تحصيل در مداكداميك از مدارس زير. 17

  هستند تأسيس مي شود؟

  مدارس خارجي - ب    مدارس تطبيقي -لفا  

  مدارس اقليت هاي مذهبي -د    مدارس ويژه -ج  

  عشايري ، به ترتيب چند سال است؟ روستاها و مناطق ش آموزان دورة ابتدايي در شهرها حداكثر سن ادامة تحصيل دان .18

  سال17و16 -د  سال16و15 -ج  سال17و15 - ب  سال16و -14الف  

  ، مبين فلسفه كداميك از انواع آموزش ذيل مي باشد؟ "اطلبوالعلم من المهد الي اللحد") : ص(فرموده پيامبر اكرم  .19

  آموزش ديني -د  آموزش همگاني -ج  آموزش مداوم - ب  آموزش تدريجي -الف  

  اشد؟برابر مقررات مصوب، ارزش تحصيل باسواداني كه دوره تكميلي نهضت سواد آموزي را بگذرانند،معادل چه كالسي مي ب .20

  پنجم ابتدايي -د  سوم ابتدايي -ج  دوم ابتدايي - ب  چهارم ابتدايي -الف  

  اي اطالق مي شود؟، چه درجه دانش آموز250لي با ، به مدرسه راهنمايي تحصيدر درجه بندي مدارس. 21

  2درجه  -د  4درجه  -ج  3درجه - ب  1درجه -الف  
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  هنمايي تحصيلي محسوب مي شود؟ومي مدارس راكدام گزينة زير، از جمله مهمترين وظايف شوراي عم .22

  مطالعه و بررسي آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادره دربارة وضعيت مدرسه -الف  

  بررسي وضع تحصيلي و تربيتي دانش آموزان و رسيدگي به گزارش هاي معلمان - ب  

  نظارت بر حسن اجراي امور تحصيلي و تربيتي دانش آموزان  -ج  

  يشنهادها و نظريات دانش آموزان و اولياي آنانرسيدگي به پ -د  

واحد تحصيلي را  دانش آموزان شاغل به تحصيل در رشته هاي تحصيلي شاخه متوسط نظري ، طي سه سال ، بايد حدود چند .23

  بگذرانند؟

  واحددرسي96 -د    واحددرسي 86 -ج  واحددرسي 70 - ب  واحددرسي 90 -الف  

  در دوره متوسطه چند سال است؟يل حداكثر سن براي ادامه تحص .24

  سال 22 -د  سال 19 -ج  سال 20 - ب  سال21 -الف  

  ؟نمي شودكدام گزينه زير ، ازجمله وظايف مربيان تربيتي در مدارس محسوب  .25

  شناسايي دانش آموزاني كه مشكل تحصيلي ، تربيتي دارند -الف

  تهيه مقدمات برگزاري مراسم در ايام خاص - ب

  مدرسه در فعاليت هاي تربيتي اجتماعي دانش آموزان همكاري با مدير -ج

  شركت فعال در كالسهاي كارآموزي و بازآموزي و گردهمايي ها -د

يك از واحدهاي زير محسوب ،از اهداف مهم كدام"نظامدار و قانونمند كردن انتخاب و انتصاب مديران در آموزش و پرورش " .26

  مي شود؟

  انتصابات آموزش و پرورش ستاد - ب    ستاد جذب مديران -الف  

  دفتر شوراي تخصصي مديريت -د    دفتر بهبود مديريت -ج  

  مركزي، چند سال تعيين شده بود؟ مدت تحصيل در شعبة عالي دارالمعلمين  .27

  پنج سال -د  چهار سال -ج  دو سال - ب  سه سال -الف  

اي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر ، به طور مستمر برمحلي كه در سازمان، وزارتخانه و مؤسسات دولتي ". 28

  ، را چه مي نامند؟ "رفته شده استگ

  مرتبة سازماني -د  گروه شغلي -ج  پست سازماني - ب  رشتة شغلي -الف  

  د شد؟نخواهت محسوب ، جزء سوابق خدمع مرخصي، از لحاظ بازنشستگيمدت كداميك از انوا .29

  مرخصي اضطراري - ب    مرخصي بدون حقوق -الف  

  مرخصي زيارت خانة خدا -د    مرخصي استعالجي -ج  

  ؟باشد نميكدام گزينة زير ، از جمله گروه هاي پژوهشي پژوهشكده تعليم و تربيت  .30

  گروه برنامه ريزي درسي و روش هاي تدريس - ب  گروه آزمون سازي و ارزشيابي -الف  

  ش دبستانيگروه پژوهشي آموزش پي -د  گروه پژوهشي آموزش فني و حرفه اي -ج  

WWW.20FILE.ORG


