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ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

 ..............یعنی داشتن قدرتی که بتواند در معلمان و دانش آموزان نفوذ کند و تبعیت داوطلبانه آنها برانگیزد.

رهبری

)2

«رعایت ظرافت ها و نکات حساسی که مدیر باید آنها را در عمل به کار گیرد» مربوط به کدام یک از مهارت
های مدیران است؟

هنری

)3

«سطح ارزشیابی» از کدام حیطه اهداف آموزشی از نظر بلوم می باشد.

)4

از عوامل اساسی برای توانمندی سازی در سازمان نمی باشد.

)5

از عوامل موثر بر انگیزش افراد نمی باشد.

)6

از ویژگی های افراد دارای بهداشت روانی از نظر دیویس نیست.

)7

از ویژگی های مدیریت مدرسه محوری نمی باشد.

)8

از ویژگی های یک سازمان یادگیرنده می باشد.

)9

از ویژگی های یک مدیر موفق در سازمان های آموزشی نیست.

)10

افراد برحسب مسئولیت و وظیفه خود حق و قدرت تصمیم گیری دارند

شناختی
خود ابزاری
تنبیه ها
از زندگی خود ناامید هستند.
تمرکز اختیار
همه موارد
ایجاد زمینه های یادگیری ایستا
غیر متمرکز



)11

امام صادق جعفر می فرمایند « :لو لم یکن فی االرض اال اثنان لکان االمام احدهما » بیانگر کدام موضوع
است؟

)12

اولین سطح از سطوح اهداف آموزشی در حیطه روانی از نظر بلوم می باشد.

)13

این تصمیم توسط یک فرد به عنوان فرا دست جهت تفسیر و کاربرد یا پخش دستورالعمل ها گرفته می شود.

مداخله ای

)14

آماده کردن دانش آموزان برای کسب توانایی های الزم به منظور هدایت و اداره زندگی فردی خود در مسیر
حیات اجتماعی است.

رشد خود رهبری دانش آموز

)15

بر اساس رویکرد  ............مدیریت آموزشی دارای رویکردی مشتری مدار است.

)16

به فرایند کلی مدیریت و نتیجه یعنی اثر بخشی و کارآیی توجه دارد.

)17

بهترین نوع مدیریت آموزشی مدیریتی است که .............................

همراه با رهبری باشد.

)18

ترقی در جامعه ای در گرو  .........................است که در مدارس آن انجام می گیرد.

نوع و چگونگی فعالیتی

)19

تصمیماتی است که بر اساس موارد پیشنهاد شده توسط زیر دستان اتخاذ می گردد.

)20

تعریف هدف محور از مدیریت آموزشی مربوط به  .......................می باشد.

)21

تغییر رفتارهای انحرافی به وضعیت مطلوب را گویند.

ضرورت رهبری
دانش

مدیریت کیفیت
فرایند محور

استیفانی
فلیپور
اقدامات تصحیحی



)22

توانایی فهم نسبتا سریع روابط علت و معلول عوامل در وقایع و پیدا کردن راه حل های مناسب را می گویند

)23

جهت قدرت در مدیریت از  .....................و در رهبری از  .....................می باشد.

)24

دامنه تصمیمات در مدیریت  .........................و در رهبری  ..........................می باشد.

)25

در این تفکر مدیر آموزشی به عنوان یک پژوهشگر سعی می کند از روی شواهد و قراین ،داده ها و اطالعات
بین رویدادها و علل آنها رابطه برقرار کند.

فلسفی

)26

در این دیدگاه از مدیریت آموزشی ،استفاده موثر و صرفه جویانه از امکانات و منابع موجود در سازمان بیشتر
مورد تاکید می باشد.

هدف محور

)27

در این دیدگاه مدیریت ،فرآیند برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان است.

کارکرد محور

)28

در آموزش نیروی انسانی ارائه آموزش های ضمن خدمت به صورت  ...................بیشترین فایده را برای معلمان
به همراه دارد.

کارگاهی

)29

در رده مدیریت میانی میزان مهارت روابط انسانی از مهارت فنی  ...................است.

)30

در عصر حاضر  .........................مدیریت آموزشی نماینده رویکردهای جامع نگر و همه جانبه است که سازمان و
مدیریت آموزشی را پدیده هایی مرکب از اجزا و عوامل گوناگون وظیفه مند می بیند که با هم در تعامل
هستند.

)31

سطح اجرای مستقل از سطوح اهداف آموزشی جز حیطه  ..........................از نظر بلوم می باشد.

بصیرت
باال به پایین – پایین به باال
محدود – نامحدود

بیشتر
تفکر سیستمی
حرکتی



)32

فردی که دارای هویت و توانایی های خاص می باشد و دیگران را مجذوب ویژگی ها و توانایی های خود می
سازد این فرد از چه نوع مدیریتی برخوردار می باشد؟

قدرت مرجعیت

)33

کدام گزینه از ویژگی های تعریف فرایندی نمی باشد؟

جز نگری

)34

کدام گزینه در مورد رهبری صادق است؟

)35

کدام گزینه ویژگی ها و شاخصه های رهبری را به خوبی نشان می دهد؟

)36

کدام گزینه ویژگی ها و شاخصه های مدیریت را نشان می دهد؟

)37

کدام مورد از ویژگی های رهبری از نظر هوی و میسکل نیست؟

)38

کدام مورد از ویژگی های یک مدیر موفق از نظر مک موری نیست؟

اثربخشی

)39

کدام یک از ویژگی های رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر نمی باشد.

توجه ویژه به کنترل و رفع ایرادات

)40

مبانی تصمیم گیری در مدیریت از  .....................و در رهبری از  .....................می باشد

رهبری امری کیفی است که به کمیت وابسته
نیست.
قانون گرا – کالسیک – سنتی – جهت اختیار از
باال به پایین
قانون گرا – سنتی – انتصابی – جهت قدرت و
اختیار از باال به پایین
ذاتی

قوانین  -مصلحت و اقتضاء



)41

مدیریت دارای اجزای فراوانی همچون کنترل ،روابط انسانی و سازماندهی است که یک مجموعه کلی را می
سازد .بیانگر کدام موضوع می باشد؟

)42

نگاه و سمت و سو در مدیریت  .....................و در رهبری  ................................است.

حال نگر – آینده نگر

)43

نوع قدرت در مدیریت  .......................ولی در رهبری  ..........................است.

قانونی – فرهمندی

)44

واکنش غیر عینی به محیط که با پاسخ های عصبی و هورمونی همراه است.

هیجان

)45

هدف از حیطه  ..................آن دسته از آموزش هایی است که بر دانش و اطالعات و فعالیت های ذهنی دانش
آموزان توجه دارد.

شناختی

)46

یکی از اساسی ترین پیش فرض های انگیزش می باشد.

کلیت و تمامیت

تناسب محیط با نیاز های انسان



