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 پــاسخ صحیح ســـــــوالـات ردیف
 رهبری .زدیداوطلبانه آنها برانگ تیکه بتواند در معلمان و دانش آموزان نفوذ کند و تبع یداشتن قدرت یعنی..............   (1

از مهارت  کیمربوط به کدام  «ردیآنها را در عمل به کار گ دیبا ریکه مد یظرافت ها و نکات حساس تیرعا»  (2

 هنری است؟ رانیمد یها

 یشناخت .باشد یاز نظر بلوم م یاهداف آموزش طهیاز کدام ح «یابیسطح ارزش»  (3

 خود ابزاری باشد. یدر سازمان نم یساز یتوانمند یبرا یاز عوامل اساس  (4

 هاتنبیه  باشد. یافراد نم زشیاز عوامل موثر بر انگ  (5

 هستند. دیخود ناام یاز زندگ .ستین سیویاز نظر د یبهداشت روان یافراد دارا یها یژگیاز و  (6

 رتمرکز اختیا باشد. ینم یمدرسه محور تیریمد یها یژگیاز و  (7

 مواردهمه  باشد. یم رندهیادگیسازمان  کی یها یژگیاز و  (8

 ایجاد زمینه های یادگیری ایستا .ستین یآموزش یموفق در سازمان ها ریمد کی یها یژگیاز و  (9

 متمرکز غیر دارند یریگ میخود حق و قدرت تصم فهیو وظ تیافراد برحسب مسئول  (10



 



 

کدام موضوع  انگریب« االرض اال اثنان لکان االمام احدهما  یف کنیلم لو » : ندیفرما یامام صادق جعفر م  (11

 رهبری ضرورت است؟

 دانش باشد. یاز نظر بلوم م یروان طهیدر ح یسطح از سطوح اهداف آموزش نیاول  (12

 ایمداخله  شود. یپخش دستورالعمل ها گرفته م ایو کاربرد  ریفرد به عنوان فرا دست جهت تفس کیتوسط  میتصم نیا  (13

 ریخود در مس یفرد یو اداره زندگ تیالزم به منظور هدا یها ییکسب توانا یآماده کردن دانش آموزان برا  (14

 رشد خود رهبری دانش آموز است. یاجتماع اتیح

 تیفیک تیریمد مدار است. یمشتر یکردیرو یدارا یآموزش تیری............ مد  کردیبر اساس رو  (15

 فرایند محور توجه دارد. ییو کارآ یاثر بخش یعنی جهیو نت تیریمد یکل ندیبه فرا  (16

 باشد. یهمراه با رهبر است که ............................. یتیریمد یآموزش تیرینوع مد نیبهتر  (17

 نوع و چگونگی فعالیتی .ردیگ یدر گرو ......................... است که در مدارس آن انجام م یدر جامعه ا یترق  (18

 استیفانی گردد. یدستان اتخاذ م ریشده توسط ز شنهادیاست که بر اساس موارد پ یماتیتصم  (19

 پوریفل باشد. یمربوط به ....................... م یآموزش تیریهدف محور از مد فیتعر  (20

 اقدامات تصحیحی .ندیمطلوب را گو تیبه وضع یانحراف یرفتارها رییتغ  (21



 



 

 بصیرت ندیگو یمناسب را م یکردن راه حل ها دایو پ عیروابط علت و معلول عوامل در وقا عیفهم نسبتا سر ییتوانا  (22

 به باال نییپا – نییباال به پا باشد. یاز ..................... م یاز ..................... و در رهبر تیریجهت قدرت در مد  (23

 نامحدود –محدود  باشد. ی.......................... م ی......................... و در رهبر تیریدر مد ماتیدامنه تصم  (24

داده ها و اطالعات  ن،یقراشواهد و  یکند از رو یم یپژوهشگر سع کیبه عنوان  یآموزش ریتفکر مد نیدر ا  (25

 فلسفی و علل آنها رابطه برقرار کند. دادهایرو نیب

 شتریاز امکانات و منابع موجود در سازمان ب انهیاستفاده موثر و صرفه جو ،یآموزش تیریاز مد دگاهید نیدر ا  (26

 محورهدف  باشد. یم دیمورد تاک

 کارکرد محور سازمان است. یاعضا یو کنترل کوشش ها تیهدا ،یسازمانده ،یزیبرنامه ر ندیفرآ ت،یریمد دگاهید نیدر ا  (27

معلمان  یرا برا دهیفا نیشتریضمن خدمت به صورت ................... ب یارائه آموزش ها یانسان یرویدر آموزش ن  (28

 کارگاهی به همراه دارد.

 بیشتر ................... است. یاز مهارت فن یمهارت روابط انسان زانیم یانیم تیریدر رده مد  (29

30)  
جامع نگر و همه جانبه است که سازمان و  یکردهایرو ندهینما یآموزش تیریدر عصر حاضر ......................... مد

که با هم در تعامل  ندیب یمند م فهیمرکب از اجزا و عوامل گوناگون وظ ییها دهیرا پد یآموزش تیریمد

 هستند.
 سیستمیتفکر 

 حرکتی باشد. ی.......................... از نظر بلوم م طهیجز ح یمستقل از سطوح اهداف آموزش یسطح اجرا  (31



 



 

32)  
 یخود م یها ییها و توانا یژگیرا مجذوب و گرانیباشد و د یخاص م یها ییو توانا تیهو یکه دارا یفرد

 مرجعیتقدرت  باشد؟ یبرخوردار م یتیریفرد از چه نوع مد نیسازد ا

 نگری جز باشد؟ ینم یندیفرا فیتعر یها یژگیاز و نهیکدام گز  (33

 صادق است؟ یدر مورد رهبر نهیکدام گز  (34
وابسته  تیاست که به کم یفیک یامر یرهبر

 .ستین

 دهد؟ ینشان م یرا به خوب یرهبر یها و شاخصه ها یژگیو نهیکدام گز  (35
 از اختیار جهت – سنتی – کالسیک –قانون گرا 

 پایین به باال

 دهد؟ یرا نشان م تیریمد یها و شاخصه ها یژگیو نهیکدام گز  (36
 و قدرت جهت – انتصابی – سنتی –قانون گرا 

 پایین به باال از اختیار

 ذاتی ست؟ین سکلیو م یاز نظر هو یرهبر یها یژگیکدام مورد از و  (37

 اثربخشی ست؟ین یموفق از نظر مک مور ریمد کی یها یژگیکدام مورد از و  (38

 توجه ویژه به کنترل و رفع ایرادات .نمی باشد کدام یک از ویژگی های رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر  (39

 مصلحت و اقتضاء -قوانین  باشد یاز ..................... م یاز ..................... و در رهبر تیریدر مد یریگ میتصم یمبان  (40



 



 

 یرا م یمجموعه کل کیاست که  یو سازمانده یهمچون کنترل، روابط انسان یفراوان یاجزا یدارا تیریمد  (41

 کلیت و تمامیت باشد؟ یکدام موضوع م انگریسازد. ب

 نگر ندهیآ –حال نگر  ................................ است.  ی..................... و در رهبر تیرینگاه و سمت و سو در مد  (42

 یرهمندف – یقانون .......................... است. یدر رهبر ی....................... ول تیرینوع قدرت در مد  (43

 هیجان همراه است. یو هورمون یعصب یکه با پاسخ ها طیبه مح ینیع ریواکنش غ  (44

دانش  یذهن یها تیطالعات و فعالاست که بر دانش و ا یی.................. آن دسته از آموزش ها طهیهدف از ح  (45

 شناختی آموزان توجه دارد.

 تناسب محیط با نیاز های انسان باشد. یم زشیانگ یفرض ها شیپ نیتر یاز اساس یکی  (46

 

 


