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 پــاسخ صحیح ســـــــوالـات ردیف
 93از ماده  1الف(بند  باشد؟ یم یبر اساس کدام ماده قانون نیادیسند تحول بن یاجرا  (1

در تعامل سازنده با  یکل یها استیها در س تیمدرسه در تحقق اهداف و مامور اراتیارتقا نقش و اخت  (2

 د(خانواده، رسانه و جامعه باشد. ی.................... م

منظور تحقق  جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص های کمی و کیفی در سطح منطقه و جهان بهارتقاء   (3

 زه بست سالهچشم انداسند ب( ..........می باشد.

 د(هر سه مورد کشور در سند چشم انداز مربوط به .............................. یاصالح نظام آموزش  (4

 د( هرسه مورد بر اساس: دیساله با 20در سند چشم انداز  نیسرزم شیآما  (5

 و نظارت تیمصوب و هدا یها استید(س باشد. یتا دانشگاه م یدبستان شی.................................... از دوره پ یعهده دار اجراآموزش و پرورش   (6

 تا دانشگاه یدبستان شیالف(از پ باشد؟ یم یچه دوره ا یو نظارت بر آن برا تیمصوب و هدا یها استیس یآموزش و پرورش عهده دار اجرا  (7

 ج(تحول در آموزش و پرورش را به وجود آورد؟ یزیتوان چه چ یم تیو ترب میبر فلسفه تعل هیبا تک  (8

و  یگذار استیدر تمام س یاساس اریمع کیبه عنوان  دیبا ریز ساله کدام مورد 20بر اساس سند چشم انداز   (9

 ها لحاظ شود. یزیبرنامه ر
و  ینید شهینگاهداشتن اند انیالف(زنده و نما

 امام راحل )ره( یاسیس



 



 

و اجتماعی دانش آموزان چه سیاستی در سیاست مالی ابالغی مقام معظم رهبری  بهبود زندگی فردیبرای   (10

 مورد تاکید می باشد.
آداب و مهارتهای زندگی و توانایی حل تقویت د(

 مسائل و عمل به آموخته ها

 ج(ایجاد انگیزه و عزم ملی باشد؟ یمهمتر م ریبه اهداف مورد نظر در افق چشم انداز کدام مورد ز یابیدست یبرا  (11

 د(منابع و مصارف باشد؟ ینظام آموزش و پرورش کدام مورد مهم م یو بهره ور تیفیبه هدف ارتقا ک دنیرس یبرا  (12

 د(مورد الف و ب بر....................... دیبا تاک یابالغ استیمدارس در س زیو تجه یکالبد رساختیفضا، ز یبهساز  (13

 دیمورد تاک یمقام معظم رهبر یابالغ استیدر س یکردیدر آموزش و پرورش با چه رو تیریثبات مد نیتام  (14

 باشد. یم
د(با رویکرد ارزش و دوری آموزش و پرورش از 

 دسته بندی سیاسی

15)  
 یدر چه دوره ا هیفق تیو وال رانیا یاسالم یجمهور یمبان -ینیامام خم یاسسی – ینید یها شهیاند نییتب

 یلیالف(مقاطع مختلف تحص باشد؟ دیبا

 یج(رسانه مل در برنامه کدام ارگان گنجانده شود؟ دیبا یاسالم رانیا یاهداف و دستاوردها نییتب  (16

 ب(فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی ............ یبر فلسفه  یتحول در آموزش و پرورش مبن  (17

 د(مورد الف و ب بر ............... دیبا تاک یابالغ یها استیدر س یتیریو نظام مد یادار ،یتحول در ساختار مال  (18

 د(هر سه مورد شود؟ یم یزیتعامل سازنده مدرسه با خانواده، رسانه و جامعه منجر به چه چ  (19



 



 

 د(بهبود وضعیت اقتصادی نیست؟آداب و مهارتهای زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموخته ها در کدام گزینه تاثیر گذار تقویت   (20

 د(توانمندسازی معلمان و دانش آموزی بر ............................. دیبا تاک یآموزش و پرورش مناطق مرز تیتقو  (21

 د(آرمان انقالبی و اسالمی باشد؟ دیبا یدر سند چشم انداز متناسب به چه آرمان یمل تیهو تیتقو  (22

 تیو ترب میالف(تعل ر است.و اعتدال منابع آموزش و پرورش محور تحول در نظام ..................................... کشو یجهت ده  (23

 برنامه 4ج( باشد؟ یکشور م ندهیچند برنامه پنج سال آ یکل استیس میتنظ یساله مبنا 20چشم انداز   (24

 د(رویکرد فرهنگی و تربیتی باشد؟ یمهم م یکردیآموزش چه رو یها یزیبرنامه ر یدر تمام  (25

 و دستاوردهای ایران اسالمیج(تبیین اهداف  کشور گستش فعالیت رسانه ملی باید در جهت.................. سال 20در سند چشم انداز   (26

 د(هر سه مورد شده است؟ دیتاک ریساله به کدام مورد ز 20در سند چشم انداز   (27

 د( دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات باشد؟ یم یبه چه هدف یپول یها استیس میساله کشور تنظ 20در سند چشم انداز   (28

 د(اسالمی ملی و انقالبی ....... تیاست با هو یکشور رانیا 1404در سند چشم انداز در افق   (29

 د(عزت، حکمت و مصلحت با تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول: یکشور رانیا 1404در سند چشم انداز در افق   (30

 است. حیج(موارد الف و ب صح است ........ یکشور رانیا 1404در سند چشم انداز درافق   (31



 



 

 د(هر سه مورد باشد؟ یم ریمشمول کدام مورد ز یدر سند چشم انداز کشور محقق عدالت اجتماع  (32

 د(هر سه مورد است. دیاستقرار نظام ..................... در نظام آموزش و پرورش مورد تاک یابالغ یها استیدر س  (33

درست  ریتحول در آموزش و پرورش کدام مورد ز جادیا یبرا یمقام معظم رهبر یابالغ یها استیدر س  (34

 د( مورد الف و ب است؟

 تینقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خالق ییشناسا یبرا یمقام معظم رهبر یابالغ یها استیدر س  (35

 انجام شود؟ دیبا یدانش آموز چه اقدام
ارزشیابی دانش د(تحول بنیادین در شیوه های 

 آموزان

 د( نظارت و ارزیابی در نظام آموزش و پرورش مورد تاکید است .......................سیاست هایابالغی استقرار نظامدر   (36

 ج(برنامه ریزی های پرورشی رویکردی مهم می باشد. ....................... فرهنگی و تربیتی دررویکرد   (37

 یسهم کشور در ................................... م شیکشور در جهت افزا یها تیامکانات و ظرف جیو بس یسازمانده  (38

 جهان یعلم دیب(تول باشد.

 د(سران سه وقه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ گردید. ...................................به  ساله جمهوری اسالمی ایران 20 نهایی چشم اندازسند   (39

 ب(مقام معظم رهبری ساله جمهوری اسالمی ایران توسط کدام مقام ابالغ گردید؟ 20 نهایی چشم اندازسند   (40

 110اصل  کیالف(بند  .دیابالغ گرد یاز قانون اساس یتحول در نظام آموزش و پرورش بر اساس چه بند جادیا یکل یها استیس  (41

 د(آموزش و پرورش شود. یمنجر به تحول در ....................... م یاسالم تیو ترب میفلسفه تعل  (42



 



 

 12د(بخش  پردازد؟ یم یکدام بخش از قانون برنامه ششم توسعه به آموزش عموم  (43

 (مورد الف و بد مورد از تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت تحول در آموزش و پرورش می باشد.کدام   (44

 د(هر سه مورد باشد؟ یم یتیو ترب یآموزش یزیتحول در نظام برنامه ر جادیجز ا ریاز موارد ز کیکدام  (45

 ...................................... یبه سازمان دانش آموز یو نقد یمردم یایدر آمدها، کمک ها و هدا هیکل  (46
آموزش و  یب(به حساب خزانه و درآمد اختصاص

 .گردد زیپرورش وار

 ساله 20د(چشم انداز  باشد. یکشور کدام مورد م ندهیچهار برنامه پنج ساله آ یکل یها استیس میتنظ یمبنا  (47

 د(جهت دهی و اعتدال منابع آموزش و پرورش باشد؟ یکشور کدام مورد م تیو ترب میمحور تحول در نظام تعل  (48

 د(توسعه و عرصه تعلیم و تربیت باشد. یم لیهمه جانبه کشور کدام مورد ذ یتعال رساختیز نیمهم تر  (49

 د(هر سه مورد انسانی، تجهیزات و امکانات به کدام یک از سازمان های ذیل اقدام نماید.نیروی   (50

از  کیو امکانات به کدام  زاتیتجه ،یانسان یرویوزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص ن  (51

 د(هر سه مورد .دیاقدام نما لیذ یسازمان ها

 

 


