 06سوال
آزمون اصلی ضمن خدمت
سند تحول بنیادین
مرحله اول
 7مرداد ماه
6
.............1به تربیت شهروندان متناسب باآرمانهای خود می اندیشند
حکومت

2ابعاد تحول در تربیت ،ذیل کدام عنوان مورد بحث قرار می گیرد .
چیستی تربیت

-3ارزشهای حاکم در تربیت بیانگر کدامیک از عناوین مبانی تربیت است
ارزش شناسی

 4ارزشیابی تحصیلی از کدام وجوه فلسفه تعلیم و تربیت
است
فلسفه تعلیم و تریبت رسمی و عمومی

- 5آشنایی معلمان با مبانی نظری سند تحول باعث .............

می شود
هر سه مورد

6اهداف عملیاتی و راهکارها در کدامیک از اسناد زیر آمده است
سند تحول

7
تدوین نقشه راه سند تحول بنیادین از چه سالی آغاز شد

22

2
تصویب نهایی سند تحول بنیادین در چه سالی صورت گرفت

09

0
تعلیم و تربیت رسمی و عمومی بر عهده کدامیک است .
آموزش و پرورش

19
تهیه نقشه راه سند تحول با تصویب کدام نهاد ،آغاز شد .
دولت

11
جنبه اجتماعی تربیت از وظایف ................................است .
حکومت

12
جنبه فردی تربیت از وظایف  .......است
خانواده

13
حق برخورداری از تربیت به صورت رایگان در حداقل شرایط ،از حقوق
..............................است .
تربیتی

14
حق برخورداری از تربیت تفکر برانگیز از حقوق  ........است
تربیتی

15
حق برخورداری از تربیت متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی از حقوق
 ..................................است.
تربیتی
16
حق برخورداری از تربیت مصون از تعرضات جسمی  ،روانی  ،از حقوق
 ................است.

تربیتی

17
حق برخورداری از محیط تربیتی و بهداشتی ایمن و سالم  ،از حقوق
..............................است .
تربیتی

12
حق دسترسی به فرصت های برابر تربیتی از حقوق  .................است
تربیتی

 10حقوق فردی تربیت از وظایف ................................است .
مدرسه

29
روش ها و شیوه های کسب دانش ،بیانگر کدامیک از عناوین مبانی تربیت
است
معرفت شناسی

21
ساحت های ششگانه در سند تحول ،ذیل کدام عنوان مورد بحث قرار می
گیرد .

چرایی تربیت

22
سند تحول بنیادین با تصویب کدام نهاد  ،نهایی شد
شورای عالی انقالب فرهنگی

23
شباهت مدارس دولتی و غیر دولتی در  ...............است
فلسفه تعلیم و تربیت

24
شباهت مدارس دولتی و غیردولتی در  ....................................است .
فلسفه تعلیم و تربیت

25
شرایط ثبت نام  ،بیانگر کدامیک از وجوه فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و
عمومی است
رسمی

26
شرایط ثبت نام از کدام وجوه فلسفه تعلیم و تربیت است
فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی

27
شیوه جذب نیروی انسانی  ،بیانگر کدامیک از وجوه فلسفه تعلیم و تربیت
رسمی و عمومی است

رسمی

22
عمل و رفتار معلمان تابعی از  .......است
نظام فکری

20
عمل و رفتار معلمان تابعی از  .......است
دانش نظری

39
فلسفه تربیت رسمی و عمومی جزو کدامیک از اسناد زیر است
سند تحول

31
کانون اصلی تحوالت در نظام تعلیم و تربیت.................................... ،می باشد
مدرسه

32
کانون اصلی تحوالت در نظام تعلیم و تربیت.................................... ،می باشد
کالس درس

33
کدام یک از تغییرات زیراز مصادیق اصالحات بر اساس سند تحول بنیادین
می باشد
شش ساله شدن دوره ابتدایی

34
کدام یک منبع سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تولید محتوای آموزشی
می باشد
برنامه درسی

35
کدامیک از ارکان تربیت هستند
همه موارد

36
کدامیک از اسناد زیر ،زیربنای اسناد تحولی می باشد
مبانی نظری

37
کدامیک از تغییرات زیر از مصادیق اصالحات بر اساس سند تحول بنیادین
می باشد

32
کدامیک از دالیل زیر ،از ضرورت های تحول در آموزش و پرورش بعد از
انقالب نمی باشد
تطبیق با سایر نظام های آموزش و
پرورش

30
کدامیک از دالیل زیر ،از ضرورت های تحول در آموزش و پرورش بعد از
انقالب نمی باشد
اصالح روشهای تدریس

49
کدامیک از عناوین زیر به طور مستقیم برآمده از نوع جهان بینی است.
هستی شناسی

41
کدامیک از عناوین مبانی نظری سند تحول بنیادین نمی باشد
چرایی تربیت
42
کدامیک از عناوین مبانی نظری سند تحول بنیادین نمی باشد .
مبانی تربیت

43
کدامیک از عوامل سهیم در تربیت هستند
خانواده مدرسه

44
کدامیک از عوامل سهیم در تربیت هستند
حکومت مدرسه) این سوال دوتا مختلف
با جواب های مختلف دقت کنید

45
کدامیک از مبانی خاص تعلیم و تربیت رسمی و عمومی نمی باشد
اقتصادی

46
کدامیک از مبانی خاص تعلیم و تربیت رسمی و عمومی نمی باشد
فرهنگی

47
کدامیک به لحاظ تاریخی آخرین اصالحات در آموزش و پرورش بعد از
انقالب بوده است
تدوین سند تحول بنیادین

42
کدامیک به لحاظ تاریخی اولین اصالحات در آموزش و پرورش بعد از
انقالب بوده است
ایجاد نظام جدید در آموزش متوسطه

40
کدامیک منبع سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تولید محتوای آموزشی می
باشد
برنامه درسی ملی

59
مبانی  ..........به رابطه تربیت با نظام سیاسی می پردازد
سیاسی

51
مخاطبان اسناد تحولی  ،کدامیک از گروه های زیر هستند
کلیه موارد

52
مخاطبین فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی کدامیک است؟
همه موارد

53
منبع سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تولید محتوای آموزشی کدامیک می
باشد
برنامه
54
نقش دین در تربیت  ،بیانگر کدامیک از عناوین مبانی تربیت است
دین شناسی

55
هدف اصالحات اساسی در آموزش و پرورش بعد از انقالب کدام بوده است
هماهنگی با آرمان های نظام جمهوری
اسالمی

56
هدف اصالحات اساسی در آموزش و پرورش بعد از انقالب کدام بوده است ؟
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جمهوری
اسالمی

57
هر نوع موفقیت در آموزش و پرورش در سطح  ...................................است .
مدرسه

