
 

 

 

 

 

 

 سواالت رایگان بسته 

سند تحول بنیادین استخدامی 

مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده •

دارای پاسخنامه تستی •

با قابلیت پرینت •

•

•

•

•

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 
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 ( www.iranarze.ir) باشد. می اساس ......   بر  مدیران  گزینش تربیت  و تعلیم نظام در تحول راهکارهای   و اهداف   از  -1

 خالقیت   و  مدیریت  (4     ساالری  شایسته  (3    آموزشی  رشته  (2    علمی  معیارهای  (1

 3پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir) هستند.  مدارس سطح  در  پرورش و  آموزش  منابع   و اطالعات  واحدهای از  -2

 موارد   همه  (4    ارتباطات  و  ملی  شبکه  (3    (کتابخانه2   کارگاه  و  آزمایشگاه  (1

 4پاسخ صحیح: 

  اساس بر   پاپیل معلمان تربیتی و  علمی بندی  رتبه  نظام ارتقای   و تخصصی عمومی، صالحیتهای سنجش نظام   استقرار  -3

 ( www.iranarze.ir)   راهکارهای  از  اسالمی  معیار  نظام

 مناسب   کیفیت  با  تربیت  و  تعلیم  هایفرصت  از  برخورداری  در  عدالت  بسط  و  تامین  (1

 عمومی  و  رسمی  تربیت  و  تعلیم  فرایند  در  یادگیری  هایمحیط   به  بخشی  تنوع  (2

 محلی  پیشرفت  کانونهای  از  یکی  عنوان  به  مدرسه  نقش  افزایش  (3

 معلم  جایگاه  الگویی  و  نقش  بر  تاکید  با  انسانی  منابع  ایحرفه   جایگاه  و  اجتماعی  منزلت  ارتقای  (4

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  دارد.  داللت ساحت  کدام بر ، صالح جامعه در عضویت برای   آمادگی ایجاد -4

 علمی  (4    زیستی  (3    اجتماعی  (2    اعتقادی  (1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) برسد.  تایید .....................  به باید  خارجه هایزبان  از  یک هر  آموزش -5

 فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  (2     پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  (1

 درسی  ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان  (4      اسالمی  شورای  مجلس  (3

 2پاسخ صحیح: 

 

 

 سند تحول بنیادیننمونه سواالت استخدامی 

 

 

 

 ، اینجا کلیک نمایید. سند تحول بنیادینبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir)  است؟ شده تعیین  تربیت و تعلیم نظام  برای یادگیری حوزه چند ملی  درسی  برنامه  اساس  بر -6

 حوزه   13  (4  حوزه   12  (3  حوزه   11  (2  حوزه   1۰  (1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) باشد.  ........................ باید   درسی هایکتاب  ملی،  درسی برنامه  اساس بر   -7

 محور  معلم  (4  محور   حافظه  (3  محور   نمره  (2  محور   پژوهش  (1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) است.  رسمی ....................   تربیت سن  بنیادین تحول سند اساس  بر -8

 سالگی   ۷  (4          سالگی  ۶  (3              سالگی  5  (2              سالگی   4  (1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) است.  آموزش ...................   دوره جزء  اول متوسطه  دوره ملی درسی  برنامه  مفاد  اساس بر   -9

 هیچکدام   (4         تخصصی  (3               تخصصی   نیمه  (2                عمومی  (1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) باشد.  برخوردار انعطاف  از  حدی از باید  ایمدرسه   نظام فردی،  هایتفاوت  اصل مبنای  بر  - 10

 سازی   ساده  (4             پذیری   انعطاف  (3  سازی متناسب   (2                           تعادل  (1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  است.  نظام   زیر کدام آفرینتحول هایچرخش  به  مربوط ها،پژوهش نتایج   از  گیری بهره -11

 مالی   منابع  تامین  (2                  پژوهش  (1

 تجهیزات   و  فضا  (4      معلم  تربیت  (3

 1پاسخ صحیح: 

                (www.iranarze.ir)  است.  شده تدوین ................................ اساس  بر  بنیادین تحول سند های ارزش بیانیه -12

 رهبری   معظم  مقام  و  خمینی  امام  رهنمودهای  (2               بیت)ع(  اهل  و  پیامبر  سنت  و  قرآن  هایآموزه   (1

 موارد   همه  (4   اسالمی   جمهوری  اساسی  قانون  (3

 4پاسخ صحیح: 

  برنامه  و سیاست هر اجرای  از   جلوگیری و تربیت و تعلیم عرصه  در آموز دانش  و  معلم با رابطه  در .................. بر   تاکید -13

 ( www.iranarze.ir) نماید.  مخدوش  را  "عمومی و رسمی  تربیت و تعلیم  نظام  مشارکت  افزایش" محور  که  عملی و  نظری

 پروری   نخبه  (2       محوری   مدیر  (1

 ، اینجا کلیک نمایید. سند تحول بنیادینبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   

 

 

https://iranarze.ir/ES347


 

 
 

 www.iranarze.ir نمونه سواالت استخدامی سند تحول بنیادین  3

 محوری   معلم  (4      محوری   آموز  دانش  (3

 4پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir) است.  در .......................................  تحول مسیر از  پرورش  و آموزش در  تحول -14

 مدیران   (4               مدرسه   (3  ها نظام   زیر  (2                  رهنامه  (1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  است.  ساحت  کدام  مصادیق از جنسی، تربیت  -15

 علمی  (4                 اعتقادی   (3             اجتماعی  (2              زیستی   (1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  است.  کدامیک  عهده  بر عمومی و  رسمی  تربیت  و تعلیم -16

 پرورش   و  آموزش  (2       خانواده  (1

 موارد   همه  (4        وقف  (3

 2پاسخ صحیح: 

  هدف  کدام  تحقق  برای راهکاری  مدارس  و آموزان  دانش  نیاز با  متناسب  الکترونیکی  محتوای کارگیری به  و تولید -17

 ( www.iranarze.ir) است؟ زیر عملیاتی 

 محتوا   اصالح  و  طراحی  به  اهتمام  (2    فعلی  آموزشی  نظام  تغییر  (1

 کیفیت  ارتقای  در  نوین  فناوری   از  هوشمندانه  استفاده  (4  رسمی   تربیت  و  تعلیم  نظام  در  نوآوری  و  تغییر  (3

 4پاسخ صحیح: 

 نماید. می  ترسیم افق ...............  در  پرورش و  آموزش  نظام   آینده مقاصد  از تصویری بنیادین تحول سند  انداز چشم  -18

1)  1400             2)  1402     3)  1404                4)  1408 

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) است.  وظایف ...............................  از تربیت اجتماعی حقوق -19

 عمومی   نهادهای  (4                حکومت   ( 3            خانواده   ( 2               مدرسه   (1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) باشند.   داشته حضور  آن در مقررات  و  ضوابط اساس  بر باید  متربیان  تربیت نوع  این  در - 20

 اختیاری   (4                الزامی   (3              رسمی   غیر  (2           رسمی  (1

 1پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید. سند تحول بنیادینبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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  هجری 1404  افق در  .................. از  گیری  الهام  با تا شده  کوشش  پرورش و آموزش بنیادین تحول ملی سند  تهیه در  -21

 ( www.iranarze.ir)  شود.  تبیین شمسی

 بنیادین   ارزشهای  از  گیریبهره   (2       باالدستی  اسناد  (1

 ب   و  الف  (4      بشری  جامعه  هایاستعداد   (3

 4پاسخ صحیح: 

رویکرد   با و اساس .........................  بر  مبتنی پرداختها نظام سازی بهینه  پرورش  و آموزش بنیادین تحول سند در  -22

 ( www.iranarze.ir) بود.  خواهد ................................... 

 شایستگی  -کار  سختی  (2      رقابتی  -شایستگیها  (1

 بیدار   وجدان  -شایستگیها  (4     اجتماعی  انضباط  -کار  ساعات  (3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟می  فصل چند دارای بنیادین  تحول سند -23

 فصل   ۸  (2       فصل  5  (1

 فصل   12  (4       فصل  1۰  (3

 2پاسخ صحیح: 

 رسید.   تصویب به ........................................... مشارکت  با  پژوهشی کارشناسی  هایحلقه گیریشکل  از پس تحول سند  -24

 سابقه   با  دبیران   مجرب،  مدیران  دانشگاهی،  (2      سابقه  با  دبیران  نویسندگان،  دانشگاهی،  (1

 سه  هر  (4     مجرب  مدیران  دانشگاهی،  حوزوی،  نظرانصاحب  (3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  است.  نهاد  کدام   با بنیادین تحول سند  کالن  گذاری سیاست -25

 پرورش   و  آموزش  عالی  شورای  (2      فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  (1

 پرورش   و  آموزش  کل  اداره  (4      پرورش  و  آموزش  وزارت  (3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  است.  تربیت و تعلیم فلسفه وجوه کدام از  نام   ثبت شرایط  -26

 عمومی   و  رسمی  تربیت  و  تعلیم فلسفه (2                             اسالمی   جمهوری  تربیت و  تعلیم  فلسفه  (1

 است   صحیح  ب  و  الف  (4                  ملی   درسی  برنامه  (3

 4پاسخ صحیح: 

 
 ، اینجا کلیک نمایید. سند تحول بنیادینبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 باشد. می عملیاتی .............   هدف  برای راهکاری   انسانی، منابع برای  ایحرفه –شغلی  بالندگی الگوی اجرای   و طراحی -27

 ها رویه  و  ساختارها  بازمهندسی  و  بازنگری  (2                                رسمی  تربیت  نظام  در  نوآوری  و  تغییر  (1

 تربیتی   رهبری  و  مدیریت  نظام  گزینه  کیفیت  مستمر  بهبود  و  توسعه (4                     گذاری  سیاست  در  مصارف  و  منابع  مدیریت  (3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  است.  ساعت  کدام  مصادیق از شهری، بوم  زیست  قلمروهای   -28

 علمی   (4               زیستی   (3  اجتماعی  (2  اعتقادی   (1

 3پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir) باشد. می ................................ تربیت،   و تعلیم نظام  در تحوالت  اصلی کانون -29

 مدیران   (4  وزارتخانه   (3  درس   کالس  (2                        خانواده   (1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  است.  نقص  کدام رفع   به  ناظر  محله، تربیتی کانون  - 30

 وارداتی   معماری  (2            هویتبی  مدرسه  (1

 تفکیکی   نگاه  (4                 یادگیری  انحصار  (3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) باشد؟نمی صحیح جمله کدام -31

 شد.   خواهد  انجام  ساله  1۰  تا  5  زمانی  بازده  در  ملی  درسی  برنامه  روز رسانی  به  و  بازنگری  (1

 شد.   خواهد  انجام  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  پیشنهاد  با  ملی  درسی  برنامه  رسانی  روز  به  و  بازنگری  (2

 شود. می  پیشنهاد  آموزشی  ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان  سوی  از  آنها  به  یافته  اختصاص  زمان  و  دروس  عناوین  جدول  (3

 نماید.  ارائه  سال  3  تا  2  زمانی  ادوار  در  را  ملی  درسی  برنامه  از  ارزشیابی  گزارش  باید  پرورش  و  آموزش  وزارت  (4

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) است.  شده نامیده  امین اسوه زیر افراد از کدامیک -32

 معلم  (4                  والدین   (3   وزیر  ( 2             مدیر   (1

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) باشد. نمی  بنیادین  تحول سند نظری  مبانی  عناوین  از کدامیک -33

 عمومی  و  رسمی  تربیت  فلسفه  (4    آفرین  تحول  هایچرخش   (3    رهنامه  (2    تربیت  مبانی  (1

 1پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید. سند تحول بنیادینبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

 کلیک نمایید. اینجا ایران عرضه   سند تحول بنیادین

 
 

 مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده  •

 دارای پاسخنامه تستی  •

 با قابلیت پرینت  •

•  

•  

•  

•  

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

 

Www.IranArze.Ir 
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