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ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

اجرای فراگیربرنامه ملی شهاب درچه سال تحصیلی شروع شد؟

)2

ازضروریات رشدفرددربسترطبیعی ومهم ترین عوامل جلوگیری ازآسیب های اجتماعی ،روانی وامنیتی
برای صاحبان استعدادهای برترچیست؟

)3

استمرارپوششی برنامه های هدایتی وحمایتی شهاب نسبت به دانش آموزان شناسایی شده منوط است به
......

)4

اهداف وماموریت برنامه شهاب اولین باردرچه سالی به تصویب رسید؟

)5

بااجرای برنامه شهاب.....

هرسه مواردمذکور

)6

براساس سندراهبردی کشوردرامورنخبگان نخبه به کسی اطالق می شودکه...

هرسه مواردمذکور

)7

برخورداری ازاستعدادبرتر...............،

)8

برنامه شهاب به دنبال .....

)9

برنامه شهاب توسط کدام نهادتصویب شد؟

سالتحصیلی 92-93
رسانه ای نشدن استعدادهای برتروحفظ اطالعات آنها
مواردالف وب
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موهبتی خدادادی است که تکالیفی برای
فردواطرافیانش به دنبال خواهدداشت.
مواردالف وب
بنیادملی نخبگان



)10

برنامه شهاب دربعدشناسایی به دنبال چیست؟

)11

برنامه شهاب دربعدهدایت به دنبال چیست؟

)12

برنامه شهاب درسال اول اجرا درهراستان ،منطقه/ناحیه ومدرسه ازچه پایه تحصیلی دوره ابتدایی شروع
می شود؟

)13

برنامه شهاب....

کشف حداکثری دانش آموزان واجداستعدادهای برتر
رفع موانع احتمالی وراهنمایی دانش آموزان
استعدادهای برتردرمسیرصحیح شکوفانمودن
استعدادهای خویش و یاری نمودن درپیمودن درست
مسیرنخبگی
پایه ]چهارم
بدون پیشینه اجرایی درکشورمابوده است وباتالش های
کارشناسی وپژوهشی درکشورمان درراستای شناسایی
وهدایت استعدادهای برترطراحی شده است.

)14

بیشترین فعالیت  ...............ارائه خدمات تسهیل گرانه وتوانمندسازبه افرادی است که درمرحله کسب
خبرگی یااثرگذاری درجامعه هستند.

)15

تدوین شیوه نامه اجرایی برنامه شهاب ازوظایف کدام ارکان برنامه شهاب می باشد؟

)16

تدوین وتصویب سیاست ها وبرنامه های راهبری ونظارت وارزیابی مستمربراجرای برنامه شهاب به
منظورتحقق ماموریت واهداف برنامه شهاب واصول حاکم بربرنامه ها جزووظایف کدام ارکان برنامه شهاب
است؟

بنیادملی نخبگان کشور
کمیته علمی وفنی
شورای راهبری



)17

تقویت ودرونی کردن هویت دینی وملی واجدان استعدادهای برتردردوره های تحصیلی
مختلف............است.

)18

چرابنیادملی نخبگان ووزارت آموزش وپرورش به جای آن که منتظربمانندتادانش آموزان
واجداستعدادهای برترخودرابواسطه برخی فرایندها ومراکز به آنان بنمایانند،خودفعاالنه به جستجوی دانش
آموزان استعدادهای برترمی روند؟

)19

چک لیستهای شناسایی تکمیل شده دانش آموزان درمدارس درچه مواردی مورداستفادقرارمی گیرد؟

هرسه مواردمذکور

)20

چندنفرازمدیران مدارس ویامعلمان مجری برنامه شهاب درسطح منطقه/ناحیه عضوکارگروه علمی –
اجرایی می باشند؟

2نفر

)21

دانش آموزانی که درتاریخ آزمون،به دلیل فشارهای روانی ویاهرمسئله عارضی دیگرنتوانندتمامی
استعدادهاو داشته های خودراعرضه نمایند،چه برنامه ی مهم جایگزین برای کشف وشناسایی درآموزش
وپرورش به کارگرفته شده است؟

برنامه شهاب

)22

در اولین گام ،معلمان آموزش دیده باید چک لیست های شناسایی را در حوزه مرتبط باماده درسی خود،
صرفا برای دانش آموزان که نشانگرهایی از  .....................را دارا هستند ،تکمیل نمایند و آنها را به مدیر
آموزشگاه تحویل دهند.

برجستگی و سرآمدی ویژه ای

)23

دربرنامه شهاب کدام حوزه های استعدادی دانش آموزان توسط معلمان موردبررسی قرارمی گیرد؟

)24

درتکمیل چک لیستهای شناسایی کدام مواردصحیح است؟

به منظوراحساس مسئولیت برای ایفای نقش سازنده
دراعتالی کشور
مواردالف وب

استعدادهای
:هنری،ریاضی،فضایی،زبانی،حرکتی،دینی،اجتماعی،علوم
معلمان چک لیستهای شناسایی رابرای تمام دانش
آموزان کالس تکمیل می کنند.



)25

درچه زمانی دانش آموزبه صورت طبیعی ازفرایندهای هدایتی برنامه شهاب خارج می شود؟

)26

دردبستان هایی که برخی مواددرسی توسط آموزگارانی غیرازآموزگاراصلی تدریس می شود....

)27

درراستای فعالیت نهادهای نخبگانی کشوردرمسیرنخبگی ،کدام محورهابه ترتیب صحیح است؟

)28

درسنجش استعدادها ی دانش آموزان دربرنامه شهاب کدامیک ازمواردزیرصحیح تراست؟

)29

درکشف وشناسایی دانش آموزان دربرنامه شهاب  .............جایگزین آزمون های مقطعی سنجش هوش
واستعدادمی شود

)30

دروزارت آموزش وپرورش کدام واحدسازمانی مستقیماً مسئولیت اجرای برنامه شهاب رابرعهده دارد؟

)31

رئیس ستادمرکزی اجرایی برنامه شهاب دروزارت آموزش وپرورش راکدام معاونت برعهده دارد؟

)32

شناسایی مناسب کودکان ونوجوان بااستعدادوهدایت آنان به مسیرصحیح نخبگی ازچه جهتی برای
کشوراهمیت دارد؟

هرسه مواردمذکور
تکمیل چک لیست شناسایی درقسمت استعدادمربوط
به آن ماده درسی پس ازتعامل آموزگاراصلی
باآموزگارآن درس انجام شود.
شناسایی وهدایت ،توانمندسازی ،زمینه سازی برای
اثرگذاری
سنجش خالقیت،عالقه شخصی،پشتکاروجستجوگر
مواردالف وب
مرکزملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان
جوان
معاون وزیرورئیس مرکزملی پرورش استعدادهای
درخشان ودانش پژوهان جوان
هرسه مواردمذکور



)33

شورای راهبری برنامه ملی شهاب درکدام نهادمستقرمی باشد؟

)34

عدالت محوری دربرنامه شهاب یعنی....

)35

فرایندهای شناسایی وهدایت دانش آموزان بااستعدادبرتردر.....صورت می پذیرد.

)36

کارگروه علمی-اجرایی برنامه شهاب درمنطقه/ناحیه حداقل چندباردرماه تشکیل جلسه می دهند؟

)37

کدام یک ازاصل زیردرفراینداجرای برنامه شهاب تأثیرات قابل توجهی دارد؟

)38

کدام یک ازمحتوای زیر،سرفصل های آموزشی برنامه شهاب نمی باشد؟

)39

کدام یک ازمواردزیر،جزووظایف ستاداجرایی استانی برنامه شهاب می باشد؟

هرسه مواردمذکور

)40

کدام یک ازمواردزیرازمحاسن آموزش مجریان برنامه شهاب می باشد؟

هرسه مواردمذکور

)41

کدام یک ازمواردزیرباهدف غایی برنامه شهاب همخوانی ندارد؟

بنیادملی نخبگان
زمینه شکوفایی استعدادها ورشدوتوانایی صاحبان
استعدادهای برتردرتمامی نقاط کشو
درمحیط مدرسه بامحوریت معلم ودیگرعوامل آموزشی
وتربیت وبدون جداسازی ازکالس ومدرسه اش
یک بار
هرسه مواردمذکور
آموزش وپرورش تطبیقی

مواردالف و ب



پیش گرفتن مسیرتعالی دربسترزندگی معمولی
)42

کدام یک ازنکات ذیل ازمهم ترین اصول برنامه شهاب می باشد؟

)43

کدام یک ازوظایف زیرجزووظایف وماموریت ستادمرکزی برنامه شهاب دروزارت آموزش وپرورش نمی
باشد؟

)44

کدامیک از مراحل ذیل ،مراحل مسیرنخبگی است؟

)45

کدامیک ازبرنامه های ذیل می توانندتعدادقابل توجهی ازدانش آموزان مستعدکشورراشناسایی کنند؟

)46

کدامیک ازمواردذیل اهداف شهاب نمی باشد؟

)47

کدامیک ازمواردذیل مولفه نخبگی نیست؟

)48

کدامیک ازمواردزیردردرخصوص اصول وسیاستهای برنامه شهاب صحیح تراست؟

)49

کودکان بااستعداد،نقطه آغازمسیری هستندکه درصورت  ..............به نخبگی می انجامد.

)50

ماموریت برنامه شهاب عبارتنداز:

وتحصیل عادی دانش آموز(عدم جداسازی دانش
آموزازمحیط مدرسه)
بهره گیری ازمتخصصان ومراکزتخصصی مربوط برای
ارتقای دانش ومهارت معلمان
استعداد،کسب خبرگی،اثرگذاری درجامعه
هرسه مواردمذکور
حمایت همه جانبه نهادهای متکفل امورنخبگان
ازدانش آموزان استعدادهای برتر
صاحب استعدادهای برتر
عدالت محوری
پیموده شدن موفقیت آمیز
مواردالف وب



)51

معلم درکدامیک از ابعادبرنامه شهاب درمدارس ،نقش اساسی ومحوری را دارد؟

)52

منظورازبرنامه ملی شهاب چیست؟

)53

مهمترین ضرورت های اجرای موفق برنامه شهاب چیست؟

)54

نخستین اقدامات جدی برای عملیاتی نمودن برنامه شهاب ازچه سالی آغازشد.
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)55

نخستین سندرسمی مأموریت بنیادملی نخبگان درحوزه دانش آموزی ............ ،است.

شهاب

)56

نخستین مرحله آزمایشی برنامه شهاب درچه سال تحصیلی دراستان آذربایجان شرقی اجراشد؟

)57

نهادهای نخبگانی کشور.....

)58

هدف ازتشکیل کمیته علمی وفنی برنامه شهاب چیست؟

)59

هدف غایی برنامه شهاب چیست؟

ابعادشناسایی وهدایتی
شناسایی وهدایت استعدادهای برتر
آموزش معلمین،عوامل مدرسه،دیگرافراددرگیربابرنامه
شهاب

سالتحصیلی91-92
کلیه نهادوسازمان هایی که درزمینه هدایت وحمایت
ازاستعدادها برترونخبگان درکشورفعال هستند.
ضرورت تبیین وتأمین مناسب پشتوانه نظری ومحتوای
علمی موردنیازبرنامه شهاب درکلیه مراجل اجراست.
هرسه مواردمذکور



)60

هنگام انتقال دانش آموزازمدرسه ای به مدرسه ای دیگر،سوابق ومستندات مربوط به شهاب دانش آموزان
....

به همراه سایرسوابق تحصیلی به مدارس جدیدمنتقل
می شود.



