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  هرگونه کسب درآمد

  آزمون دادن و ...) -(فروش فایل

  ازاین فایل بدون رضایت صاحب اثر شرعا حرام است. 

  *ارسال فایل فقط با ذکر نام و لینک گروه مجاز است.*

  * کن رعایت حق مردم با صفا *
  

  

  بسمه تعالی     

ورود به گروه روي لینک زیر کلیک کنید براي  

https://t.me/Hushmandsazi_Group 

  لینک کانال و صفحه درتلگرام ، اینستاگرام ، روبیکا، سروش و ایتا
@MohtavaNemunesoal 

  ادمین هاي محترم :آقایان مجتبی بیات ،عبدالرضا میرزاوند و سایربا تشکر از

  فایل نمونه سواالت جهت آشنایی با محتواي

   آزمون سوم روش ها و فنون تدریسدوره :

  استان :آذربایجان شرقی

  10/06/1399تاریخ آزمون :

 ٩١٤٠٠٣١٢کد دوره :

  ساعت24 ساعت دوره :
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  https://t.me/hushmandsazi_group      سواالت همراه با جواب صحیح  ردیف

1 

براي جمع آوري اطالعات در مورد آنچه دانش آموزان از پیش نیاز  .......... 
 .هاي درس می دانند به کار می رود

 آزمون تراکمی

 ارزشیابی تشخیصی

 آزمون رفتار ورودي

  ارزشیابی تکوینی 

2 

هدف، برانگیخته و حفظ فرآیندي است که طی آن رفتار معطوف به  ............
 .می شود

 تالش

 انگیزش

 کوشش

  موفقیت

3 

قبل از تدیس انجام گرفته و براي جمع آوري اطالعات در مورد  ..............
  .آنچه دانش آموزان از درس جدید می دانند به کار می رود

 آزمون تراکمی

 ارزشیابی تشخیصی

 آزمون رفتار ورودي

  پیش آزمون

4 

عبارت است از اعمال و یا گفتار معلم که پس از ارائه درس به  ....................
به نتیجه مناسب    وسیله خود او طراحی می شود تا ارائه مطالب درسی را

 .برساند
 ایجاد انگیزه

 شروع تدریس
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 جمع بندي درس

  ارزشیابی 

5 

 ارزشیابی مورد استفاده پیش از آموزش را چه می نامند؟
 ارزشیابی تشخیصی 

 ارزشیابی تکوینی

 ارزشیابی تراکمی 

  ارزشیابی آغازین

6 

اگر نتایج پیش آزمون نشان دهند که همه دانش آموزان مقداري از مطالب 
 درس جدید از قبل آموخته اند، معلم چه تدبیري باید بیاندیشد؟

 .بعضی از قسمت هاي درس جدید را براي دانش آموزان حذف کند

 .پیشرفته تري از آموزش را براي دانش آموزان به اجرا در بیاوردسطح 

 .در طرح درس خود تغییرات الزم را ایجاد کرده و نقطه شروع درس را تغییر دهد

  همه موارد

7 

این ارزشیابی به معلم امکان می دهد تا مطالب درسی و روش هاي آموزش را 
ان تطبیق دهد و تجارب با سطح آموخته هاي پیشین و نیاز هاي دانش آموز

 .یادگیري مناسب را برایشان فراهم سازد
 ارزشیابی تشخیصی

 ارزشیابی تکوینی

 ارزشیابی تراکمی 

  ارزشیابی آغازین

8 

 .این نوع از جمع بندي، جنبه تمرینی دارد
 جمع بندي تلخیصی

 جمع بندي انتقالی

 جمع بندي اتفاقی
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  روش اجتماعی

9 

مبناي توانایی هاي گوناگون دانش آموزان شکل می این نوع از گروه بندي بر 
 .گیرد و براي انجام کارهاي مشارکتی مناسب است

 گروه بندي تصادفی

 گروه بندي بر پایه توانایی هاي مشابه

 گروه بندي بر پایه توانایی هاي متفاوت

  گروه بندي ناهمگون

10 

شامل هدف هاي این نوع سواالت عمدتا همان سواالت آزمون پایانی است که 
 .یادگیري یا هدف هاي آموزشی درس یا ترجیحا فرم موازي آن است

 پیش آزمون

 ارزشیابی تشخیصی

 آزمون رفتار ورودي

  آزمون تراکمی

11 

درس جغرافیا درس جالبی است، زیرا بسیاري از شهر هاي « اینکه معلم بگوید:
؛ »پیدا کرده انداصلی ما به خاطر شرایط جغرافیایی خاصی که دارند اهمیت 

 مربوط به کدامیک از متغیر هاي الگوي افزایش انگیزش دانش آموزان است؟
 انتظارات مثبت معلم

 برآورده کردن نیاز هاي ارتباط

 کارآمدي تدریس

  الگودهی و اشتیاق

12 

باور معلم بر اینکه می تواند به همه دانش آموزان بدون توجه به دانش قبلی، 
ها کمک کند تا یاد بگیرند مربوط به کدامیک از متغیر هاي توانایی با پیشینه آن

 الگوي افزایش انگیزش دانش آموزان است؟
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 انتظارات مثبت معلم

 برآورده کردن نیاز هاي ارتباط 

 کارآمدي تدریس 

  الگودهی و اشتیاق 

13 

براي افزایش درگیري دانش آموزان با محتواي درسی از چه راهبردي استفاده 
 می شود؟

 استفاده از راهبرد شخصی سازي و راهبرد استفاده از سواالت باز پاسخ

 استفاده از فعالیت هاي علمی و راهبرد شخصی سازي

 راهبرد استفاده از سواالت باز پاسخ و استفاده از فعالیت هاي علمی

 استفاده از راهبرد تمرکز مقدماتی و راهبرد استفاده از سواالت باز پاسخ

14 

نوع از جمع بندي از قبل نمی توان شرایطی را براي استفاده از آن براي این 
 .معین کرد

 جمع بندي تلخیصی

 جمع بندي انتقالی

 جمع بندي اتفاقی

  روش اجتماعی

15 

بعد از انجام فعالیت در کالس درس، رفتار هاي دانش آموزان به چه طریقی  
 نشان داده می شود؟
 .براي کسب موفقیت تالش کنند

 .اجتناب از شکست فعالیت کنندبراي 

 .براي انجام فعالیت تالشی نکنند

  همه موارد

16 
 به باور ویگوتسکی، فرآیندهاي عالی ذهن در انسان چگونه شکل می گیرد؟

 از راه تفکر در مسائل
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 از راه تعامل اجتماعی

  از راه مطالعه

  همه موارد

17 

 بهترین نوع جمع بندي درس چگونه می باشد؟
 توسط دانش آموز جمع بندي

 جمع بندي توسط معلم

 جمع بندي به وسیله دانش آموز و اظهار نظر نهایی به وسیله معلم

  جمع بندي و ارزشیابی توسط معلم

18 

 پایان موثر درس چگونه امکان پذیر است؟
 .معلم همه نکات اشاره شده در کتاب را به دانش آموزان منتقل کرده باشد

 .سواالت معلم از درس پاسخ داده باشنددانش آموزان به همه  

 .زمان گیري آگاهانه در فعالیت هاي تدریس منظور شود

  .ارزشیابی دانش آموزان به طور کامل صورت بگیرد

19 

پیروان کدام نظریه یادگیري معتقدند: فرآیندهاي عالی ذهن در انسان از راه 
 تعامل اجتماعی شکل می گیرد؟

 رفتار گرایی

 شناخت گرایی

 ساخت گرایی

  ترغیبی

20 

تقویت باور هاي دانش آموزان در زمینه هاي توانایی آنها براي انجام تکالیف 
خاص، یعنی باورهاي خودکارآمدي، یکی از مهم ترین هدف هاي معلمان است؛ 
 مربوط به کدامیک از متغیر هاي الگوي افزایش انگیزش دانش آموزان است؟

 نظم و امنیت

 موفقیت
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 چالش

  یفدرك تکل

21 

 جمع بندي درس به چه منظور انجام می شود؟
 ذهن دانش آموزان  براي تثبیت مطالب ارائه شده در

 براي آمادگی دانش آموزان براي ارزشیابی پایانی

 براي ایجاد انگیزه بیشتر در دانش آموزان براي توجه به درس

  همه موارد

22 

 شود؟چه موقع بازخورد ارائه شده باعث افزایش انگیزش می 
 .زمانی باخورد ارائه شده بر امتیازات باال بین دانش آموزان تاکید می کند 

 .زمانی باخورد ارائه شده بر رقابت بین دانش آموزان تاکید می کند

 زمانی باخورد ارائه شده اطالعاتی درباره پیشرفت یادگیري فراهم می کند

  همه موارد

23 

 .نیز می گوینددانش و مهارت پیش نیاز را ........... 
 آزمون تراکمی

 ارزشیابی تشخیصی

 آزمون رفتار ورودي

  ارزشیابی تکوینی 

24 

نوع از جمع بندي کاربرد اصول و مفاهیم آموخته شده در موقعیت  در این 
 .جدید صورت می گیرد

 جمع بندي تلخیصی

 جمع بندي انتقالی

 جمع بندي اتفاقی

  روش اجتماعی
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25 

هدف این است که به دانش آموزان احساس توفیق در این روش از جمع بندي، 
 .دست بدهد تا علی رغم مشکالت درسی به تالش و کوشش خود ادامه دهند

 جمع بندي تلخیصی

 جمع بندي انتقالی

 جمع بندي اتفاقی

  روش اجتماعی

26 

در این نوع از جمع بندي نکات اصلی مطالب ارائه شده به وسیله معلم و با کمک 
 .مرور می شوددانش آموزان 
 جمع بندي تلخیصی

 جمع بندي انتقالی

 جمع بندي اتفاقی

  هیچکدام

27 

در این نوع از گروه بندي از اعداد، نام رنگ ها، فصل ها و... فرصت همکاري و 
 .هم اندیشی کلیه دانش آموزان را با هم فراهم می کند

 گروه بندي تصادفی

 گروه بندي بر پایه توانایی هاي مشابه

 بندي بر پایه توانایی هاي متفاوتگروه 

  گروه بندي ناهمگون

28 

 .در این نوع از گروه بندي براي درس تربیت بدنی و هنر مناسب می باشد
 گروه بندي تصادفی

 گروه بندي بر پایه توانایی هاي مشابه

 گروه بندي بر پایه توانایی هاي متفاوت

  گروه بندي ناهمگون
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29 

دانش آموزان بهتر از سایر گروه بندي هاي عمل می در این نوع از گروه بندي 
 .کنند

 گروه بندي تصادفی

 گروه بندي بر پایه توانایی هاي مشابه

 گروه بندي بر پایه توانایی هاي متفاوت

 گروه بندي ناهمگون

30 

در این نوع از گروه بندي دانش آموزان در قالب گروه هاي قوي و ضعیف 
 .سازماندهی می شوند

 تصادفی گروه بندي

 گروه بندي بر پایه توانایی هاي مشابه

 گروه بندي بر پایه توانایی هاي متفاوت

  گروه بندي ناهمگون 

31 

در این نوع از گروه بندي دانش آموزان موفق به ناموفق کمک می کنند و براي 
 .کمک رسانی و یاري دادن به همدیگر تشویق می شوند

 گروه بندي تصادفی

 توانایی هاي مشابه گروه بندي بر پایه 

 گروه بندي بر پایه توانایی هاي متفاوت

  گروه بندي ناهمگون

32 

در این نوع از گروه ها اعضاي آن ها براي کار با یکدیگر موافق هستند اما  
 .منفعیت کمی از این مسئله می برند

 گروه هاي کاذب

 گروه هاي سنتی

 گروه هاي مشارکتی

  باالگروه هاي مشارکتی با عملکرد 
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33 

در این نوع از گروه ها اعضاي آن ها براي کارکردن با هم تعیین شده اند اما 
عالقه اي به کار گروهی ندارند و رقابت در بین اعضا ممکن است موجب توقف 

 .پیشرفت دیگر اعضا شود
 گروه هاي کاذب

 گروه هاي سنتی

 گروه هاي مشارکتی

  گروه هاي مشارکتی با عملکرد باال

34 

این نوع از گروه ها اعضاي آن ها براي کارکردن با هم تعیین شده اند اما در 
عالقه اي به کار گروهی ندارند و رقابت در بین اعضا ممکن است موجب توقف 

 .پیشرفت دیگر اعضا شود
 گروه هاي کاذب

 گروه هاي سنتی

 گروه هاي مشارکتی

  گروه هاي مشارکتی با عملکرد باال

35 

گروه ها اعضاي آن ها خود را متعهد می کنند که در اهداف در این نوع از 
 .مشترك براي افزایش موفقیت خود و دیگران تالش کنند

 گروه هاي کاذب

 گروه هاي سنتی 

 گروه هاي مشارکتی

  گروه هاي مشارکتی با عملکرد باال

36 

در این نوع از گروه ها اعضاي آن ها می خواهند به تمام معیار ها براي 
و همکاري دست یابند و تمام انتظارات منطقی و مطلوب را برآورده  مشارکت
 .نمایند
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 گروه هاي کاذب

 گروه هاي سنتی

 گروه هاي مشارکتی 

 گروه هاي مشارکتی با عملکرد باال

37 

در این نوع از گروه ها براي بهسنه سازي کارایی اعضا، هر کدام مسئول انجام 
 .گروه هستندسهم کار خود براي رسیدن به اهداف 

 گروه هاي کاذب 

 گروه هاي سنتی 

 گروه هاي مشارکتی

  گروه هاي مشارکتی با عملکرد باال

38 

در حقیقت این آزمون جهت آشنایی معلم از مهارت ها و توانایی هاي دانش 
 .آموزان به کار می رود

 آزمون تراکمی

 ارزشیابی تشخیصی

 آزمون رفتار ورودي

 ارزشیابی تکوینی

39 

حقیقت این آزمون جهت پی بردن به دیدگاه هاي جاري دانش آموزان در در 
 .مورد موضوع جدید تدریسی به کار می رود

 آزمون تراکمی 

 ارزشیابی تشخیصی

 آزمون رفتار ورودي

  پیش آزمون

40 
طبق کدام دیدگاه نظري تقویت گروه براي کسب موفقیت از موارد عمده 

 یادگیري است؟استفاده از روش تقویت در آموزش و 
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 رفتار گرایی

 شناخت گرایی

 ساخت گرایی

 ترغیبی

41 

طبق کدام دیدگاه نظري دانش آموزانی که به تنهایی از عهده انجام کاري بر 
نمی آیند، وقتی از کمک معلم و دوستان خود بهره مند می گردند، چگونگی 

 انجام آن را یاد می گیرند؟
 رفتار گرایی

 شناخت گرایی

 ساخت گرایی

  ترغیبی

42 

طبق کدام دیدگاه نظري وقتی شرایطی فراهم می آید که دانش آموزان 
درست انجام دادن کاري در دوستانشان مشاهده می کنند، خود نیز آن را انجام 

 می دهند.؟
 رفتار گرایی

 شناخت گرایی

 ساخت گرایی

  ترغیبی

43 

 کدام گزینه در مورد نحوه گروه بندي نادرست است؟
 .براي گروه بندي روش تصادفی در انتخاب اعضا می باشدبهترین روش 

 .دانش آموزان ضعیف و قوي باید در تمام گروه ها پخش شوند

 .گروه هاي در طول سالتحصیلی نباید ثابت بمانند

  .براي مباحث جدید، گروه هاي جدیدي می توان تشکیل داد

 کدام گزینه در مورد نحوه گروه بندي نادرست است؟ 44
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 .بهترین روش براي گروه بندي پخش اعضا ضعیف و قوي در بین تمامی گروه ها می باشد 

 .گروه هاي در طول سالتحصیلی باید ثابت بمانند 

 .براي مباحث جدید، گروه هاي جدیدي می توان تشکیل داد

  .انتخاب سرگروه بر عهده اعضاي گروه می باشد

45 

 نادرست است؟کدام گزینه در مورد نحوه گروه بندي  
 .بهترین روش براي گروه بندي پخش اعضا ضعیف و قوي در بین تمامی گروه ها می باشد

 .گروه هاي در طول سالتحصیلی نباید ثابت بمانند

 .براي مباحث جدید، گروه هاي جدیدي می توان تشکیل داد

 .انتخاب سرگروه بر عهده معلم می باشد

46 

 نادرست است؟کدام گزینه در مورد نقشه مفهومی 
 .نشان دهنده انشعاب موضوعات از موضوع اصلی درس است

 .امکان مرور کل متن درس در یک نگاه اجمالی فرهم می کند

 .براي یادسپاري متونی که جزئیات کمی دارند مناسب تر است

  .باعث یادسپاري راحت تر دروس می شود

47 

 به کار می رود؟کدام نوع از ارزشیابی براي تعیین اولین گام آموزشی 
 ارزشیابی تشخیصی

 ارزشیابی تکوینی

 ارزشیابی تراکمی

  ارزشیابی آغازین 

48 

 کدامیک از اهداف جمع بندي می باشد؟
 آگاهی از میزان تسلط دانش آموزان بر مطالب ارائه شده

 و مهارت در دانش آموزان  ایجاد حس موفقیت

 یادگیريپیوند دادن یک مرحله از یادگیري به مراحل دیگر 

  همه موارد
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49 

گام اول در برخورد با افرادي که موفقیت یا عدم موفقیت خود را تحت تاثیر 
 شانس یا تصادف می دانند چیست؟

 تعریف و تفسیر شانس و تصادف براي آنها

 چشاندن طعم موفقیت به آنها

 از بین بردن عوامل شانس

  هیچ کدام

50 

 مورد استفاده معلم کدام است؟معیار اصلی تقسیم بندي ارزشیابی هاي 
 زمان مورد استفاده، هدف استفاده از آنها

 زمان مورد استفاده، حجم مطالب تدریس شده

 هدف استفاده از آنها، توانایی هاي معلم

   توانایی هاي معلم، حجم مطالب تدریس شده

51 

 نیروي محرك انسان براي انجام رفتار ها و اعمالش چه می باشد؟
 تالش

 موفقیت

 تنبیه ها

  انگیزش

52 

 هدف از اجراي آزمون رفتار ورودي چیست؟
 اطالع از پایگاه دانش فعلی دانش آموز

   اطالع از دانسته هاي دانش آموز از درس جدید

 وسیله اي براي تعیین میزان دست یابی به هدف هاي آموزشی

  اطالع از پیشرفت تحصیلی دانش آموز

53 

 هدف از اجراي پیش آزمون چیست؟
 اطالع از پایگاه دانش فعلی دانش آموز

 طالع از دانسته هاي دانش آموز از درس جدید
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 وسیله اي براي تعیین میزان دست یابی به هدف هاي آموزشی

 اطالع از پیشرفت تحصیلی دانش آموز

54 

 هدف اصلی از انجام ارزشیابی آغازین چیست؟
 آموزانبه منظور آگاهی از میزان آموخته هاي قبلی دانش 

 به منظور شروع مناسب فرایند تعلیم و تربیت

 به منظور جبران نارسایی هاي آموزشی احتمالی دانش آموزان

  همه موارد

55 

 هدف اصلی از ایجاد انگیزه توسط معلم در ابتداي تدریس چیست؟
 .دانش آموزان را به فضاي درس بکشاند

 .دقت دانش آموزان نسبت به درس بر انگیزاند

 .آموزان بی اختیار به درس توجه کننددانش 

  همه موارد
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