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  --    

  

  دانشمندان ضمن فعاليت هايشان به كشف مواردي موفق مي شوند اين يافته ها را چه مي گويند؟ .1

  بررسي علمي .د  نظرات علمي. ج  نتايج علمي .ب  روش علمي .الف

  از ارتباط چندين واقعيت علمي چه چيزي به دست مي آيد؟ .2

  كاربرد علمي .د  تئوري علمي .ج  نظريه علمي .ب  اصول علمي. الف

  دايي بايد تجارب رسيدن به كدام مرحله از رشد تفكر را فراهم آورد؟تبرنامه مدارس اب. 3

  صوري .د  عملي  .ج  حسي حركتي .ب   پيش از عمل. الف

  كودك در دوره رشد عملي چيست؟ مهم ترين ويژگي. 4

  زماني به جز زمان حال وجود ندارد .ب    خود مدار است. الف

  تفكرات برگشت ناپذير است .د  ج مي تواند اعمال خود را به صورت ذهني انجام دهد

  كدام يك از مراحل رشد تفكر در نظريه پياژه به كار دانشمندان در حل مسئله شباهت دارد؟ .5

  حسي حركتي .د  پيش از عمل .ج  عملي . ب  صوري. الف

  است؟ "تحقيق و كشف مفاهيم علمي از طريق كودكان"كدام يك از موارد زير از ويژگي هاي تدريس علوم تجربي براساس . 6

  معلم شخصا به سواالت پاسخ مي گويد .الف

  براي كودكان جالب توجه تر از معلمان است .ب

  كه از كتاب درسي ياد گرفته اند ارزشيابي بر اساس مقدار مطالبي است .ج

  در موقعيت هايي كه وسايل علمي شناسايي مي شود مي توان از آن استفاده كرد .د

  هدف اصلي آموزش علوم تجربي چيست؟ .7

  كسب مهارت هاي كاربردي در زمينه ابزار علمي .الف

  عالقه مند سازي به آموزش علوم .ب

  ميكسب مهارت هاي الزم براي حل مسائل عل .ج

  رشد علمي فرد و تربيت تفكر علمي پيشرفته .د

  كدام يك از هدف هاي رفتاري مواردي را كه اتفاق خواهد افتاد به دقت معين مي سازد؟ .8

  رواني .د  اجرايي .ج  كلي .ب  عمومي .الف

  انجام كدام يك از موارد زير نتيجه بهتري در تدريس علوم كالسهاي ابتدايي به دست مي دهد؟ .9

  تاكيد بر تدريس به شيوه سخنراني و شفاهي توسط معلم .الف

  آموزش صرف واقعيت ها و مهارت هاي مكانيكي .ب

  تدريس به وسيله معلم ثابت .ج

  تدريس توسط متخصصين در ساعات خاص .د
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  مهم ترين كار معلم در تدريس يافته هاي علمي و تفهيم مراحل روش علمي چيست؟ .10

  سازمان دادن به فعاليت هاي دانش آموزان .الف

  ايجاد معلومات زمينه اي براي شناخت مسائل علمي  .ب

  انتقال اطالعات مربوط به پيدا كردن راه حل مسائل علمي .ج

  افزايش سطح علمي و تجربي .د

  اختالف اساسي بين افراد عادي و دانشمندان در چيست؟ .11

  سرو كار دارندافراد عادي پيوسته با جزئيات  .الف

  افراد عادي از روش علمي استفاده نمي كنند .ب

  علما پيوسته با كليات سروكار دارند .ج

  علما پيوسته با جزئيات سروكار دارند .د

  راه حل هاي احتمالي مسئله چه ناميده مي شود؟ .12

  يافته پژوهشي .د  استنتاج  .ج  فرضيه .ب  نظريه .الف

  :در خصوص ارتباط بين علوم تجربي و رياضيات مي توان گفت .13

  رياضي در علوم تجربي تغييراتي ايجاد كرده اما علوم تجربي در رياضي نفوذ نكرده است .الف

  علوم تجربي در رياضي تغييراتي ايجاد كرده اما رياضي در علوم تجربي نفوذ نكرده است .ب

  رياضيات زبان علوم است .ج

  ن رياضي استعلوم زبا .د

غيير در ساختمان يك مجموعه باعث كمي يا زيادي آن نخواهد شد به كدام يك از مفاهيم دست اگر دانش آموزي بفهمد كه ت .14

  يافته است؟

  ابقاي فاصله  طبقه بندي .ج  برگشت پذيري .ب  ابقاي عدد .الف

  كدام يك از موارد زير مالك قضاوت هستند؟ .15

  اندازه گيري .د  مبادله .ج  شمول .ب  طبقه بندي .الف

  كاربرد كدام يك از انواع مشاوره در سال هاي ابتدايي به خصوص سال اول توصيه نمي شود؟ .16

  علمي .د  كوتاه مدت  .ج  دراز مدت .ب  آني .الف

  در طرح ريزي برنامه و رهبري گردش ها چه روشي بايد اتخاذ شود؟ .17

  كودكان در هر سن و با هر عالقه اي خودشان بايد تصميم بگيرند .الف

  در هر مقطعي معلم بايد براي دانش آموزان تصميم بگيرد .ب

  براي كودكان سنين پايين معلم تصميم گيرنده است .ج

  در مقطع راهنمايي و متوسطه ابتدا معلم سپس دانش آموز تصميم گيرنده است .د
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  :از جمله مواردي كه بايد در گردش هاي علمي مورد توجه قرار گيرد اين است كه .18

  نحوه رفتار نوجوانان روشن شود .الف

  مكان هاي انتخاب شده در روستاها به محيط زندگي محدود شود .ب

  براساس برنامه انعطاف ناپذيري اجرا شود .ج

  خارج از محل زندگي كودك انجام شود .د

  هدف از علم آموزي به كودكان مدارس ابتدايي چيست؟  .19

  ايجاد زمينه مناسب به منظور پيروزي در رقابت درسي .الف

  كسب نمرات باال و درخشان جهت گذراندن موفق دوره .ب

  آموزش مفاهيم علمي به منظور كاربرد آن در زندگي .ج

  آماده ساختن دانش آموزان براي ورود به دانشگاه .د

  تجسم پديده هاي علمي كدام روش مناسب تر است؟ براي .20

  نقاشي .د  مدل هاي آماده .ج  تلويزيون .ب  فيلم استريپ .الف

  بهترين روش علم آموزي كدام است؟ .21

  مطالعه منابع درسي .ب  مطالعه منابع كمك درسي و غير درسي .الف

  موزانفعاليت هاي تجربي دانش آ .د  مشاهده برنامه هاي آموزشي تلويزيون .ج

اين تصميمات بايد بر پايه كدام يك از موارد زير . موفقيت جامعه به افرادي نياز دارد كه بتوانند تصميمات درستي اتخاذ كنند .22

  :باشد

  اطالعات معتبر .ب    ذهن بسته .الف

  باورهاي قوي و تعصب آميز .د    افكار از پيش تعيين شده .ج

  اگر كار يك ماشين را آن طور كه خود درك مي كنيم توصيف نماييم كدام يك از فعاليت هاي زير را انجام داده ايم؟ .23

  واحد كار .د  اكتشاف .ج  طبقه بندي .ب  مدل سازي  .الف

  تفاوت بين فرضيه و پيش بيني چيست ؟ .24

  فرضيه بر اساس تعداد بسياري تجربه بنا شده و نياز به تحقيق بيشتر ندارد .الف

  فرضيه استفاده از حقايق آزموده شده براي تعيين رفتار آينده است .ب

  پيش بيني بر اساس انديشه هايي است كه بارها ارزيابي شده است .ج

  ستپيش بيني اعتقاد يك پژوهشگر است نسبت به پرسشي كه مطرح شده ا .د

  كودكان سال هاي اول ابتدايي قادر به انجام كدام يك از موارد نيستند؟ .25

  آزمايش .د  پيش بيني  .ج  ساختن مدل .ب  فرضيه سازي  .الف
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  به منظور تحقق اهداف مورد نظر در واحد كار بهتر است .26

  توسط معلم تعيين شده و توسط دانش آموز انجام شود .الف

  با همكاري دانش آموز و معلم تعيين و اجرا شود .ب

  توسط دانش آموز تعيين و اجرا شود  .ج

  توسط معلم و اوليا تعيين و اجرا شود .د

  علمي كه در زمان ثابت مكان هاي مختلف را بررسي مي كند چه ناميده مي شود؟ .27

  جغرافيا .د  علوم تجربي .ج  علوم اجتماعي .ب  تاريخ .الف

  :ويژگي هاي علوم اجتماعي اين است كه از جمله .28

  مفاهيم يكسان و جهان شمولي دارد .ب  رابطه مستقيمي با ارزش هاي جامعه ندارد .الف

  تحت تاثير افكار نويسنده و گوينده قرار ندارد .د  داراي اصول و قوانين ثابت و بدون تغيير نيست .ج

  براي تعيين جهات اصلي كدام وسيله مناسب تر است؟ .29

  نقشه .د  كره جغرافيا .ج  ميزشن .ب  قطب نما .الف

  بهترين روش ارزشيابي در علوم تجربي كدام است؟ .30

  استفاده عملي از دانسته ها .ب    پرسش هاي شفاهي  .الف

  آزمون هاي استاندارد .د    آزمون هاي كتبي  .ج
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