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 كاربرد منظم روشهاي تحليلي در مورد هر يك از اجزاي نظام آموزشي ) تعريفي است براي ....(1 .

 برنامه ريزي درسي   .ب برنامه ريزي آموزشي   .الف 

 برنامه آموزشي   .د  برنامه درسي   .ج 

 هر يك از موارد زير مشتركات برنامه ريزي آموزشي و برنامه ريزي درسي را نشان مي دهد مگر2 . 

 وسايل   .د ماهيت    .ج هدف   .ب روش   .الف 

 پرورش هنر در دانش آموزان با كدام يك از گفتمانهاي زير همخواني دارد3 . 

 پديدار شناختي   .د پساساختارگرايي   .ج زيبايي شناختي   .ب سياسي   .الف 

 كدام يك از موارد زير را مي توان به برنامه ريزي درسي نسبت داد4 . 

 آموزش مستمر ضمني   .ب  آموزش غير رسمي   .الف 

 آموزش رسمي   .د  فرصتهاي يادگيري   .ج 

 كدام يك از موارد زير با برنامه ريزي درسي جامعه محور، هماهنگي بيشتري دارد5 . 

 ر حجم مطالب بيشتر از فرايند يادگيريتاكيد ب   .الف 

 به كار گيري روش حل مساله در فرايند يادگيري.   ب 

 تعيين هدف و محتوا از قبل   .ج 

 تاكيد بر نيازهاي دانش آموزان   .د 

قرار دارد هريك از گزينه هاي زير در مجموعه عناصري كه در مرحله طراحي برنامه درسي مورد توافق برنامه ريزان درسي 6 . 

 معرفي مي كند مگر

 يادگيري-انتخاب راهبرد ياددهي   .ب گزينش و سازماندهي محتوا   .الف 

 شناسايي و به كارگيري ابزار و وسايل   .د شناسايي وتعيين هدف ها   .ج 

 كدام يك از منابع طراحي برنامه ريزي مي توان گفت كه در راس هرم برنامه درسي قرار دارد7 . 

 ر وان شناسي   .د علم   .ج جامعه شناسي   .ب فلسفه    .الف 

پرسشهايي مانند ( زندگي خوب چيست ، جامه خوب كدام است، دانش مطلوب چيست) موضوع بحث كدام يك از  مباني برنامه 8 . 

 درسي است

 علمي   .د فلسفي   .ج جامعه شناسي   .ب روان شناسي   .الف 

 عناصر ابداعي فرهنگ را معرفي مي كنند بجزهمه موارد زير ويژگيهاي 9 . 

 روش تدريسي كه مورد پذيرش تمامي دست اندكاران تربيت است   .الف 

 طرز فكري كه بين مردم عموميت ندارد   .ب 

 روش معيني در تهيه لباس كه عده معدودي در جامعه از آن پيروي مي كنند   .ج 

  ندپيروي نمي كن ه از اين نحوه تفكرتمامي اعضاي يك گرو   .د 
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وقتي برنامه درسي به دانش آموزان كمك مي كند تا ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي را بهتر درك نمايند و قدر و ارزش آنها را 10 . 

 بدانند به كدام وظيفه عمده خود عمل نموده است

 انتقال و فهم ميراث فرهنگي   .الف 

 شتهتجديد نظر در سنن و افكار  و عقايد گذ   .ب 

 ارزيابي ميراث فرهنگي    .ج 

 توسعه ميراث فرهنگي   .د 

 در بحث آمادگي ، به عنوان عامل موثر در يادگيري به هر يك از ابعاد رشد آدمي كه در زير آمده اشاره شده است مگر 11 . 

 عاطفي و اجتماعي   .د عقالني   .ج سني   .ب جسمي   .الف 

 سازي كالسيك مطابقت داردكدام مورد با نظريه شرطي 12 . 

 شرطي سازي فعال   .ب اصول اساسي آن تقويت مثبت و منفي است   .الف 

 شرطي سازي پاولفي   .د  رفتار هاي ارادي   .ج 

 در بيان نوع دانش انتزاعي مي توان گفت 13 . 

 كودك بر اثر عملي كه خود روي اشيا انجام مي دهد بر آنها تسلط مي يابد   .الف 

 كودك از تجارب ديگران ، دانش عملي خود را وسعت مي بخشد   .ب 

 مستقيما به زندگي عملي مربوط نيست   .ج 

 نخستين و طبيعي ترين نوع دانش است   .د 

 مترادف ساختار دانش كدام عبارت است14 . 

 روشهاي تحقيقي در دانش   .ب  ارتباط دانش با زندگي   .الف 

 اصول دانش   .د دانشنگرشهاي مربوط به    .ج 

گفته مي شودكه بيانگر نتايجي است كه انتظار مي رود در نهايت رخ دهد و نشان دهنده  تخقق كامل  طبق نظر سيلور به هدفهايي15 . 

  اهداف باشد

 اهداف كلي   .د مقاصد   .ج هدفهاي عيني   .ب زير هدفها   .الف 

 ري  آموخته شده است مربوط به كدام سطح از سطوح حيطه شناختي استتكرار پاسخ هايي كه قبال در موقعيت يادگي16 . 

 ارزشيابي   .د دانش و اطالعات   .ج درك و فهم    .ب كاربرد   .الف 

 الگوي غالب برنامه درسي كدام است17 . 

 الگوي مبتني بر كاركرد ها و فعاليتهاي اجتماعي   .ب الگوي مبتني بر موضوعات درسي   .الف 

 الگوي مبتني بر شايستگي هاي خاص و تكنولوژي   .د الگوي مبتني بر صفات و فرايند هاي انساني   .ج 

 حقايق ، تبيين ها ، اصول و اهداف در كدام دسته از بخشهاي محتواي برنامه درسي قرار مي گيرند18 . 

  ارزش   .د فرايندها   .ج مهارتها   .ب دانش   .الف 
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  ير در گروه  معيارهاي  مربوط به موضوع درسي قرار داردك از موارد زكدام ي19 . 

 مفاهيم و اصول انتخاب شده بايد وسيع ترين و جامع ترين چهره از جهان را معرفي نمايد   .الف 

 محتوا بايد در باره وضع سياسي و اقتصادي اجتماعي و جغرافيايي جامعه حاضر اطالعات به دانش آموزان دهد   .ب 

 بايد دانش آموز را براي شغل و حرفه مورد نياز جامعه آماده سازدمحتوا    .ج 

 محتوا بايد راه فعاليت و تجربه را براي دانش آموز باز بگذارد   .د 

زماني كه موضوعات مربوط به هم تحت يك عنوان درسي در برنامه گنجانده شود ، چه نوع الگوي سازماندهي محتواي برنامه 20 . 

 است درسي صورت پذيرفته

 الگوي موضوع هاي مجزا   .ب الگوي حوزه هاي گسترده   .الف 

 الگوي هسته اصلي   .د الگوي سازماندهي پروژه اي    .ج 

 تلفيقي كه در آن دانش و مهارت هاي آموخته شده يك حوزه محتوايي در حوزه هاي  محتوايي ديگر به كار مي رود كدام است21 . 

 تلفيق از طريق فرايندها   .ب  تلفيق تصادفي   .الف 

 تلفيق از طريق تقويت و تمرين   .د  تلفيق از طريق هماهنگي   .ج 

 گزينه هاي زير انواع توالي را معرفي مي كند بجز22 . 

 از ساده به مشكل   .ب  يكپارچگي    .الف 

 از جز به كل   .د مطالعه بر اساس پيش نياز   .ج 

اين عبارت مربوط به كدام يك از ويژگيها براي تدريس مطلوب از  )چه چيزي بهتر است بياموزددانش آموز انتخاب مي كند كه (23 . 

 ديدگاه انسان گرايان است

 خود رهبري   .ب  خود ارزشيابي   .الف 

 محيط خالي از تهديد   .د  اهميت احساسات   .ج 

نش آموزان تا چه انداره به اهداف آموزشي مورد نظر در در اين مرحله از مراحل ارايه محتواي درسي معلم بايد بداند كه دا24 . 

 آموزش رسيده اند

 مرحله ارايه درس.   ب مرحله خالصه كردن و نتيجه گيري   .الف 

 مرحله ارزشيابي   .د مرحله پايان درس و تعيين تكليف   .ج 

 هدفها را تعيين و به فعاليتها جهت مي دهدمطابق كدام يك از ديدگاههاي مختلف تدريس ، معلم گامهاي آموزش را مشخص ، 25 . 

 ديدگاه هنجاري   .ب  ديدگاه موفقيتي   الف 

 ديدگاه توصيفي   .د  ديدگاه ارادي   ج 

 چهار چوب ويژه اي است كه عناصر مهم تدريس در درون آن قابل مطالعه است26 . 

 سروش تدري   .د آمادگي تدريس   .ج طرح درس   .ب الگوي تدريس   .الف 

 حركتي كدام شيوه توصيه مي شود –براي نيل به هدفهاي مربوط به حوزه رواني 27 . 

 شيوه پرسش و پاسخ   .ب  شيوه تمرين و تكرار   .الف 

 شيوه سخنراني   .د  شيوه بحث گروهي   .ج 
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 كدام يك از موارد زير ويژگي روش فعال تدريس را بيان مي كند28 . 

 مكانيستيكمطابق با الگوي    .الف 

 تعامل دو طرف بين معلم و دانش آموز و دانش آموزان با يكديگر   .ب 

 يك روش سنتي است   .ج 

 به دنبال انباشتن حافظه دانش آموز از معلومات و كسب مهارت خواندن و نوشتن است   .د 

 م مي گردددر اين روش مواد آموزشي به واحد هاي كوچك مرتبط به هم به صورت زنجيره اي تقسي29 . 

 روش تدريس تسلط ياب   .ب  بحث گروهي    .الف 

 آموزش برنامه اي    .د  ايفاي نقش   .ج 

 اين نوع ارزشيابي در طول آموزش ، پايان درس و هرسه ماه تحصيلي انجام مي شود30 . 

 پايانيارزشيابي    .د ارزشيابي تكويني    .ج ارزشيابي تراكمي   .ب ارزشيابي آغازين   .الف 
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