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  كدام عبارت در خصوص راهنمايي سازشي درست بيان شده است؟. 1

  .اين نوع راهنمايي غالباً بسيار سخت است. الف  

  .افتد راهنمايي سازشي عمدتاً در محيط مدرسه اتفاق مي. ب  

  .معموالً اين نوع راهنمايي به تخصص زيادي نياز ندارد. ج  

  .ا ديگران استهدف عمده اين نوع راهنمايي سازگاري ب. د  

  كدام گزينه صحيح است؟. 2

  .در نظارت و راهنمايي متمركز بر امور اداري منظور اصلي دستيابي به اهداف عمدة آموزشي است. الف  

  .هنگامي كه در نظارت تمركز بر تدريس دارد هدف اصلي تهيه گزارشهاي تحصيلي به والدين كودكان است. ب  

  .از منابع مشترك هدف اصلي راهنمايي متمركز بر برنامه درسي و تحصيلي است ايجاد ارتباط صحيح و استفاده. ج  

  .اي است در راهنمايي متمركز بر مديريت هدف  اصلي توجه به ياددهي، چگونگي يادگيري و رهبري حرفه. د  

  در حال حاضر بيشترين راهنماييها در محيط آموزشي بر عهدة كداميك از افراد زير است؟. 3

  راهنمايان تعليماتي. د  معلمان. ج  مديران. ب  ورانمشا. الف  

  در خصوص تعليم و تربيت اسپارتي كدام گزينه درست است؟. 4

  .شغل معلّمي براي اولين بار  در اسپارت مطرح و شكل گرفت. الف  

  .در ايندوره نوجوانان در تربيت خود آزادي عمل داشتند. ب  

  .شدند لت ادراه نميها عمدتاً زير نظر دو در اسپارت مدرسه. ج  

  .ها و غذاي اندك و لباس خشن بود هدف تربيت در اين دوره تحمل سختي. د  

  كداميك از انديشمندان زير براي پيشرفت بشر، علم را مقامي ارجمند بخشيد؟. 5

  سقراط. د  گزنفون. ج  افالطون. ب  ارسطو. الف  

  تربيت سياسي مد نظر قرار گرفت؟ در تعليم و تربيت روم باستان كداميك از روشهاي زير براي. 6

  روش سقراطي. د  روش مداّحي. ج  روش فكورانه. ب  روش قضايي. الف  

  به نظر فيلسوفان اشراق تعليم و هرگونه نظارت و راهنمائي شامل كداميك از موارد زير بود؟. 7

  .هايي كه فكر را تقويت و آن را پرورش دهد به تمرين و ممارست براي حفظ نوشته. الف  

  .به خاطرآوردن امور فراموش شده كه خداوند در انسان به وديعه نهاده است. ب  

  .هرگونه نظارت و راهنمايي مؤثر شامل علوم آموختني و يادگيري توسط انسان است. ج  

  .كسب علم و دانش زير نظر متخصصين مجرّب كه همراه با آزمايش و تجربه عمل شاگرد باشد. د  
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  ورزند؟ هاي زير مبادرت مي ب مطرح شده، راهنمايان تعليماتي در نقش حمايتي خود به كداميك از فعاليتطبق آنچه در كتا. 8

      ها و عمليات اجرايي هماهنگ ساختن خط مشي. الف  

  فراهم ساختن زمينه براي برقراري ارتباط. ب  

  هاي آموزشي و پرورشي كنترل و هماهنگي برنامه. ج  

  از تعليمات اجرا شده كنترل كيفيت و ارزشيابي. د  

  كداميك از اصول زير نشان دهندة اين امر است كه نظارت و راهنمائي را بايد به عنوان بعدي از ابعاد مديريت در نظر گرفت؟. 9

  اصل مسئوليت. د  اصل تعاون. ج          اصل پيشرفت معلّم. ب      اصل سازماني بودن. الف  

  كدام گزينه درست هست؟. 10

  .اند  هاي آموزشي داراي ثبات شده ليل پيشرفت هاي علمي امروزه هدفبه د. الف  

  .هاي جديد آموزشي برخوردهاي صحيح با دانش آموزان را ساده ساخته است تكنيك. ب  

  .آموزان را متّغير و  دشوار ساخته است پيچيده شدن سازمانهاي آموزشي تربيت كودكان و برخورد صحيح با دانش. ج  

  .تر شده است ميت مشاورو معلم در مدرسه امروزه نقش والدين در تربيت كمرنگبه دليل اه. د  

    نيست؟كداميك از موارد زير از جمله شرايط عمومي احراز معلم راهنماي شهري . 11

  متأهل بودن. ب  سال سن 28داشتن حداقل . الف  

  داشتن توانايي رهبري. د  عضويت رسمي در آموزش و پرورش. ج  

  علمين راهنماي شهري در كدام گزينه زير مطرح شده است؟مدت خدمت م. 12

  ساعت در چهار روز هفته 24. ب  ساعت در شش روز هفته 28. الف  

  روز هفته 6ساعت در  30. د  روز هفته 5ساعت در  25. ج  

  كدام گزينه درست است؟. 13

  .شود هنما محاسبه ميالعبور يك معلم را روستاي صعب 15و حداكثر  10در هر منطقه براي حداقل . الف  

  .شود روستاي مناسب و حومه يك معلم راهنما محاسبه مي 40و حداكثر  30در هر منطقه براي حداقل . ب  

روستاي مناسب بر عهده داشته  3العبور  معلم راهنما بايد به طور متوسط به ازاء هر روستا در برابر يك روستاي صعب. ج  

  .باشد  

  .كند العاده مأموريت روزانه دريافت مي روز دهگردشي در هر ماه فوق 15برابر  معلم راهنماي روستايي در. د  

  كداميك از موارد زير در خصوص طرح درس ساعتي درست بيان شده است؟. 14

  .شود دقيقه براي رسيدن به اهداف آموزشي تهيه مي 120هايي است كه ظرف مدت  اين طرح شامل فعاليت. الف  

  .ين طرح درس ساعتي انتخاب روش يا روشهاي تدريس مناسب و اجراي آن استاولين مرحله در تضم. ب  

  .هاي رفتاري آخرين مرحله طرح درس ساعتي است تعميم دادن، خالصه كردن درس و كاربرد آن  با تأكيد بر هدف. ج  

  .معرفي درس براساس آشنا كردن شاگردان  با درس تازه و ارتباط آن با دروس قبلي دومين مرحله اين طرح درس است. د  
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  كدام ويژگي در خصوص روش تدريس سخنراني درست بيان شده است؟. 15

    استفاده از بيان روشن معلّم. الف  

  شناخته شدن نقاط ضعف شاگرد. ب  

    درسفعال بودن شاگرد در كالس . ج  

  دو سويه بودن تدريس در كالس. د  

  كدام گزينه در خصوص ويژگيهاي معلمين جمعي درست بيان شده است؟. 16

  .دانند اين معلمان، دانش آموز را محور اصلي تعليم و تربيت مي. الف  

  .دانند هاي آموزشي مي اين معلمان، معلمين مدارس را هسته مركزي فعاليت. ب  

  .زند معلمين عشق به دانش به جاي عشق به پرورش موج مي هاي اين در انديشه. ج  

  .هاي فردي دانش آموزان از ويژگيهاي اين معليمن است توجه به عواطف و خواسته. د  

كداميك از صاحب نظران زير به ويژگيها و استعدادهاي فني معلم در اداره موفقيت آميز  كالس درس بيش از سايرين اهميت . 17

  داده است؟

)پرل  .الف   )lpear  راينز. ب( )Ryans  كوري. ج( )corey  سيمونز. د( )simmons  

  هاي حيطه شناختي است؟ هاي سه گانه بلوم كداميك از طبقات زير از جمله زير مجموعه در مبحث حيطه. 18

  نشواك. د  دريافت. ج  تركيب. ب  ارزشگذاري. الف  

  بزرگترين عيب ارزشيابي پاياني چيست؟. 19

    مبهم بودن نتايج آن. ب    ناقص بودن اهداف آن. الف  

  مقطعي بودن آن. د    استاندارد نبودن آن. ج  

  كداميك از موارد زير است؟ "درجه بندي"اساس ارزشيابي در شيوة . 20

  مشاهدة رفتار. ب    هاي استاندارد تست. الف  

  مهارت ناظر تعليماتي. د  دريسمحدوديت عمليات ت. ج  

  بهترين شيوه براي ارزشيابي از كار معلّم كدام است؟. 21

  ارزيابي تكويني. د    آزمون پيشرفت تحصيلي. ج  خودسنجي. ب  درجه بندي. الف  

  كدام عبارت زير  درست است؟ "اميل دور كيم "بر اساس ديدگاه. 22

  .ام ارگانيك داردگروهي كه داراي همكاري خودبخودي باشد انسج. الف  

  .انسجام ارگانيك در گروه نشانه يكنوع همكاري ناآگاهانه است. ب  

  .شود در جامعه متمدن همكاري به صورت ماشيني انجام مي. ج  

  .گروهي كه بر همكاري آگاهانه دست يابد، انسجام ارگانيك خواهد داشت. د  
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  ت؟هاي فوق برنامه كدام گزينه درست اس در خصوص فعاليت. 23

  .شمسي مورد توجه قرار گرفت 1320ها نخستين بار در سال  اين فعاليت. الف  

  .هاي فوق برنامه داراي اثرهاي تربيتي با دوام و  الزاماً مطلوب نيستند فعاليت. ب  

  .كند ها و قانونهاي يادگيري  تبعيت مي ها دقيقاً از نظريه يادگيري اين فعاليت. ج  

  .شوند انضباط و خالفكاري تنظيم مي كمتر به قصد جلوگيري از بيهاي فوق برنامه  فعاليت. د  

  روح داراي كداميك از ويژگيهاي زير هستند؟ معلمان كم تأثير و بي. 24

  بي توجه به مقررات. د  جدي نبودن در كار مدرسه. ج  زودجوشي. ب  درون گرايي. الف  

  كدام عبارت زير دربارة معلمين خودكامه درست است؟. 25

  .معلمين خودكامه اغلب در روابط خود با مدير به نظرات وي بي توجه هستند .الف  

  .كنند اين معلمين موضوعات درسي را شخصاً براي دانش آموزان بررسي و تحليل مي. ب  

  .معلمين خودكامه معموالً به دنبال قبول مسئوليت در برابر گروههاي مدرسه اي هستند. ج  

  .مگي در كالس، رفتاري مطابق با عدل و انصاف دارنداين معلمين علي رغم خودكا. د  

  دهند؟العمل نشان  نچه حقيقت است عكسبا توجه به آرود كه  انتظار ميمعلمين  از كداميك از انواع اقتدارطبق . 26

  اي اقتدارحرفه. ب    اقتدار ديوان ساالرانه. الف  

  منطقي –اقتدار فني . د    اقتدار اخالقي. ج  

  شود؟ نميبايد بگذرانند محسوب  ASCDوس زير از جمله دروسي كه راهنمايان تعليماتي  بر اساس كداميك از در. 27

  تاريخ آموزش و پرورش. ب  انسان شناسي در آموزش و پرورش. الف  

  آمار در تعليم و تربيت. د  تحقيق در تعليم و تربيت. ج  

  ميك از موارد زير معتقد است؟كوينتي لين يكي ازنويسندگان بزرگ روم در خصوص آموزش به كدا. 28

  .تر از دستور زبان براي هر شاگردي آموزش رياضي به وي است مهم. الف  

  .الخصوص در مراحل اوليه كودكي تلف كنندة وقت است توجه به بازي علي. ب  

  .كند حافظه افراد است آنچه در آموزش نقش اساسي را بازي مي. ج  

  .اكتشاف و حل مسأله همراه باشدهر نوع آموزشي بايد با آزمايش و . د  

  كداميك از آيات شريفه زير، داللت بر امر نظارت الهي بر پيامبران دارد؟. 29

  سورة جمعه 2آيه . د  سورة بقره 5آيه . ج  سورة طه 50آيه . ب  سورة هود 37آيه . الف  

  چه  نام دارد؟ "شود تأثير و تأثرات اجتماعي كه از موقعيت فرد در يك نظام اجتماعي حاصل مي ".30

  واكنش. د  نقش. ج  رفتار. ب  انتظار. الف  
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