
 
        

        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        30303030         -- -- -- --        45454545         -- -- -- --        

  آموزش طراحي        
      )1211308)(ناپيوسته( ابتدائي پرورش و آموزش  

 
 
 
 
 
 
        

 3333ازازازاز1111صفحهصفحهصفحهصفحه

 

  --    

 طراحي آموزشي صحيح مي باشد؟ ارتباط با در زير موارد كداميك از. 1

 تكنولوژي آموزشي جزيي ازطراحي آموزشي است -الف  

 طراحي آموزشي درعرض هم هستند برنامه ريزي درسي و - ب  

 كل است و ءارتباط جزتكنولوزي آموزشي يك  -ج  

 تشكيل دهنده تكنولوژي آموزشي است هاي فعاليتجزئي از طراحي آموزشي  -د  

 مربوط به كدام روش آموزشي است؟"ترتيب محتوا و مثالها ،شكلها استفاده از"2 . 

 سازماندهي -د  ارايه  -ج  مديريتي - ب  طراحي -الف  

 شود؟ ميانه محسوب مي يك راهبرد زير موارد كداميك از3 . 

 رسانه ها كاربرد انتخاب و -الف  

 عملي براي چندين موضوع مربوط به هم اكتشافي يا رويكرد استفاده از - ب  

 چگونگي آموزش يك مفهوم -ج  

 مرتب كردن محتوا انتخاب و -د  

 اولين مرحله چيست؟ ،تحليل مشكل تجزيه و در4 . 

 شناسايي منبع مشكل - ب  مشخص كردن ميزان مشكل -الف  

 بررسي علت مشكل -د    تعريف مشكل -ج  

 چه اصلي مبتني است؟ بر تحليل پارتو تجزيه و5 . 

 سازمان بر بررسي تاثيرسطح عملكرد -الف  

 لئاولويت دادن توجه به مهمترين مسا - ب  

 تعيين منشأ ارزش -ج  

 بررسي ميزان دريافت بازخورد -د  

 شود؟ ميمعموالً به چه عنواني مطرح زمينه كارآموزي  حيطه در6 . 

 موضوع -د  عملكرد -ج  شغل - ب  محتوا -الف  

 گيرند؟ اندازه مي را مقياسهاي عملكرد چه چيز7 . 

  انجام كار سرعت در - ب  كارهاي تشكيل دهنده هرحيطه -الف  

  روش انجام كار -د  يك كار ميزان چيرگي در -ج  

 ناتوان است؟انعكاس دقت توانايي انجام دادن كار  در مقياسهاي زير كداميك از8 . 

  كتبي -د  عملكرد سنجش مبتني بر -ج  ايفاي نقش - ب  شبيه سازي -الف  

 مهمترين ويژگي يك آزمون خوب چيست؟9 . 

 داشتن گزينه هاي كوتاه - ب    سادگي -الف  

 اعتبار -د    سؤاالت كم بودن تعداد -ج  
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 چه نوع راهبردي است؟"طراحي يك برنامه كارآموزي كامل"10 . 

 ارتباطي -د  خرد -ج  ميانه - ب  كالن -الف  

 چه نام دارد؟ شيء ارتباط مي دهد آن كاركرد با را آنها نشان و الگويي كه اجزاي يك شيء را11 . 

 كاركردي -د  مادي -ج  انتقالي - ب  روش كاري -الف  

 چه ناميده مي شود؟"اجراي يك كار اداره فراگرد يا به كاربردن يك اصل براي تجويز"12 . 

 خط مشي -د  سازماندهي -ج  هدف - ب  عملكرد -الف  

 چه ناميده مي شود؟ استفاده مي كند آنها از فراگردهاي ذهني كه يك متخصص براي تعيين زمان به كارگيري اصلها13 . 

 خط مشي -د  سازماندهي -ج       قوانين تصميم گيري - ب  برنامه ريزي -الف  

 مربوط به نگاه پرت مي باشد؟ زير كداميك ازموارد14 . 

 افقي زماني براي طول پروژه محور -الف  

 عمودي مربوط به فهرست فعاليتها محور - ب  

 فعاليت يك ستون افقي مربوط به طول زماني هر -ج  

 بين فعاليتها برون داد-رسم روابط درون داد -د  

 بهترين زمان آموزش ابزارها چه موقع است؟به طور معمول 15 . 

    ن روش كاربيا از بعد - ب    آموزش پيش از -الف  

 به كارگيري  آستانهرد -د    مرحله شناسايي در -ج  

 گرفته مي شود؟ دركدام سطح فرا و انتقال كاربرد يك مهارت يادگيري تعميم16 . 

    ادراك - ب    به كارگيري -الف  

 به خاطرسپاري -د    ساختارهاي شناختي -ج  

 چه مهارتي است؟ هاي محتوايي به كارمي رودهمه حيطه  تفكردر مهارتهايي كه براي يادگيري ،يادآوري و17 . 

  مهارت برتر -د  تقويتي -ج  درك ارتباط ها - ب  برتر تفكر -الف  

 ياديارهاست؟ مربوط به كدام نوع از"به واژه ديگري كه يادآوري آن براي شاگردآسانتر باشد تبديل يك مورد"18 . 

 حيله -د    تصويرسازي ذهني -ج  سرواژه - ب  عبارت -الف  

 بهترين راه تسهيل به خاطرسپاري اطالعات چيست؟19 . 

 آموزش گروهي - ب    رسانه ها استفاده از -الف  

  آموزش انفرادي -د    تمرينات زياد -ج  

 معلولي است؟ رابطه هاي علت و نام ديگر كداميك از ،استنباط20 . 

 راه حل -د  تبيين -ج  داللت - ب  پيش بيني -الف  

 تعيين مي شود؟ چه مبنايي فنون پربارسازي بر21 . 

 تغييرات -د      سطح دشواري مهارت -ج  مقياس ها - ب  تعميم -الف  

WWW.20FILE.ORG



 
        

        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        30303030         -- -- -- --        45454545         -- -- -- --        

  آموزش طراحي        
      )1211308)(ناپيوسته( ابتدائي پرورش و آموزش  

 
 
 
 
 
 
        

 3333ازازازاز3333صفحهصفحهصفحهصفحه

 

  

 چه موقعيتهايي بايد به كاربرد؟ در كمك شغل را22 . 

 مي شود روش كارهايي كه به ندرت اجرا -الف  

 براي كارهايي درسطح خودكارسازي استفاده شود - ب  

 روش كارهايي كه كوتاه است -ج  

 كارهايي كه ساده استروش  -د  

 دانش مادون چه ناميده مي شود؟ و فن برقراري ارتباط بين يك مفهوم جديد23 . 

 ارتباط تجربي - ب    تحليل اجزا تجزيه و -الف  

 شرح -د    بسط -ج  

 تهيه كننده ي آموزش است؟ سازمان چه چيزي تعيين كننده فرد هر در24 . 

 هدف -د  سازماننوع  -ج  مديريت - ب  شرايط موجود -الف  

كدام مورد ذيل تعريف "فراگردها آن تغييردر ايجاد توانايي ارزيابي و و تفكر فراگردهاي يادگيري و توانايي نظارت بر"25 . 

 باشد؟ مي

 فنون مهارتهاي برتر - ب    برتر تفكر -الف  

 شناخت فرا -د    يادگيري راهبرد -ج  

 چيست؟"روش بهمني "تركيب به از منظور26 . 

 پس ازهرمجموعهتركيب  - ب  درپايان تمام مجموعه هاتركيب  -الف  

  يك بار تنهاتركيب  -د    دوبارتركيب به شكل  -ج  

 چه نقشي دارد؟ آموزش مهارتهاي برتر معلم در27 . 

  دهنده تعليم -د  مشاهده كننده -ج  راهنما - ب  ارزشياب -الف  

 چيست؟ شاگرد بهترين شيوه شروع آموزش به 28 . 

 متن درس روخواني از - ب  دانش آموز سواالتي از پرسيدن -الف  

 توضيحات شفاهي -د  محتواي آموزش بزرگ از ارايه يك تصوير -ج  

 ماهيتي سقراطي دارد؟ دوره هاي مسأله محور گفته مي شود چرا29 . 

 پرسيدن يك سوال شروع مي شود با زيرا -الف  

 به دليل اينكه ماهيتي علمي داشته است - ب  

 سقراط بوده است دوره باهم  زيرا -ج  

 فلسفه سقراط است مطابق با -د  

 چه رشته هايي انجام شده است؟ شبيه سازيهاي موفق در30 . 

 صنايع و كامپيوتر - ب  فيزيك زيست شناسي و -الف  

  فضانوردي پزشكي و -د    روانشناسي حقوق و -ج  
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