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 چه نام دارد؟ يجوامع انسان ين نظام ارتباطيتر ياصل  1.

 فرهنگ -د  زبان -ج  رسانه - ب  يتكنولوژ -الف  

 شود؟ يده ميچه نام شود يم يم بنديمتن تقس ايكالم  يگفتمان يهايژگيتوجه به و كه با يگونه زبان2 . 

 سبك -د  رسانه -ج  اقيس - ب  شيگو -الف  

 مطرح باشد؟ تواند يم شتريب كدام درس در يت زبانيخالق3 . 

 زبان دستور -د  كتهيد -ج  انشاء - ب  اتيخ ادبيتار -الف  

 ست؟يچ يجمله زبان فارس از يانسان يتمام زبانها يماده اصل4 . 

 ساختواره -د  ييساخت معنا -ج  ينحو قواعد - ب  يامواج صوت -الف  

 كدامند؟ آواساز ين بخش اندامهايمهمتر ن وين ،پركارتريرتريانعطاف پذ5 . 

 دهان -د  لبها -ج  مالز - ب  لثه -الف  

 يا وهيش چه به نظر صامت مورد كند عبور ياندام صوت ن دويتنگ ب يك مجراي از هوا نيا و راه دهان خارج شود از هوا اگر6 . 

 شود؟ يم ديتول

 يشوميخ -د  يلرزش -ج  يشيسا - ب  يانفجار -الف  

 رفته است؟ به كار نديفراكدام  شود يت گفته ميت ،كربيكلمه كبر يوقت7 . 

 قلب -د  شيافزا -ج  ليتبد - ب  حذف -الف  

 است؟ يچه حروف"پس از"كلمه 8 . 

 ياضافه گروه - ب    ربط ساده -الف  

 ربط مركب -د    اضافه ساده -ج  

 است؟ يچه نوع انسجام"حذف ارجاع و"9 . 

 يمنطق -د  يلغو -ج  يدستور - ب  ييمعنا -الف  

 وجوددارد؟ يم چه نوع تضاديبر يم به كار مذكر واژه خالصه مونث و دو يوقت10 . 

 وارونه -د  يدوعضو -ج  مدرج - ب  معكوس -الف  

 كدامست؟ كند ياستفاده م برهجا يمبتن يينظام الفبا از كه هنوز يتنها زبان11 . 

 يژاپن -د  يفارس -ج  ينيچ - ب  يعرب -الف  

 است؟ يچه خط بر يمبتن ديجد يفارس ينظام نوشتار12 . 

 انهيم يفارس -د  يپهلو يفارس -ج  يخيم - ب  يعرب -الف  

 است؟ يچه درس يبرا ياشكاالت رسم الخط فارس يرمنفين تاثيشتريب13 . 

 دستورزبان -د  انشا -ج  امالء - ب  ن نگارشييآ -الف  

 مصوبه آموزش وپرورش است؟ ريكلمات ز ك ازيكدام14 . 

 كتابها -د  تورا -ج  نكهيا با - ب  شمندياند -الف  
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 م ازيم نقل كنيبه طور مستق يتصرف دخل و و رييچ گونه تغيبدون ه ازمطلب مكتوب او يقسمت ايك فرد يم سخن ياهاگربخو15 . 

 م؟يكن يچه استفاده م

 ومهيگ -د  دونقطه -ج  پرانتز - ب  رگوليو -الف  

 هم مربوط به كدام مرحله گوش دادن است؟ از دادن آنها زييوتم يزبان ياحساس آواها16 . 

 دنيشن -د  افتيدر -ج  تمركزحواس - ب  پردازش -الف  

 ؟شود و اين مرحله در سالهاي آخر دوره دبستان ظاهر مي برخواندن مستقل است يداصليدركدام مرحله خواندن تاك17 . 

  خواندن يع مهارتهايرشدسر - ب    ش خواندنيپاال -الف  

 گسترده خواندن -د    خواندن  يريادگيآغاز -ج  

 ؟شود يآغاز م نوشته ها يدرباره معنا يات ويساختن فرض ذهن خواننده با خواندن در نديدركدام مرحله خواندن ،فرا18 . 

 ن به باالييازپا مدلهاي - ب  نييازباال به پامدلهاي  -الف  

 يتعامل مدلهاي -د    يبيترك مدلهاي -ج  

 رنده كدام اطالعات است؟يبرگ در ياطالعات برون زبان19 . 

 ينحو -د  يكالم -ج  يواژگان - ب  ييعنام -الف  

 است؟ يكدام روش زبانشناخت يت هايمز از هستند"مصداق ملموس " يكه دارا ييواژه ها مهارت خواندن با يريادگي20 . 

 هجامحور -د  يجمله آموز -ج  جمله محور - ب  واژه محور -الف  

 شود؟ يلوباخ محسوب م يبيرروش تركيز يك ازروشهايكدام21 . 

 جمله محور-آوا - ب    كلمه محور-اآو -الف  

 جمله محور-حرف -د    كلمه محور-هجا -ج  

 ست؟يچ يزبان ن واحديمهمتر يزبان شناخت كرديرو در22 . 

 هجا -د  كلمه -ج  جمله - ب  حرف -الف  

 شود؟ يس استفاده ميآغاز تدر ياصل به عنوان ابزار زيچه چ ران ازيا يبيدرروش ترك23 . 

 حروف -د  كلمه -ج  آوا - ب  هجا -الف  

 مه فعال است؟يرنينوشتن ز يآموزشها ك ازيكدام24 . 

  يسيرونو -د  يجمله ساز -ج  امال - ب  يكلمه ساز -الف  

 است؟ ينه ايچه زم ضعف اودر يدگاه روانشناختيد از سدينو يله ميه له رايكلمه ح يدانش آموز وقت25 .

 عدم دقت - ب    يداريدرحافظه د -الف  

 يسيرسانونا -د    ييدرحافظه شنوا -ج  

نات يتمر كدام نوع از.نديگر به آن اضافه نمايد يجمله ا ايكلمه  و ادامه دهند م جمله داده شده رايدانش آموزان بخواه از اگر26 . 

 م؟ياستفاده كرده ا يجمله ساز

 يشيافزا -د  باكلمات يجمله ساز -ج  گسترش جمله - ب  ب جملهيترك -الف  

WWW.20FILE.ORG



 
        

        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

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

  فارسي تدريس روش        
      )1211444(ناپيوسته ابتدائي پرورش و آموزش        

 
 
 
 
 
 
 
        

 3333ازازازاز3333صفحهصفحهصفحهصفحه

 

  

  

 است؟ يم بنديتقس اريمربوط به كدام مع يعيطب ريغ و يعيبه طب يسم دوزبانگيتق27 . 

 زبان يگونه ها - ب    يريادگينوع  -الف  

 زبان ينقش اجتماع -د    زان تسلط بردوزبانيم -ج  

 شود؟ يده ميزبان دوم چه نام يهنجارها هرگونه انحراف از28 . 

 كنش يخطا -د  تداخل -ج  خطا - ب  يبازدارندگ -الف  

 است؟ يآهنگ چه نوع اختالل گفتار تم ،سرعت وير اختالل در29 . 

 گفتار يريادگي در ريتاخ - ب    يديتول -الف  

 يصوت -د    گفتار يروان -ج  

 ست؟يك ران ازيا ييغنا ن اشعاريباتريز30 . 

 يسعد -د    ين اعتصاميپرو -ج  حافظ - ب  يمولو -الف  
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