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  ب چگونه بوده است؟يتا به امروز به ترت يالدي، از اواسط قرن شانزدهم مين الملليزبان ب ير كاربرد جهانيس -1

  يسيانگل/يفرانسو/نيالت - ب  يآلمان/نيالت/يفرانسو -الف  

  يسيانگل/يروس/يآلمان -د  يفرانسو/نيالت/يسيانگل -ج  

ش از همه موجب تحوالت يب يريادگي يو روان شناس............................................ ...مرتبط با آموزش زبان،  يان مولفه هاياز م -2

  . دعمده در حوزه آموزش زبان شده ان

  يروابط اقتصاد - ب    اتيفرهنگ و ادب -الف  

  ياسينگرش س -د    زبان شناسي -ج  

  ست؟يچ يارتباط جمع يبا رسانه ها يآموزش يفصل مشترك رسانه ها -3

  نيتعداد مخاطب يبرابر - ب    يكاركرد اطالع رسان -فال  

  نه هايهز يبرابر  -د    يفيكسان كيعملكرد  -ج  

 يمراكز آموزش يبه متعلمان از سو................. هستند كه با هدف  يارتباط جمع ي، در واقع رسانه هايآموزش يرسانه ها -4

  . درنيگ يمورد استفاده قرار م

  آموزش محتوا - يريآموزش تصو -ج موزش محدودآ - ب يآموزش صوت -الف 

 يم ميتقس............. و  يسي، الكترو مغناطيچاپ يره اطالعات، رسانه ها به سه گروه رسانه هايبر اساس نوع و نحوه ذخ -5

  . دشون

  يصوت -د  ييويديو -ج  يمجاز - ب  يتاليجيد -الف  

از آموزش ................ كرد يرو يرا به رو يديزش، چشم انداز جدبه عرصه آمو) اطالعات و ارتباطات يفناور(ورود فاوا -6

  .گسترده است

  ع امكاناتيتجم -د  ييتمركز گرا -ج  افراد يكيزيع فيتجم - ب  ييتمركز زدا -الف  

، يشيآزما يارد، بازگذي، تول.:...................ارت اند ازعب يدرس در آموزش مجاز يهفت گانه، در چهارچوب طرح كل يستگاههايا -7

  .يابيش، ارائه، ارزيراي، ويداور

  نيتدو -د  اختيارات -ج  امكانات - ب  ترتيب -الف  

: شوند يآموزش محسوب م يز همانند آموزش متمركز متشكل از چهار مولفه است كه در واقع مولفه هاين يآموزش مجاز -8

  .......................... .ش و ينگرش، آموزش، پا

  دانش -د  حجم -ج  طيمح - ب  گسترش -الف  
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  .استوار است.............................................. بر  ي، تفكر و فلسفه وجوديدر آموزش سنت -9

  آموزش در جامعه يگاه فعليت و جاير وضعييتغ -الف  

  آموزش در جامعه يگاه فعليت و جايحفظ وضع - ب  

  معلم يكاهش نقش محور -ج  

  يكيزيامكانات ف يع تماميعدم تجم -د  

ز هدف ين يه شده اند و از نظر آموزشيمشخص ته يشود كه بر اساس موضوع ياز مطالب اطالق م يبه مجموعه ا -10

  :كنند يرا دنبال م يمشخص

  عمق -د  پودمان -ج  تايد - ب  ريمس -الف  

   -دسازن يفراهم م يط مجازيائه آموزش در محار يشرط الزم را برا...................... و  ي، شرط كافيريادگيت يريسامانه مد -11

  رانيمد -د  كاربران -ج  نترنتيا - ب  زبان -الف  

   -دشو يده مينام.....................  يكيك درس الكتروني ييمحتوا ين واحدهايكوچك تر -12

  يريادگيقطعه  -د  تعامل -ج  دوره - ب  پايش و گزارش -الف  

 ياز به عامليتحقق آن ن يست و براين ياست اما شرط كاف يزبان آموز يالزم براشرط  يستياگرچه وجود ماده خام ز -13

  . دكن ين عامل را فراهم ميا.......................... محرك دارد كه 

  صرف -د  قواعد دستوري -ج  يط زبانيمح - ب  نحو -الف  

  شود؟ ياطالق م يبه چه كس يشور آرمانيگو -14

  . دك كشور تسلط داريج در يرا يشهايگو يكه به تمام يبه كس -الف  

ح در يخود بطور كامل و نظام مند مسلط است و آن را به صورت صح يكه به زبان مادر يك جامعه زبانياز  يبه فرد - ب  

  . دبر يمختلف به كار م يت هايموقع

  . دبر يشناسد و به كار م يخود را م يواژگان زبان مادر يكه تمام يانيك جامعه زياز  يبه فرد -ج  

   - دتسلط دار ين المللين زبان بيكه بر چند يبه زبان شناس -د  

  .است يو ين و تكرار آنها از سويرنده و تمريادگيات به يت شده دانش و تجربي، انتقال هدا...................... منظور از  -15

  سنجش -د  يريادگي -ج  مهارت - ب  تيخالق -الف  

  .درنيگ يقرار م.................  يب در شمار مهارت هايدن به ترتيدو مهارت نوشتن و شن -16

  يديتول-يانفعال -د  فعال-دركي -ج  فعال-يانفعال -  يدرك-يديتول -الف  

ط خانه، مدرسه و يتوان در قالب سه مح يدن، صحبت كردن را ميچهارگانه نوشتن، خواندن، شن يق مهارتهايجاد و تعميا -17

  .درح كيتشر............ 

  ادارات -د  موسسات -ج  دانشگاه - ب  جامعه -الف  
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  .................. .و يمنابع آموزش /متد /ممارست /طيمح /مقصود /محك /معلم: هشت گانه آموزش عبارت اند از يم هايم -18

  منطق -د  يمواد كمك آموزش -ج  يركالميمهارت غ - ب  معلومات -الف  

  .ات آن مورد نظر استيجزئ يدرك متن با تمام ين معنااز انواع خواندن، در كدام نوع آ -19

  ينشيخواندن گز - ب    خواندن مفهومي -الف  

  يليخواندن تفض -د    خواندن تحت اللفظي -ج  

   - درننام دا........................................... ن واژگان اصطالحاَ يرا در خوانش متن بر عهده دارند ا يژه اي، نقش ويواژگان اصل -20

  قالب -د  توقفگاه -ج  شرويپ - ب  پسرو -الف  

اطالعات  يره سازيكند مدت زمان ذخ يره و پردازش مي، داده ها را قبل از ورود به حافظه كوتاه مدت، ذخيحافظه لحظه ا -21

  .است.......................................... حداكثر  يحافظه لحظه ا

  دو ساعت -د  دو دقيقه -ج  قهيست دقيب - ب  دو ثانيه -الف  

دگر و يدر سه سطح معناساز، تول يو فرازبان يد گفتار حاصل پردازش عناصر زبانيولت، توليه ليبر اساس نظر -22

  .است...................................... 

  يفير تصريغ -ج  صورتگر -ج  يفيتصر  - ب  توصيفگر -الف  

  برند؟ يبه كار م يمغز يندهايرآف يرا برا اهيجعبه سر يكدام گروه، تعب -23

  انيرفتارگرا -د  ساختگرايان -ج  جامه شناسان - ب  انسانگرايان -الف  

ك كشور نسبت به زبان و آموزش ي ياست كه نظام آموزش يبه منزله نگاه........................................ در حوزه آموزش زبان،  -24

  . دآن دار

  رفتار -د  روش -ج  كرديرو - ب  شيوه -الف

و خود  يي، خوداتكاي، خودخواستگيختگيهمچون خودانگ يي، مهارتهايژه در خودآموزين به وينو يريادگي يدر روان شناس -25

  . دنامن.........................................  يت هاياند كه آنها را قابل ييت هاياز جمله قابل يابيارز

  يفرا حركت -د  را رفتاريف -ج  يفرا شناخت - ب  فرا ملّي -الف  

 يك گروه قرار ميدر ............................................. ، با زبان آموزان يريادگي يسبكها يزبان آموزان برون گرا در دسته بند -26

  . درنيگ

  يل گر و واكنشيتحل - ب    ينگر و واكنش يكل -الف  

  ينگر و كنش يكل -د    يل گر و كنشيتحل -ج  

  زبان كدام است؟ يوه آموزشين شيتر كهن -27

  يداريد-يداريوه شنيش - ب    ترجمه-شيوه دستور -الف  

  ين فرهنگيوه بيش -د    شيوه ارتباطي -ج  
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................................................. و  يح قاعده دستوريبه صورت ارائه مثال، توض يوه انتقاليمراحل آموزش دستور زبان به ش -28

  . دآلمان ابداع ش در

  يمسائل مذهب يريبكارگ - ب    يان مسائل فرهنگيب -الف  

  يمسائل تجار يريبكارگ -د    ان استثنائاتيب -ج  

  .ن مانع ارتباط و تعامالت استينكه عامل ارتباط است، خود بزرگ ترين ايدر ع......................  يعنيده يچيار پيده بسين پديا -29

  آموزش -د  دانشگاه -ج  دهخانوا - ب  زبان -الف  

  .استوار است.................... ن آوا بر يتمر ياساس نرم افزارها -30

  يپردازش فرهنگ -د  تيفيك -ج  ياسيپردازش ق - ب  سرعت -الف  
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