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 1 بنابر نظریه اسناد، دانش آموز پایه ششم با شکست خوردن در آزمون درس علوم تجربي، در صورت نسبت دادن شکست خویش 
)آموزگار ابتدايي 99( به کدام مورد، کوشش خود را رها نمي کند؟�

4( تالش نکردن 3( عدم توانايي  2( مشکل بودن وظيفه  1( شانس بد 

 2 دالیلی که فرد برای موفقیت ها و شکست های خود در نظر می گیرد جزو کدامیک از عوامل یادگیری هستند؟
4( تجارب گذشته 3( اسناد علّی  2( آمادگی  1( انگيزه 

 3 معلم درس مطالعات اجتماعي پایه ششم، در مقدمه تدریس خود به قسمت هاي بسیار مهم درس که ممکن است سوال هاي 
)آموزگار ابتدايي 99( امتحاني از آنها طرح شود، اشاره مي کند. وي از کدام روش جلب توجه استفاده کرده است؟�

2( استفاده از پيش سازمان دهنده 1( فراهم کردن سرنخ انگيزشي  
4( شناخت عاليق و خواسته هاي دانش آموزان 3( بيان صريح هدف ها  

 4 کدامیک از کارکردهای درونی تدریس به »استفاده ار اطالعات آموخته شده در موقعیت های ویژه و عینی جدید« اشاره می کند؟
1( عدم تعادل

2( کنش متقابل
3( کسب اطالعات جديد

4( انتقال اطالعات

 5 کدامیک از موانع ارتباطي در محیط آموزشي است؟
2( انتقال مثبت 1( بحث شفاهي  

4( کانال مورد استفاده 3( انگيزه   

 6 کدام گزینه نادرست است؟
1( ارتباط غير کالمی کاماًل بدنی است.

2( زبان بی کالم معمواًل احساستی را بيان می کند که فرد قصد بيانشان را ندارد.
3( ارتباط کالمی در تمامی سطوح اجتماعی مورد توجه است.

4( در ارتباط کالمی، بيش از آنچه می خواهيم بگوييم به حرکات توجه می کنيم.

 7 کدامیک از رفتارهاي بسیار نامطلوب دانش آموز تلقي نمي شود؟
1( صداهاي غير ضروري در آوردن، پاها را بلند کردن

2( فشار دادن يا کشيدن ديگران، قلقلک دادن
3( انتقاد کردن يا شکايت، خنديدن بدون دليل

4( درباره قواعد مواظبت و برانگيختگي توافق نکردن، طفره رفتن و تقابل، کند و سست بودن

 8 با توجه به دسته بندي رفتارهاي مشکل آفرین دانش آموزان، به دو دسته رفتارهاي بسیار نامطلوب و رفتارهاي نامطلوب ضعیف، 
کدام مورد جزو رفتارهاي بسیار نامطلوب محسوب مي شود؟� )آموزگار ابتدايي 97(

2( ناتواني در داشتن رفتار مستقل  1( قصور از توجه کردن   
4( ناموفق بودن در تعامل با ساير دانش آموزان 3( جلب توجه  
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 9 کدام مورد از مراحل نگارش اهداف آموزشی محسوب نمی شود؟
1(تعيين هدف به صورت هدف کلی

2( تبديل اهداف کلی به اهداف واسطه ای
3( تبديل اهداف واسطه ای به هدف های عينی

4( انجام ارزشيابی

 10 کدام عبارت در مورد وسایل آموزشي معیاري صادق نیست؟
1( در تشريح آموخته هاي دانش آموزان استفاده مي شود. 

2( بخشي از معيارهاي يادگيري هستند.
3( در هدف هاي آموزشي اورده مي شوند.
4( بعد از آموزش ناديده گرفته مي شوند.

 11 کدام مورد در خصوص مزایا و محدودیت هاي روش تدریس سخنراني، صحیح است؟� )آموزگار ابتدايي 1401(
1( انعطاف پذير و اقتصادي است.

2( براي تقويت مهارت هاي ذهني در سطوح باالي يادگيري، مناسب است.
3( استفاده از آن، به تنهايي براي آموزش مهارت هاي عملي کفايت مي کند.

4( معلم را منفعل مي کند.

 12 کدام مورد از محدودیت هاي روش یادسپاري است؟� )آموزگار ابتدايي 97(
1( کمک چنداني به تقويت همکاري متقابل دانش آموزان نمي کند.

2( نياز به هزينه و امکانات زيادي دارد.
3( براي تقويت حافظه مناسب نيست.

4( به صورت گروهي، قابل اجرا نيست.

 13 کدام عامل، بیانگر تفکیک و تمایز روش یادگیري مشارکتي از سایر گروه هاي کوچک یاددهي-یادگیري است؟

)آموزگار ابتدايي 95( �
4( هدف 3( روش  2( محتوي  1( انگيزه 

 14 »تأکید بر همبستگي تفکر و یادگیري و پیوند دادن فعالیت هاي کالس با مسائل اجتماعي« از ویژگي هاي کدام دیدگاه تربیتي 
)آموزگار ابتدايي 98( است؟�

4( نومفهوم گرايي 3( تجربه گرايي مفهومي  2( سنت گرايي عملگرا  1( فرانوگرايي  

 15 کدام مورد جزء روش هاي مثبت کاهش رفتار نامطلوب دانش آموزان است؟� )آموزگار ابتدايي 97(
2( جريمه کردن 1( تقويت تفکيکي رفتار ناهمساز   

4( خاموشي 3( محروم کردن  


