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 1 مالک اثر بخشِي معلم چيست؟
2(ميزانيادگيرِيدانشآموز  1(کيفيتمحتواييکهتدريسميکند

4(ميزانهدايتيادگيرِيدانشآموز  3(ميزانرضايتدانشآموز

 2 نزديک ترين اصطالحي را که در نظرية پياژه مي توان براي محتوا به کار برد، چيست؟
4(انطباق 3(جذب 2(هوش 1(رفتار

 3 کدام موارد در نظرية رشد شناختي ويگوتسکي حائز اهميت باال هستند؟
4(هوشوتفکر 3(کارکردهاينخستينوعاليذهن 2(نمادهاومفاهيمانتزاعي 1(امورفرهنگي،تاريخيواجتماعي

 4 اگر معلم به يادگيرندگان کمک کند تا بين مطالب جديد و آنچه قباًل مي دانستند، ارتباط برقرار کنند، از آموزه هاي کدام نظريه 
استفاده کرده است؟

2(يادگيرياکتشافي  1(يادگيريمعنيدار
4(يادگيريازطريقشرطيشدن  3(يادگيريازطريقسرمشق

 5 مهم ترين دليل از دست رفتن اطالعات از ثبت حسي چيست؟
4(تداخل 3(پرشدنظرفيت 2(عدمتکرار 1(بيتوجهي

 6 ترکيب اسنادهاي علِّي دانش آموزي که دليل نمرة پايين خود را بيماري در روز امتحان مي داند، به کدام صورت است؟
2(دروني،پايدار،قابلکنترل  1(دروني،ناپايدار،غيرقابلکنترل

4(بيروني،ناپايدار،قابلکنترل  3(بيروني،پايدار،غيرقابلکنترل

 7 بر اساس نظرية ُکلب، سبک )شيوة( يادگيري افرادي که تفکر همگرا دارند، کدام است؟
2(تجربةعيني-آزمايشگريفعال  1(تجربةعيني-مشاهدةتأملي

4(مشاهدةتأملي-مفهومسازيانتزاعي 3(آزمايشگريفعال-مفهومسازيانتزاعي

 8 نخستين آزمون هوشي به چه منظوري ساخته شد؟
2(شناساييدانشآموزاندارايمشکالتتحصيلي 1(تشخيصنابهنجاريهايرفتاريدانشآموز

4(کشفدانشآموزانعقبماندةذهني 3(تعيينميزانهوشبهردانشآموزانعقبماندةذهني

 9 کدام نظريه علت انتقال يادگيري از يک موقعيت به موقعيت ديگر را به علت وجود عوامل مشابه بين دو موقعيت مي داند؟
4(عناصرهمانند 3(انتقالمثبت 2(الگوريتم 1(انضباطصوري

 10 در طبقه بندي هدف هاي آموزشي حوزة شناختي، کدام مورد در بخش دانش قرار نمي گيرد؟
4(تحليل 3(فهميدن 2(تفسير 1(مسائلانتزاعييکرشته

 11 کدام مورد نشان گر پايين بودِن سطح دانِش معلم در سخنراني نيست؟
4(انحرافازموضوع 3(مازهايکالمي 2(حلقههايتوضيحي 1(ناپيوستگي
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 12 نقش معلم در بحث  گروهي چگونه است؟
1(رياستجلسهرابهعهدهداردوجريانبحثراپيشميبرد.

2(ادارةجلسهرابهدانشآموزانواگذارميکندوخودبهصورتتماشاچي،شاهدماجرااست.
3(بهصورتيکيازاعضايکالسدربحثشرکتميکندوفقطزمانيکهبحثبهبنبستميرسددخالتمينمايد.

4(مسئولرعايتنوبتافرادگروهاستوليدرموضوعبحثدخالتندارد.

 13 اثر کدام مورد بر فراواني رفتار آماج ، متفاوت از موارد ديگر است؟
4(تنبيهمثبت 3(تنبيهمنفي 2(تقويتمنفي 1(ارائهنکردنتقويت

 14 نقش گزينة انحرافي در سوال هاي چند گزينه اي چيست؟
1(افزودنبرسطحدشواريسوال

2(گمراهکردنآزمونشوندگانبياطالعازموضوعسوال
3(گمراهکردنآزمونشوندگانکمدقت

4(باالبردنسطحهدفيکهسوالآنراميسنجد

 15 مفهوم را چگونه نمي توانيم تعريف کنيم؟
1(يکدستهياطبقهازمحرکهاکهدريکياچندصفتياويژگيمشترکهستند.

2(امريمجردوانتزاعياست.
3(هرمحرکياپديدةخاصکهدستهايراشاملنشود.

4(امريمفردکهمجموعهايازخاطراتوموضوعاتمرتبطرابتوانددرذهنشنوندهبازيابيکند.


