
1 صفحهآزمون تخصصی عنوان شغلی آموزگاری ابتدایی )۱۳۹6(

مواد امتحانیردیف
اصول و فلسفه تعلیم1
روان شناسی پرورشی2
روان شناسی رشد3
روش ها و فنون تدریس4
اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی5

اصول و فلسفه تعلیم:

 از نظر افالطون، نیکبختی جامعه در گرو چیست؟. 	
2( دانایی مردم 1( خویشتن داری  

4( توجه به هنرهای اخالقی 3( تربیت  

 از دیدگاه دیویي بر طبق کدام نظریه تعلیم و تربیت، اثر محیط در مقابل اثر وراثت، خیلي کم و ناچیز است؟. 	
2( تعلیم و تربیت به عنوان تکرار و توجه به گذشته 1( تعلیم و تربیت و تشکیل یا پرورش قواي ذهني 

4( تعلیم و تربیت به عنوان آمادگي 3( تعلیم و تربیت به عنوان تشکیل ذهن  

 کدام فالسفه، از طریق فراهم ساختن زمینه بررسی نقادانه زبان و اصطالحات آموزش و پرورش به آن خدمت می کنند؟. 	
2( طبیعی 1( تحلیلی  

4( پیشرفت گرا 3( وجودگرا  

 عبارت زیر اشاره به کدام نظریه تربیتي دارد؟. 	
ــه میــان چگونگي هــاي انســاني و چگونگي هــاي یــک جهــان جســماني کامــاًل مکانیکــي مــرزي نمي شناســد. طبیعــت،  »تجرب
ــه شــرایط طبیعــي اســت؛ شــرایطي  ــرآورده شــدن خواســته هاي او، وابســته ب ــه هدف هــا و ب ــه آدمــي اســت دســتیابي ب خان

ــود.« ــد ب ــزي جــز خیالپردازي هــاي بیهــوده نخواهن ــه شــوند، همــه آن هدف هــا و خواســته ها چی ــده گرفت ــه اگــر نادی ک
4( پراگماتیسم 3( ایده آلیسم  2( رئالیسم  1( اگزیستانسیالیسم  

بنابراین . 	 و  نوع بشریت است  زیباترین خصایل  از  امکان، سرشار  تا سرحد  که  تربیتي »معلم کسي است  نظریه   مطابق کدام 
وجودي است سزاوار سرمشق قرار گرفتن«؟ 

4( هستي گرایي 3( عملگرایي  2( معني گرایي  1( واقعگرایي  

 عبارت زیر مربوط به کدام فلسفه تربیتي است؟. 	
»آزادي ترسناک است، زیرا من مسئول آن چیزي هستم که مي شوم.« 

4( معني گرایي 3( تحلیل گرایي  2( هستي گرایي  1( طبیعت گرایي  

 کدام مورد در خصوص نظریه پایدارگرایي صحیح است؟ . 	
1( عقالنیت واالترین صفت گوهر آدمي است، بنابراین پرورش عقل عالیترین هدف تعلیم و تربیت است.

2( معلمان باید راهنمایان پروژه و مشوقان، مشاوران و مستشاران یادگیري باشند، نه انتقال دهندگان اطالعات.
3( مدارس باید مسائل اجتماعي عمده را که در ایجاد  بحران هاي فرهنگي سهیم اند،  شناسایي نموده و مهارت هایي براي حل این مسائل به وجود 

آورند.
4( به جاي معرفي مهارت هاي بنیادي به صورت مستقیم به کودکان، بهتر است آنها را وادار به فراگیري روش هاي یادگیري و تحقیق از طریق حل 

مسائل کنیم.

 کدام نظریۀ تربیتی، نخستین وظیفۀ مدرسه را پاسداری و انتقال عناصر بنیادین فرهنگ بشری می داند؟ . 	
4( ماهیت گرایی 3( پیشرفت گرایی  2( بازسازی اجتماعی  1( نقادی 
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 کدام مورد، از خصوصیات معرفت مورد نظر دیویی است؟ . 	
2( عدم وابستگی به موقعیت 1( قطعی بودن  

4( نتیجه انعکاس امر خارجی در ذهن 3( غیر مستقیم بودن  

 کدام مورد، در خصوص دیدگاه کمنیوس در مورد آموزش صحیح است؟ . 		
1( از به هم ریختن موضوع های گوناگون برای آموزش به دانش آموزان باید پرهیز کرد.

2( به منظور افزایش یادگیری دانش آموزان، موضوع های درسی را باید نسبت به سن آنها باالتر برگزید.
3( در آموزش، ابتدا دانش آموزان را با قانون ها و قاعده ها آشنا کرد و سپس به ارائه نمونه ها پرداخت.

4( برای فهم بهتر هر درس، نخست باید به جزئیات دقیق و در گام بعد، به طرح ساده و چهارچوب کلی آن پرداخت. 

کدام مورد از وظایف مهم مربوط به رشد در دوره دبستان نیست؟ . 		
1( رشد و توسعه تمایالت نسبت به گروه ها و موسسات اجتماعي  

2( توسعه نظر صحیح در مورد خود به عنوان یک موجود رشد کننده
3( توسعه و رشد یک قوه دروني که امور اخالقي را تحت نظر قرار دهد

4( کسب ارزش ها و مباني اخالقي و مطابقت دادن رفتار خود با این روش ها

روان شناسی پرورشی:

 کدام مورد یک نظریه علمي است؟. 		
1(وقتي که در افراد این انتظار ایجاد مي شود که براي رفتارشان تقویت دریافت خواهند کرد، رفتارشان افزایش مي یابد. 

2(هنگام خواندن داستان براي کالس، دانش آموزان را تشویق کنید تا شخصیت ها و موقعیت هایي را در ذهن خود مجسم کنند.
3(زماني که به دانش آموزان گفته مي شود مطالبي را که مي آموزند در ذهن خود مجسم کنند، آن مطالب را بهتر یاد مي گیرند.

4(زماني که دانش آموزان خیلي مضطرب هستند، عملکردشان کاهش مي یابد.

بازگشت پذیري یا تفکر قابل بازگشت، ویژگي کدام یک از مراحل رشد شناختي پیاژه است؟. 		
4( پیش عملیاتي 3( حسي- حرکتي	 2( عملیات عیني	 1( عملیات ذهنی	

 »فرآیند گذار یادگیرنده از آنچه که اکنون میداند به آنچه قرار است یاد بگیرد«. بیانگر کدام مفهوم است؟. 		
4( خود نظم دهي 3( تکیه گاه سازي	 2( جذب	 1( انطباق	

 مطابق نظریه پیاژه، کودکي که در مرحله پیش عملیاتي قرار دارد، از کدام ویژگي یا توانایي برخوردار است؟. 		
4( خودمحوري 	 	 3( ردیف کردن 2( جبران	 1( تفکر قیاسي- فرضیه اي 	

 عبارت زیر، اشاره به کدام جنبه از عاملیت انساني مورد نظر بندورا دارد؟. 		
»مــردم اعمالــي را انجــام میدهنــد کــه برایشــان رضایت خاطــر و احســاس غــرور و ارزشــمندي بــه بــار مــي آورد و از اعمالــي 

کــه بــه نارضایتــي، تحقیــر و ســرزنش خــود منجــر میشــود پرهیــز مي کننــد.«
4( عمدي بودن 3( اندیشه ورزي	 2( پیش اندیشي	 1( خودواکنش سازي	

 رهنمود زیر براي معلم، جهت استفاده از کدام نظریه یادگیري در آموزش کاربرد دارد؟. 		
»به دانش آموزان نشان دهید که رفتارهاي مثبت دیگران تقویت مي شود.«

4( گشتالت 3( شرطي سازي- کالسیک  2( معني دار کالمي	 1( شناختي- اجتماعي	

کدام نوع یادگیری، نیاز به تقویت ندارد؟. 		
2( از طریق شرطی شدن کالسیک 1( از طریق شرطی شدن فعال  

4( نهفته 3( از راه کوشش و خطا  

 عبارت زیر اشاره به کدام مورد دارد؟. 		
ــي  ــه کار م ــز ب ــفند« را نی ــا »گوس ــگ« ی ــد »س ــري مانن ــاي دیگ ــام ه ــه«، ن ــام »گرب ــر ن ــالوه ب ــه، ع ــور گرب ــودک در حض ک

برد.  
4( تمیز محرک 3( شرطي شدن در سطح باالتر  2( تعمیم محرک  1( تعمیم پاسخ 

 حذف خود به خودي، منجر به فراموشي اطالعات از کدام حافظه میشود؟. 		
4( حسي 3( فعال  2( بیاني  1( روندي 
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 دانش آموزي که بعد از پایان امتحان با خود میگوید، »چه خوب شد که دیشب در خانه ماندم و خودم را براي امتحان آماده . 		
کردم، واقعاًل زحماتم جبران شد.« داراي کدام نوع اسناد است؟

2( دروني- پایدار- غیرقابل کنترل 1( بیروني- پایدار- غیرقابل کنترل  
4( دروني- ناپایدار- قابل کنترل 3( بیروني- ناپایدار- غیرقابل کنترل  

کدام رویکرد سازنده گرایی، ریشه در نظریۀ پیاژه دارد؟. 		
2( اجتماعی 1( برون زاد  
4( رادیکال 3( روان شناختی  

 کدام در مورد روش آموزش برنامه ای صحیح است؟ . 		
2( رقابت زیادی بین فراگیران ایجاد می کند. 1( منفعل شدِن فراگیران را درپی دارد.  

4( افزایش دادِن خالقیت از نقاط قوت آن است. 3( بازخورد، باید بالفاصله بعد از هر فعالیت ارائه شود. 

کدام دیدگاه، تحول را خطری برای تمدن و آداب مدنی تلقی می کند؟. 		
2( لیبرالیسم 1( ملّی گرایی  

4( مارکسیسم 3( محافظه کاری  

 مضطرب شدن دانش آموز، پس از دیدن سوال های امتحانی، بیانگر کدام نوع از یادگیری است؟ . 		
4( محرک-پاسخ 3( تداعی کالمی  2( عالمتی  1( زنجیره سازی 

با امور فوری و . 		  دانش آموز دارای کدام سبک یادگیری، بیشترین توانایی را در انجام کارها دارد، به سرعت می تواند خود را 
فوتی وفق دهد و مسائل را به طور شهودی حل می کند؟

4( همگرا 3( واگر  2( جذب کننده  1( انطباق یابنده 

روان شناسی رشد:

 طبق دیدگاه اریکسون، در کدام مرحله از رشد، دانش آموز ابتدایي انرژي خود را جهت تسلط بر دانش و مهارت هاي عقالني . 		
به کار مي گیرد و عدم موفقیت در گذران این مرحله، کودک را دچار احساس ناکارآمدي و عدم خالقیت مي کند؟ 

2( ابتکار در برابر احساس گناه  1( سازندگي در برابر احساس حقارت  
4( استقالل در برابر شرم و تردید 3( پدیدآورندگی در برابر راکدماندگي  

 مفهوم ناقرینگي کنشي، ناظر بر کدام یک از اصول رشد است؟. 		
1( برتري یابي یکي از قواي انساني 

2( عدم تقارن در واکنش هاي رواني انسان 
3( تمایز یافتگي بین کنش هاي رواني انسان

4( دوسو تواني انسان و عدم تمایزیافتگي بین سمت راست و چپ بدن

توجیه زیر، توسط کودکان در مورد برخی رفتارها، به کدام مکانیسم دفاعی اشاره دارد؟ . 		

»معلمم به من اجازه نمی دهد«، »مادرم دوست ندارد این کار را انجام دهم.« . 		
2( سرکوب 1( جابجایی  

4( برون فکنی 3( خیال پردازی  

 در کدام نوع بازي ها، کودکان با یکدیگر بازي مي کنند، عهده دار نقش هاي مختلفي مي شوند و خود را عضوي از گروه مي دانند؟ . 		
4( انفعالي 3( ساختني  2( تعاوني  1( موازي 

 از دیدگاه پیاژه، ناپیروی در کدام دوره از رشد اخالقی فرد، حاکم است؟ . 		
4( عملیات صوری 3( حسی-حرکتی  2( عملیات عینی  1( پیش عملیاتی 

 مفهوم دلبستگي به مادر و آغاز اضطراب جدایي، با کدام یک از پدیده هاي رشدي ارتباط تنگاتنگ دارد؟. 		
2( پایداري شيء و بازشناسي مادر 1( کنجکاوي در محیط  

4( آشنا بودن مادر و ترس از غریبه ها 3( عالقه به مراتب اولیه  
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 یادزدودگي کودکي، به کدام مورد اشاره دارد؟ . 		
2( جایگزیني وقایع زندگي در مراحل مختلف رشد.  1( فراموشي وقایع زندگي در گذار کودکان از مرحله کودکي به نوجواني  

4( فراموشي رویدادهاي پیش از سه سالگي 3( ناتواني در یادآوري تجربیات دوران کودکي 

 کدام حس در بین شیرخواران، کمتر از بقیه تکامل یافته است؟ . 		
4( بویایي 3( المسه  2( شنوایي  1( بینایي  

 منطقه مجاور رشد، حاکي از چیست؟ . 		
1( دادن فرصت هایي براي رشد خود جوش توانایي هاي مختلف در کودکان 

2( گسترش مهارت هاي مختلف کودکان در اثر تعامل با یک بزرگسال 
3( گسترش شبکه اي از توانایي هاي مغزي همجوار

4( رشد توانایي هاي همجوار در کودکان

کدام . 		 دارای  می کنند،  تعیین  روشنی  مقررات  آنان  برای  خود،  فرزندان  به  آزادی  اعطای  ضمن  و  انعطاف پذیرند  که  والدینی   
سبک فرزندپروری هستند؟ 

4( مستبدانه 3( آشفته  2( سهل گیر  1( قاطع 

و . 		 یافته  دست  شيء  ذهني  نگهداري  به  است،  منطقي  استدالل  به  قادر  رشد،  از  مرحله  کدام  در  کودک  پیاژه،  دیدگاه  طبق   
توانایي طبقه بندي و ردیف کردن اشیاء را دارد؟ 

2( حسي- حرکتي   1( پیش عملیاتي   
4( عملیات صوري 3( عملیات عیني  

نشان . 		 آموزشي  امور  انجام  براي  کمي  تالش  مي کنند،  اجتناب  آموزشي  وظایف  از  بسیاري  از  ویژگي،  کدام  فاقد  کودکان   
مي دهند، احساس منفي در مورد توانایي هاي خود دارند و خود را ضعیف و ناتوان تصور مي کنند؟ 

2( درماندگي   1( خودکارآمدي   
4( خودتنظیمي 3( اعتماد به نفس  

 کدام دسته از کودکان در ارتباط با همساالن خود به ندرت بهترین دوست شناخته مي شوند، اما از سوي آنها نیز خیلي مورد . 		
تنفر نیستند؟ 

4( طرد شده 3( نادیده انگاشته شده  2( معتدل   1( مورد مجادله  

 تفکر نسبیت گرا و دوگانه نگر، ویژگي بارز کدام یک از دوره هاي رشد آدمي است؟ . 		
4( اوایل کودکي 3( نوجواني  2( میانسالي   1( جواني  

روش ها و فنون تدریس:

در طراحی آموزشی یادگیرنده - محور، برنامه ریزی آموزشی به کدام نحو صورت می گیرد؟. 		
1( مشترک بین معلم و دانش آموز و غیر قابل مذاکره است. 

2( مشترک بین معلم و دانش آموز و قابل مذاکره است. 
3( بر عهدۀ معلم و غیر قابل مذاکره است.

4( بر عهدۀ معلم و قابل مذاکره است.

 کدام مورد در خصوص روش آموزش برنامه اي، صحیح است؟. 		
2( رقابت زیادي بین فراگیران ایجاد مي کند. 1( منفعل شدن فراگیران را در پي دارد.   

4( افزایش دادن خالقیت از نقاط قوت آن است. 3( بازخورد، باید بالفاصله بعد از هر فعالیت ارائه شود. 

 کدام مورد در خصوص الگوي »ابزار- هدف« براي برنامه ریزي فعالیت هاي آموزشي صحیح است؟. 		
1( اهداف آموزشي، توسط معلم و بدون دخالت دانش آموزان انتخاب مي شوند. 

2( مانع از ابتکار و خالقیت معلم در تنظیم فعالیت هاي آموزشي مي شود. 
3( فعالیت هاي یادگیري، نسبت به بررسي اهداف عیني تقدم دارد.

4( ویژه کردن اهداف، قبل از انتخاب ابزار الزامي است.
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 توصیف زیر اشاره به کدام روش یادگیري دارد؟. 		
ــه  ــم ب ــود معل ــه مي ش ــب ارائ ــائل جال ــا مس ــده ی ــاي گیج کنن ــز، موقعیت ه ــکاوي برانگی ــؤال هاي کنج ــوزان س ــه دانش آم »ب
جــاي اینکــه جــواب ســؤال یــا راه حــل مســئله را توضیــح دهــد، شــرایط الزم را بــراي یافتــن آن از ســوي دانش آمــوزان فراهــم 

مــي آورد و آنهــا را در انجــام مشــاهده، ســاختن فرضیــه و آزمــون راه حل هــاي بــه دســت آمــده تشــویق مي کنــد.« 
4( انفرادي تجویز شده 3( انفرادي هدایت شده  2( اکتشافي هدایت نشده   1( اکتشافي هدایت شده  

دوره، . 		 در کدام  و بحث گروهي،  مقایسه روش سخنراني  کولیک )				( در خصوص  و  بررسي مک گیجي  نتایج  اساس  بر   
روش سخنراني موفق تر از بحث گروهي بوده است؟ 

2( یادسپاري و تفکر سطح باال   1( نگرش و انگیزش   
4( آزمون اطالعات واقعي و نگرش و انگیزش 3( آزمون اطالعات واقعي  

 کدام الگوي تدریس با روبه رو ساختن دانش آموزان با مسئله اي برانگیزنده شروع مي شود؟ . 		
4( بدیعه پردازي 3( پیش سازمان دهنده  2( دریافت مفهوم   1( بارش در یادگیري  

 »معلمان با نقش هاي متفاوت« از ویژگي هاي کدام روش آموزش است؟ . 		
2( انفرادي تجویز شده   1( تلفیقي   
4( انفرادي هدایت شده 3( واحد محور  

 کدام مورد در خصوص روش آموزش برنامه ای صحیح است؟ . 		
2( رقابت زیادی بین فراگیران ایجاد می کند.  1( منفعل شدن فراگیران را در پی دارد.  

4( افزایش دادن خالقیت از نقاط قوت آن است. 3( بازخورد، باید بالفاصله بعد از هر فعالیت ارائه شود. 

تکلیف زیر در کدام دسته از روش های سنجش عملکردی مورد نظر نیتکو قرار می گیرد؟ . 		
ــی  ــتوری، امالی ــای دس ــاظ غلط ه ــا از لح ــح آنه ــته و تصحی ــف نوش ــای مختل ــوز در زمینه ه ــه دانش آم ــی ک ــع آوری مطالب »جم

و انشــائی«  
2( سنجش در موقعیت های طبیعی  1( پروژه های طوالنی مدت  

4( کارپوشه 3( سنجش ساختارمند  

 کدام مورد در خصوص وسایل آموزشي تسهیل کننده، صحیح است؟. 		
1( جزئي از فرایند یادگیري به شمار مي روند. 

2( در هنگام ارزشیابي نیز وجودشان ضروري است. 
3( در اهداف فعالیت هاي آموزشي هم به آنها اشاره مي شود.

4( تنها نقش آنها کمک به دانش آموزان براي درک بهتر مطالب است.

 کدام مورد، در خصوص هدف آموزشي زیر، صحیح است؟. 		
»دانش آموز بتواند حداقل چهار پادشاه سلسه قاجار را نام ببرد.« 

1( موقعیتي که رفتار باید در آن مشاهده شود، تعیین نشده است. 
2( رفتار مورد انتظار آن مشخص نیست. 

3( سطح اجراي آن تعیین نشده است. 
4( یک هدف رفتاري کامل است.

 سؤال زیر، در کدام مرحله از طراحي آموزشي، براي معلم مطرح مي شود؟. 		
»چه وقایع و تجاربي، دانش آموزان را سریع تر و بهتر به هدف هاي آموزشي مي رساند؟« 

2( تحلیل و تنظیم اهداف آموزشي  1( تحلیل و تعیین محتوا، روش و وسیله  
4( تحلیل و تعیین نظام ارزشیابي 3( تحلیل و تعیین موقعیت آموزشي  

 از نظر علماي تربیتي، منبع اصلي تعیین اهداف آموزش کدام است؟ . 		
2( فلسفه آموزش و پرورش   1( مشکالت اجتماعي   

4( نگرش هاي سیاسي – اجتماعي 3( دانش آموز و نیازهاي او  
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اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی :

 کدام سؤال به مفهوم ارزشیابي اشاره دارد؟ . 		
1( ارزش هاي آموزشي این معلم کدام اند؟ 

2( آیا ارزش هاي آموزشي این معلم ارزش هاي درستي هستند؟ 
3( میزان عالقه دانش آموزان این کالس به درس ریاضي چه اندازه است؟ 

4( دانش آموزان این کالس به طور متوسط چند ساعت را در هفته به مطالعه درس ریاضي اختصاص مي دهند؟

 عبارت زیر، بیانگر کدامیک از انواع آزمون هاست؟. 		
»بــرای جمــع آوری اطالعــات دربــاره یادگیــری دانش آمــوزان مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و در سراســر کالس هــا یکســان 

ــرای گروه هــای مختلــف امکان پذیــر باشــد.   « ــه دســت آمــده ب ــا امــکان مقایســه اطالعــات ب اجــرا می شــوند ت
2( عینی 1( میزان شده  

4( معلم ساخته 3( بازپاسخ  

اندرکاران . 		 دست  نیاز  به  پاسخگویي  و  آموزشي  برنامه  پیچیدگي هاي  دادن  نشان  و  فهمیدن  ارزشیابي،  الگوي  کدام  هدف   
برنامه است؟ 

2( مبتني بر نظر متخصصان   1( مبتني بر مدیریت   
4( مبتني بر اختالف نظر متخصصان 3( طبیعت گرایانه و مبتني بر مشارکت کنندگان 

 کدام مورد از مباني روان شناختي رویکرد ارزشیابي توصیفي است؟ . 		
2( نظریه یادگیري شرطي شدن فعال   1( نظریه یادگیري شرطي شدن کالسیک  

4( الگوي وراثتي هوش 3( الگوی سازنده گرایي  

ارزشیابي . 		 از  مرحله  کدام  در  آید؟«  به دست  پیشرفت الزم  تا  داده شود  باید  تغییراتي  »چه  اینکه  در خصوص  تصمیم گیري   
صورت مي گیرد؟ 

4( فرایندي یا اجرایي 3( فرآورده اي یا تولیدي  2( طرح ریزي  1( بازخوردي  

 کدام مورد در خصوص استفاده از عبارت کلی و مبهم در صورت سوال های تشریحی صحیح است؟. 		
1( توصیه نمی شود، زیرا باعث می شود آزمون شوندگان برداشت های متفاوتی داشته باشند و به گونه های متفاوتی به مسئله پاسخ دهند.

2( توصیه نمی شود، زیرا در ذهن آزمون شوندگان ضعیف تر دچار مشکل می شوند.
3( توصیه می شود، زیرا در ذهن آزمون شوندگان ایجاد ابهام نموده و آنها را به فکر می اندازد و باعث می شود در پاسخ به سواالت، خالقیت بیشتری از 

خود بروز دهند.
4( توصیه می شود زیرا استفاده از عبارات کلی و مبهم برعکس سواالتی که در آنها از عبارات واضح استفاده می شود، هدف ها سطوح باالتر شناختی را 

مورد سنجش قرار می دهد.

 کدام مورد در خصوص قواعد تهیه سؤال هاي چند گزینه اي، صحیح است؟. 		
1( گزینه هاي انحرافي را طوري بنویسید که توجه آزمون شنوندگان با اطالع از موضوع سؤال را به خود جلب کند.

2( تا حّد امکان از متجانس نمودن همه گزینه هاي یک سؤال خودداري کنید.
3( طول گزینه درست را در سؤال هاي مختلف، یکسان انتخاب کنید.

4( مطالب اصلي سؤال را به طور کامل در تنه سؤال بنویسید.

 هدف زیر، در کدام بعد فرآیند شناختی طبقۀ تجدید نظرشدۀ حوزۀ شناختی قرار دارد؟. 		
ــه ای کافــی از دانش آمــوزان بیــش فعــال، فرضیــه ای در  ــر پایــۀ مشــاهدات خــود از نحــوۀ یادگیــری نمون ــد ب »دانشــجو بتوان

این خصوص طراحی نماید.«  
4( به کار بستن 3( تحلیل کردن  2( ارزشیابی کردن  1( آفریدن  
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ترتیب، ضریب . 		 به  پنجم است.  پایه  نهایي درس علوم تجربي  آزمون  بیانگر مشخصات یک سوال چهارگزینه اي  زیر،  جدول 
تمیز این سوال کدام است و توانایي آن در جدا کردن آزمون شوندگان قوي و ضعیف چگونه ارزیابي مي شود؟�

 +0/40 )1
- 0/4 )2

 + 0/7 )3
- 0/7 )4

تعداد پاسخ های صحیحتعداد گروهگروه
			قوی

			ضعیف

 سؤال 	 گزینه اي زیرکدام هدف را مورد سنجش قرار مي دهد؟. 		
»مراحل زندگي پروانه به ترتیب کدامند؟«

ب( الرو- تخم- شفیره- پروانه الف( تخم- الرو- شفیره- پروانه   
ج( تخم- الرو-پروانه- شفیره ت( الرو- تخم- پروانه- شفیره  

2( کاربستن دانش مفهومي  1( فهمیدن دانش مفهومي   
4( تحلیل دانش روندي 3( یادآوري دانش روندي  


