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ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

"ارزش درک و فهم یک مطلب به مراتب بهتر از تکرار و خواندن آن است" از کدام معصوم است؟

)2

«استنباط کند ،فرضیه بسازد ،تحلیلی کند

استدالل

)3

ابزار اساسی فرآیند هدایت یاددهی یادگیری چیست؟

بازخورد

)4

استیگنز چند طبقه را برای اهداف یادگیری در نظر گرفته است؟

)5

اگر ……….درست اتفاق بیفتد …………..هم در پی آن حاصل خواهد شد؟

)6

اگر دانش آموزی در مدت 10دقیقه مطالعه 80سطر از متنی را مطالعه کرده باشد و هر سطر دارای 12کلمه
باشد سرعت مطالعه دانش آموز در کدام گزینه آمده است؟

)7

ایجاد توانایی سازش با محیط زندگی ،مشروط بر کدام گزینه است؟

)8

این بازخوردها عمدتا تشویقی هستند

بازخورد های عاطفی

)9

این جمله در مورد کدام نوع بازخورد می باشد
هدف مهم ارزشیابی  ،بهبود فرآیند یادگیری است

بازخوردهای فرآیندی

)10

این هدف یادگیری«مفهوم اعداد و رقم های آن را شناسایی کند
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حضرت امام علی (ع)

4
تربیت شنیداری-درک شنیداری
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گزینه الف و ج

دانش
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)11

آثاری که در پوشه کار قرار می گیرد باید شامل چه مواردی باشد؟

همه موارد

)12

آزمون عملکردی بدون داشتن کدام قسمت به یک تمرین بی هدف و خسته کننده تبدیل می شود؟

بافت مساله

)13

با کدام یک از ارزشیابی ها می توان تصویر دقیقی از کج فهمی های دانش آموزان داشت؟

تشخیصی

)14

با وجود  ، ----ارزشیابی ،رشددهنده و پویا می شود.

)15

بازخورد های فراشناختی جزء کدام نوع از انواع طبقه بندی بازخورد می باشند؟

)16

برای آگاهی از میزان تحقق اهداف مهارت های حل مساله در درس ریاضی کدام ابزار اطالعات الزم برای تحقق
اهداف و عمق یادگیری را نشان می دهد؟

آزمون عملکردی

)17

برای بهره گیری کامل از نتایج ارزشیابی تکوینی ،بیان هدفهای آموزشی به چه صورت ضروری است؟

رفتاری و دقیق

)18

ترتیب مهارت های نوشتن در دوره دوم در کدام گزینه به درستی آورده شده است؟

)19

تقسیم بندی اهداف یادگیری به بعد دانش و فرآیندهای شناختی مربوط به کدام نظریه یادگیری است؟

شناختی

)20

چرا «نمره» نمی تواند بازخورد مناسبی باشد؟

تمام موارد

بازخورد توصیفی
از منظر محتوا

آشنایی با بند توصیفی-آشنایی با بند روایتی-
آشنایی با بند نتیجه گیری-توانایی نوشتن بندهای
مختلف
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)21

چه اطالعاتی در واقعه نگاری ثبت می شود؟

)22

چه کسی در آزمون عملکردی ذینفع می باشد؟

)23

خداوند در آیه53سوره اسراء کدام شاخص را برای سخن گویی بیان فرمودند؟

)24

دامنه ی تجربیات دانش آموزان چگونه در جریان یادگیری توسعه می یابد؟

)25

دانش آموزی که نشانه ها را درست می نویسد و نشانه های نگارشی را به کار می گیرد کدام مهارت ها را در
کدام دوره رعایت می کند؟

)26

در تکلیف سنجش کدام مورد الزامی نمی باشد.

لوازم و تجهیزات

)27

در تکلیف آزمون عملکردی ،بخش  ---به هدف یادگیری و موضوع درسی وابسته است.

لوازم و تجهیزات

)28

در کدام آزمون یادگیرنده قادر نیست یک برداشت کمی و منسجم در موضوعات کسب کند؟

)29

دربدخطی دانش آموز به علت چپ دست بودن ،کدام اصل بازخورد رعایت نشده است؟

)30

سطح دوم خواندن در کدام گزینه آمده است؟

)31

سنجش مشاهده ای چه کمکی به معلم می کند؟
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تمام وقایع مشاهده شده
تمام موارد
سخن بهتر را به زبان آوردن
گزینه الف و ج
مهارت نوشتن در دوره اول

آزمون مداد کاغذی
عدم اشاره به ویژگی ذاتی
درک متن
موقعیت های مختلف دانش آموزان  -ارزیابی رفتار
های دانش آموزان
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)32

سنجش مشاهده ای چه کمکی به معلم می کند؟

)33

شواهد یادگیری در سنجش عملکرد چه نقش هایی را ایفا می کند؟

)34

طرفداران آموزش انتقادی هدف از آموزش در خواندن را چه می دانند؟

)35

فرم توصیف راهنمای عملکرد شامل  ..............است.

)36

کدام سوال زیر برگرفته از داستان طوطی و بقال در سطح تفکر نقاد بیان شده است

)37

کدام گزینه ترتیب مراحل طراحی آزمون عملکرد را به درستی نشان می دهد؟

)38

کدام گزینه تعریف جامعی از چک لیست است؟

)39

کدام گزینه تعریف عملکرد را به درستی نشان می دهد؟

)40

کدام گزینه جزء اصول بازخورد کالسی نیست؟

موقعیت های مختلف دانش آموزان  -ارزیابی رفتار
های دانش آموزان
گزینه ب و ج
خواننده بتواند ویژگی ها و ساختار و اهداف را در
متن بیابد
الف و ب
اگر شما به جای مرد بقال بودید چگونه طوطی را
تنبیه می کردید؟
هدف  -مالک  -تکلیف -راهنمای توصیف عملکرد-
بازنگری
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فهرستی که تعیین کننده یک عمل و یا ویژگی
است.
تمام موارد
بازخورد از طرف معلم
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)41

کدام گزینه جزو مهارت های سخن گفتن در دوره اول نیست؟ ( سوال اشتباه است اول یک گزینه دارد که
درست است )

)42

کدام گزینه دانش آموز را در رفع خطاها و توسعه ی موفقیت هایش کمک می کند؟

)43

کدام گزینه در مورد الگوهای ویگنز و استیگنز صحیح می باشد؟

تمام موارد

)44

کدام گزینه در مورد آزمون عملکردی صحیح می باشد؟

تمام موارد

)45

کدام گزینه در مورد آزمون عملکردی صحیح می باشد؟

تمام موارد

)46

کدام گزینه در مورد آزمون عملکردی صحیح نمی باشد؟

دانش و درک مطلب را بررسی می کند.

)47

کدام گزینه در مورد بازخورد صحیح نمی باشد؟

)48

کدام گزینه صحیح نیست

)49

کدام گزینه فعالیت های پیشنهادی برای تقویت مهارت نوشتن را نشان می دهد؟

)50

کدام گزینه وجه تمایزآزمون های تکوینی  -تشخیصی و تراکمی را مشخص میکند؟

)51

کدام مورد در محتوای پوشه کار قرار نمی گیرد؟
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رعایت زبان فارسی معیار ( اول )
رهنمود معلم

الف و ب
بازخوردکتبی از بازخورد شفاهی موثرتر است
انتشار نوشته های کودکان در مدرسه-تهیه دفترچه
خانوادگی
بوج
اوریگامی
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)52

کدام مهارت مربوط به مهارت های سخن گفتن در دوره اول است؟

)53

کدام یک از ابزارهای زیر جزو ابزار سنجش عملکرد بر اساس دیدگاه ویگنز می باشد؟

)54

کدام یک از فعالیت های پیشنهادی زیر برای افزایش سطح سواد خواندن بیان نشده است ؟

)55

کدام یک از موارد جزء بعد فرایندهای شناختی هدف یادگیری طبقه بندی اندرسون نمی باشد

دانش مفهومی

)56

کدام یک از موارد جزء بعد فرایندهای شناختی هدف یادگیری طبقه بندی اندرسون نمی باشد

دانش مفهومی

)57

کدام یک از موارد زیر مهارت های فراشناختی می باشد؟

همه موارد

)58

کدامیک از حوزه های یادگیری در حل مساٌله نقش بسیار مهمی ایفا می کند؟

استدالل

)59

گوش دادن به موسیقی حین مطالعه کدام یک از انواع گوش دادن است؟

گوش دادن حاشیه ای

)60

الگوی استیگنز برای طراحی چه نوع آزمون عملکردی مناسب است؟

آزمون کتبی عملکرد

)61

الگوی ویگنز برای طراحی چه نوع آزمون عملکردی مناسب است؟
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رعایت زبان فارسی معیار
تمام موارد
استفاده از فعالیت های مکمل در کالس درس

الف و ب
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قابلیت ها و ظرفیت های معلم و دانش آموزان -
)62

مداخله آموزشی چشم انداز جدیدی را به روی معلم می گشاید و تابع عواملی مانند..........،...........،..........،......است.

)63

مراحل گوش دادن به ترتیب کدام است؟

)64

مزیت استفاده از خودسنجی چیست؟

تحلیل روند پیشرفت خود

)65

مزیت استفاده از خودسنجی چیست؟

تحلیل روند پیشرفت خود

)66

مشاهده ی کاربرد دانش های یادگرفته شده از سوی دانش آموزان نشان دهنده ی چیست؟

عوامل محیطی و امکانات موجود  -عالقه و انگیزه
دانش آموزان  -ضعف و قوت های دانش آموزان
شنیدن غیرارادی-دقت وتمرکز حواس-دریافت-
پردازش معنایی

عمیق یادگیری
ارائه تمرین های مختلف از سوی معلم برای دانش
آموزان  -تمرکز بر عوامل مختلفی چون کم دقتی و

)67

معلم کالس در بررسی دفاتر دانش آموزان متوجه شد تعدادی از فراگیران در گذاشتن سرکش نشانه هایی مانند
تعجیل در نوشتن  -ارائه فعالیت هایی به اولیا دانش
”ک ،گ“ خطا می کنند لذا اگر او بخواهد به ارائه تکلیف برای این نوع دانش آموزان اقدام کند ابتدا:
آموزان  -ارزیابی از عملکرد دانش آموزان در مراحل
مختلف در طول مدت اجرا طرح

)68

موثر ترین و سازنده ترین بازخورد می باشد
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بازخورد شفاهی
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)69

مهارت های چهارگانه زبانی از دیدگاه نحوه برقراری ارتباط به دو دسته ......و  .........و از دید کنش دانش آموز به
دو مهارت ...............و  .............................تقسیم می شوند.

کتبی و شفاهی _ تولیدی و درکی

)70

نوشتن نقش ها در سنجش عملکرد در کدام الگوی طراحی آزمون عملکرد استفاده نمی شود؟

الف و ب

)71

هدف های یادگیری حوزه تولید شامل چه مواردی می شود؟

تمام موارد

)72

هدف یادگیری" دانش آموز تغییرات شیمیایی را با آزمایش نشان دهد" جزء کدام نوع اهداف یادگیری است؟

مهارتی

)73

هدف یادگیری" دانش آموز تغییرات شیمیایی را با آزمایش نشان دهد" جزء کدام نوع اهداف یادگیری است؟

مهارتی
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