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خراسان رضویاستان:          پرورش سند تحول در آموزش و  كردیبرنامه با رو نیدر روند تدو نینو یها وهیش  سواالت دوره:

19تا  17و  13:30تا  12،  11تا  9ساعت آزمون:     98اسفند  20 تاریخ آزمون:      99506721کد دوره:  ساعت    12مدت دوره: 

 (Ltms.medu.ir )
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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
ی )ع(امام علحضرت از کدام معصوم است؟ "مطلب به مراتب بهتر از تکرار و خواندن آن است کیارزش درک و فهم "(1

استداللکند یلیبسازد، تحل هیاستنباط کند، فرض»(2

بازخوردست؟یچ یریادگی یاددهی تیهدا ندیفرآ یابزار اساس  (3

4در نظر گرفته است؟ یریادگیاهداف  یچند طبقه را برا گنزیاست  (4

یداریدرک شن-یداریشن تیتربآن حاصل خواهد شد؟ یپ در هم..………… فتدیب اتفاق درست.………اگر   (5

کلمه12 یرا مطالعه کرده باشد و هر سطر دارا یسطر از متن80مطالعه  قهیدق10در مدت  یاگر دانش آموز  (6

96آمده است؟ نهیباشد سرعت مطالعه دانش آموز در کدام گز

الف و جگزینه است؟ نهیمشروط بر کدام گز ،یزندگ طیسازش با مح ییتوانا جادیا  (7

های عاطفیبازخورد هستند یقیبازخوردها عمدتا تشو نیا  (8

باشد یجمله در مورد کدام نوع بازخورد م نیا  (9

یندیفرآ یبازخوردهااست یریادگی ندی، بهبود فرآ یابیهدف مهم ارزش

دانشکند  ییآن را شناسا یاعداد و رقم ها مفهوم»یریادگیهدف  نیا  (10
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مواردهمه باشد؟ یشامل چه موارد دیبا ردیگ یکه در پوشه کار قرار م یآثار  (11

مسالهبافت شود؟ یم لیهدف و خسته کننده تبد یب نیتمر کیبدون داشتن کدام قسمت به  یآزمون عملکرد  (12

تشخیصیدانش آموزان داشت؟ یها یاز کج فهم یقیدق ریتوان تصو یها م یابیاز ارزش کیبا کدام   (13

توصیفیبازخورد شود. یم ایرشددهنده و پو ،یابی، ارزش ----با وجود   (14

از منظر محتواباشند؟ یبازخورد م یجزء کدام نوع از انواع طبقه بند یفراشناخت یبازخورد ها  (15

تحقق یکدام ابزار اطالعات الزم برا یاضیحل مساله در درس ر یقق اهداف مهارت هاتح زانیاز م یآگاه یبرا  (16

عملکردیآزمون دهد؟ یرا نشان م یریادگیاهداف و عمق 

و دقیقرفتاری است؟ یبه چه صورت ضرور یآموزش یهدفها انیب ،ینیتکو یابیارزش جیکامل از نتا یریبهره گ یبرا  (17

آورده شده است؟ یبه درست نهینوشتن در دوره دوم در کدام گز یمهارت ها بیترت  (18
-یتیبا بند روا ییآشنا-یفیبا بند توص ییآشنا

 ینوشتن بندها ییتوانا-یریگ جهیبا بند نت ییآشنا

 مختلف

شناختیاست؟ یریادگی هیمربوط به کدام نظر یشناخت یندهایبه بعد دانش و فرآ یریادگیاهداف  یبند میتقس  (19

موارد تمامباشد؟ یتواند بازخورد مناسب ینم« نمره»چرا   (20
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مشاهده شده عیتمام وقاشود؟ یثبت م یدر واقعه نگار یچه اطالعات  (21

مواردتمام باشد؟ یم نفعیذ یدر آزمون عملکرد یچه کس  (22

بهتر را به زبان آوردنسخن فرمودند؟ انیب ییسخن گو یسوره اسراء کدام شاخص را برا53هیخداوند در آ  (23

الف و جگزینه ابد؟ی یتوسعه م یریادگی انیدانش آموزان چگونه در جر اتیتجرب یدامنه   (24

درکدام مهارت ها را  ردیگ یرا به کار م ینگارش یو نشانه ها سدینو یکه نشانه ها را درست م یدانش آموز  (25

نوشتن در دوره اولمهارت کند؟ یم  تیکدام دوره رعا

و تجهیزاتلوازم باشد. ینم یسنجش کدام مورد الزام فیدر  تکل  (26

و تجهیزاتم لوازوابسته است. یو موضوع درس یریادگیبه هدف  ---بخش  ،یآزمون عملکرد فیدر تکل  (27

مداد کاغذیآزمون و منسجم در موضوعات کسب کند؟ یبرداشت کم کی ستیقادر ن رندهیادگیدر کدام آزمون   (28

یذات یژگیعدم اشاره به ونشده است؟ تیدانش آموز به علت چپ دست بودن، کدام اصل بازخورد رعا یدربدخط  (29

متندرک آمده است؟ نهیم خواندن در کدام گزسطح دو  (30

کند؟ یبه معلم م یچه کمک یسنجش مشاهده ا  (31
رفتار  یابیارز -مختلف دانش آموزان  یها تیموقع

 دانش آموزان یها
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کند؟ یبه معلم م یچه کمک یسنجش مشاهده ا  (32
رفتار  یابیارز -مختلف دانش آموزان  یها تیموقع

 دانش آموزان یها

ب و جگزینه کند؟ یم فایرا ا ییدر سنجش عملکرد چه نقش ها یریادگیشواهد   (33

ها و ساختار و اهداف را در  یژگیخواننده بتواند ودانند؟ یهدف از آموزش در خواندن را چه م یطرفداران آموزش انتقاد  (34

 ابدیمتن ب

و بالف عملکرد شامل .............. است. یراهنما فیفرم توص  (35

شده است انیو بقال در سطح تفکر نقاد ب یبرگرفته از داستان طوط ریکدام سوال ز  (36
را  یچگونه طوط دیمرد بقال بود یاگر شما به جا

 د؟یکرد یم هیتنب

 -عملکرد فیتوص یراهنما -فیتکل -مالک  -هدف دهد؟ ینشان م یآزمون عملکرد را به درست یمراحل طراح بیترت نهیکدام گز  (37

یبازنگر

است؟ ستیاز چک ل یجامع فیرتع نهیکدام گز  (38
 یژگیو ایعمل و  کیکننده  نییکه تع یفهرست

 است.

مواردتمام دهد؟ ینشان م یعملکرد را به درست فیتعر نهیکدام گز  (39

از طرف معلمبازخورد ست؟ین یجزء اصول بازخورد کالس نهیکدام گز  (40
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دارد که نهیگز کیسوال اشتباه است اول )  ست؟یسخن گفتن در دوره اول ن یجزو مهارت ها نهیکدام گز  (41

( اول ) اریمع یزبان فارس تیرعا(درست است 

معلمرهنمود کند؟ یهایش کمک م تیموفق یدانش آموز را در رفع خطاها و توسعه  نهیکدام گز  (42

مواردتمام باشد؟ یم حیصح گنزیو است گنزیو یدر مورد الگوها نهیکدام گز  (43

اردموتمام باشد؟ یم حیصح یدر مورد آزمون عملکرد نهیکدام گز  (44

مواردتمام باشد؟ یم حیصح یدر مورد آزمون عملکرد نهیکدام گز  (45

کند. یم یدانش و درک مطلب را بررسباشد؟ ینم حیصح یدر مورد آزمون عملکرد نهیکدام گز  (46

و بالف باشد؟ ینم حیدر مورد بازخورد صح نهیکدام گز  (47

موثرتر است  یاز بازخورد شفاه یبازخوردکتبستین حیصح نهیکدام گز  (48

دهد؟ یمهارت نوشتن را نشان م تیتقو یبرا یشنهادیپ یها تیفعال نهیکدام گز  (49
دفترچه  هیته-کودکان در مدرسه یانتشار نوشته ها

 یخانوادگ

و جب   کند؟یرا مشخص م یو تراکم یصیتشخ - ینیتکو یها زآزمونیوجه تما نهیکدام گز  (50

اوریگامیرد؟یگ یپوشه کار قرار نم یکدام مورد در محتوا  (51
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زبان فارسی معیاررعایت سخن گفتن در دوره اول است؟ یکدام مهارت مربوط به مهارت ها  (52

مواردتمام باشد؟ یم گنزیو دگاهیجزو ابزار سنجش عملکرد بر اساس د ریز یاز ابزارها کیکدام   (53

مکمل  در کالس درس یها تیاستفاده از فعال نشده است ؟ انیسطح سواد خواندن ب شیافزا یبرا ریز یشنهادیپ یها تیاز فعال کیکدام (54

مفهومیدانش باشد یاندرسون نم  یطبقه بند یریادگیهدف   یشناخت یندهایاز موارد جزء بعد فرا کیکدام   (55

مفهومیدانش باشد یاندرسون نم  یطبقه بند یریادگیهدف   یشناخت یندهایاز موارد جزء بعد فرا کیکدام   (56

مواردهمه باشد؟ یم یفراشناخت یمهارت ها ریاز موارد ز کیکدام   (57

استداللکند؟ یم فایا یمهم اریدر حل مساٌله نقش بس یریادگی یاز حوزه ها کیکدام  (58

یا هیگوش دادن حاشاز انواع گوش دادن است؟ کیمطالعه کدام  نیح یقیگوش دادن به موس  (59

کتبی عملکردن آزمومناسب است؟ یچه نوع آزمون عملکرد یطراح یبرا  گنزیاست یالگو  (60

و بالف مناسب است؟ یچه نوع آزمون عملکرد یطراح یبرا گنزیو یالگو  (61
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.......است.........،...........،...مانند......،.. یو تابع عوامل دیگشا یمعلم م یرا به رو یدیچشم انداز جد یمداخله آموزش  (62

 -معلم و دانش آموزان  یها تیها و ظرف تیقابل

 زهیعالقه و انگ -و امکانات موجود  یطیعوامل مح

 دانش آموزان یضعف و قوت ها -دانش آموزان 

کدام است؟ بیمراحل گوش دادن به ترت  (63
 -افتیدر-دقت وتمرکز حواس-یرارادیغ دنیشن

 ییپردازش معنا

خود شرفتیروند پ لیتحلست؟یچ یاستفاده از خودسنج تیمز  (64

خود شرفتیروند پ لیتحلست؟یچ یاستفاده از خودسنج تیمز  (65

یادگیریعمیق ست؟یچ یدانش آموزان نشان دهنده  یشده از سو ادگرفتهی یکاربرد دانش ها یمشاهده   (66

مانند ییدر گذاشتن سرکش نشانه ها رانیاز فراگ یدفاتر دانش آموزان متوجه شد تعداد یمعلم کالس در بررس  (67

نوع دانش آموزان اقدام کند ابتدا: نیا یبرا فیکنند لذا اگر او بخواهد به ارائه تکل یخطا م“ ک، گ”

دانش  یمعلم برا یمختلف از سو یها نیارائه تمر

و  یچون کم دقت یتمرکز بر عوامل مختلف -آموزان 

دانش  ایبه اول ییها تیارائه فعال -در نوشتن  لیتعج

از عملکرد دانش آموزان در مراحل  یابیارز -آموزان 

 مختلف در طول مدت اجرا طرح

شفاهیبازخورد باشد یبازخورد م نیو سازنده تر نیموثر تر  (68
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69)
کنش دانش آموز به  دیارتباط به دو دسته ......و ......... و از د ینحوه برقرار دگاهیاز د یچهارگانه زبان یمهارت ها

یو درک  یدیتول _ یو شفاه یکتبشوند. یم میدو مهارت ...............و ............................. تقس

و بالف شود؟ یآزمون عملکرد استفاده نم یطراح ینوشتن نقش ها در سنجش عملکرد در کدام الگو  (70

مواردم تماشود؟ یم یشامل چه موارد دیحوزه تول یریادگی یهدف ها  (71

مهارتی است؟ یریادگیجزء کدام نوع اهداف   "نشان دهد شیرا با آزما ییایمیش راتییدانش آموز تغ "یریادگیهدف (72

مهارتی است؟ یریادگیجزء کدام نوع اهداف   "نشان دهد شیرا با آزما ییایمیش راتییدانش آموز تغ "یریادگیهدف (73
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