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 شماره
 جــواب ســوال

ارائه مطالب یاوظیفه مورد نظر یادگیري مرحله کدام  1
 الگوست؟یک گزینه راانتخاب کنید:

 الگو پیش سازمان دهنده

آزوبل معتقداست با ارائه یک.................روش سخنرانی را  2
 میتوان تبدیل به یک روش فعال کرد.

 سازمان دهندهپیش 

باتوجه به مثال زیر ازکدام الگوبراي آموزش استفاده کرده  3
 ایم؟

تقسیم رابه دانش آمزان یادبدهیم پس ابتدا ازضرب بودن 
 استفاده می کنیم

یک گزینه راانتخاب کنید.

 پیش سازمان دهنده مقایسه اي

تحلیل راهبرد تفکرمرحله چندم الگو دریافت مفاهیم  4
 گزینه راانتخاب کنید:میباشد؟ یک 

 سوم

تعریف زیر براي کدام یک ازالگوي خانواده اطالعات  5
 پردازي است؟

تواناي تجزیه وتحلیل اطال عات و خلق مفاهیم وتوانایی 
 حل مسئله وتصمیم گیري را افزایش می دهد.

 الگو تفکر استقرایی

شناسایی مسائل جاري چندمین مرحله از الگوي  6
 ؟می باشدمحاکم قضایی کاوشگري به شیوه 

 یک گزینه را انتخاب کنید.

 دومین

کدام الگو باعث باال رفتن وظرفیت انتقادپذیري وتحمل  7
 آراءدیگران می شود؟

 یک گزینه راانتخاب کنید:

 الگو کاوش گري به شیوه محاکم قضایی

کدام گزینه راجب پیش سازمان دهنده توضیحی صحیح  8
 است؟

 همه موارد

تحکیم سازمان شناخت از مراحل الگو  صحیح است؟کدام گزینه  9
 پیش سازمان دهنده است



شناسایی مسائل جاري جزو مراحل  کدام گزینه غلط است؟یک گزینه راانتخاب کنید. 10
 الگوتفحص گروهی است

کدام یک ازالگوهاي خانواده اطالعت پردازي را نمی توان  11
 کرد؟در کالس بامفاهیم درسی به طور مستقیم کار 

 یک گزینه را انتخاب کنید:

 الگو عقل رشدیابنده

کدام یک ازمراحل از مراحل پنجم الگوي کاوش گري به  12
 شیوه محاکم قضایی است؟

 اصالح ومناسب کردن موضع ها

کدام یک ازمراحل زیر مربوط به الگوي تفحص گروهی   13
 است؟ یک گزینه راانتخاب کنید.

 ي مهم روبرئ شدن شاگردان با مسئله

 کدام یک تعریف الگو پیش سازمان دهنده میباشد؟ 14
 یک گزینه را انتخاب کنید.

از طریق بیان کل مفهوم سعی در معنا 
 کردن  بررسی جزئی مطالب می  کند.

گامهاي پیشگویی نتایج وپشتیبانی وتصدیق براي کدام  15
 مرحله ازالگو تفکر استقرایی است ؟

 یک گزینه راانتخاب کنید:

 کاربرد اصول

الف.وب الگو سازمان دهنده به چه گروهایی تقسیم می شود؟ 16

همه موارد  الگوها شامل الگو خانواده اطالعات پردازي است؟ 17

گزینه  الگوها شامل خانواده اطالعات پردازي است؟یک 18
 راانتخاب کنید:

 همه موارد

خود مراحل یادگیري درکدام الگو مسئولیت فرددر قبال  19
 وجامعه اي که در آن زندگی می کند باال می برد؟

الگوي تفحص گروهی

مرحله تکوین مفهوم در الگوي تفکر استقرایی شامل چه  20
 گام هایی است؟یک گزینه راانتخاب کنید:

 همه موارد

مرحله عرضه مطالب وشناسایی مفهوم براي کدام الگو می  21
 باشد؟

 الگو دریافت مفاهیم

مطالبی هستند که بین آموخته هاي  معنادار چه مفهومی هستند؟مطالب  22
قبلی وآموخته هاي جدید ارتباط برقرار 

 می کند
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