
 KilikMadrase@                 کپی با ذکر منبع مجاز است  /    محمدی نژادطراح: 

 کیلیک مدرسهکانال و سایت 

 

 

 

 

 از دوره نظارت بالینی (2)و(1)نمونه سوال سری 

 

 

 ( در بحث نظارت و راهنمایی فاصله یک .............است و پیروی سفت و سخت از قوانین سازمانی نیز ..........1

 فرایند را تسهیل می کند -مانعالف( 

  مشکل می کندایجاد  -مانعب( 

 ایجاد مشکل می کند-پیشرفتج( 

 فرایند را تسهیل می کند -پیشرفتد(

 

 ( کدام گزینه در مورد فن کالم گزینی نادرست است؟2

 دهد می ارایه درس کالس از کلی تصویر یک جامع مشاهده فنالف( 

 دارد درس کالس ارتباطات به سریع نگاه یا دقیق و کوتاه تمرکزب( 

 .نیستند مخالف فن این با ناظران از هیچ یکج(

 تأثیر و تدریس که کند می فراهم را موقعیتی معلم برای اطالعات کننده ابزار ثبت یک عنوان بهد( 

 بین در یا آموزان دانش با ارتباطی الگوهای دقیق تحلیل طریق از آموزان یادگیری دانش بر را تدریس

 بخشد بهبود آموزان، دانش

 

@KilikMadrase 

 )ضمن خدمت، بخشنامه، همگام،سناد ،...(

 

 کپی با ذکر منبع مجاز است  /    محمدی نژادطراح: 

 جهت عضویت کلیک کنید
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 KilikMadrase@                 کپی با ذکر منبع مجاز است  /    محمدی نژادطراح: 

 درست است؟نا (SCORE)کالس  در استقرار محل مشاهدات مورد ابزار ثبت(کدام گزینه در 3

 دانش برخورد یا کالمی تعامالت انواع )مثل آموزان تک دانش تک جزئی اطالعات تواند می ابزار اینالف( 

 کند فراهم را کالس کل یا آموزان(

 .است تک کاره یک ابزار فن اینب( 

 .شوند خالصه برگه کاغذ یک در توانند می اطالعات از زیادی مقدارج( 

 آورد می خاطر به را خاص موقعیت در درس با ارتباط در شده ثبت رفتارهای تحلیل ناظرد( 

 

 

 .......محسوب می شود........ و ........متغیر ......یک مالکیت معلم بر فرایند رشد ( 4

 بسیار مهم -انگیزه بخش الف( 

 غیرضروری-نشاط آفرینب( 

 غیرضروی-انگیزه بخش ج( 

 بسیار مهم-نشاط آفریند( 

 

 

 ........... درس محتوای به نسبت اشراف داشتن بدون حتی ضعیف تدریس یک دقیق قضاوت( 5

 .است پذیر امکان (الف

 بی معنی است( ب

 امکان ناپذیر است( ج

 3و 2 گزینه( د

 

 هم در دقیق و دار،مناسب معنی مداوم، طور به ................. با که است..............  خدمت، حین یادگیری( 6

 باشد می تنیده

 هدف -یمنطقالف( 

 راهنمایی و نظارت -رشد حرفه ایب( 



 KilikMadrase@                 کپی با ذکر منبع مجاز است  /    محمدی نژادطراح: 

 معلم-یناظرج( 

 یادگیرنده- ای یاددهندهد( 

 

 داشت خواهد بسیاری اثر ،............. صورت در نظارتی فرآیند( 7

 واگرا تفکرالف( 

 تحصیلی سطحب( 

  باورها بودن واضحج( 

 یادگیری یاددهی فرایند درمورد معلم فلسفهد( 

 

 شود؟ می محسوب ارتباطی مواضع اثرات از گزینه کدام( 8

 شنونده مایل به شنیدن دیدگاههای گوینده خواهد بودالف( 

 کنند می قطع را گفتگوب( 

 امیدوار می کند خود منظور صریح بیان از را افرادج( 

 دهند می قرار تعامل حالت در را گویندهد( 

 نظارت در لغت به چه معناست؟( 9

 بازرسیالف( 

 پیگیریب( 

 دیدن و شنیدنج( 

 زیرکی و فراستد( 

 

 راهنمایی در لغت به چه معناست؟( 10

 نشان دادن مسیر به افرادالف( 

 کمک بدون رهبری و هدایتب( 

 همکاری با دیگرانج( 

 کوتاه کردن مسیرد( 



 KilikMadrase@                 کپی با ذکر منبع مجاز است  /    محمدی نژادطراح: 

 

 مثال( -گزینه از موانع ارتباطی نوع مانع با مثال نادرست است؟ )مانعدر کدام (11

 قضاوت -االف( قضاوت

 شما تنبلید، طرح درستان صعیف است –ب(انتقاد 

 کارتان خوب است ولی جای کار دارید –ج(چاپلوسی 

 شما مجبورید –د(دستور دادن 

 

 کند؟ می کمک معلم به مستقیمغیر  طور به آموزش کدام (12

 معلم راهبری خود یادگیری

 تدریس نمایش

 مربیگری همتا

 نظارت بالینی

 

 ( دومین مرحله چرخه کدام است؟13

 الف( نشست

 ب( کالس درس

 ج(معلم

 د(هیچکدام

 (بعد از تفسیر داده ها باید چکار کنیم؟14

 الف( آنها را کنار بگزاریم

 ب(دسته بندی کنیم

 ج(باید رویکردمان را انتخاب کنیم
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 الف و جد(گزینه 

 

 (نظارت بالینی ...........15

 الف( نوعی تنش غیر مفید ایجاد میکند

 ب( در کار معلم دخالت نمیکند

 ج( نوعی دخالت مزاحمتی است

 د( نوعی دخالت کردن در کار معلم است

 

 نیست؟ فعال دادن گوش های بخش  جز گزینه کدام (16

 دهی ساختالف(

 کاوشب(

 ج(رقابت

 سازی خالصهد(

 

 کدام مورد برای ادامه جمله زیر اشتباه است(17

 مدیر مدرسه برای رشد حرفه ای باید..........

 معلمان را به قبول نقش رهبری در برنامه ریزی و ارزیابی رشد حرفه ای تشویق کند الف(

 را معلمان برای ساختارگرا ول فعا یادگیری تجربه های و متنوع یادگیری از به کار گیری فعالیتهای ب(

 پرهیز کند

 ج(میان توسعه حرفه ای با نیازها و تجربه های کالس معلمان ارتباط برقرا کند

 جو حمایتی ،اعتماد آمیر و احترام متقابل فراهم کند د(

د فراین بر بتواند آموزشی ناظر آنکه برای است ای مرحله ندچرخه چ از کلشمت بالینی نظارت (18

 باید...............تأثیرگذار باشد  گیریادی -ددهییا



 KilikMadrase@                 کپی با ذکر منبع مجاز است  /    محمدی نژادطراح: 

 الف(از قبل معلم را بشناسد و از او شناخت کامل داشته باشد

 باشد داشته آگاهی بالینی نظارت یا محور درس کالس نظارت چرخه از ب(

 با معلم دوستانه رفتار نکندج(

 د( پیشنیاز های الزم برای نظارت بر کالس را از قبل فراهم کرده باشد

 

 هم در دقیق و دار،مناسب معنی مداوم، طور به ................. با که است..............  خدمت، حین یادگیری( 19

 باشد می تنیده

 راهنمایی و نظارت -رشد حرفه ایالف( 

 معلم-یناظرب( 

 هدف -یمنطقج( 

 یادگیرنده- ای یاددهندهد( 

 

 در بحث نظارت و راهنمایی فاصله یک .............است و پیروی سفت و سخت از قوانین سازمانی نیز .......... (20

 فرایند را تسهیل می کند -مانعالف( 

  ایجاد مشکل می کند -مانعب( 

 ایجاد مشکل می کند-پیشرفتج( 

 فرایند را تسهیل می کند -پیشرفتد(

 

 کیلیک مدرسهکانال و سایت 

 

 

@KilikMadrase 
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