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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
دومینسازی اهداف و مقاصد می باشد.............. راهبرد در سنجش آمیخته با برنامه ریزی و رسمی، شفاف   (1

عدالت.که مورد سنجش قرار خواهند گرفت نی؛ اطالع دانش آموزان از ا یعنیدر سنجش ...............(2

Feed Backمیکند ما کجا هست یکه مشخص م یبازخورد.................(3

Feed Upمیکند به کجا قراراست برو یاست که مشخص م یبازخورد...................(4

معلمان.با نتایج روا و پایا داشته باشندباید توانایی سنجش هایی  ...................  (5

Feed  Forwardیریادگیپرکردن شکاف  یاست برا یبازخورد.....................(6

معلم، دانش آموزان و گروه همکالسی ها..................... کسانی هستند که سه فرآیند اصلی کالس را انجام می دهند.  (7

دومین .باشد یم یریادگیاستخراج شواهد  ،یو رسم یزیبا برنامه ر ختهیراهبرد در سنجش آم......................(8

سنجش عملکرد...................... فعالیتی است که فریند و فرآورده ی یادگیری دانش آموز را نشان می دهد.  (9

آموزش و سنجش توسط خود تیریبه عهده گرفتن مد یمناسب برا یها کیاز تکن یکی............................   (10

عملکرد فیتوص یراهنما کیتکندانش آموز است.





سنجش و ارزشیابیشود یم سیتدر یبعد ی............................، سبب مشخص شدن گام ها  (11

12)Feed Back  .درستبازخوردی که مشخص می کند ما کجا هستیم

13)Feed Back  میکند ما کجا هست یکه مشخص م یبازخورد؟ ستیچ.

14)Feed Forward  یادگیری.بازخوری است برای پر کردن شکاف ؟ ستیچ

15)Feed Up  .درستبازخوردی است که مشحص می کند به کجا قرار است برویم

16)Feed Up ؟ ستیچ
بازخوردی که مشخص می کند به کجا قرار است 

 برویم

ارائه ی بازخوردهای جلوبرنده و هدایتگر، فعال نمودن دانش آموز برای کمک به یکدیگرو فعالنمودن فراگیر  (17

درستباشد.برای مدیریت خویش جزء راهبردهای سنجش تکوینی رسمی می 

درستباشد. یم یاز اهداف سنجش تراکم یکی یبعد ی هیارتقا به پا  (18

پوشه کار ارتقاء خودسنجی، ارتقا سنجش مشارکتی و سنجشی نظام مند و مستمر از مزایای .................... می باشد.(19

درستارتقاء خودسنجی، ارتقا سنجش مشارکتی و سنجشی نظام مند و مستمر از مزایای پوشه کار می باشد.  (20

درستارزرشیابی معلم یکی از اهداف سنجش تراکمی می باشد.  (21





یدانش آموزان انجام م یها تیفعال فیهستند که به صورت نظام مند جهت توص ییها همان ابزارها یابیارزش  (22

.شود
نادرست

پاسخ گزین.توان استفاده نمود یم ینیو تکو یصی، تشخ یهدف سنجش تراکم ی.................. برا یاز آزمون ها  (23

درستتوان استفاده نمود. یم ینیو تکو یصیتشخ ،یهدف سنجش تراکم یبرا نیپاسخ گز یاز آزمون ها  (24

سطوح پایین شناختی.می توان استفاده کرد..................... از سواالت دوگزینه ای در   (25

نادرست.می توان استفاده کردسطوح باالی شناختی از سواالت دوگزینه ای در   (26

درست.می توان استفاده کردسطوح پایین شناختی  از سواالت دوگزینه ای در  (27

سطوح پایین شناختیاز سواالت دوگزینه ای در کدام سطوح شناختی می توان استفاده کرد؟   (28

نادرست. ردیگ یمورد سنجش قرار م لیاهدافش با سنجش اص %90 یاضی، درس ر یموضوعات درس انیاز م  (29

س.ال مناسب است. 10تا  8برای هر هدف از نظر تعداد سوال در سنجش تراکمی کدام مورد صحیح است؟  (30

درست.در نظر گرفته شود قهیدق 35متوسطه اول تا  یخوب است برا یاز نظر زمان سنجش تراکم  (31

 از نظر زمان سنجش تراکمی کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟  (32
دقیقه در نظر گرفته  40ای تا برای فنی حرفه

 شود.





استفاده از حالت های مختلف تصویری، کالمی و لمسی برای ارائه مکرر اطالعات ضروری، مربوط به کدام یک  (33

اطالعات قابل درکاز اصول سنجش جامع می باشد؟

ارائه مکرر اطالعات ضروری، مربوط به اطالعاتاستفاده از حالت های مختلف تصویری، کالمی و لمسی برای   (34

درستقابل درک می باشد.

رفتارگرایی، شناخت گرایی و سازنده گراییشود؟ می توصیه استفاده از کدام نظریه در کالس درس  (35

دانش آموزان یفرد یبه حداقل رساندن تفاوت ها یاصل از اصول سنجش جامع برا نیاستفاده آسان اول  (36

نادرستاست.

درست دانش آموزان است. یفرد یبه حداقل رساندن تفاوت ها یاصل از اصول سنجش جامع برا نیاول برابراستفاده (37

اصالح و حمایت از یادگیری سطح پایین، کشف دالیل یادگیری سطح پایین و ارائه ی مستنداتی برای معلم  (38

درستجهت دریافت علل خطای یادگیری دانش آموزان از اهداف سنجش تشخیصی هستند.

مشاهده.ستندیروند قابل .................... ن یبه کار م یکه در اهداف شناخت یافعال  (39

نادرستروند قابل مشاهده اند. یبه کار م یکه در اهداف شناخت یافعال  (40

درستنیستند.روند قابل مشاهده  یبه کار م یکه در اهداف شناخت یافعال  (41

نادرست .سنجش انجام شده است تیکند فعال یمشاهدات را کم اگر  معلم به مشاهدات در کالس درس عدد بدهد و(42

درستپایایی است.اگر آزمونی چندین بار تکرار شود و یک نتیجه حاصل شود، دارای   (43





پایاییاگر آزمونی چندین بار تکرار شود و یک نتیجه حاصل شود، دارای کدام ویژگی است؟   (44

با تاخیر و با فاصلهرا باال  ببرد. تیفیتواند ک یارائه شود ماگر بازخورد  .......................   (45

درسترا باال  ببرد. تیفیتواند ک یارائه شود م با تاخیر و با فاصلهاگر بازخورد    (46

با تاخیر و بافاصلهاطالعات موثرتر خواهد بود. یابیباز یاگر بازخورد .................. ارائه شود برا  (47

درستاطالعات موثرتر خواهد بود. یابیباز یو بافاصله ارائه شود برا ریبا تاخاگر بازخورد   (48

درستاگر برای مشاهدات عدد قائل شویم و مشاهدات را کمی کنیم فعالیت اندازه گیری انجام می شود.  (49

یژگیاز و یکیانجام شود ،  یسنجش تیکالس و بدون صدا زدن دانش آموز فعال یلیاگر سنجش  بدون تعط  (50

درستباشد . یم ختهیآم ینیسنجش تکو یها

نادرست اگر سنجش از مطالب قبلی همراه با نمره و قضاوت اگر چه در شروع کالس باشد سنجش تکوینی خواهد بود.(51

درست اگر سنحش از مطالب قبلی همراه با نمره و قضاوت اگر چه در شروع کالس باشد سنجش تراکمی خواهد بود.(52

تحمل خطارا رعایت کرده ایم؟ اگر سیمایی ایمن از شکست را ترسیم کنیم کدام یک از اصول سنجش جامع  (53

درونیموفقیت دانش آموز ................... باشند، بازخورد اثربخش خواهد بود.اگر عوامل   (54





نادرست.باشند، بازخورد اثربخش خواهد بود بیرونیدانش آموز  تیاگر عوامل موفق  (55

درست.باشند، بازخورد اثربخش خواهد بود درونیدانش آموز  تیاگر عوامل موفق  (56

سنجش تشخیصی .کند یاستفاده م .................نبرد ، از  یبه مشکالت و نقاط ضعف پ ینیسنجش تکو قیاگر معلم از طر(57

سنجش تشخیصی کند. یاستفاده م ....................... نبرد ، از یبه مشکالت و نقاط ضعف پ ینیسنجش تکو قیاگر معلم از طر(58

نادرست .کند یاستفاده م ینبرد ، از سنجش تراکم یبه مشکالت و نقاط ضعف پ ینیسنجش تکو قیاگر معلم از طر(59

نادرست کند. یاستفاده م ینبرد ، از سنجش تراکم یبه مشکالت و نقاط ضعف پ ینیسنجش تکو قیاگر معلم از طر(60

سنجش تشخیصی استفاده می کنداز اگر معلم از طریق سنجش تکوینی به مشکالت و نقاط ضعف پی نبرد چه می کند؟  (61

کند. یاستفاده م یصیاز سنجش تشخاگر معلم از طریق سنجش تکوینی به مشکالت و نقاط ضعف پی نبرد چه می کند؟   (62

نادرست اگر معلم از طریق سنجش تکوینی به مشکالت و نقاط ضعف پی نبرد، از سنجش تراکمی استفاده می کند.(63

درست اگر معلم از طریق سنجش تکوینی به مشکالت و نقاط ضعف پی نبرد، از سنجش تشخیصی استفاده می کند.(64

درست کند. یاستفاده م یصینبرد، از سنجش تشخ یبه مشکالت و نقاط ضعف پ ینیسنجش تکو قیاگر معلم از طر(65

اندازه گیری عدد بدهد و مشاهدات را کمی کند کدام فعالیت انجام گرفته است ؟ اگر معلم به مشاهدات در کالس درس(66





اگر معلم مشاهدات را با توصیفات کیفی بیاورد و رتبه بندی های کیفی اتفاق بیفتد کدام فعالیت اتفاق افتاده  (67

سنجشاست؟

اتفاق سنجش فعالیت ،تداتفاق بیفاگر معلم مشاهدات را با توصیفات کیفی بیاورد و رتبه بندی های کیفی   (68

درست.افتاده است

مالک محور.شود، سنجش .............. خواهد بود سهیمقا یدرس یسنجش با مالک ها جیاگر نتا  (69

درست.خواهد بود مالک محورشود، سنجش  سهیمقا یدرس یسنجش با مالک ها جیاگر نتا  (70

اگر نتایج سنجش یک دانش آموز را با دانش آموزدیگری و یا گروهی را با گروه دیگر مقایسه نماییم ، کدام  (71

هنجار محورنوع سنجش را به کار برده ایم ؟ 

سنجشاگر نتایج سنجش یک دانش آموز را با دانش آموزدیگری و یا گروهی را با گروه دیگر مقایسه نماییم ،   (72

هنجار محور.را به کار برده ایم ..................

سنجشاگر نتایج سنجش یک دانش آموز را با دانش آموزدیگری و یا گروهی را با گروه دیگر مقایسه نماییم ،   (73

درست.را به کار برده ایم هنجار محور

رواییاگر وسیله ی سنجش، تصوری شفاف ارائه نماید ، آن وسیله کدام ویژگی را داراست ؟   (74

روایی..................... دارد لهیآن وس یعنی دیشفاف ارائه نما یسنجش، تصور ی لهیوس اگر  (75

درست.دارد روایی لهیآن وس یعنی دیشفاف ارائه نما یسنجش، تصور ی لهیاگر وس  (76

درستاگر هدف ارائه گزارش و قضاوت دانش آموز باشد سنجش تراکمی است.  (77





درستباشد آزمون و سنجش تکوینی است.اگر هدف اصالح تدریس معلم   (78

درست اگر هدف اصالح تدریس معلم و یا بهبود و توسعه یادگیری دانش آموز باشد، آزمون و سنجش تکوینی است.(79

نادرستاست. یدانش آموز باشد سنجش تراکم یریادگیاگر هدف بهبود و توسعه   (80

شفاهی و کتبی –نمایشی انواع بازخوردها در کدام گزینه آمده است؟  (81

یجورکردن /یا نهیدوگز /یا نهیچندگزانواع سنجش پاسخ گزین در کدام گزینه آمده است؟   (82

درست دانش آموزان، استفاده برابر است. یفرد یبه حداقل رساندن تفاوت ها یاصل از اصول سنجش جامع برا نیاول(83

استفاده برابر ؟استکدام  دانش آموزان یفرد یبه حداقل رساندن تفاوت ها یاصل از اصول سنجش جامع برا نیاول(84

شفاف سازی اهداف و مقاصدکدام است؟ یو رسم یزیبا برنامه ر ختهیراهبرد در سنجش آم نیاول  (85

شفاف سازی اهداف و مقاصدباشد. ی...................... م ،یو رسم یزیبا برنامه ر ختهیراهبرد در سنجش آم نیاول  (86

درستباشد. یماهداف و مقاصد  یشفاف ساز ،یو رسم یزیبا برنامه ر ختهیراهبرد در سنجش آم نیاول  (87

یریادگیشده ،  فعال کردن دانش آموزان به عنوان منابع  یزیبرنامه ر ختهیآم ینیراهبرد سنجش تکو نیاول  (88

.باشد یم گریهم د
نادرست





یریادگیانتظارات  یو به اشتراک گذار یشده ، شفاف ساز یزیبرنامه ر ختهیآم ینیراهبرد سنجش تکو نیاول  (89

درستباشد. یم

کدام است؟ شده یزیبرنامه ر ختهیآم ینیراهبرد سنجش تکو نیاول  (90
شفاف یازی و به اشتراک گذاری انتظارات 

 یادگیری

نادرستاولین گام در سنجش تکوینی این است که فعالیت تدریس ارائه می شود.  (91

نادرستاست. یریادگیمساله  کی یطراح لیسنجش اص یگام در طراح نیاول  (92

مشخص کردن اهداف و انتظاراتاولین گام در طراحی سنجش اصیل کدام مورد است ؟   (93

درستمشخص کردن اهداف و انتظارات است. لیسنجش اص یگام در طراح نیاول  (94

تعیین اهدافدر نظر گرفته شود، ......................... است. دیکارپوشه با ی هیگام که در ته نیاول  (95

تعیین اهدافاولین گام که در تهیه ی کارپوشه باید در نظر گرفته شود، کدام است؟   (96

نوشتن طراحی آموزشی.................... است.اولین مرحله در سنجش تراکمی   (97

درستاولین مرحله در سنجش تراکمی نوشتن طراحی آموزشی است.  (98

نادرستاولین مرحله در سنجش تراکمی نوشتن طرح درس است.  (99





همه ی موارداهداف درس را در کدام یک از سطوح فکری زیر می توان قرار داد؟   (100

درستسنجش باید استفاده شود.اهداف درس مشخص می کند که از کدام نوع   (101

هنر و فن آوریاهداف کدام یک از موضوعات درسی بیشتر با سنجش اصیل مورد سنجش قرار می گیرد ؟  (102

همه ی موارداهداف یک درس براساس کدام سطوح تقسیم بندی می شوند؟   (103

یرتبه بندآخرین مرحله در سنجش تراکمی .................... است.  (104

درستبندیاست. آخرین مرحله در سنجش تراکمی رتبه  (105

رتبه بندیآخرین مرحله در سنجش تراکمی کدلم مورد است؟  (106

درستباشد. یم لیتحل یمیقد یاز ابزارها یکیو خطا  شیآزما  (107

درست.شود یمحسوب م یاز انواع سنجش تراکم یکی پایان سالآزمون   (108

درست.شود یمحسوب م یاز انواع سنجش تراکم یکی ترمآزمون   (109

نادرست.شود یمحسوب م یاز انواع سنجش تراکم یکی یصیآزمون تشخ  (110

درست.شود یمحسوب م یاز انواع سنجش تراکم یکی فصلآزمون   (111





یدانش آموزان انجام م یها تیفعال فیهستند که به صورت نظام مند جهت توص ییآزمون ها همان ابزارها  (112

درستشود.

به آن ها توسط دانش دنیرس زانیاز اهداف و م یادیتعداد ز می........................ به صورت مستق یآزمون ها  (113

چندگزینه ایتواند بسنجد. یآموز را م

درستاز منابع به دست آمدن داده ها هستند. یکی یرونیب یآزمون ها  (114

به آن ها توسط دانش دنیرس زانیاز اهداف و م یادیتعداد ز میبه صورت مستق چندگزینه ای یآزمون ها  (115

درستتواند بسنجد. یآموز را م

نادرستشود. یپاسخ ساز محسوب م یاز انواع آزمون ها یکی یا نهیچهار گز یآزمون ها  (116

نیپاسخ گزجزء سنجش .....................هستند . یکامل کردن یآزمون ها  (117

پاسخ گزینآزمون های کامل کردنی جزء کدام نوع سنجش است؟   (118

درستشوند. یمحسوب م یاز انواع سنجش تراکم یکیآزمونک ها   (119

تمیآ 8تا  4 نیبباشد. ی، .....................م یسواالت جور کردن یمناسب برا یها تمیآ  (120

درستباشد. یم تمیآ 8تا  4 نی، ب یسواالت جور کردن یمناسب برا یها تمیآ  (121

پرکردن شکاف یو برا میبرو دیکند چگونه با یجلوبرنده است که مشخص م یبازخورد  ..................... بازخورد  (122

Feed Forward.است یریادگی





پرکردن  یو برا میبرو دیکند چگونه با یجلوبرنده است که مشخص م یبازخورد Feed Forwardبازخورد  (123

.است یریادگیشکاف 
درست

نمایشی، شفاهی و کتبیشوند. یبازخوردها به صورت ....................... ارائه م  (124

درستشوند. یارائه م یو کتب یشفاه ،یشینمابازخوردها به صورت   (125

مشارکت و خلق محیط های یادگیری شود. یم یبه سمت ........................... منته ییرفتارگرا یریادگی نینو یها نشیبر اساس ب(126

یم یمنته یریادگی یها طیمشارکت و خلق محبه سمت  ییرفتارگرا یریادگی نینو یها نشیبر اساس ب  (127

درستشود.

مشارکت و خلق محیط های یادگیریبر اساس بینش های نوین یادگیری، رفتارگرایی به کدام مورد منتهی می شود؟   (128

درست.دارند یشتریب ییکارا یشیآزمون آزما یریادگی یراهبردها انیپژوهش ها از م جیبر اساس نتا  (129

آزمون آزمایشی موارد زیر کارایی بیشتری دارند؟بر اساس نتایج پژوهش ها از میان راهبردهای یادگیری کدام یک از (130

131)
مناسب  یصیدانش آموز، سنجش تشخ یریادگی یعلل خطاها افتیمستندات به معلم جهت در یارائه  یبرا

درست است.

دانش آموز، سنجش .............................. یریادگی یعلل خطاها افتیمستندات به معلم جهت در یارائه  یبرا  (132

تشخیصیمناسب است.

مناسب............... دانش آموز، سنجش  یریادگی یعلل خطاها افتیمستندات به معلم جهت در یارائه  یبرا  (133

یصیتشخاست.





مناسب یصیدانش آموز، سنجش تشخ یریادگی یعلل خطاها افتیمستندات به معلم جهت در یارائه  یبرا  (134

درستاست.

دانش آموز، سنجش .............................. یریادگی یعلل خطاها افتیمستندات به معلم جهت در یارائه  یبرا  (135

تشخیصیمناسب است.

مناسب یصیدانش آموز، سنجش تشخ یریادگی یعلل خطاها افتیمستندات به معلم جهت در یارائه  یبرا  (136

درستاست.

یصیسنجش تشخ مناسب است...................... دانش آموز،  یریادگی یعلل خطاها افتیمستندات به معلم جهت در یارائه  یبرا  (137

تشخیصی ؟مناسب استکدام سنجش دانش آموز،  یریادگی یعلل خطاها افتیمستندات به معلم جهت در یارائه  یبرا  (138

مناسبسنجش تراکمی دانش آموز،  یریادگی یعلل خطاها افتیمستندات به معلم جهت در یارائه  یبرا  (139

نادرستاست.

تشخیصی  است؟ مناسب سنجش کدام آموز، دانش یادگیری خطاهای علل دریافت جهت معلم به برای ارائه ی مستندات  (140

برای اصل اطالعات قابل درک، در سنجش جامع باید از حالت های مختلف تصویری، کالمی و لمسی برای  (141

درستارائه مکرر اطالعات ضروری استفاده کرد.

فضا برای نزدیک شدن و استفاده در اصول سنجش جامع، برای تمام دانش آموزان نشسته برای اصل اندازه و  (142

درستیا ایستاده خط دید روشنی فراهم کنید.

درست.میکن میاز شکست را ترس منیا ییمایاصل تحمل خطا در سنجش جامع خوب است که س یبرا  (143

نادرست .میکن میاز شکست را ترس منیا ییمایاندک در سنجش جامع خوب است که س یاصل تالش جسمان یبرا  (144





طرح سنجش را دیبا ردیصورت بگ یشتریانطباق ب یریادگیسنجش واهداف   یها کیتکن نیکه ب نیا یبرا  (145

درست.میکن یطراح

کدام مورد را باید ردیصورت بگ یشتریانطباق ب یریادگیسنجش واهداف   یها کیتکن نیکه ب نیا یبرا  (146

طرح سنجش را طراحی کنیمانجام شود؟

اهداف را با دیبا ردیصورت بگ یشتریانطباق ب یریادگیسنجش واهداف   یها کیتکن نیکه ب نیا یبرا  (147

نادرستتکنیک و روش سنجش هماهنگ کنیم.

مورد باید انجام کدام بگیرد صورت بیشتری انطباق یادگیری  این که بین تکنیک های سنجش واهدافبرای   (148

طرح سنجش را طراحی کنیم.شود ؟

درست است . دی( مف ینیو تکو یصی، تشخ یاطالعات ، هر سه نوع سنجش ) تراکم صیو تشخ یریادگیبهبود  یبرا(149

درست است . دی( مف ینیو تکو یصی، تشخ یاطالعات ، هر سه نوع سنجش ) تراکم صیو تشخ یریادگیبهبود  یبرا(150

نادرستاست .  دیمف از سنجش تکوینیاطالعات  صیو تشخ یریادگیبهبود  یبرا  (151

نادرست.است دیمف تشخیصیاطالعات استفاده از سنجش  صیو تشخ یریادگیبهبود  یبرا  (152

نادرست.است دیمف یصیاطالعات استفاده از سنجش تشخ صیو تشخ یریادگیبهبود  یبرا  (153

نادرست.است دیمف ینیاطالعات استفاده از سنجش تکو صیو تشخ یریادگیبهبود  یبرا  (154

همه ی مواردکدام نوع سنجش مفید است ؟اطالعات  صیو تشخ یریادگیبهبود  یبرا  (155





همه مواردت؟اس دیمف کدام نوع سنجشاطالعات  صیو تشخ یریادگیبهبود  یبرا  (156

درستبرای غنی تر شدن سوال دو گزینه ای باید با توضیح و اصالح باشد.  (157

اصالح باشد.با توضیح و برای غنی تر شدن سوال دو گزینه ای باید چه کنیم؟  (158

شتریپاسخ ب کیفهرست پاسخ ها . میقرارده............................ در قسمت  میتوان یم یتر کردن سواالت جورکردن یغن یبرا  (159

درست . میقرارده شتریپاسخ ب کیدر قسمت فهرست پاسخ ها  میتوان یم یتر کردن سواالت جورکردن یغن یبرا(160

تشخیصیرا باید انجام دهیم. برای کشف دالیل سطح یادگیری پایین سنجش .................  (161

یصیتشخ.میانجام ده دیرا با...................... سنجش  نییپا یریادگیسطح  لیکشف دال یبرا  (162

درست.میانجام ده دیرا با یصیسنجش تشخ نییپا یریادگیسطح  لیکشف دال یبرا  (163

درست.میانجام ده دیرا با یصیسنجش تشخ نییپا یریادگیسطح  لیکشف دال یبرا  (164

تشخیصیبرای کشف دالیل سطح یادگیری پایین کدام نوع سنجش را باید انجام داد؟   (165

تشخیصیبرای کشف دالیل سطح یادگیری پایین کدام نوع سنجش را باید انجام دهیم؟  (166





، دانش آموز واقعی، دانش مفهومی، دانش روندی، دانش فراشناخت می بعد دانش در تقسیم بندی اهداف  (167

درستباشد.

بعد دانش در تقسیم بندی اهداف در کدام گزینه آمده است؟   (168
دانش آموز واقعی، دانش مفهومی، دانش روندی، 

 دانش فراشناخت

درستعملکرد در سنجش اصیل است.بودجه ریزی یکی از نمونه های تکالیف سنجش   (169

دانش آموزبهتر است مدیریت پوشه کار به عهده ی کدام باشد؟  (170

دانش آموز.................... باشد. یپوشه کار به عهده  تیریبهتراست مد  (171

درستباشد. دانش آموز یپوشه کار به عهده  تیریبهتراست مد  (172

بینش های نوین یادگیری کدام انتظار را از دانش آموز دارند ؟   (173
خود، تنظیم کننده و مدیر یادگیری دانش آموز 

خودش باشد

بلوم و همکاران.باشد ی................. م یطبقه بند یاهداف آموزش یطبقه بند نیپرکاربردتر  (174

نادرستباشد. یو همکاران م هیگان یطبقه بند یاهداف آموزش یطبقه بند نیپرکاربردتر  (175

بلوم و همکارانپرکاربردترین طبقه بندی اهداف آموزشی کدام است ؟   (176





نادرستباشد. یم لیتحل یمیقد یاز ابزارها یکی یفرد یها لیتحل  (177

10تا  8سوال مناسب است. ............تا  ............هر هدف  یبرا یتعداد سوال در سنجش تراکم  (178

نادرستسوال مناسب است. 8تا  5هر هدف  یبرا یتعداد سوال در سنجش تراکم  (179

درستسوال مناسب است. 10تا  8هر هدف  یبرا یتعداد سوال در سنجش تراکم  (180

تعریف تحلیل مبتنی بر داده ها، فرآیند شناسایی نقاظ قوت و ضعف دانش آموز، جهت تدریس معلم و بهبود و  (181

درستتوسعه یادگیری دانش آموز می باشد.

182)
 است؟ نهیمربوط به کدام گز ریز فیتعر

دانش آموز انتخاب پاسخ  ی فهیشود و وظ یم میسوال توسط سنجش گر تنظ ایکه ماده  ییسنجش ها "

"است.

سنجش پاسخ گزین

است؟ نهیمربوط به کدام گز ریز فیتعر  (183

".فرآیند منظم گردآوری اطالعات تکوینی و تراکمی یادگیری دانش آموز "
پوشه کار

تعریف سنجش عملکرد در کدام گزینه آمده است ؟  (184
فعالیتی است که فرآیند و فرآورده یادگیری دانش 

 را نشان می دهد.آموز 

درست .باشد یم ختهیآم ینیدر سنجش تکو یریادگیاستخراج شواهد   جیاز نتا یکی سیتکرار و ادامه تدر نییتع(185

تغییرات حوزه ی تعلیم و تربیت.در نظام سنجش متاثر از ................ است راتییتغ  (186





درست.است تیو ترب میتعل یحوزه  راتییتغدر نظام سنجش متاثر از  راتییتغ  (187

تغییرات در حوزه ی تعلیم و تربیتتغییرات در نظام سنجش متاثر از کدام مورد است؟   (188

درستتفسیر نتایج دانش آموزان، می تواند به نحوه ی تدریس معلم کمک نماید.  (189

، یابیکردن ، ارزش لی، به کاربردن ، تحل دنیآوردن ، فهم ادیسطوح  ....................... شامل به  یبند میتقس  (190

شناختیباشد . یم دنیآفر

دنی، آفر یابیکردن ، ارزش لی، به کاربردن ، تحل دنیآوردن ، فهم ادیشامل به  شناختیسطوح   یبند میتقس  (191

درستباشد . یم

تراکم محور ینیتکوباشند. ی/ سطح کالنم یسنجش ..............، کالس درس / مشترک و گروه یها یبند میتقس  (192

/ سطح کالن یکالس درس / مشترک و گروه باشند. یم .............. و ..............،  .............. تراکم محور ینیتکوسنجش  یها یبند میتقس(193

درست باشند. ی/ سطح کالنم یکالس درس / مشترک و گروه، تراکم محور ینیتکوسنجش  یها یبند میتقس(194

نادرستیکی از نمونه های تکالیف سنجش تکوینی نوین است.« بودجه بندی» تکالیف   (195

تکنیک استفاده از راهنمای توصیف عملکرد برای شفاف سازی و به اشتراک گذاری انتظارات یادگیری مناسب  (196

درستاست.

یادگیری هم دیگرتکنیک استفاده از راهنمای توصیف عملکرد برای فعال کردن دانش آموزان به عنوان منابع   (197

نادرستمناسب است.





آموزش و سنجش توسط تیریبه عهده گرفتن مد یمناسب برا یها کیاز تکن یکیسواالت  ینیگزیجا کیتکن  (198

.خود دانش آموز است
نادرست

آموزش و سنجش تیریبه عهده گرفتن مد یمناسب برا یها کیاز تکن یکیعملکرد  فیتوص یراهنما کیتکن  (199

درستتوسط خود دانش آموز است.

نادرستاست. یمناسب کیارائه بازخورد معلم تکن یبرا یریادگیگزارش  کیتکن  (200

ارائه بازخوردتکنیک گزارش یادگیری برای کدام یک از موارد مناسب است؟  (201

گسترده پاسخ؟ نمی باشدتکنیک های پاسخ گزین شامل کدام مورد   (202

درستمناسب است. یتراکم یسنجش ها یعملکرد کل نگر برا فیتوص یجدول راهنما  (203

نادرست.مناسب است ینیتکو یسنجش ها یعملکرد کل نگر برا فیتوص یجدول راهنما  (204

یتراکم یسنجش هاتوصیف عملکرد کل نگر برای کدام یک از سنجش ها مناسب است ؟جدول راهنمای   (205

جمله ی صحیح کدام است؟   (206
سنجش ویژگی های عاطفی را باید در برنامه 

 درسی و طراحی سنجش قرار داد.





نادرست کدام است؟جمله ی   (207

هرچه تعداد اهداف برای یک جلسه ی تدریس 

بیشتر باشد سنجش آن راحت تر و مفیدتر خواهد 

 بود.

درستهستند. نیازانواع سنجش پاسخ گز یجورکردن ،یا نهیدوگز ،یا نهیچندگز  (208

چه زمانی بازخورد اثری نخواهد داشت؟  (209
و شکست  تیکه دانش آموز عامل موفق یزمان

 بداند یرونیخود را ب

فاصله ارائه شودبا تاخیر و با چه زمانی بازخورد کیفیت را باال می برد؟   (210

معلمانتوانایی سنجش هایی با نتایج روا و پایا داشته باشند؟چه کسانی باید   (211

معلم و دانش آموزانچه کسی باید مقاصد یادگیری را بداند؟  (212

اولیاء دانش آموزانچه کسی جزء کسانی که سه فرآیند اصلی کالس درس را انجام می دهند، نیست؟  (213

با تاخیر و بافاصله ارائه شودازیابی اطالعات موثرتر خواهد بود؟چه نوع بازخوردی برای ب  (214

بلوم و همکارانباشد. یم ی، مهارت ی، عاطف یاز نظر .............. ، شناخت یاهداف آموزش یها طهیح  (215

درستباشد. یم ی، مهارت ی، عاطف یشناخت بلوم ،از نظر  یاهداف آموزش یها طهیح  (216





شناختی ، عاطفی ، مهارتیبلوم در کدام گزینه آمده است؟از نظر  یاهداف آموزش یها طهیح  (217

به یادآوردن، کاربرد، استدالل و تفکر سطح باالحیطه های شناختی بلوم به کدام دسته های اصلی تقسیم شده اند؟  (218

تقسیم شده کاربرد، استدالل و تفکر سطح باال ادآوردن،یبه حیطه های شناختی بلوم را به دسته های اصلی   (219

درستاند.

درست.ردیصورت بگ یداده ها توسط معلمان به صورت گروه لیخوب است که تحل  (220

خودسنجی و والد سنجی، آزمون های تراکمی و آزمون های عملکردی مواردی هستند که باید در پوشه کار  (221

درستقرار بگیرند.

روندی.تواند ادامه داشته باشد یانجام کار تا سطوح باالتر م ی................ و چگونگ دانش  (222

فراشناخت.فرد از عملکرد  ی؛ آگاه یعنیدانش ..................   (223

درستدانش آموز باید خودش مدیریت یادگیری اش را برعهده بگیرد.  (224

یادآوری هاپردازد. یبه ................. م یدانش آموز واقع  (225

یادآوری هادانش آموز واقعی به کدام مورد می پردازد؟   (226

درست.پردازد یم یادآوریبه  یدانش آموز واقع  (227





درست.تواند ادامه داشته باشد یانجام کار تا سطوح باالتر م یو چگونگ روندیدانش   (228

سطوح باالترشد؟تواند ادامه داشته با یم سطوحکدام انجام کار تا  یو چگونگ روندیدانش   (229

نادرست.فرد از عملکرد  ی؛ آگاه یعنی روندیدانش   (230

آگاهی فرد از عملکرد...................؛ یعنیدانش فراشناخت   (231

درست.فرد از عملکرد  ی؛ آگاه یعنی فراشناختدانش   (232

نادرست.فرد از عملکرد  ی؛ آگاه یعنی مفهومیدانش   (233

  است؟ مناسب راهکار کدام جامع، سنجش اصول در اصل اندازه و فضا برای نزدیک شدن و استفاده از(234
برای تمام دانش آموزان نشسته یا ایستاده خط

دید روشنی فراهم کنید.

شناختی.کردن و شناختن وجود دارد لی، تحل دنیاهداف ................. فهم در  (235

رفتاریدر اهداف ...................، نام بردن ، نوشتن و حفظ کردن وجود دارد.  (236

رفتاریدر اهداف ...................، هم رفتار و هم محتوا را مشخص می کنند.  (237

درستنوشتن و حفظ کردن وجود دارد.در اهداف رفتاری نام بردن ،   (238





درستدر اهداف رفتاری هم رفتار و هم محتوا را مشخص می کنند.  (239

نادرستدر اهداف شناختی نام بردن ، نوشتن و حفظ کردن وجود دارد.  (240

درستدر اهدف شناختی فهمیدن، تحلیل کردن و شناختن وجود دارد.  (241

فاتیمشخص کردن سطوح توص.انجام می گیرد...................... عملکرد در آخرین گام طراحی جدول راهنمای توصیف   (242

مشخص کردن سطوح توصیفاتکدام مورد انجام می گیرد ؟در آخرین گام طراحی جدول راهنمای توصیف عملکرد   (243

نادرستشود. یانجام م فاتیعملکرد مشخص کردن سطح توص فیتوص یجدول راهنما یگام طراح نیدر آخر  (244

درست .انجام می گیرد فاتیمشخص کردن سطوح توصعملکرد در آخرین گام طراحی جدول راهنمای توصیف (245

یسازمانده کیو  ردیتواند مفهوم را به صورت کل و نظام دار در نظر بگ یآموز مدر آزمون پاسخ ساز دانش   (246

درستدرست از مفهوم داشته باشد.

تصور جامع و کیتواند  یو نم ردیگ یم ادیکنند و  یدانش آموز مفهوم را جزء به جزء م نیدر آزمون پاسخ گز  (247

درستاز مفهوم داشته باشد. کیستماتیس

ذهنی.اثرگذار است ی.......................... نظر مصحح در نمره ده یدر آزمون ها  (248

درست.اثرگذار است ینظر مصحح در نمره ده ذهنی یدر آزمون ها  (249





مشکل داشته است مربوط به  عمل یریادگیکه کدام حوزه  میکن یم یبررس یداده ها است وقت لیدر تحل  (250

درستاست.

اصالح تدریس و بهبود یادگیریدر تحلیل داده ها در مرحله ی تبدیل اطالعات به عمل کدام مورد انجام می شود ؟  (251

درستبهبود یادگیری صورت می گیرد.در تحلیل داده ها در مرحله ی تبدیل اطالعات، اصالح تدریس و   (252

نادرستدر تحلیل داده ها در مرحله ی تبدیل اطالعات، تبدیل داده های خام به بازخورد صورت می گیرد.  (253

اطالعات است؟ عمل در تحلیل داده ها وقتی بررسی می کنیم که کدام حوزه یادگیری مشکل داشته است، مربوط به (254

یمشکل داشته است مربوط به اطالعات م یریادگیکه کدام حوزه  میکن یم یبررس یداده ها وقت لیدر تحل  (255

.باشد
درست

نادرست است. عملمشکل داشته است مربوط به  یریادگیکه کدام حوزه  میکن یم یبررس یداده ها وقت لیدر تحل(256

داده هاکدام مورد است ؟است مربوط به  14در تحلیل داده ها وقتی می گوییم میانگین نمرات دانش آموز   (257

یدخالت چیمعلم ه یذهن یبودن ، در نمره گذار یو ذهن ینیاز نظر ع ینمره گذار ینحوه  یبند میدر تقس  (258

نادرستآزمون ندارد . حیدر تصح

معلم نقش دارد.در نمره گذاری ذهنی سلیقه ی  در تقسیم بندی نحوه ی نمره گذاری از نظر عینی و ذهنی بودن کدام گزینه صحیح است ؟(259

در تکنیک جایگزینی سواالت ، یک جمله خبری ، جایگزین سوال اول می شود و بحث و گفتگو بیشتر می  (260

درستشود.





درستتفکر دانش آموزان پرورش داده می شود.در تکنیک زمان انتظار میزان   (261

درستدر تکنیک زمان انتظار، میزان تفکر دانش آموز پرورش داده می شود.  (262

را به صورت یدرس سواالت انیشود در پا ی، معلم ملزم م یدرس در خود سنج انیسواالت پا کیدر تکن  (263

.بپرسد یکتب ای یشفاه
نادرست

گزینه کدام  نفر بپرس در فعال کردن فراگیران به عنوان منابع یادگیری همدیگردر تکنیک قبل از من از سه   (264

و سنجش سیتدریادگیری ، ؟ افتد می اتفاق

فقط گر،یهمد یریادگیبه عنوان منابع  رانیقبل از من از سه نفر بپرس در فعال کردن فراگ کیدر تکن  (265

نادرستافتد. یو سنجش اتفاق م  یریادگی

،یریادگی گر،یهمد یریادگیبه عنوان منابع  رانیقبل از من از سه نفر بپرس در فعال کردن فراگ کیدر تکن  (266

درستافتد. یاتفاق م یو سنجش آن هم به صورت مشارکت سیتدر

همه ی سنجش های اصیل ، عملکردی هستنددر توضیح و شناخت سنجش اصیل کدام گزینه صحیح است ؟  (267

درستاست. یریادگی یسنجش  برا کردیرو ییدر حوزه  شناخت گرا  (268

ییشناخت گرااست. یریادگی یسنجش  برا کردیرو ................... در حوزه  (269

ییشناخت گرااست. یریادگی یسنجش برا کردیرو ..........................  در حوزه  (270

سنجش از یادگیریدر حوزه رفتارگرایی کدام رویکرد سنجش، ظهور می یابد؟  (271





سنجش به عنوان یادگیری یا خودسنجیدر حوزه سازنده گرایی کدام رویکرد سنجش، ظهور می یابد؟  (272

یخودسنج ای یریادگیسنجش به عنوان در حوزه سازنده گرایی، ............................... ظهور می یابد.  (273

درستدر حوزه سازنده گرایی، سنجش به عنوان یادگیری یا خودسنجی ظهور می یابد.  (274

یریادگی یسنجش برااست.  ..........................  کردیرو ییدر حوزه شناخت گرا  (275

درستاست. یریادگی یسنجش برا کردیرو ییدر حوزه شناخت گرا  (276

فرآیند شناختی .در حوزه ی شناختی اهداف ، به جای رفتار ................... قرار می گیرد  (277

درست.قرار می گیرد یشناخت ندیفرآدر حوزه ی شناختی اهداف ، به جای رفتار   (278

فرآیند شناختیدر حوزه ی شناختی اهداف، به جای رفتار کدام گزینه قرار می گیرد؟   (279

در رابطه با اصل اطالعات قابل درک در سنجش جامع، باید از حالت های مختلف تصویری، کالمی و لمسی  (280

درستبرای ارائه مکرر اطالعات ضروری استفاده کرد.

سواالت پاسخ ساز خوب است تعداد سوال تشریحی بیشتری داده شود و دانش آموز چند مورد را در رابطه با  (281

نادرستبه دلخواه انتخاب کند.

در رابطه با سواالت پاسخ ساز کدام گزینه صحیح است ؟   (282
سواالت تشریحی با مقیاس های درجه بندی نمره 

 گذاری شود.





تدریس، سنجش، اندازه گیری و آزمون در رابطه ی بین واژه های آزمون، سنجش ، اندازه گیری و تدریس کدام ترتیب باید وجود داشته باشد؟(283

تدریس، سنجش، اندازه گیری  و آزمون باشد؟ داشته وجود باید  ترتیب کدام تدریس و گیری اندازه در رابطه ی بین واژه های آزمون، سنجش ،(284

درست .ردیگ یقرار م هیال نیدر اول سی، تدر  سیو تدر یریآزمون، سنجش، اندازه گ یواژه ها نیب یدر رابطه (285

نادرست .ردیگ یقرار م هیال نیسنجش در چهارم س،یو تدر یریآزمون، سنجش، اندازه گ یواژه ها نیب یدر رابطه (286

تشخیصیدر رویکرد جدید به سنجش .................. سنجش در سراسر تدریس و در حین تدریس انجام می شود.  (287

سیتدر نیو در ح سیدر سراسر تدر.................... انجام می شود.در رویکرد جدید به سنجش تشخیصی سنجش   (288

در سراسر تدریس و در حین تدریسدر رویکرد جدید به سنجش تشخیصی سنجش چه زمانی انجام می شود؟  (289

درستدر رویکرد جدید به سنجش تشخیصی سنجش در سراسر تدریس و در حین تدریس انجام می شود.  (290

درستدر رویکرد جدید به سنجش تشخیصی سنجش در سراسر تدریس و در حین تدریس انجام می شود.  (291

میبه بهبود تقس ازیماهر و ن شرفته،یعملکرد سطح دانش آموزان به سه سطح پ فیتوص یراهنما کردیدر رو  (292

درستشود. یم یبند

تعمیم.میبه دنبال ...................  هست یاضیدر ر  (293





درست.میهست تعمیمبه دنبال  یاضیدر ر  (294

سنجش پاسخ ساز را دارد یدهپاسخ فهیمعلم از دانش آموز وظ دهیو مشخص کردن سواالت وز نییتع .......در سنجش .....  (295

پاسخ ی فهیمعلم است و دانش آموزوظ ی فهیو مشخص کردن سواالت وظ نییدر سنجش ......................،  تع  (296

.را دارد یده
پاسخ ساز

عملکرد توصیفیدر سنجش اصیل همه ی عملکردهای زیر را از دانش آموز می خواهیم غیر از ..................  (297

در سنجش به عنوان یادگیری یا همان خود سنجی : خودمدیریتی ، خود تنظیمی، خود آزمایی و خود سنجی  (298

درستصورت می گیرد.

پاسخ ی فهیمعلم است و دانش آموز وظ ی فهیو مشخص کردن سواالت وظ نییدر سنجش پاسخ ساز، تع  (299

درسترا دارد. یده

درست.ردیگ یصورت م یارائه گزارش و بازخورد و نمره ده یدر سنجش تراکم  (300

نادرستشود. یم یجمع آور یشواهد یاددهیو اصالح  یریادگیبهبود  یبرا یدر سنجش تراکم  (301

نادرست.ردیگ یصورت م یارائه گزارش و بازخورد و نمره ده ینیدر سنجش تکو  (302

درستشود. یم یجمع آور یشواهد یاددهیو اصالح  یریادگیبهبود  یبرا ینیدر سنجش تکو  (303

درستاهداف بررسی می شود.در سنجش تکوینی زمان مطرح نیست بلکه سنجش از نظر   (304





درستباشد. یم یبازخورد به صورت کم یسنت ینیدر سنجش تکو  (305

نادرستباشد. یم یفیبازخورد به صورت ک یسنت ینیدر سنجش تکو  (306

نادرستشود. یم یبررس یبلکه سنجش از نظر زمان ستیهدف مطرح ن ینیدر سنجش تکو  (307

و بهبود می یابد و در سنجش تراکمی ارائه گزارش و بازخورددر سنجش تکوینی یادگیری پشتیبانی می شود   (308

درستو نمره دهدی صورت می گیرد.

بیان میزان درجه موافقت  .در سنجش عاطفی با استفاده از طیف لیکرت دانش آموز نظرش را با .......................... بیان می کند(309

بیان میزان درجه موافقتدر سنجش عاطفی با استفاده از طیف لیکرت دانش آموز نظرش را چگونه بیان می کند؟   (310

ناتمام یجمله  لیتکمتهیه ی پرسش نامه بازپاسخ باید از ...................... استفاده نماییم.با  یدر سنجش عاطف  (311

درستتهیه ی پرسش نامه بازپاسخ باید از تکمیل جمله ی ناتمام استفاده نماییم.با  یدر سنجش عاطف  (312

تکمیل جمله ی ناتمامپرسش نامه بازپاسخ کدام روش باید انجام شود؟تهیه ی با  یدر سنجش عاطف  (313

تکنیک های پاسخ گزیندر سنجش یادآوری و بازآوری کدام نوع سنجش را باید انجام دهیم؟   (314

درستدر سوال های تکمیل کردنی دقیقا مشابه کتاب سوال داده نشود.  (315





درست افراد معنادار باشد. یهمه  یاست که برا نیاز موارد ا یکیدر سنجش جامع  یسنجش یها کیتکن یدر طراح(316

قابل توجیهافراد  یهمه  یاست که برا نیاز موارد ا یکیدر سنجش جامع  یسنجش یها کیتکن یدر طراح  (317

درستباشد.

رعایت چپ چین و راست چیندر قالب متن آزمون جامع برای همه باید به ............... توجه شود.  (318

درستبرخوردار است. ییبسزا تیاز اهم یو خودسنج یدر کارپوشه خودتامل  (319

سازنده گراییدر کدام حوزه بازخورد قلب سنجش است؟  (320

سازنده گراییکمک می کند؟در کدام حوزه سنجش به بهبود یادگیری   (321

ییسازنده گرادر کدام حوزه سنجش قلب تدریس است؟  (322

شناخت گراییاست؟ یریادگی یسنجش  برا کردیدر کدام حوزه، رو  (323

سازنده گرایید؟یاب می ظهور ، خودسنجی یا در کدام حوزه، رویکرد سنجش به عنوان یادگیری  (324

عوامل موفقیت دانش آموز درونی باشند.در کدام صورت بازخورد اثربخش خواهد بود؟   (325

شناختی -رفتاری در کدام گزینه انواع هدف های آموزشی ذکر شده است؟   (326





در کدام گزینه تقسیم بندی سطوح شناختی آمده است؟  (327
به یادآوردن، فهمیدن، به کاربردن، تحلیل کردن، 

 ارزشیابی، آفریدن

تنه ی سوال، گزینه ی کلید، گزینه ی انحرافیدر کدام گزینه قسمت های مختلف یک سوال چند گزینه ای آمده است؟   (328

ییشناخت گرادر کدام نظریه دانش آموز می تواند اطالعات را بازسازی کند؟  (329

سازنده گراییاست؟ واصیل عملکردی سنجش شیوه  در کدام نظریه  (330

سازنده گراییاست؟ مهم یادگیری محیط خلق در کدام نظریه  (331

شناخت گرایی؟ باشد می نیز پردازش دنبال به یادگیری گیری اندازه بر عالوه سنجش شیوه در کدام نظریه  (332

ذهنیدر کدام نوع آزمون نظر مصحح در نمره دهی اثرگذار است ؟  (333

در کدام یک از رویکرد های نمره دهی سطح دانش آموزان به سه سطح پیشرفته ، ماهر و نیاز به بهبود تقسیم  (334

راهنمای توصیف عملکردبندی می شود؟

در حضور معلم ، مشارکت دانش یهر اتفاق یافتد .برا یدر کالس بدون معلم نم یاتفاق چیدر کالس درس ه  (335

.ستیچ یریادگی یمعلم برا ییبدانند که هدف نها دیآموزان مهم است و دانش آموزان با
درست

یدانش آموز را در محتوا و مهارت مشخص م نیانگیحد م ریعملکرد ز لیتحل ییمراحل اجرادر گام اول از   (336

درست.میکن





؟ردیگیکدام مورد انجام م لیتحل ییدر گام اول از مراحل اجرا  (337
دانش آموزان را در محتوا  نیانگیحد م ریعملکرد ز

 میکن یو مهارت مشخص م

نادرست.میکن ینقطه تمرکز را مشخص م لیتحل ییدر گام اول از مراحل اجرا  (338

از اهداف یکیدانش آموز در  نیشود که ا یمشخص م یدرسطح فرد لیتحل ییدر گام چهارم مراحل اجرا  (339

.مشکل دارد
نادرست

؟ است صحیح مورد کدام در مقایسه ی آزمون پاسخ گزین و آزمون پاسخ ساز  (340
دانش آموز مفهوم را وقتی آزمون پاسخ ساز باشد 

 ردیگ یم ادیکند و  یجزء به جزء م

آزمون پاسخ ساز باشد دانش آموز مفهوم را جزء به جزء یو پاسخ ساز ، وقت نیآزمون پاسخ گز ی سهیدر مقا  (341

نادرست.ردیگ یم ادیکند و  یم

درست در مقیاس درجه بندی درجدول نمره دهی معیارها را داریم و برای هر معیار درجه بندی در نظر گرفته ایم.(342

در مورد انواع سنجش تکوینی کدام مورد صحیح می باشد ؟  (343
سنجش بدون برنامه ریزی که بدون هدف نیست 

 بلکه در حین کالس و تدریس صورت می گیرد.

در مورد اهداف رفتاری کدام گزینه صحیح می باشد؟  (344
در این نوع اهداف هم رفتار و هم محتوا را 

 مشخص می کنند.

همه موارد  Feed Forward بازخورددر مورد   (345





خود سنجی اهمیت فراوانی در پوشه کار دارد.در مورد پوشه کار کدام گزینه صحیح است ؟  (346

نادرست.میهمکاران قرار ده اریدر اخت دیخود از دانش آموزان را نبا یینها لیداده ها تحل لیدر مورد تحل  (347

در مورد تحلیل داده ها کدام گزینه صحیح می باشد ؟  (348
 یریادگی یبرا نیگام آغاز کیسنجش ها  لیتحل

 شوند. یمحسوب م

یعملکرد ل،یاص یسنجش ها یتوان گفت، همه  یم لیو سنجش اص یدر مورد تفاوت سنجش عملکرد  (349

درستهستند.

 ؟ نمی باشددر مورد تکنیک سواالت پایان درس در خود سنجی کدام مورد صحیح (350
معلم ملزم می شود در پایان درس سواالتی را به

صورت شفاهی یا کتبی بپرسد.

یو قضاوت در سنجش تراکم یده هدف گزارشدر مورد دالیل و نوع سنجش کدام گزینه کامل و صحیح می باشد؟  (351

اش برای دانش آموزان استفایدهاست؟  نادرستدر مورد دیدگاهی که قبال نسبت به سنجش تکوینی داشتند ، کدام گزینه   (352

در مورد سنجش تکوینی کدام گزینه صحیح می باشد؟  (353
شواهدی جمع آوری می شود برای بهبود 

 یادگیری

سنجش برای همه فقط تراکمی باشد.؟ نیستدر مورد سنجش های جامع ) برای همه ( کدام گزینه صحیح   (354

درستدر مورد سواالت آزمون ساز از انتخاب مورد از بین سواالت تشریحی خودداری شود.  (355





نادرست.در مورد سواالت کوتاه پاسخ ، معموال جواب یک کلمه یا یک اصطالح است  (356

معموال جواب یک کلمه یا یک اصطالح است.؟ نیستپاسخ کدام گزینه صحیح  کوتاهدر مورد سواالت   (357

سواالت گسترده پاسخ نباید کوتاه پاسخ باشند.؟ نیستدر مورد سواالت گسترده پاسخ کدام گزینه صحیح   (358

359)
در مورد سواالت مسافت یاب در استخراج شواهد یادگیری ابتدا باید نقطه ی مطلوب را تعیین کرد و بهتر 

بین وضعیت موجود و نقطه ی مطلوب باید با فعالیت هایی  است فراکنشی عمل کنیم و همچنین شکاف

 برطرف شود.
درست

نییموجود را تع تیسواالت وضع نیابتدا با ا دیبا یریادگیدراستخراج شواهد  ابیدر مورد سواالت مسافت   (360

نادرست.میکن

 ؟ نیست صحیح مورد کدام یادگیری شواهد استخراج در  در مورد سواالت مسافت یاب(361
این سواالت ابتدا باید وضعیت موجود رابا 

مشخص کنیم.

به صورت ذهنی انجام شود. ؟ است در مورد عملی بودن سنجش کدام گزینه نادرست  (362

 در مورد گام چهارم مراحل اجرایی تحلیل در سطح فردی کدام گزینه صحیح نیست ؟(363
در این گام مشخص می شود که این دانش آموز

در یکی از اهداف مشکل دارد.

فرآیند سنجش را به طور گروهی انجام می دهد.در مورد مزایای کار پوشه کدام جمله نادرست است؟  (364

تربیت افرادی ارین و موفق در امر یادگیرینادرست است؟  نهیدر مورد معنا و مفهوم هدف در آموزش کدام گز  (365





صحیح است ؟در مورد هدف آزمون کدام گزینه   (366
اگر هدف اصالح تدریس معلم باشد آزمون و 

 سنجش تکوینی است

در مورد هدف و سطح سنجش پاسخ ساز باید بدانیم که این سنجش به دنبال سنجش عمیق یادگیری و  (367

درستدانش است.

باشد ؟ ینم حیصح نهیکدام گز یاز همکالس یریگ ادیدر مورد   (368
 گریکدیدانش آموزان متوجه خطاها و نقاط ضعف 

 شوند. یمن

نادرست .شوند ینم گریکدیتوان گفت دانش آموزان متوجه خطاها و نقاط ضعف  یم یاز همکالس یریگ ادیدر مورد (369

درست.فتدیسنجش موثر در کنار باز خورد موثر آموزش کارآمد اتفاق م ی جهیدر نت  (370

ییشناخت گرا.کندبازسازی  تواند اطالعات را ی.............. دانش آموز م  هیدر نظر  (371

درست.هست زیبه دنبال پردازش ن یریادگی یریسنجش عالوه بر اندازه گ وهیش ییشناخت گرا  هیدر نظر  (372

ییسازنده گرااست. یریادگی طیآموزش بر اساس خلق مح وهیش......................  هیدر نظر  (373

ییشناخت گراهست. زیبه دنبال پردازش ن یریادگی یریسنجش عالوه بر اندازه گ وهیش....................... هیدر نظر  (374

سازنده گراییشیوه آموزش بر اساس خلق محیط یادگیری است...............در نظریه   (375





رفتارگرایی.معلم است  یبرعهده   فی...........وظا هیدر نظر  (376

کرامتافراد در نظر گرفته می شود. ...........انتخاب  هیدر نظر  (377

کرامتدر نظریه انتخاب ................. افراد در نظر گرفته می شود.  (378

درستانتخاب انتخاب کرامت افراد در نظر گرفته می شود. هیدر نظر  (379

کرامت در افراددر نظریه انتخاب کدام ویژگی برای فرد در نظر گرفته می شود ؟   (380

دانش آموزانغیرفعال هستند.  .....……در نظریه رفتار گرایی   (381

درست.دیآ یبه کالس م یاست که با ذهن خال یدانش آموز کس رفتار گرایی هیدر نظر  (382

نادرستدانش آموزان فعال هستند.در نظریه رفتار گرایی   (383

معلم.است .....…… ی برعهده  در نظریه رفتار گرایی وظایف  (384

درستو دانش آموزان غیرفعال هستند. استمعلم  ی برعهده  در نظریه رفتار گرایی وظایف  (385

درست.است معلم ی برعهده  در نظریه رفتار گرایی وظایف  (386

آزمون های عینیدر نظریه رفتار گرایی، شیوه سنجش به وسیله کدام آزمون ها انجام می شود؟  (387





درستدر نظریه رفتار گرایی، شیوه سنجش به وسیله، آزمون های عینی است.  (388

درستاست. یریادگی طیآموزش بر اساس خلق مح وهیش ییسازنده گرا هیدر نظر  (389

درستسنجش عملکردی و اصیل است.در نظریه سازنده گرایی شیوه   (390

بازسازی.تواند اطالعات را ..............کند یدانش آموز م ییشناخت گرا هیدر نظر  (391

درست.کندبازسازی تواند اطالعات را  یدانش آموز م ییشناخت گرا هیدر نظر  (392

درستپردازش نیز هست.در نظریه شناخت گرایی شیوه سنجش عالوه بر اندازه گیری یادگیری به دنبال   (393

سازنده گرایی.است یادگیری محیط خلق اساس بر آموزش شیوه..............  در نظریه  (394

درستقلب سنجش، بازخورد است. گرایی سازنده در نظریه  (395

عملکردیاست؟ چگونه سنجش شیوه گرایی سازنده در نظریه  (396

رفتارگرایی.دیآ یبه کالس م یاست که با ذهن خال ی........ دانش آموز کسهیدر نظر  (397

نادرست.افتد یهم اتفاق م یریادگیخود  یهمان خود سنج ای یریادگیدر نوع سنجش به عنوان   (398





اثربخشاظهارنظر و سپس نمره داده شود که ابتدا  یانجام شده از بازخوردها،  باز خورد قاتیتحق ی تجهیدر ن  (399

درستتر است .

و سپس نمره و عدد یکه ابتدا به صورت رتبه بند یانجام شده از بازخوردها،  باز خورد قاتیتحق ی تجهیدر ن  (400

نادرستداده شود، اثربخش تر است .

در نیتجه ی تحقیقات انجام شده کدام یک از بازخوردهای زیر اثربخش تر است ؟  (401
بازخوردی که ابتدا اظهار نظر و سپس نمره داده 

 شود.

کالس انجام شود سنجش انیاگر چه در پا ردیاگر نمره داده نشود و قضاوت صورت نگ یسنجش تیدر هر فعال  (402

.خواهد بود یتراکم
نادرست

کالس انجام شود سنجش انیاگر چه در پا ردیاگر نمره داده نشود و قضاوت صورت نگ یسنجش تیدر هر فعال  (403

.خواهد بود ینیتکو
درست

در هر فعالیت سنجشی اگر نمره داده نشود و قضاوت صورت نگیرد اگر چه در پایان کالس شود سنجش  (404

درستتکوینی خواهد بود. 

ییرفتارگرایابد؟ می ظهور یادگیری، از سنجش رویکرد حوزه، کدام  در  (405

رفتارگراییاست؟ عینی های آزمون وسیله به سنجش شیوه نظریه، کدام  در  (406

برای هر فرد در گروه یک هدف مشخص کنیم.؟ نمی باشددراصول کار گروهی کدام مورد صحیح   (407

درجه کیفیت چیست ؟   (408
 یدانش آموز بداند که انتظار معلم از او در چه حد

 است.





انتظار معلم از او در چه حدی است........................؛ دانش آموز بداند که یعنی تیفیدرجه ک  (409

درستاست. یدانش آموز بداند که انتظار معلم از او در چه حددرجه کیفیت یعنی ؛   (410

معلم است، یاش فقط برا دهیبود که فا نیداشتند، نظر برا ینیکه قبال نسبت به سنجش تکو یدگاهیدرد  (411

درستشود. یانجام م یمدادـ کاغذ یآزمون ها ی لهیمفهوم آن مستمراست و به وس

خود تنظیمی، خود سنجی، خود کارآمدیدررویکرد سنجش به عنوان یادگیری کدام ابعاد در فرد تقویت خواهد شد؟  (412

نادرستدرسنجش از یادگیری معلم یک هدایت گر و خلق کننده محیط یادگیری است.  (413

درستدانش آموز محور است. یریادگی یدرسنجش برا  (414

درستدرسنجش برای یادگیری معلم یک هدایت گر و خلق کننده محیط یادگیری است.  (415

درستشود. یم یبلکه سنجش از نظر اهداف بررس ستیزمان مطرح ن ینیدرسنجش تکو  (416

یپاسخ ده ی فهیمعلم است و دانش آموز وظ ی فهیو مشخص کردن سواالت وظ نییدرکدام نوع سنجش تع  (417

سنجش پاسخ سازرا دارد؟ 

خود یادگیری؟نمی افتد درنوع سنجش به عنوان یادگیری یا همان خود سنجی کدام مورد اتفاق  (418

استخراج شواهد یادگیریباشد. ی.................. م ،یو رسم یزیبا برنامه ر ختهیراهبرد در سنجش آم  نیدوم  (419





یریادگیاستخراج شواهد ، یو رسم یزیبرنامه ر.باشد یم.....................  ،.....................با  ختهیاهبرد در سنجش آمدومین ر  (420

درستباشد. یم یریادگیاستخراج شواهد  ،یو رسم یزیبا برنامه ر ختهیراهبرد در سنجش آم نیدوم  (421

استخراج شواهد یادگیری، ........................ می باشد.رسمی و ریزی برنامه با آمیخته سنجش در راهبرد دومین  (422

درستاستخراج شواهد یادگیری می باشد.، رسمی و ریزی برنامه با آمیخته سنجش در راهبرد دومین  (423

یریادگیاستخراج شواهد است؟ کدام رسمی، و ریزی برنامه با آمیخته سنجش در راهبرد دومین  (424

درستشود. یهمه در نظر گرفته م یاست که در سنجش برا ییها یژگیاز و یکیآموز بودن دانش آموز  رید  (425

....... یعنیدانش آموزان  یریادگیاز  یراهبرد استخراج شواهد  (426
در کالس بدانیم چه اطالعات و مهارت هایی 

 کسب کرده اند.

نادرستبرسند. دیکه با ییکه چگونه به جا میی، بگو یعنیدانش آموزان  یریادگیاز  یراهبرد استخراج شواهد  (427

کسب ییچه اطالعات و مهارت ها می، در کالس بدان یعنیدانش آموزان  یریادگیاز  یراهبرد استخراج شواهد  (428

درستکرده اند.

درستروش های سنجش، مشاهدات، مصاحبه ها، پروژه ها عنوان شده اند.  (429

درسترویکرد راهنمای توصیف عملکرد برای سنجش های تکوینی خودسنجی مناسب است.  (430





خودسنجی، همسال سنجی و والدین مناسبرویکرد راهنمای توصیف عملکرد برای سنجش های تکوینی   (431

درستاست.

همه ی موارد؟کدام مورد مناسب است یعملکرد برا فیتوص یراهنما کردیرو  (432

یانجام م یقلم کاغذ یو با آزمون ها دیآ یم انیاست که در پا دهیعق نیبر ا یبه سنجش تراکم میقد کردیرو  (433

درستشود.

رویکرد قدیم به سنجش تراکمی کدام مورد را شامل می شود؟  (434
در پایان می آید و با آزمون های قلم کاغذی انجام 

 می شود

مورد را شامل می شود؟رویکرد قدیم به سنجش تراکمی کدام   (435
انجام  یقلم کاغذ یو با آزمون ها دیآ یم انیدر پا

 شود. یم

است؟ کدام رویکردهای سنجش  (436
همه موارد

درستهبری سنجش و مدیران، موظف هستند والدین را نسبت به تکنیک های جدید سنجش آشنا کنند.ر  (437

زمانی که ..................، بازخورد اثری نخواهد داشت.  (438
 یرونیو شکست خود را ب تیدانش آموز عامل موفق

 بداند

درستزمانی که دانش آموز عامل موفقیت و شکست خود را بیرونی بداند، بازخورد اثری نخواهد داشت.  (439





نادرستنخواهد داشت. یبداند، بازخورد اثر یو شکست خود را درون تیکه دانش آموز عامل موفق یزمان  (440

درستباشد. یجامع م یسنجش ها یاثر گذار در طراح یاز تفاوت ها یکی سبک های یادگیری  (441

درستیکی از سطوح تحلیل داده ها در مدل جدید است.سطح فردی   (442

نادرستباشد. ینوع سنجش م نی، بهتر نیسنجش  پاسخ گز  (443

مالک محور.باشد ینوع سنجش م نی............... ، بهترسنجش   (444

تشخیصیدر سراسر تدریس وارد میدان یادگیری و سنجش می شود. ...............سنجش   (445

دانش ی فهیشود و وظ یم میسوال توسط سنجش گر تنظ ایکه ماده  ییسنجش ها" یعنی..................... سنجش   (446

"آموز انتخاب پاسخ است.
نیپاسخ گز

تشخیصی.شود یوسنجش م  یریادگی دانیوارد م سیسنجش ...................... در سراسر تدر  (447

درستسنجش از یادگیری در سنجش تراکمی صورت می گیرد.  (448

درسترود.  یارائه نمره و رتبه به کار م ،یگزارش ده یبرا شتریب یسنجش تراکم ای یریادگیسنجش از   (449

درستسنجش اصیل بیشترین ارتباط را با زندگی، جامعه و بازار کار دارد.  (450





سنجش اصیل یعنی چه؟   (451
تکالیفی که سنجش در موقعیت واقعی زندگی 

 باشد

............................................ ؛یعنی لیسنجش اص  (452
 یزندگ یواقع تیکه سنجش در موقع یفیتکال

 باشد 

درستباشد یزندگ یواقع تیکه سنجش در موقع یفیتکال ؛یعنی لیسنجش اص  (453

درستسنجش آمیخته از قبل برنامه ریزی شده با به کار بردن تکنیک های مختلف انجام می شود.  (454

یریادگیدانش آموزان به اهداف  دنیکنترل رس یعنیباشد  دیسنجش آن به آن و لحظه به لحظه با  (455

....................
نشود. قهیدق15 شترازیب

شترازی یریادگیدانش آموزان به اهداف  دنیکنترل رس یعنیباشد  دیسنجش آن به آن و لحظه به لحظه با  (456

درستنشود. قهیدق 15

درست.ردیگ یصورت م سیکالس و تدر نیبلکه در ح ستیبدون هدف ن یزیسنجش بدون برنامه ر  (457

درست.ردیگ یصورت م ینیدر سنجش تکو یریادگی یسنجش برا  (458

درستآوردن و سطح کاربرد مناسب است. ادیسنجش سطوح دانش و به  یسنجش پاسخ ساز فقط برا  (459

همه ی مواردسنجش پاسخ ساز کدام یک از سطوح زیر را می تواند مورد سنجش قرار دهد ؟  (460





همه ی موارد؟تواند مورد سنجش قرار دهد یرا م ریاز سطوح ز کیسنجش پاسخ کدام   (461

دانش ی فهیشود و وظ یم میسوال توسط سنجش گر تنظ ایکه ماده  ییسنجش ها" یعنی نیسنجش پاسخ گز  (462

"آموز انتخاب پاسخ است.
درست

نادرستباشد. ینوع سنجش م نیشود و بازخورد قلب ا یمحسوب م یقلب سنجش کالس یسنجش تراکم  (463

در سراسر تدریس می توان از آن استفاده کردسنجش تشخیصی چه هنگام وارد میدان یادگیری و سنجش می شود؟  (464

از آن استفاده کرد.در سراسر تدریس می توان سنجش تشخیصی چه هنگام وارد میدان یادگیری و سنجش می شود؟  (465

درستشود. یوسنجش م  یریادگی دانیوارد م سیدر سراسر تدر یصیسنجش تشخ  (466

سیتدر نیو در ح سیدر سراسر تدر؟ شود یانجام م یسنجش چه زمان یصیسنجش تشخ  (467

بدون برنامه ریزی و غیررسمی بازخورد های سازنده وپرسش و پاسخ صورت می گیرد.با مشاهده، ارائه ی ....................سنجش تکوینی آمیخته (468

سنجش تکوینی آمیخته بدون برنامه ریزی و غیر رسمی با مشاهده، ارائه ی بازخورد های سازنده وپرسش و  (469

درستپاسخ صورت می گیرد.

همه موارد ؟ گیرد می صورت ها روش کدام با  سنجش تکوینی آمیخته بدون برنامه ریزی و غیر رسمی  (470

رسمی و غیررسمیباشد. یبه صورت .............. و ................. م ختهیآم ینیسنجش تکو  (471





نادرست.است ریمس کیو در  یبلکه خط ستین یندیو فرآ یبه صورت چرخه ا ینیسنجش تکو  (472

درستاست.خطی و در مسیر نیست و به صورت چرخه ای و فرآیندی  ینیسنجش تکو  (473

درستسنجش تکوینی خطی و در یک  مسیر نیست به صورت چرخه ای و فرآیندی است.  (474

آمیخته و تراکم محورسنجش تکوینی را به کدام دسته ها می توان تقسیم کرد؟   (475

و تراکم ختهیآم.کرد میمحور تقس .................... توان به یرا م ینیسنجش تکو  (476

درست.کرد میو تراکم محور تقس ختهیتوان به آم یرا م ینیسنجش تکو  (477

درستسنجش تکوینی رابطه خوبی با نمره و رتبه ندارد.  (478

درست.باشد ینوع سنجش م نیشود و بازخورد قلب ا یمحسوب م یقلب سنجش کالس ینیسنجش تکو  (479

سنجش برای یادگیری........................؛ یعنی ینیسنجش تکو  (480

نادرست.است یرونیسنجش ب کی ینیسنجش تکو  (481

سنجش تکوینی، یک سنجش مستمر و بیرونی نیست، در نهایت وارد کردن چند نمره برای دانش آموز نمی  (482

درستباشد ورابطه خوبی با نمره و رتبه ندارد.





درستسنجش جامع می توانند هم تکوینی و هم تراکمی باشند.  (483

ساده، یا وهیافراد به ش یهمه  یکه برا یبه گونه ا یسنجش یها کیتکن یطراح یعنیسنجش جامع   (484

درستباشد. هیمعنادار و قابل توج

کنترل و پایش و وارسی فعالیت هاسنجش سبب کدام مورد می شود؟   (485

چه ؟ یعنی "هم ابزار است هم هدف " یسنجش عاطف  (486
 -باعث می شوند که فعالیت های شناختی و روانی

 حرکتی هم خوب شوند

487)
تواند دانش آموز  یشده و م یـ حرکت یو روان یمثبت و رشد شناخت یخودپنداره جادیسبب ا یسنجش عاطف

درست مادام العمر سوق دهد. یریادگیرا به سمت 

سطوح پایین حیطه ی شناختی؟ نمی پردازدسنجش عملکرد به کدام دسته از حیطه ها   (488

تکوینی.صورت بگیرد .................... حوزه ی سنجشسنجش عملکرد بهتر است در   (489

نادرست.صورت بگیرد تراکمی سنجش حوزه یسنجش عملکرد بهتر است در   (490

درست.صورت بگیرد تکوینی حوزه ی سنجشسنجش عملکرد بهتر است در   (491

تکوینیسنجش عملکرد بهتر است در حوزه ی کدام نوع سنجش صورت بگیرد؟   (492

درستسنجش عملکرد فعالیتی است که فرآیند و فرآورده ی یادگیری دانش آموز را نشان می دهد.  (493





درستعملکرد فعالیتی است که فریند و فرآورده ی یادگیری دانش آموز را نشان می دهد.سنجش   (494

نادرست.است لیسنجش عملکرد همان سنجش اص  (495

نادرست.جامعه و بازارکاردارد یارتباط را با زندگ نیشتریب یسنجش عملکرد  (496

درستتواند مورد سنجش قرار دهد. یرا م دنیو آفر بیکاربرد تا ترک یها طهیتا ح یسنجش عملکرد  (497

کاربرد تا ترکیب و آفریدنشناختی را می تواند مورد سنجش قرار دهد؟ یها طهیحکدام تا  یسنجش عملکرد  (498

دنیو آفر بیکاربرد تا ترکسنجش عملکردی تا کدام حیطه های شناختی را می تواند مورد سنجش قرار دهد؟   (499

نادرستباشد. ینوع سنجش م نیسنجش مشاهده محور، بهتر  (500

درستباشد. ینوع سنجش م نیمحور، بهتر مالکسنجش   (501

یریادگیبهبود سنجش و ارزشیابی موجب ................. دانش آموز می شود.  (502

درستسنجش و ارزشیابی موجب بهبود یادگیری دانش آموز می شود.  (503

درستتدریس می شود.سنجش و ارزشیابی، سبب مشخص شدن گام های بعدی   (504





و به صورت خود دیبا یقرارداد و آن را به صورت کل یدر برنامه درس دیرا با یعاطف یها یژگیسنجش و  (505

درستانجام داد. دینظارت معلم با یبا کم یفیخودتوص ای یگزارش

درک و فهمتوانند مورد سنجش قرار دهند. ی......................... را م ی طهیپاسخ ساز تا ح یسنجش ها  (506

درستتوانند مورد سنجش قرار دهند. یدرک و فهم را م ی طهیپاسخ ساز تا ح یسنجش ها  (507

درک و فهمسنجش های پاسخ ساز تا کدام حیطه های شناختی را می توانند مورد سنجش قرار دهند؟   (508

نادرستباشد. ینوع سنجش م نیمحور، بهتر هنجارسنجش   (509

ینیتکوت.اس............... سنجشی که در حین تدریس و یادگیری انجام می گیرد، سنجش   (510

تکوینیسنجشی که در حین تدریس و یادگیری انجام می گیرد، سنجش .................... است .  (511

نادرستیادگیری انجام می گیرد، سنجش تراکمی است .سنجشی که در حین تدریس و   (512

نادرست.است یسنجش تراکم رد،یگ یانجام م یریادگیو  سیتدر نیکه در ح یسنجش  (513

درستسنجشی که در حین تدریس و یادگیری انجام می گیرد، سنجش تکوینی است .  (514

درستت.یادگیری انجام می گیرد، سنجش تکوینی اسسنجشی که در حین تدریس و   (515





تکوینیسنجشی که در حین تدریس و یادگیری انجام می گیرد، کدام نوع سنجش است ؟   (516

تکوینیسنجشی که در حین تدریس و یادگیری انجام می گیرد، کدام نوع سنجش است ؟  (517

تکوینیسنجشی که در حین تدریس و یادگیری انجام می گیرد، کدام نوع سنجش است ؟   (518

م؟ییتر نما یغن میتوان یرا چگونه م یسواالت جورکردن  (519
 شتریپاسخ ب کیدر قسمت فهرست پاسخ ها 

 میقرارده

سطح آفریدن؟ ستندیدر کدام سطح قادر به سنجش ن یا نهیسواالت چند گز  (520

همه مواردگزینه ای در کدام سطوح می توانند مطرح شده و سنجش انجام دهند؟سواالت چند   (521

درستسواالت گسترده پاسخ می توانند به صورت پروژه و تحقیق مطرح شوند.  (522

سه رویکرد نمره دهی در سنجش های مختلف ...............  (523
فهرست وارسی، مقیاس درجه بندی، راهنمای 

 توصیف عملکرد

عملکرد فیتوص یراهنما ،یدرجه بند اسیمق ،یفهرست وارسسه رویکرد نمره دهی در سنجش های مختلف   (524

درستاست.

درستسه هدف سنجش عبارتند از: تکوینی، تشخیصی، تراکمی.  (525





سنجش مهارتیشیوه ی سنجش تولیدی و عملی کدام مورد است ؟   (526

گزینه ای دوغلط، بله یا خیر و صحیح و غلط با توضیح و اصالح جزء انواع آزمون ...................... هستند. –صحیح   (527

درستغلط، بله یا خیر و صحیح و غلط با توضیح و اصالح جزء انواع آزمون دو گزینه ای هستند. –صحیح   (528

همه ی مواردضرورت سنجش و ارزشیابی در کدام گزینه آمده است؟   (529

بعد 2شده اند. می، اهداف در ...........   ترس 2001در سال  یبند میتقس نیطبق آخر  (530

درستشدند. میترس بعد 2، اهداف در  2001در سال  یبند میتقس نیطبق آخر  (531

فراشناخت -دانش .شدند می، اهداف در ابعاد ................... ترس 2001در سال  یبند میتقس نیطبق آخر  (532

درستشدند. می، اهداف در ابعاد دانش ـ فراشناخت ترس 2001در سال  یبند میتقس نیطبق آخر  (533

نادرستشدند. میـ فراشناخت ترس مهارت، اهداف در ابعاد  2001در سال  یبند میتقس نیطبق آخر  (534

نادرستشدند . می، اهداف در ابعاد مهارت ـ فراشناخت ترس 2001در سال  یبند میتقس نیطبق آخر  (535

بعد 2، اهداف در چند بعد ترسیم شده اند؟  2001طبق آخرین تقسیم بندی در سال   (536

فراشناخت -دانش ؟شدند میابعاد ترسکدام ، اهداف در  2001در سال  یبند میتقس نیطبق آخر  (537





؛ ............................... یعنیعدالت در سنجش   (538
اطالع به دانش آموزان که سنجش انجام خواهد 

 شد

درستقرار خواهند گرفت .سنجش از این که مورد اطالع به دانش آموزان عدالت در سنجش یعنی ؛   (539

به کدام معنا است؟ یعنیعدالت در سنجش   (540
اطالع به دانش آموزان که سنجش انجام خواهد 

 شد

درست.میخواه یاز دانش آموزان م لیاست که در سنجش اص ییاز عملکردها یکی یعملکرد فکر  (541

ارائه ی بازخوردهای سازندهفراگیران چگونه می توانند به اهداف دست یابند؟  (542

ارائه ی بازخوردهای سازندهفراگیران می توانند با .................... به اهداف دست یابند.  (543

درستبه اهداف دست یابند. سازنده یبازخوردها یارائه فراگیران می توانند با   (544

درستباشد. یجامع م یسنجش ها یاثر گذار در طراح یاز تفاوت ها یکیفرهنگ های مختلف   (545

درست.باشد یدر انواع سنجش م ینمره ده یها کردیاز رو یکی یفهرست وارس  (546

سنجش تکوینی.، ................. است سیقلب تدر  (547





درست.است سنجش تکوینی،  سیقلب تدر  (548

سنجش تکوینیقلب تدریس کدام است ؟   (549

ارائه ی بازخورد اثربخش و سازندهقلب سنجش تکوینی آمیخته کدام گزینه است؟   (550

ارائه ی بازخورد اثربخش و سازندهباشد. ی.......................... م خته،یآم ینیقلب سنجش تکو  (551

درست.باشد یبازخورد اثربخش و سازنده م یارائه  خته،یآم ینیقلب سنجش تکو  (552

نادرست.دینما یاست که معلم انتخاب م ینوع آزمون خته،یآم ینیقلب سنجش تکو  (553

موفقیت پایانیدهد. یکارپوشه از نوع اسناد و مدارک  ............................ را نشان م  (554

درستدهد. یرا نشان م یانیپا تیکارپوشه از نوع اسناد و مدارک موفق  (555

موفقیت پایانی دهد؟ می نشان را مورد کدام  اسناد و مدارککارپوشه از نوع   (556

درستباشد. یجامع م یسنجش ها یاثر گذار در طراح یاز تفاوت ها یکی یمختلف مغز یکارکردها  (557

تکنیک گزارش یادگیری برای خودکدام تکنیک برای خود سنجی دانش آموز تکنیک مناسبی است؟  (558

همه ی مواردکدام جزء انواع آزمون دو گزینه ای است؟  (559





کدام جمله درست است؟   (560
اهداف درسی مشخص می کنند که از کدام نوع 

 سنجش باید استفاده شود.

کدام جمله صحیح است؟  (561
یادگیری را هم معلم و هم دانش آموز باید مقاصد 

 بدانند.

کدام جمله صحیح است؟  (562
دانش آموز باید خودش مدیریت یادگیری اش را 

 برعهده بگیرد.

سنجش ها در دل آزمون ها قرار دارند.؟نیست  کدام جمله صحیح  (563

است؟  نادرستکدام جمله   (564
دانش آموزان با مشارکت هم و اولیاء خود می 

توانند یادگیری در سطح کالس داشته باشند.

سنجش عاطفی فقط ابزاری است در آموزشاست؟  نادرست کدام جمله  (565

اهدافکدام عامل مشخص می کند که تکنیک سنجش چگونه باید باشد ؟   (566

کدام گزینه از مزایای پوشه کار می باشد؟  (567
و  یارتقا سنجش مشارکت ،یارتقاء خودسنج

 نظام مند یسنجش

بارم بندیرویکرد نمره دهی برای انواع سنجش نمی باشد؟کدام گزینه جزء سه   (568





زبان ها و گویش های مختلفکدام گزینه جزو تفاوت های اثرگذار در سنجش محسوب نمی شود ؟  (569

قابل پاسخگویی ؟ نیست جامع سنجش در افراد ی همه برای  سنجشی های تکنیک و تکالیف کدام گزینه جزو ویژگی های (570

فهمیدن؟  نداردکدام گزینه در اهداف رفتاری وجود   (571

حفظ کردن؟ نداردوجود  شناختیکدام گزینه در اهداف   (572

برای سنجش دانش آموزتعریف تحلیل مبتنی بر داده ها جایگاهی ندارد؟ کدام گزینه در  (573

کدام گزینه در زمینه راهنمایی های کاربردی توسعه سواد معلمان در حوزه مفهوم سازی سنجش صحیح می  (574

همه مواردباشد ؟

؟نمی باشد کدام گزینه در مورد ویژگی های سنجش تراکمی صحیح   (575
بعد از آموزش صورت قبل و حین و از نظر زمان 

 .ردیگ یم

کدام گزینه مربوط به رهبری سنجش و از وظایف مدیران می باشد؟  (576
والدین را نسبت به تکنیک های جدید سنجش 

 آشنا کنند.

نتایج با مالک های درسی مقایسه شود.کدام گزینه مربوط به سنجش مالک محور است؟  (577

دانش آموزان می شودسبب مقایسه و رتبه بندی است؟  نادرستکدام گزینه   (578





همه ی مواردکدام گزینه نتیجه ی استخراج شواهد یادگیری در سنجش تکوینی آمیخته می باشد؟  (579

کمک به سنجش و قضاوت دانش آموز.؟ ردیقرار بگ ینیسنجش تکو فیها و تعار کردیتواند جزو رو ینم نهیکدام گز  (580

مدرسه ای؟ نیست جدید مدل در ها داده تحلیل سطوح جزو  کدام گزینه  (581

آزمون تشخیصیکدام مورد از انواع سنجش تراکمی محسوب نمی شود؟  (582

کمک به یادگیری دانش آموز؟ نمی باشد کدام مورد از اهداف سنجش تراکمی  (583

اندازه گیری یادگیری و پردازشکدام مورد از اهداف سنجش در نظریه شناخت گرایی است؟  (584

مالک محورکدام مورد بهترین نوع سنجش می باشد ؟   (585

اهداف سنجش تشخیصی نیست؟کدام مورد جزء   (586
کشف اطالعات ورودی دانش آموزان برای رسیدن 

 به اهداف جدید

عملکردی؟  نیستکدام مورد جزء آزمون های عینی   (587

Feed Downنیست کدام مورد جزء بازخوردها  (588





؟ نیستکدام مورد جزء تکنیک های سنجش عاطفی   (589
سنجش با سواالت بازپاسخ و بسته پاسخ در آزمون 

 ها

مشاهده و پرسش و پاسخ؟ نمی باشد کدام مورد جزء راهبردهای سنجش تکوینی رسمی  (590

مشاهده و پرسش و پاسخکدام مورد جزء راهبردهای سنجش تکوینی رسمی نیست ؟  (591

مشاهده و پرسش و پاسخنیست؟کدام مورد جزء راهبردهای سنجش تکوینی رسمی   (592

، نیست؟کدام مورد جزء فرآیندهای اصلی که در کالس درس صورت می گیرد   (593
شفاف سازی اهداف و مقاصد یادگیری و توجیه 

 دانش آموزان

؟  نیستکدام مورد جزء گام های طراحی سنجش عملکرد   (594
ارائه ی اهداف چگونگی دسترسی به اهداف به 

 دانش آموز

پایایی آن خیلی باالست؟ نمی شود کدام مورد جزء معایب پوشه کار محسوب  (595

مدیریت آن به دست معلم استکدام مورد جزء ویژگی های پوشه کار نیست ؟  (596

جزء اهداف آموزش و پرورش نیستند؟ نیستکدام مورد جزء ویژگی های سنجش عاطفی   (597

آزمایش و خطاکدام مورد جزو ابزارهای قدیمی تحلیل می باشد ؟  (598





چهارگزینه ای؟نیست  کدام مورد جزو انواع آزمون های پاسخ ساز  (599

بازخوردها؟ ستیسنجش  ن یکدام مورد جزو روش ها  (600

حفظ کردنکدام مورد در اهداف شناختی وجود ندارد؟  (601

؟ نمی گیردکدام مورد در پوشه کار قرار   (602
تکالیفی که دانش آموز انجام تمامی یادداشت و 

 می دهد

تکالیف و اظهارنظر مدیر؟نمی گیرددام مورد در پوشه کار قرار ک  (603

کدام مورد در رویکرد جدید به سنجش تراکمی وجود ندارد ؟  (604
از آزمون های مداد کاغذی برای این نوع سنجش 

 استفاده می شود.

؟ ندارد  وجود تراکمی سنجش به کدام مورد در رویکرد جدید  (605
از آزمون های مدادکاغذی برای این نوع سنجش 

 استفاده می شود

پشتیبانی یادگیری؟ نمی یابدکدام مورد در سنجش تراکمی تحقق   (606

سنجش و ارزشیابیکدام مورد موجب بهبود یادگیری دانش آموز می شود؟   (607

همه ی مواردکدام مورد موجب تغییردر سنجش می شود ؟  (608





نتایج دانش آموزانتفسیر کدام مورد می تواند به نحوه ی تدریس معلم کمک نماید ؟  (609

همه ی موارد؟است یا نهیانواع سواالت چند گز یکدام نوع سوال جزئ  (610

سنجش اصیلکدام یک از انواع سنجش بیشترین ارتباط را با زندگی، جامعه و بازار کار دارد؟  (611

همه ی مواردکدام یک از تفاوت های فردی زیر باید در سنجش برای همه در نظر گرفته شود ؟  (612

کدام یک از تکنیک های زیر برای به عهده گرفتن مدیریت آموزش و سنجش توسط دانش آموز مناسب است  (613

عملکرد فیتوص یراهنما کیتکن؟

کدام یک از موارد زیر جزو گام های مسیر توسعه حرفه ای معلمان است؟  (614
اهداف و مهارت های کاربرد انواع روش های 

 سنجش موجود را داشته باشند

معلمکدام یک از موارد زیربه عنوان محوریت در تغییر نظام سنجش محسوب می شود؟  (615

درستکمک به بهبود روش تدریس معلم یکی از رویکردها و تعاریف سنجش تکوینی است.  (616

نادرستاست. ینیسنجش تکو فیها و تعار کردیاز رو یکیکمک به سنجش و قضاوت دانش آموز   (617

نادرست.باشد یم یاز اهداف سنجش تراکم یکیدانش آموز  یریادگیکمک به   (618

خود سنجی دانش آموزکدام یک از موارد مناسب است ؟ یبرا یریادگیگزارش  کیکن  (619





گام اول در سنجش تکوینی کدام مورد است ؟  (620
 یم یدانش آموز جمع آور یریادگیاز  یشواهد

 .میکن

یا هیثان 5صبر کوتاه گام دوم در تکنیک هیچ دستی باال نباشد کدام گزینه است ؟  (621

نادرست، انتخاب یک دانش آموز به صورت تصادفی می باشد.گام دوم در تکنیک هیچ دستی باال نباشد  (622

نادرستباشد. یم یدانش آموز به صورت تصادف کیباال نباشد، انتخاب  یدست چیه کیگام دوم در تکن  (623

نادرستشود. ینظام سنجش محسوب م رییتغ تیمحور ،یآموزش ریمد  (624

دانش آموزبه دست ................ باشد. دیبا یریادگی تیریمد  (625

دانش آموزمدیریت یادگیری باید به دست چه کسی باشد؟  (626

گام یابینظام ارزش ایعملکرد و  فیتوص یعملکرد و راهنما فیتکل یمشخص کردن اهداف و انتظارات، طراح  (627

درستسنجش عملکرداست. یطراح یها

628)
مشخص کردن جایی که قرار است دانش آموزان به آن برسند، تعیین وضعیت فعلی دانش آموز و چگونه از 

هست به جایی که قرار است برود، هدایت گردد جزء فرآیندهای اصلی که در کالس درس صورت جایی که 

 می گیرد، می باشد.
درست

مطالعه اسناد باالدستی مانند آیین نامه های مربوط به حوزه سنجش در حیطه کاری کدام یک از موارد زیر  (629

رهبری آموزشیعنوان شده است ؟





طیف لیکرتباشد. یاستفاده از ........................ م یسنجش عاطف یروش برا نیمعروف تر  (630

درستباشد. یم کرتیل فیاستفاده از روش ط یسنجش عاطف یروش برا نیمعروف تر  (631

طیف لیکرتدر کدام گزینه آمده است ؟ یسنجش عاطف یروش برا نیمعروف تر  (632

معلم با قراردادن مصداق ها و نمونه های قوی و ضعیف در معرض دید دانش آموزان، در کدام مورد می تواند  (633

بشناسددانش آموز مقصد یادگیری را به دانش آموزان کمک کند؟

به دانش آموزان می تواند و ضعیف در معرض دید دانش آموزان معلم با قراردادن مصداق ها و نمونه های قوی  (634

درستتا مقصد یادگیری را بشناسند. کمک کند

تا مقصد به دانش آموزان کمک کند می تواند ظاراتمعلم با یکسان سازی برداشت ها و شفاف نمودن انت  (635

درستیادگیری را بشناسند.

معلم با یکسان سازی برداشت ها و شفاف نمودن انتظارات، در کدام مورد می تواند به دانش آموزان کمک  (636

دانش آموز مقصد یادگیری را بشناسدکند؟

همه مواردمعلم برای بیان اهداف یادگیری از کدام تکنیک می تواند بهره ببرد؟   (637

پاسخ به سوال من در حاضر کجا هستم دارد، باید از مستندات جهت اصالحات آموزشی و یادگیریرای معلم ب  (638

درستبهره گیری نماید.

شهی)اند یفرصت خود تأمل دیخواهند رفت، با یپاسخ به سؤال دانش آموزان، چگونه به نقطه بعد یمعلم برا  (639

درستدانش آموزان به وجود آورد. یدرباره  عملکرد خودش(برا





من در کجا حاصر هستم دارد، باید به دانش آموزان بازخورد های هدایت گر و پاسخ به سؤال یمعلم برا  (640

نادرستتقویت مهارت خود سنجی ارائه دهد.

من در کجا حاصر هستم دارد، باید به دانش آموزان بازخورد های هدایت گر ارائه پاسخ به سؤال یمعلم برا  (641

درسترا در دانش آموزان تقویت نماید. دهد و مهارت خود سنجی

 دارد؟ هستم کجا حاضر در من سؤال به معلم چه راهبردهایی )فعالیت هایی(برای پاسخ(642
ارائه بازخوردهای هدایت گر و تقویت مهارت

خودسنجی

درستمعلم، دانش آموز و همکالسی ها کسانی هستند که سه فرآیند اصلی کالس را انجام می دهند.  (643

درستشود. ینظام سنجش محسوب م رییتغ تیمعلم، محور  (644

درست.با نتایج روا و پایا داشته باشندباید توانایی سنجش هایی  معلمان  (645

درستداشته باشند. ایروا و پا جیبا نتا ییسنجش ها ییتوانا دیمعلمان، با  (646

را به دانش آموزان خود داده است، این معلم کدام یک از انواع « بودجه ریزی » معلمی به عنوان تکلیف (647

اصیل سنجش را انجام داده است ؟

درجه کیفیت.باشد ی، .................... م تیموفق یارهایمع  (648

درجه کیفیتمعیارهای موفقیت کدام است ؟   (649

چهار گزینه ایمناسب ترین نوع آزمون چند گزینه ای کدام است؟  (650





کتاب های درسی است؟ مورد کدام سنجش ی حوزه در  منظور از تغییرات برنامه ی درسی  (651

درستاست. ، کتاب های درسیسنجش ی حوزه در  منظور از تغییرات برنامه ی درسی  (652

سنجش تکوینی، ...................  است. یریادگی یمنظور از سنجش برا  (653

درستاست. سنجش تکوینی،  یریادگی یمنظور از سنجش برا  (654

سنجش تکوینیمنظور از سنجش برای یادگیری کدام نوع سنجش است؟   (655

درستانتخاب است.منظور از نظریات روانشناسی در مولفه های تاثیرگذار برسنجش ،   (656

انتخابمنظور از نظریات روانشناسی در مولفه های تاثیرگذار برسنجش ، کدام مورد می باشد؟   (657

درستشود. یم دهیسنج لیاهدافش با سنجش اص %90 یهنر و فن آور یموضوعات درس  (658

نحوه ی واکنش دانش آموز و عملکرد حافظهمولفه های اثرگذار بر بازخورد در کدام گزینه آمده اند؟   (659

فیبا توص یریادگی زانیکردن م یکممهم ترین کار راهنمای توصیف عملکرد کدام مورد است ؟   (660

نادرستو قضاوت. یابیبا ارزش یریادگی زانیکردن م یعملکرد، کم فیتوص یکار راهنما نیمهم تر  (661

درست و قضاوت. یابیاست نه با ارزش فیبا توص یریادگی زانیکردن م یعملکرد، کم فیتوص یکار راهنما نیمهم تر(662





مشاهده کیاست که در تکن یاز موارد یکی یشیگرا ای یموضوع نگرش کیتوجه دانش آموزان به  زانیم  (663

درستشود. یسنجش م

نادرست.داده شود کسانیبهتر است  پاداش به کل گروه  یدهد در انجام کار گروه ینشان م یپژوهش جینتا  (664

داده شود بلکه به تالش کسانیپاداش به کل گروه  دینبا یدهد در انجام کار گروه ینشان م یپژوهش جینتا  (665

.تک تک افراد پاداش داده شود
درست

چه کاری می توانی انجام بدهی؟نتیجه ی سنجش عملکرد پاسخ به کدام سوال می دهد؟   (666

آموزش کارآمد.خواهد بود .................نتیجه ی سنجش موثر در کنار باز خورد موثر   (667

آموزش کارآمدنتیجه ی سنجش موثر در کنار باز خورد موثر کدام گزینه خواهد بود ؟  (668

درستباشد. یجامع م یسنجش ها یاثر گذار در طراح یاز تفاوت ها یکی نحوه درک و فهم  (669

درست نحوه نمره گذاری در حوزه تشریحی به صورت عینی نباشد بلکه با مقیاس های درجه بندی نمره گذاری شود.(670

بازخوردحافظه ، مولفه های اثرگذار بر .............. می باشند.نحوه ی واکنش دانش آموز و عملکرد   (671

درستنحوه ی واکنش دانش آموز و عملکرد حافظه ، مولفه های اثرگذار بر بازخورد می باشند.  (672

درستنظریه های یادگیری بر پایه فلسفه های یادگیری به وجود آمده اند.  (673





رفتار آینده ی دانش آموزوضعیت جاری عاطفی کدام مورد را می تواند پیش بینی نماید؟   (674

دانش آموز ی ندهیرفتار آمی تواند ................... را پیش بینی نماید. جاری عاطفیوضعیت   (675

درستمی تواند رفتار آینده ی دانش آموز را پیش بینی نماید. وضعیت جاری عاطفی  (676

وقتی به دانش آموزان اجازه دهیم تا حالت بدنی طبیعی خود را حفظ کنند کدام یک از اصول سنجش جامع  (677

تالش جسمانی اندکرعایت کرده ایم ؟را 

کینزد یخود را حفظ کنند اصل اندازه و فضا برا یعیطب یتا حالت بدن میبه دانش آموزان اجازه ده یوقت  (678

نادرست.میکرده ا تیشدن و استفاده را رعا

فهرست کردیرو میدر نظر گرفته ا یدرجه بند اریهر مع یو برا میرا دار ارهایمع یدر جدول نمره ده یوقت  (679

نادرست.میده یرا انجام م یوارس

کدام یک از رویکرد میدر نظر گرفته ا یدرجه بند اریهر مع یو برا میرا دار ارهایمع یدر جدول نمره ده یوقت  (680

مقیاس درجه بندیهای نمره دهی را انجام می دهیم ؟

رویکرد مقیاس میدر نظر گرفته ا یدرجه بند اریهر مع یو برا میرا دار ارهایمع یدر جدول نمره ده یوقت  (681

درستدرجه بندی را انجام می دهیم.

رویکرد ................... میدر نظر گرفته ا یدرجه بند اریهر مع یو برا میرا دار ارهایمع یدر جدول نمره ده یوقت  (682

یدرجه بند اسیمقرا انجام می دهیم.

مقاصد یادگیری و پیامدها را ذکر می کنیم مقیاس درجه بندی صورتوقتی در جدول نمره دهی یک هدف و   (683

نادرستگرفته است.





وقتی در جدول نمره دهی یک هدف و مقاصد یادگیری و پیامدها را ذکر می کنیم رویکرد راهنمای توصیف  (684

درستعملکرد صورت گرفته است.

را ذکر می کنیم کدام یک از رویکرد هایوقتی در جدول نمره دهی یک هدف و مقاصد یادگیری و پیامدها   (685

راهنمای توصیف عملکردنمره دهی صورت گرفته است ؟

ویژگی زیر مربطو به کدام نوع آزمون است ؟  (686

چند گزینه ای "به صورت مستقیم تعداد زیادی از اهداف و میزان رسیدن به آنها توسط دانش آموز را می تواند بسنجد. "

مواردهمه ویژگی سنجش تکوینی کدام است ؟  (687

همه ی مواردکدام است ؟ویژگی سنجش تکوینی   (688

ویژگی عاطفی همان احساس و هیجان هستند که دارای شدت، جهت و هدف هستند و معمولی و نوعی می  (689

درستباشند.

همه ی مواردویژگی های عاطفی در کدام گزینه آمده است ؟   (690

درستهدف از سنجش تراکمی مستند سازی و گزارش دهی است.  (691

نادرستشود. یمحقق م یدانش آموز در سنجش تراکم یریادگی یهدف بهبود و توسعه   (692

درستشود. یمحقق م تکوینیدانش آموز در سنجش  یریادگی یهدف بهبود و توسعه   (693

زمان انتظار کیتکن؟ یابد می تحقق شواهد استخراج تکنیکهدف پرورش دادن میزان تفکر دانش آموز با کدام   (694





درست.ابدی یتحقق م یو قضاوت در سنجش تراکم یهدف گزارش ده  (695

نادرست.ابدی یتحقق م تکوینیو قضاوت در سنجش  یهدف گزارش ده  (696

رفتاری و شناختیباشند. یشامل ............. و ............. م یآموزش یهدف ها  (697

درستباشند. یمرفتاری و شناختی شامل  یآموزش یهاهدف   (698

تکوینی، تشخیصی، تراکمیهدف های سنجش در کدام گزینه آمده اند؟  (699

تکوینی، تشخیصی، تراکمیهدف های سنجش در کدام گزینه آمده اند؟   (700

قالب متنسواالت سنجش در کدام بخش قالب و طرح آزمون مورد توجه قرار می گیرد ؟هم ترازی   (701

نادرستتوانند اثرگذار و اثر بخش باشند. یبازخوردها م یهمه   (702

آزمون ها، سنجش هستند و آزمون ها در دل سنجش یهمه  د،یتوان آزمون نام یسنجش ها را نم یهمه   (703

.ها قراردارند
درست

کار گروهی..............همه ی موارد ذکر شده از منابع به دست آمدن داده ها هستند به غیر از   (704

همه ی مواردهوش مصنوعی در کدام مورد می تواند به آموزش و پرورش کمک نماید ؟   (705





سه.استوار است هیپا.............. دانش آموز بر  یریادگی  (706

ارزشیابیباشد؟ یسه مورد  نم  نیجزو ا نهیاستوار است کدام  گز هیدانش آموز بر سه پا یریادگی  (707

 یک رهبرآموزشی با کمک کدام شیوه می تواند کاری کند که سنجش های عملی در کالس اتفاق بیفتد؟(708
فضای حمایتگری برای اجرای روش های نوین

سنجش به وجود آورد.

نادرست.میهدف مشخص کن کیهر فرد در گروه  یاست که برا نیا یاز اصول کار گروه یکی  (709

آمیخته ی بدون برنامه ریزی مشاهده غیر رسمی است از این طریق کدامیکی از راهبردهای سنجش تکوینی   (710

همه مواردگزینه مورد سنجش قرار می دهیم؟

روش های یکی از گام های مسیر توسعه حرفه ای معلمان این است که باید اهداف و مهارت کاربرد انواع  (711

درستسنجش موجود را داشته باشند.

یکی از گام های مسیر توسعه حرفه ای معلمان این است که باید فضای حمایت گر برای روش های نوین  (712

نادرستسنجش به وجود بیاورند.

یریادگیبهبود و توسعه یکی از مواردی که در تحلیل مبتنی بر داده ها اهمیت دارد، ....................... دانش آموز است.  (713

درستیکی از مواردی که در تحلیل مبتنی بر داده ها اهمیت دارد، بهبود و توسعه یادگیری دانش آموز است.  (714

محدود.است.................... یکی از ویژگی های سنجش تراکمی این است که مشارکت دانش آموز در آن   (715





درست.آموز در آن محدود استیکی از ویژگی های سنجش تراکمی این است که مشارکت دانش   (716

نادرست.محدود استنایکی از ویژگی های سنجش تراکمی این است که مشارکت دانش آموز در آن   (717



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را  
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
       ( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید. )  

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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