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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 
مشارکتاست. تیخالق سازنه ی................ زم  (1

اهداف یادگیری باشد؟ ی م  نهیمعادل کدام گز «ی »انتظارات عملکرد(2

همیاریباشد؟وم میمعادل کدام مفه « سازیتیم»(3

پایان جلسهشود؟ ی جلسه کالس اطالق م ک یاز  ی به چه زمان یجمله اهداف کی  انیدر ب ط«ی»شرا(4

خاتمه  -کرهیپ -مقدمه اند؟ درس کدام   کی یاجزا(5

همدلی. باشد ی مفهوم .............. م انگریب  یبر منافع فرد ی ارجح قرار دادن منافع جمع(6

تفکر کردن آموز نام برد. دانش  یر یادگیبه عنوان قلب نظام  توانی از ............. م(7

همیاریآن گروه از نوع ................. است. ی اعضا تیباشد، فعال یگروه مبنا خرد جمع ک یاگر در (8

توسط معلم  یدرس  یهابرنامه  ق یتلفباشد؟ د یچه با ه،یکالس چندپا ک یاقدام معلم در  نیاول(9

گیری قابل اندازه.................. باشند.  د یاهداف طرح درس با  (10
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 تضاد مثبت  ؟ شوده میمنظرهای مختلف با یک هدف مثبت، چه نامید بررسی و بحث در مورد یک موضوع خاص از   (11

 سنجش آغازین . ردیپذ ی آموزان توسط ................... انجام مدانش د یو جد  ی قبل یهای ر یادگی وند یپ  (12

 مقیاس  ست؟یها در چپژوهش ریبا سا یپژوهتفاوت اقدام   (13

 ملکردی ع هستند.  محورت یموقع  ی فی ....................، تکال فیتکال  (14

 ورزی دست . باشد ی مفهوم .................. م  انگریعلم و تجربه ب ق یتلف  (15

 اهداف یادگیری  باشد؟ ی چه م  ،یجزء ثابت هر نوع طرح درس با هر ساختار  (16

رود دانش آموز پس از پایان این جلسه بتواند یک مسئله تناسب معکوس را  انتظار میجمله اهدافی »در   (17

 ، حل مسئله تناسب معکوس مصداقی از کدام است؟ «در سطح کاربرد انجام دهد 
 عملکرد

 تعیین اهداف یادگیری  شوند؟ی کدام مورد در نظر گرفته م ن ییدر تع اریعملکرد و مع ط، یسه مفهوم شرا  (18

 اهداف هاست؟ طرح درس  انواعی کدام عنصر طرح درس، جزء ثابت تمام  (19

 سازگاری شود؟ی محسوب نم یگذارهدف یاز عناصر الگو  نه ی کدام گز  (20

 شود؟ی محسوب نم ی ورزدست  قیاز مصاد نه ی کدام گز  (21
  یبر مبنا یریگم یو تصم یآموز دانش  یهاگروه  لیتشک

 ی خرد جمع
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کدام مفهوم   انگریگروه ب س یرئ ایگروه از سرپرست  یهات یآموزان و مطالبه همه مسئولدانش   یبند گروه   (22

 همکاری باشد؟ ی م

 درس در کالس   یاجرا تیریمد  کالس درس به چه معناست؟ تیریمد   (23

 معلم و دانش آموز  ............... و ................. است.  ن یمشترک ب یعمل هیچندپا یهاکالس درس در کالس  تیریمد   (24

 گر تسهیل است. .................درسی ملی، نقش معلم در کالس درس نقش مه مطابق برنا  (25

 ؟ ستیچ یر یادگیاهداف  نییدر تع  ط یمنظور از شرا  (26
در آن اتفاق    یر یادگیکه  ی و امکانات هات یمحدود

 . افتد ی م

 نویسیهدف ست؟یچ یسیعنصر طرح درس نو  نیترمهم  (27

 تعقل   ای یورز عقل آن هستند، کدام است؟ نه یموظف به فراهم کردن زم یدرس  یهاکه برنامه  ی هدف نیترمهم  (28

 طرح درس  نامند؟ی آموز را چه مدانش ی ریادگی ی اتینقشه عمل  (29

کدام عمل   سازنه یدر کالس درس، زم  یری ادگی ط یمعلم در کالس و نگاه به شرا  سیتدر وه ی نگاه به ش   (30

 پژوهی اقدام است؟ یپژوهش

 دارزیابی وخ باشد؟ ی به کدام مفهوم م ینگاه اخالق  «، ییواژه »خودپاال  (31

پژوهشی  - تمرینی . باشد ی آموز مدانش  ی ریادگ ی................. توسعه  فیو تکال  یر یادگی تی ............... تثب فی تکال فهیوظ  (32  
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اریمع  -عملکرد -ط یشرا.شودی م  لیاز سه بخش ................ و .................. و ................ تشک یسینوهدف  (33

تصویرسازی شود؟ی به کدام روش انجام نم یسینوهدف  (34

ارائه بازخورد ست؟ یچ ی آموزدانش ف یمعلم در تکل  یهنرمند   (35

ی محل هیچندپا یهاکالس دارد؟  هات یدر انجام فعال  یشتر یعمل ب یمعلم در کدام نوع کالس آزاد  کی  (36
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