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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 
2و    1مورد انجام داد؟ یمیو کار ت ی کار گروه د یچرا با یاز نظر اجتماع(1

ست؟ یچ ی کار گروه  فیتعر(2
تیفعال ک یتا  کنند ی که در کنار هم تالش م ی فرادا

.اموزند یب گریکد ی مشترک را انجام دهند و از 

 ست؟ی( در چی میآموزان( و روش )مسابقه تدانش   یمیت شرفتیپ یهاتفاوت روش )گروه (3
و کنند ی ان در آزمون شرکت م آموز، دانش 1در روش 

.کنند ی شرکت م یدر مسابقات هفتگ   2در روش 

در   _CIRC__COTATION2  -یمشارکت یق یقرائت و نگارش تلف_COTATION2__در روش (4

 دهند؟ ی را انجام م ییهات یم چه فعالزمان آموزش گروه اول توسط معلم، گروه دو
نگارش داستان و   ،یهمخوان رینظ  یشناخت یهاتیفعال

.دهند ی ... انجام م 

–م یگرفتن از ت ی اریبا  ی انفراد ی ریادگی_COTATION2__در روش   (5
TAT__COTATION2_  رفع اشکاالت سواالت آزمون گروه  باشد؟ ی م  یاچه مرحله یو گروه ی فرد یهاآزمون یمرحله بعد از برگزار

لیپس از تشک _COTATION2__گساویج یمشارکت  ی ریادگی_COTATION2__در روش   (6

م یکار در ت م یارائه اجزا و تقسرد؟ یپذ ی صورت م  ی تیچه فعال ، یکالس  یهام یت

در نهیگروه باشند، کدام گز کی در   یمیآموزان اصرار داشته باشند که دوستان صمکه دانش   یدر صورت  (7

باشد؟ یم  ح یصح یمرب  م یمورد تصم

اما از قبل به   دهد ی کار اجازه م  ی در ابتدا  یمرب

افراد به   یی جا به جا تیکه مسئول  د یگوی آموزان مدانش

. باشد ی م  یعهده مرب
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 خالقانه  یهاپرسش یطراح باشد؟ ی م  حیصح نه یمحتوا کدام گز ی در مرحله طراح ی کار گروه  ند یدر فرآ  (8

 باشد؟ی به چه صورت م یمیو ت ی دارد، کار گروه م یمسأله تقس  4که   یاضیدر کاربرگ ر  (9

ها به صورت همزمان هر مساله  همه بچه  ی در کار گروه

  م یافراد ت نیسواالت ب یم یدر کار ت ی ول خوانند ی را م

 .شودی م م یتقس

 شودی محاسبه نم ی نمره فرد باشد؟ ی نم حیصح نهیکدام گز ی کار گروه ند ی در فرآ  یکم  یابیدر مورد ارز  (10

 هایها توسط همکالس برگه  ح یتص - مرحله 6 باشد؟ ی م  ریز یهانه یاز گز کیچند مرحله دارد؟ مرحله پنجم آن کدام یاروش آموزش برنامه   (11

  - محتوا  یطراح - یطیمح ی آماده ساز - هی اول یطراح .دهد ی را در کالس درس نشان م یکار گروه  ند یفرآ یی مرحله ابتدا4 نه ی کدام گز  (12

 ی قانون گذار 

 ی میکار ت  ند یدر فرآ  یاهداف اموزش  . کند یدر دبستان را اشاره نم  یمیبه هدف از کار ت ی به درست نه ی کدام گز  (13

  م یهدف مشترک وجود دارد اما مانند ت یر کار گروه  باشد؟ ی نادرست م ی میو کار ت  یدر مورد تفاوت کار گروه  نه ی کدام گز  (14

 ندارد.  ت یآرمان مشترک اهم

 ها گروه   نیرقابت ب جادیعدم ا . باشد ی نم حیصح یو گروه یمیدر کار ت   یمرب ازیمورد ن یها یی در مورد توانا نه ی کدام گز  (15

 2و  1گزینه  دهد؟ی نشان م یمیو ت  یاستفاده از کار گروه لیدال نه ی کدام گز  (16
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 روش آموختن با هم  دارد.   یترق یعم ریتأث ی ریادگی بر  ریز یهااز روش  کیکدام  (17

 ها و زمان کم کالس درس آموزش  یحجم باال . باشد ینم حی ما به کالس درس، صح یهاعدم ورود آموزش  لیدر مورد دال  ریز یهانه یاز گز کیکدام  (18

 باشد؟ ی به چه صورت م _COTATION2__یپژوهش گروه _COTATION2__مراحل روش   (19
مطالعه هر بخش   -کوچک یدرس به واحدها م یتقس

 کالس  ایارائه هر بخش در گروه  - توسط هر فرد

 است؟ نه ی ( کدام گز(STAD)آموزان دانش  ی میت شرفت یپ یها)گروه  یمشارکت  ی ریادگیمراحل نوع   (20
گروه   لیتشک  -آموز برترارائه درس توسط دانش 

 ی آزمون گروه - مطالعه
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