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 پــاسخ صحیح ســـــــوالـات ردیف
 حضرت امام علی )ع( از کدام معصوم است؟ "مطلب به مراتب بهتر از تکرار و خواندن آن است کیارزش درک و فهم "  (1

 مهارت اهداف یادگیری کدام حوزه است؟ جزو  «استفاده کند، اجرا کند،به کار بندد »  (2

 استدالل کدام حوزه است؟ یریادگیجزو اهداف «  کند یلیبسازد، تحل هیفرضاستنباط کند، »  (3

4)  
مختلف را به  ریو دانش آموز ارتباط تصاو میبه دانش آموزان نشان ده وستهیپ ریرا با کمک تصاو یاگر داستان»

 تیفعالاز مهارت ها و  کیمربوط به کدام  تیفعال نیا« کند یهم ربط دهند و شروع به صحبت درباره آن م

 است؟ یشنهادیپ یها
 داستان به هم ریخته-مهارت گوش دادن

 دانش است؟ حوزه کدام یادگیری اهداف جزو  «بداند، یادآوی کند، فهرست کند »  (5

 بازخورد ست؟یچ یریادگی یاددهی تیهدا ندیفرآ یابزار اساس  (6

 الف و ب زینه است؟ابزار مناسب برای اندازه گیری مهارت اجرای عمل در یک حوزه خاص کدام گ  (7

 ایجاد توانایی برای سازش با چالش ها از دیدگاه پیاژه هدف یادگیری چیست؟  (8

از کدام نوع ارزشیابی جهت ارتقا دانش آموزان به کالس باالتر و یا حتی اعطای بورس تحصیلی می توان   (9

 تشخیصی  استفاده کرد؟



 



 

 هدفمند کردن اطالعات جمع آوری شده ست؟اساسی ترین هدف پوشه کار از منظر ابزار ارزشیابی چی  (10

 یریادگیکدام طبقه از اهداف  فیتعر لیو روبرو شدن با مسا یریگ میتصم یبرا هیپا یادیاستفاده از دانش بن  (11

 استدالل مفاهیم باشد؟ یم کنزیاست

 4 در نظر گرفته است؟ یریادگیاهداف  یچند طبقه را برا گنزیاست  (12

اطالعات چگونگی انجام کارها و مهارت های مربوط به موضوعات، به کدام حوزه از طبقه بندی اهداف استیگنز   (13

 دانش اشاره دارد؟

 یداریدرک شن-یداریشن تیترب آن حاصل خواهد شد؟ پی در هم..………… فتدبی اتفاق درست.………اگر   (14

کلمه 12 یرا مطالعه کرده باشد و هر سطر دارا یسطر از متن80مطالعه  قهیدق10در مدت  یاگر دانش آموز  (15

 96 آمده است؟ نهیباشد سرعت مطالعه دانش آموز در کدام گز

 آزمون کتبی عملکرد وآزمون واقعی عملکرد شود؟ یاستفاده م ییزمون هامنظورازچه آ نیا یشود برا یریاگرعملکرد فقط توسط آزمون اندازه گ  (16

 درست و صحیح خوانی-یروخوان سطح در خواندن..................................است و گام اول آن................................متن است. نیاول  (17

 گزینه الف و ج است؟ نهیمشروط بر کدام گز ،یزندگ طیسازش با مح ییتوانا جادیا  (18

 بازخورد موزون  این باز خورد اخیراً در بین معلمان رایج شده است  (19

 بازخورد های عاطفی هستند یقیبازخوردها عمدتا تشو نیا  (20



 



 

دارد، چرا که  یبا ارزش گاهیجا یفیتوص یفیک یابیدر ارزش»باشد؟  یجمله در مورد کدام نوع بازخورد م نیا  (21

 یندیفرآ یبازخوردها «است. یریادگی ندی، بهبود فرآ یابیهدف مهم ارزش

حوزه  کدام به«دیسیمسأله بنو کی یبرا دیجد یحل ها ،راهیچند رقم میاستفاده از تقس با»یریادگیهدف  نیا  (22

 تولید داللت دارد؟ یریادگی

 دانش داللت دارد ؟ یریادگیبه کدام حوزه «کند   ییآن را شناسا یاعداد و رقم ها مفهوم»یریادگیهدف  نیا  (23

 همه موارد باشد؟ یشامل چه موارد دیبا ردیگ یکه در پوشه کار قرار م یآثار  (24

 بافت مساله شود؟ یم لیدف و خسته کننده تبده یب نیتمر کیبدون داشتن کدام قسمت به  یآزمون عملکرد  (25

 معلم ،والدین ،دانش آموز .کند می نمایان................. برای را یادگیری اهداف  آزمون عملکردی  (26

 بند نویسی-پایه سوم آموزش نگارش در چه پایه ای و با چه فعالیتی شروع می شود؟  (27

 ارائه رهنمود : تست ازآنچه بازخورد را پویا و سازنده می سازد عبار  (28

 تشخیصی دانش آموزان داشت؟ یها یاز کج فهم یقیدق ریتوان تصو یها م یابیاز ارزش کیبا کدام   (29

 بازخورد توصیفی شود. یم ایرشددهنده و پو ،یابی، ارزش ----با وجود   (30

جزء کدام نوع  "را بفهمیدخترم بعد از نوشتن هر جمله، آن را با صدای بلند بخوان تا اشکاالت جمله "بازخورد   (31

 فراشناختی بازخورد است؟



 



 

 الف و ب بازخورد باید بر چه مواردی متمرکز باشد؟  (32

 از منظر محتوا باشند؟ یبازخورد م یجزء کدام نوع از انواع طبقه بند یفراشناخت یبازخورد ها  (33

 کالمی. شفاهی ست؟یچ یفیتوص یبخش اعظم بازخورد ها  (34

 سنجش ساختارمند ، آزمون عملکردی به دو نوع واقعی و کتبی تقسیم شده است؟ "نیکتو"ش عملکرد بر اساس کدام فنون؛ سنج  (35

 الف و ب کرد؟ استفاده توان می  برا ی اندازه گیری عملکرد دانش آموز از کدام روش سنجش عملکرد  (36

تحقق  یعات الزم براکدام ابزار اطال یاضیحل مساله در درس ر یتحقق اهداف مهارت ها زانیاز م یآگاه یبرا  (37

 آزمون عملکردی دهد؟ یرا نشان م یریادگیاهداف و عمق 

 رفتاری و دقیق است؟ یبه چه صورت ضرور یآموزش یهدفها انیب ،ینیتکو یابیارزش جیکامل از نتا یریبهره گ یبرا  (38

 یابیعلت ها و معلول ها و ارز لیو تحل ریها، تفس تینوشتن واقع ،یواقعه نگار یدر کدام بخش ها بیبه ترت  (39

 توصیف، راهکار، تفسیر شود؟   یانجام م یمثبت و منف جینتا

گاری استفاده می به چه علت برای ثبت و بررسی مسائلی چون بروز مهارت ها و توانایی ها ی خاص از واقعه ن  (40

 این نوع مسائل عملکردی و رفتاری هستند  شود؟

 گرید یو با همکار یشیهم اند یجلسه  کیدر  ،یعملکرد یآزمون ها ی........... در طراحیبهتر است مرحله   (41

 بازنگری مراحل انجام شود. هیمعلمان هم پا



 



 

 پنج تصمیم مهم در طراحی و تولید پوشه کار چیست؟  (42

تعیین محتوا،تعیین هدف، تعیین مالک انتخاب 

مواد،تعیین جنس و ویژگی های ظاهری، تعیین 

 سازمان

 رده شده است؟آو یبه درست نهینوشتن در دوره دوم در کدام گز یمهارت ها بیترت  (43
-یتیبا بند روا ییآشنا-یفیبا بند توص ییآشنا

 ینوشتن بندها ییتوانا-یریگ جهیبا بند نت ییآشنا

 مختلف

 مستند سازی روند رشد یادگیری تسهیل تصمیم گیری های آموزشی برای بهبود عملکرد یادگیری دانش آموزان از چه طریقی صورت می گیرد؟  (44

 اطالعات متن با استنباط قیتلف ازکدام دو سطح را با هم دارد؟ یبیترک ریتفس  (45

 خواندن و منطقی در تصمیم گیری ها( با کدام یک از مهارتهای زیر همسو می باشد؟ تفکر انتقادی )تفکر هدفمند  (46

 آمده است؟ نهیتقدم دو مهارت گوش دادن در دوره دوم در کدام گز  (47
-افزایش تمرکز بر لحن کالم در متون شنیداری

 درک اطالعات صریح متن شنیداری

 شناختی است؟ یریادگی هیمربوط به کدام نظر یشناخت یندهایبه بعد دانش و فرآ یریادگیاهداف  یبند میتقس  (48

دانش  یریادگی ینوع ازخورد در مورد روش ها و نحوه  نیا»باشد؟   یمربوط به  کدام نوع بازخورد م ریجمله ز  (49

 بازخوردهای فراشناختی «دانش آموزان دارد. تیدر موفق یادیز اریبس ریآموز است و اگرجه تعداد آن محدود است، تاث



 



 

استفاده  یابیاز کدام نوع ارزش یکردن مراحل مختلف طرح آموزش ادهیمعلم در پ قیتوف زانیجهت سنجش م  (50

 تکوینی د؟  شو یم

جهت قضاوت درباره اثربخشی کار معلم و برنامه درسی یا مقایسه برنامه های مختلف درسی با یکدیگر از کدام   (51

 تشخیصی نوع ارزشیابی استفاده می شود؟

 تمام موارد باشد؟ یتواند بازخورد مناسب ینم« نمره»چرا   (52

 مشاهده شده عیتمام وقا شود؟ یثبت م یدر واقعه نگار یچه اطالعات  (53

 تمام موارد باشد؟ یم نفعیذ یدر آزمون عملکرد یکس چه  (54

 روش میانه رد؟یگ یدر پوشه کار قرار م یچه نوع آثار  (55

 نیطالق و فوت والد اد،یچون اعت یتوان انجام داد تا دانش آموز را در مقابل عوامل یم یتیچه نوع مداخله و حما  (56

 مداخله توانمندساز کرد؟ داریمقاوم و پا

 سخن بهتر را به زبان آوردن فرمودند؟ انیب ییسخن گو یسوره اسراء کدام شاخص را برا53هیخداوند در آ  (57

 داستان نویسی با صداها چگونه آغاز می شود؟  (58
ای طبیعی و مصنوعی زندگی دانش آموزان به صداه

 .گوش می دهند

 گزینه الف و ج ابد؟ی یتوسعه م یریادگی انیدانش آموزان چگونه در جر اتیتجرب یدامنه   (59

کدام مهارت ها را در  ردیگ یرا به کار م ینگارش یو نشانه ها سدینو یکه نشانه ها را درست م یدانش آموز  (60

 ر دوره اولمهارت نوشتن د کند؟ یم  تیکدام دوره رعا



 



 

 لوازم و تجهیزات باشد. ینم یسنجش کدام مورد الزام فیدر  تکل  (61

 تولید یک راه حل مفید دارد؟ یچه مفهوم یزندگ یواقع تیموقع ایمفهوم سازش  یآزمون عملکرد فیدر تعر  (62

 آمده است : نهیکدام گز یمطهر دیطبق اشارات شه یدر تفکر و تعقل اسالم  (63
مسموع و دانسته های  دانسته های حفظ شده علم

 .است مطبوع علم تحلیلی  تجربی

 لوازم و تجهیزات وابسته است. یو موضوع درس یریادگیبه هدف  ---بخش  ،یآزمون عملکرد فیدر تکل  (64

 بافت مسأله، دستورالعمل باشد. یم یسنجش کدام مورد الزام فیدر تکل  (65

  در تهیه فهرست وارسی بهتر است به چه نکاتی توجه شود؟  (66
ها محدود و قابل فهم باشد، جهت  هیتعداد گو

 انجام داد. یصیو تشخ ینیتکو یابیارزش

 ب باید انجام داد؟در طراحی یک مداخله آموزشی موثر چه مراحلی را به ترتی  (67

 -روش مقابله با مشکل -شناسایی عوامل مشکل

هدایت و ارزیابی  -اقدام و اجرای راه حل موردنظر 

 مداخله

 آزمون مداد کاغذی و منسجم در موضوعات کسب کند؟ یبرداشت کم کی ستیقادر ن رندهیادگیدر کدام آزمون   (68

متفاوت با آنچه به  دیدانش جد دیبه تول یورز شهیبا انددانش آموز  یدر کدام مرحله از مراحل آزمون عملکرد  (69

 خودسنجی پردازد؟ یاو گفته شده م



 



 

 فهرست وارسی کرد؟ نییرا در عملکرد شخص مورد سنجش تع ییها یژگیتوان و یم ،یدر کدام نوع از فنون مشاهده ا  (70

 گزینه ب و ج درست است در هر تکلیف آزمون عملکردی کدام مورد الزامی است ؟  (71

 یذات یژگیعدم اشاره به و نشده است؟ تیدانش آموز به علت چپ دست بودن، کدام اصل بازخورد رعا یدربدخط  (72

 فرم راهنمای توصیف عملکرد -تکالیف  دو بخش اصلی آزمون عملکرد کدام مورد است ؟  (73

 درک متن آمده است؟ نهیسطح دوم خواندن در کدام گز  (74

 کند؟ یم به معلم یچه کمک یسنجش مشاهده ا  (75
رفتار  یابیارز -مختلف دانش آموزان  یها تیموقع

 دانش آموزان یها

 سواد شنیداری مترادف کدام عبارت زیر است؟  (76
آگاهی هایی که از راه دریچه های گوش و توانایی 

 .خوب گوش دادن حاصل می شود

 دیدگاه از یادگیری طبقات کدام جزو ترتیب  به "ارزشیابی کردن و اجرا کردن استدالل  "شاخص های افعالی  (77

 مهارت -استدالل باشد؟ می استیگنز

 گزینه ب و ج کند؟ یم فایرا ا ییدر سنجش عملکرد چه نقش ها یریادگیشواهد   (78

 اندرسون است؟       .....     طبقه بندی اهداف یادگیری به دو بعد دانش و فرایندهای شناختی مربوط به  (79



 



 

ها و ساختار و اهداف را در  یژگیخواننده بتواند و دانند؟ یز آموزش در خواندن را چه مهدف ا یطرفداران آموزش انتقاد  (80

 ابدیمتن ب

 .............عملکرد از دیدگاه نظریه سازنده گرایی عبارت است از  (81
توانایی رفتار پیچیده آموخته شده به موقعیت های 

 واقعی

 کامل آمده است؟ نهیدر کدام گز یاز روش واقعه نگار نهیعوامل موثر در استفاده به  (82
 دادیرو ایبالفاصله پس از مشاهده واقعه  ستیالزم ن

 .میآن را ثبت کن

 الف و ب ت.عملکرد شامل .............. اس یراهنما فیفرم توص  (83

 نشانه های یادگیری عملکرد شود؟ یم یطراح نهیعملکرد بر اساس کدام گز فیتوص یفرم راهنما  (84

 یادگیریهدف  کند؟ یبر اثر آموزش اشاره نم رندهیادگیمورد انتظار بر رفتار  راتییکدام اصطالحات بر تغ  (85

 بازخوردهای عاطفی کدام بازخوردها عمدتا تشویقی هستند؟  (86

 شده است انیو بقال در سطح تفکر نقاد ب یبرگرفته از داستان طوط ریکدام سوال ز  (87
را  یچگونه طوط دیمرد بقال بود یاگر شما به جا

 د؟یکرد یم هیتنب

 تمرین های کتاب فارسی در مدارس شود ؟کدام فعالیت جزو خواندن مستقل دانش آموز محسوب نمی    (88



 



 

 داستان نویسی با صداها-داستان به هم ریخته کدام فعالیت های ذیل برای تقویت مهارت گوش دادن توصیه می شود؟  (89

 نوشتن بند ست؟ینوشتن در دوره دوم ن یاز مهارت ها نهیکدام گز  (90

 تمرکز بر سطوح باالی یادگیری قعیت یادگیری نیست؟کدام گزینه از ویژگی های سنجش در محیط واقعی و بر اساس مو  (91

 دهد؟ ینشان م یرا به درست یلیتحص شرفتیگزارش پ یبخش ها نهیکدام گز  (92
توجه به  -ارایه تصویری از عملکرد دانش آموزان 

توصیه -جنیه های مختلف شخصیت دانش آموزان

 های بهبود عملکرد دانش اموزان

 -عملکرد فیتوص یراهنما -فیتکل -مالک  -هدف  دهد؟ ینشان م یآزمون عملکرد را به درست یمراحل طراح بیترت نهیکدام گز  (93

 یبازنگر

 است؟ ستیاز چک ل یجامع فیتعر نهیکدام گز  (94
 یژگیو ایعمل و  کیکننده  نییکه تع یفهرست

 است.

 تمام موارد دهد؟ ینشان م یعملکرد را به درست فیتعر نهیکدام گز  (95

 مراحل طراحی آزمون عملکردی را به درستی نشان می دهد؟کدام گزینه توالی   (96
بافت  -دستورالعمل تکلیف -مالک و شواهد-هدف 

 عملکرد توصیف راهنمای  -ابزار و و سایل-مساله

 بازخورد از طرف معلم ست؟ین یجزء اصول بازخورد کالس نهیکدام گز  (97



 



 

 پایه تحصیلی ست؟یپوشه کار ن یابیارزش یجزء مالک ها نهیکدام گز  (98

 ه کار نیست؟کدام گزینه جزء مالک های گزینش آثار دانش آموزان برای پوش  (99
نشان دهنده برترین توانایی ها و آثار برتر مرتبط با 

 انتظارات آموزشی

 درگزارش  ثبت مشکالت رفتاری کدام گزینه جزء نکات محوری در گزارش پیشرفت تحصیلی نمی باشد؟  (100

 الف و ب کدام گزینه جزو تفاوت های آمون های کتبی عملکرد و آزمون واقعی عملکرد می باشد؟  (101

 مهارت ام گزینه جزو طبقه های شش گانه ی هدف های یادگیری شناختی بلوم نیست ؟کد  (102

 مشخص کردن نوع عملکرد کدام گزینه جزو مراحل تهیه فرم راهنمای توصیف عملکرد نمی باشد؟  (103

دارد که  نهیگز کی) سوال اشتباه است اول  ست؟یسخن گفتن در دوره اول ن یجزو مهارت ها نهیکدام گز  (104

 ) اول ( اریمع یزبان فارس تیرعا ست (درست ا

 رهنمود معلم کند؟ یهایش کمک م تیموفق یدانش آموز را در رفع خطاها و توسعه  نهیکدام گز  (105

 تمام موارد باشد؟ یم حیصح گنزیو است گنزیو یدر مورد الگوها نهیکدام گز  (106

 تمام موارد باشد؟ یم حیصح یدر مورد آزمون عملکرد نهیکدام گز  (107

 کند. یم یدانش و درک مطلب را بررس باشد؟ ینم حیصح یدر مورد آزمون عملکرد نهیم گزکدا  (108



 



 

 مواردتمام  باشد؟ یم حیدر مورد بازخورد صح نهیکدام گز  (109

 الف و ب باشد؟ ینم حیدر مورد بازخورد صح نهیکدام گز  (110

 ارزشیابی عملکرد دانش آموزان،ارزشیابی پوشه کار کدام گزینه دیدگاه های ارزشیابی از طراحی و مدیریت پوشه کار را نشان می دهد؟  (111

 گزینه الف و ج ام گزینه صحیح می باشد؟کد  (112

 باشد؟ ینم حیصح نهیکدام گز  (113
طبقه بندی گرانالند بر اساس نوع تکلیف، نوعی از 

 آزمون عملکرد محسوب می شود

 موثرتر است یاز بازخورد شفاه یبازخوردکتب ستین حیصح نهیکدام گز  (114

 دهد؟ یرا نشان ممهارت نوشتن  تیتقو یبرا یشنهادیپ یها تیفعال نهیکدام گز  (115
دفترچه  هیته-کودکان در مدرسه یانتشار نوشته ها

 یخانوادگ

 درستی نشان می دهد؟ به را عملکردی  کدام گزینه کاربردهای آزمون  (116
فراهم سازی اطالعت مفید و جامع حهت طراحی 

 برای معلم -های آموزشی 

  ؟کند یم انیرا ب یاز سنجش مشاهده ا یکامل تر یمعنا نهیکدام گز  (117

 ب و ج   کند؟یرا مشخص م یو تراکم یصیتشخ - ینیتکو یها زآزمونیوجه تما نهیکدام گز  (118



 



 

 تشویق به تفکر انتقادی کدام گزینه ویژگی های اساسی ارزشیابی عملکردی نیست؟  (119

 تولید –رت مها -استدالل  -دانش  کدام گزینه، طبقه بندی اهداف یادگیری از نظر استیگنز را به درستی نشان می دهد؟  (120

 اوریگامی رد؟یگ یپوشه کار قرار نم یکدام مورد در محتوا  (121

 رعایت زبان فارسی معیار سخن گفتن در دوره اول است؟ یکدام مهارت مربوط به مهارت ها  (122

 رعایت زبان فارسی معیار کدام مهارت مربوط به مهارت های سخن گفتن در دوره اول است؟  (123

 تراکمی   رد؟یگیمعلم مورد استفاده قرار م یروش آموزش بیمعا نییآموزش به منظور تع ندیدر فرآ یابیدام نوع ارزشک  (124

 تمام موارد باشد؟ یم گنزیو دگاهیو ابزار سنجش عملکرد بر اساس دجز ریز یاز ابزارها کیکدام   (125

 گزینه الف و ب دهد؟ یسطح تالش کودک را کاهش م ریاز جمالت ز کیکدام   (126

 مکمل  در کالس درس یها تیاستفاده از فعال نشده است ؟ انیسطح سواد خواندن ب شیافزا یبرا ریز یشنهادیپ یها تیاز فعال کیکدام   (127

 افزایش تمرکز شنیداری باشد؟ یگوش دادن در دوره دوم نم یجز مهارت ها ریز یها نهیاز گز کیکدام   (128

 یدانش مفهوم باشد یاندرسون م یدر طبقه بند یریادگیاز موارد  جزء بعد دانش  هدف  کیکدام   (129

 دانش مفهومی باشد یاندرسون نم  یطبقه بند یریادگیهدف   یشناخت یندهایاز موارد جزء بعد فرا کیکدام   (130



 



 

 همه موارد باشد؟ یم یفراشناخت یمهارت ها ریاز موارد ز کیکدام   (131

 روشن سازی هدف از به کارگیری پوشه کار مراحل قبل از جمع آوری مواد برای پوشه کار نمی باشد؟ کدام یک جز  (132

 مساله باعث تولید انگیزه بیرونی می شود ؟ باشد ینوشتن مساله در آزمون عملکرد نم تیجزو اهم کیکدام   (133

 رسیدن پردازش معنایی کدام یک جزو مهارت های گوش دادن در دوره اول نیست؟  (134

 .ارزشیابی مهم ترین کاربرد آن است کدام یک در مورد پوشه کار صحیح نمی باشد؟  (135

 استدالل کند؟ یم فایا یمهم اریدر حل مساٌله نقش بس یریادگی یاز حوزه ها کیکدام  (136

 عاطفی باشد؟ یاز انواع بازخورد م کیجزء کدام  نیفرکلمه آ  (137

 کشف و معناسازی-درک شنیداری گام دوم و آخر در ادراک شنیداری به ترتیب کدام است؟  (138

 پیش داوری نامعقول .گاهی تحویل پوشه کار به معلم سال بعد موجب...................... می شود  (139

 یا هیگوش دادن حاش از انواع گوش دادن است؟ کیلعه کدام مطا نیح یقیگوش دادن به موس  (140

 آزمون کتبی عملکرد مناسب است؟ یچه نوع آزمون عملکرد یطراح یبرا  گنزیاست یالگو  (141

 الف و ب مناسب است؟ یچه نوع آزمون عملکرد یطراح یبرا  گنزیاست یالگو  (142



 



 

 الف و ب مناسب است؟ یچه نوع آزمون عملکرد یطراح یبرا گنزیو یالگو  (143

 مانند......،..........،...........،..........است.ی و تابع عوامل دیگشا یمعلم م یرا به رو یدیچشم انداز جد یمداخله آموزش  (144

 -معلم و دانش آموزان  یها تیها و ظرف تیقابل

 زهیعالقه و انگ -و امکانات موجود  یطیعوامل مح

 دانش آموزان یضعف و قوت ها -دانش آموزان 

 کدام است؟ بیمراحل گوش دادن به ترت  (145
 -افتیدر-دقت وتمرکز حواس-یرارادیغ دنیشن

 ییپردازش معنا

 ابزار و وسایل -دستورالعمل-بافت مساله آمده است؟ نهیدر کدام گز بیآزمون عملکرد به ترت فیمراحل نوشتن تکل  (146

 خود شرفتیروند پ لیتحل ست؟یچ یاستفاده از خودسنج تیمز  (147

 عمیق یادگیری ست؟یچ یدانش آموزان نشان دهنده  یشده از سو ادگرفتهی یکاربرد دانش ها یمشاهده   (148

مشخص کردن شاخص ها و اختصاص رتبه یک به کامل ترین طبقه، مربوط به کدام شیوه تعیین سطوح   (149

 کلی نگر عملکرد می باشد؟



 



 

مانند  ییانه هادر گذاشتن سرکش نش نرایاز فراگ یدفاتر دانش آموزان متوجه شد تعداد یمعلم کالس در بررس  (150

 کند ابتدا: نوع دانش آموزان اقدام نیا یبرا فیکنند لذا اگر او بخواهد به ارائه تکل یخطا م“ ک، گ”

دانش  یمعلم برا یمختلف از سو یها نیارائه تمر

و  یچون کم دقت یتمرکز بر عوامل مختلف -آموزان 

دانش  ایولبه ا ییها تیارائه فعال -در نوشتن  لیتعج

از عملکرد دانش آموزان در مراحل  یابیارز -آموزان 

 مختلف در طول مدت اجرا طرح

  معلم کالس ششم جهت ارائه تکلیف در رابطه با مفاهیم آتش فشان چه مراحلی را باید در نظر بگیرد ؟  (151
اجرا آزمایش  -تحلیل و تفسیر مفاهیم آتش فشان 

 -موضوع طراحی فعالیت متناسب با  -آتش فشان 

 ارزیابی روند کار و عملکرد دانش آموز

 .کنند رییدانش آموزان اطالعات متن را تغ است؟ نهیکدام گز یداریبه درک شن دنیمقصود از برهم نهادن در رس  (152

 موارد الف و ب منظور از تلفیق در سطوح تقویت تمرکز خوانداری در کدام گزینه ذکر شده است؟  (153

 پایانی منظور از گزارش پیشرفت تحصیلی ، کدام نوع بازخورد است؟  (154

  منظور از مداخله آموزشی چیست؟  (155
لکرد دانش حذف موانع پیشرفت و عوامل ضعف عم

 آموزان

 بازخورد شفاهی باشد یبازخورد م نیو سازنده تر نیموثر تر  (156



 



 

 بازخورد فرآیندی  موثر ترین و سازنده ترین بازخورد می باشد  (157

158)  
کنش دانش آموز به  دیارتباط به دو دسته ......و ......... و از د ینحوه برقرار دگاهیاز د یچهارگانه زبان یمهارت ها

 یو درک  یدیتول _ یو شفاه یکتب شوند. یم می............و ............................. تقسدو مهارت ...

 شناخت واقعی در دانش و مهارت دانش آموزان مهم ترین دلیل برای تنظیم زمانی مستندات و تحلیل آن ها چیست؟  (159

 ست؟یدر پوشه کار چ انتخاب آثار موجود یمالک برا نیمهم تر  (160
آثاری که نقاط ضعف و قوت دانش آموز را نشان می 

 دهد

 الف و ب شود؟ یفاده نمآزمون عملکرد است یطراح ینوشتن نقش ها در سنجش عملکرد در کدام الگو  (161

وقتی خواننده سیر رویدادهای متن را درک می کند و رخدادهای آن را به خاطر می سپارد به کدام سطح تمرکز   (162

 تلفیق دست پیدا کرده است؟

 بهبود یادگیری ..................... است.یابیهدف ارزش  (163

 هدف از فعالیت داستان به هم ریخته کدام گزینه است؟  (164
 طریق از امور توالی سازماندهی و  کردن مرتب

 دادن گوش

 تمام موارد شود؟ یم یشامل چه موارد دیحوزه تول یریادگی یهدف ها  (165

هدف یادگیری با افعال )اجرا کند، به کار بندد،استفاده کند( در کدام حوزه طبقه بندی هدف های یادگیری قرار   (166

 مهارت می گیرد؟



 



 

 مهارتی یادگیری است؟ اهداف نوع کدام جزء  "دهد نشان آزمایش با را شیمیایی یراتتغی آموز دانش "هدف یادگیری  (167

 توصیف پیشرفت دانش آموز و دادن رهنمود یک بازخورد کامل شامل چه بخش هایی می باشد؟  (168

 

 


