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-1کد بین المللی استاندارد که برای تفکیک رشته ها و زیر مجموعه هر رشته می باشد توسط چه سازمانی
تعیین می شود.
الف -سازمان بین المللی کار

ب -سازمان آموزش فنی و حرفه ای

ج -سازمان مدیریت و برنامه ریزی

د -شورای عالی کار

 -2منظور از طرح درس چیست .
الف -مجموعه فعالیتهای مربی در جهت نیل به اهداف آموزشی که قبل از تدریس تنظیم می گردد
ب -مجموعه فعالیتهای روسا برای تحقق اهداف
ج -برنامه ریزی برای آموزش استاندارد
د -هدایت فرایندهای یادگیری
 -3کدام مورد زیر جزءمزایای استفاده از طرح درس نیست.
الف -تقویت توانایی ارائه مطالب

ب -تقویت میزان تسلط مربی به درس مربوطه

ج -رعایت ترتیب منطقی مطالب

د -تعیین میزان موفقیت فراگیران

 -4کدام مورد زیر جزء مدل عمومی تدریس نمی باشد.
الف -فعالیت های قبل از تدریس

ب -فعالیت های ضمن تدریس

ج -فعالیتهای بعد از تدریس

د -فعالیتهای پژوهشی

 -5آمادگی و ایجاد انگیزه  ,متن درس  ,ارزشیابی مرحله ای در کدام بخش از مدل عمومی تدریس مطرح است.
الف -فعالیتهای قبل از تدریس

ب -فعالیتهای ضمن تدریس

ج -فعالیتهای بعد از تدریس

د -فعالیتهای پژوهشی

 -6کدام مورد جزء ارکان طرح درس نیست .
الف – عنوان درس و هدفهای درس

ب -روشهای آموزش

ج -محتوای درس

د -سواالت آزمون

 -7منظور از هدفهای کلی آموزشی چیست.
الف -یادگیریهای مکمل

ب -روشهای آموزش

ج -نتایج پیش بینی شده پایان دوره

د -انگیزه های یادگیری

 -8هماهنگی اعصاب و عضالت در کدام حیطه یادگیری مطرح است.
الف – شناختی

ب -روانی – حرکتی

ج -عاطفی

د -فراشناختی

 -9کدام روش تدریس جزء روشهای اصلی برای آموزش مهارتهای فنی محسوب می گردد.
الف -حل مساله

ب – نمایش علمی

ج – توضیحی

د -اکتشافی
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 – 11کدام مورد زیر از نکات مورد توجه در استفاده از روش سخنرانی نیست .
الف – هدف  ,موضوع و عنوان سخنرانی باید مشخص باشد
ب – مطالعه قبلی درباره موضوع درسی برای فراگیران الزم است
ج – استفاده از وسایل سمعی و بصری الزم است
د – تکرار مطالب و طول کالم برای تثبیت الزم است
 -11کدام مورد زیر جزء معایب روشهای تدریس مربی محورنیست .
الف – تواناییهای فراگیران در نظر گرفته نمی شود

ب -فراگیران را منفعل بار می آورد

ج -یادگیری جنبه تجربی دارد

د -یادگیری جنبه ذهنی و حفظی دارد

 -12در صورت غفلت بخشی از مطالب  ,شاگرد تمام مطالب را از دست می دهد  ,از معایب کدام روش تدریس
است.
الف -مکتبی

ب -سخنرانی

ج -نمایش علمی

د -پروژه

 -13در این روش شاگردان از معلوم به کشف مجهول می پردازند و با استدالل منطقی  ,مفاهیم مجهول را روشن
می کنند.
الف – توضیحی

ب -واحد کار

ج -پرسش و پاسخ

د -سخنرانی

 -14کدام روش زیر از روشهای تدریس بحث نیست .
الف -بحث کنترل شده

ب -بحث آزاد

ج -بحث گروهی

د -بحث ادبی

 -15روش تدریس بحث برای چه کالسهایی مناسب است .
الف02-6 -نفر

ب02 -02 -نفر

ج02-2 -نفر

د 02-8 -نفر

 -16کدام روش تدریس جزء روشهای فراگیر محور است .
الف -توضیحی

ب -مکتبی

ج -نمایش علمی

د -اکتشافی

 -17در این روش تدریس ,مربی شاگردان را با مساله ای مواجه می کند و از آنها می خواهد که راه حل صحیح را
انتخاب کنند.
الف – واحد کار

ب -حل مساله

ج -مشارکتی

د -نمایش علمی

 -18هدف از روش تدریس طوفان فکری چیست ؟
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الف -تقویت استدالل

ب -تقویت قوه تخیل و خالقیت

ج -پرورش حس اعتماد به نفس

د -تقویت حس مسئولیت

 -19براساس نظریه ادگار دیل در خصوص تجارب یادگیری کدامیک از موارد زیر درست است.
الف) تصاویر آموزشی نسبت به تلویزیون تأثیر بهتری بر یادگیری خواهد گذارد.
ب) آموزش رانندگی با استفاده از کتاب و جزوات آموزشی نسبت به خود اتومبیل مؤثر تر خواهد بود.
ج) استفاده از ماکاپ یا برش در آموزش موتور اتومبیل اثربخش تر از کتاب آموزشی است.
د) تصویر آموزشی نسبت به انیمیشن های رایانه ای مطالب را بهتر انتقال می دهد.
 -21تکنولوژی آموزشی در یادگیری چه نقشی دارد.
الف) تکنولوژی آموزشی بین فراگیران ایجاد رقابت می کند.
ب) تکنولوژی آموزشی با بکارگیری مجموعه حواس یادگیری را عینی تر ،مؤثرتر و پایدارتر خواهد نمود.
ج) با استفاده از تکنولوژی آموزشی میزان یادگیری فراگیران را ارزشیابی می کنیم.
د) تکنولوژی آموزشی اهداف یادگیری را بهبود می بخشد.
-21فراهم نمودن شرایط آموزش به گونه ای که فراگیران تجربه ای عینی  ،ملموس و واقعی از محتوای آموزشی
بدست آورند به کدامیک از موارد زیر مربوط می شود.
الف ) روشن نمودن محتوی آموزشی

ب ) خودآموزی

ج ) ایجاد انگیزه و رغبت در فراگیران

د ) تجسم واقعیت

-22کدامیک از موارد زیر جزء پیامدهای بکارگیری تکنولوژی آموزشی محسوب نمی شود.
الف) ایجاد رقابت بین فراگیران
ب) ایجاد انگیزه و ترغیب فراگیران

ج) تجسم واقعیت
د) خودآموزی

 -23در حیطه « روان – حرکتی» از کدام دسته از تکنولوژی های آموزشی زیر استفاده می کنیم.
الف) دیداری

ب) شنیداری

ج) دیداری -شنیداری

د) کاربردی

-24برای ارائه مطلب آموزشی در کالس در قالب چند رسانه ای ( متن  ،گرافیک  ،صدا  ،انیمیشن و تصاویر
ویدئویی ) از چه نرم افزاری استفاده می کنیم.
الف) تری دی مکس

ب) پاورپوینت

ج) فتوشاپ

د) اکسل

 -25برای تهیه تصاویر و پوسترهای آموزشی ،ویرایش آنها ،طراحی موارد گرافیکی چاپی یا غیر چاپی از کدام
نرم افزار آموزشی استفاده می شود.
الف) پاورپوینت

ب) فتوشاپ

ج) فلش

د) تری دی مکس
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-26کدام مورد از ویژگی های تکنولوژی های آموزشی نمی باشد.
الف) متناسب بودن

ب) ساده بودن

ج) واقعی بودن

د) مورد توجه بودن

-27کدام یک از تکنولوژی های زیر به لحاظ تناسب و واقعی بودن برای آموزش نرم افزار رایانه ای مناسب تر
است.
الف) رایانه ( خود نرم افزار )

ب) کتب و جزوه آموزشی

ج) فیلم آموزشی

د) تلویزیون

 .28مراحل اجرای تدریس در حیطه شناختی کدام است؟
الف) ایجاد انگیزه -ارائه اطالعات -آماده نمودن فراگیران -کنترل موفقیت
ب ) ایجاد انگیزه -اجرای کار عملی توسط مربی  -ارائه اطالعات  -کنترل موفقیت
ج) ایجاد انگیزه -ارائه اطالعات -تکمیل اطالعات  -کنترل و ارزشیابی
د) ایجاد انگیزه -ارائه اطالعات -تکمیل اطالعات  -کنترل موفقیت
.29مهمترین نکته در اجرای حیطه روان – حرکتی کدام است؟
الف) آماده نمودن فراگیران از نظر عاطفی و ذهنی
ب) بیان نکات ایمنی کار به فراگیران
ج) رفع اضطراب و نگرانی از شکست در یادگیری فراگیران
د) روش برگزاری آزمون مهارت
. -31در مراحل مختلف تدریس در حیطه روان -حرکتی ،کدام گزینه نادرست است؟
الف) ایجاد انگیزه -کنترل موفقیت
ب) آماده نمودن فراگیران -کنترل و ارزشیابی
ج) نمایش و اجرای عملی توسط مربی -تمرین و اجرای کار عملی توسط فراگیران
د) تمرین و اجرای کار عملی توسط فراگیران -کنترل و ارزشیابی
.-31اینکه باید «قسمت به قسمت جلو رفت و روی نکات کلیدی و مهم تأکید کرد» مربوط به کدام مورد ذیل می
باشد؟
الف) آماده نمودن فراگیران

ب) اجرای کار عملی توسط مربی

ج) اجرای کار عملی توسط فراگیر

د) کنترل و ارزشیابی

. 32انگیزه های میانی و ثانویه از عوامل تحریک انگیزه های اکتسابی در کالس درس به ترتیب کدامند؟
الف) شخصیت مربی -با میل و رغبت تدریس نمودن -چارچوب واضح تدریس
ب) استفاده از وسایل آموزشی  -طرح معما و مسأله – جابجایی و حرکت سنجیده مربی در کالس درس
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ج) چند ثانیه سکوت -ایجاد رقابت در فراگیران -چارچوب واضح تدریس
د) شخصیت مربی -طرح معما و مسأله  -ایجاد تنوع در مبحث آموزش
 -33مطلوب است تعریف سنجش .
الف -فرایندی است مداوم در جهت جمع آوری و تفسیر اطالعات به منظور طراحی در سیستم
ب -فرایندی است که پس از اندازه گیری صورت می گیرد و یک تحلیل جامع و چند وجهی از عملکرد می باشد
ج -فرایندی است که مقدار ویژگی شخص یا شی را تعیین می کند
د -فرایندی است مداوم در جهت جمع آوری و طبقه بندی و تفسیر اطالعات به منظور طراحی در سیستم
 -34هدف کلی نظام ارزشیابی ......
الف -اجتماعی – تربیتی

ب -تربیتی – شخصی

ج -بهبود و تعدیل

د -مدیریتی و تربیتی

 -35فعالیتهای معمول در فرایند ارزشیابی بترتیب
الف -تهیه طرح ارزشیابی – مشخص کردن استانداردها -تعیین هدف
ب -تعیین هدف  -تهیه طرح ارزشیابی – مشخص کردن استانداردها –
ج -تهیه طرح ارزشیابی – تعیین هدف  -مشخص کردن استانداردها
د -تعیین هدف -مشخص کردن استانداردها  -تهیه طرح ارزشیابی
 -36آزمونهای عینی عبارتند از
الف -تشریحی ( انشایی) – کوتاه پاسخ یا پر کردنی
ب -تشریحی ( انشایی) -جور کردنی
ج -پاسخ صحیح و غلط -کوتاه پاسخ یا پر کردنی
د -جور کردنی – پاسخ صحیح و غلط
 -37آزمونی که به شناخت ظرفیت و توانایی فراگیران می پردازد
الف -آزمونهای تشخیصی

ب -آزمونهای مقطعی

ج-آزمونهای مستمر

د -آزمونهای ترمیمی

 -38آزمون ترمیمی عموما بعد از کدام آزمون می آید ؟
الف -آزمون ارتقایی
ج-آزمون مستمر

ب -آزمون مقطعی
د -آزمون تشخیصی

 -39در آزمونی که هدف درک عمق اطالعات فراگیران باشد باید
الف -از آزمون شفاهی استفاده نمود

ب -از آزمون کتبی استفاده نمود

ج -از آزمون عملی استفاده نمود

د -از آزمون تشریحی استفاده نمود
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 -41کدامیک از گزینه های زیر مربوط به زمان اجرا می باشد ؟
الف -آزمون مستمر

ب -آزمون تشخیصی

ج -آزمون ترمیمی

د -آزمون ارتقایی

 -41آزمونی که جواب سواالت در پاسخنامه موجود می باشد
الف -آزمون عینی

ب -آزمون ذهنی

ج -آزمون ترمیمی

د -آزمون تشریحی

 -42در آزمونی که پاسخدهی کارآموز در اثر وضعیت عمومی آن باشد
الف -آزمون کتبی گویند

ب -آزمون شفاهی گویند

ج -آزمون عملی گویند

 -آزمون تشریحی گویند

 -43مفهوم روایی چیست؟
الف -همان عاملی را اندازه گیری کند که در ذهن کارآموز است
ب-همان عاملی را اندازه گیری کند که در ذهن مربی است
ج -همان عاملی را اندازه گیری کند که در ذهن طراح است
د -همان عاملی را اندازه گیری کند که در ذهن مدیریت است
 -44به نظر شما بهترین آزمون در نظام فنی و حرفه ای
الف -آزمون کتبی است

ب -ازمون شفاهی است

ج -آزمون عملی است

د -آزمون ترکیبی است

 -45آزمونی که در آن کارآموز را با مسائل واقعی درگیرمی کنیم
الف -آزمون کتبی – شناسایی است

ب -آزمون کتبی – نمونه

ج -آزمون عملی  -نمونه

د -آزمون عملی شبیه سازی

-46کد بین المللی استاندارد که برای تفکیک رشته هاوزیر مجموعه هر رشته میباشد توسط چه سازمانی تغییر
می گردد.
الف)سازمان بین المللی کار ILO

ب)سازمان آموزش فنی وحرفه ای

ج)سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

د)شورای عالی کار

-47کلمه اصول در استاندارد آموزشی به مفهوم ...................می باشد
الف)داشتن اطالعات کامل

ب)مبانی مطالب تئوری

ج)قدرت انجام کار

د)داشتن اطالعات مقدماتی

-48منظور از طرح درس چیست؟
الف)مجموعه فعالیتهای مربی در جهت نیل به اهداف آموزشی که قبل از تدریس تنظیم می گردد.
ب)مجموعه فعالیتهای روسا برای تحقق اهداف
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ج)برنامه ریزی برای آموزش استاندارد
د)هدایت فرایند های یادگیری
-49سطح ادراک مربوط به حیطه  .......................است.
الف)عاطفی

ب)شناختی

ج)روان-حرکتی

د)رفتاری

-51منظور از هدفهای کلی آموزشی چیست؟
الف)یادگیریهای مکمل

ب)روشهای آموزش

ج)نتایج پیش بینی شده پایان دوره

د)انگیزه های یادگیری

-51کدام مورد ذیل جز مدل عمومی تدریس نمی باشد؟
الف)فعالیتهای قبل از تدریس

ب)فعالیتهای ضمن تدریس

ج)فعالیتهای بعد ازتدریس

د)فعالیتهای پژوهشی

-52کدام مورد جزءارکان طرح درس نمی باشد؟
الف)عنوان درس وهدفهای درس

ب)روش های آموزشی

ج)محتوای درس

د)سواالت آزمون

-53هماهنگی اعصاب وعضالت در کدام حیطه یادگیری مطرح است؟
الف)شناختی

ب)عاطفی

ج)روانی –حرکتی

د)فراشناختی

-54کدام روش تدریس جزءروشهای فرا گیر محوراست؟
الف)توضیحی

ب)مکتبی

ج)نمایش علمی

د)اکتشافی

-55روشی است مناسب که برای مرور مطالبی که قبال آموخته شده و برای پرورش قدرت تفکر واستدالل فرا
گیران بسیار مفید وموثر است کدام است؟
الف)حل مساله

ب)ایفای نقش

ج)پرسش وپاسخ

د)شبیه سازی

-56کدام مورد ذیل از نکات مورد توجه دراستفاده از روش سخنرانی نیست؟
الف)هدف.موضوع وعنوان سخنرانی باید مشخص باشد
ب)مطالعه قبلی درباره موضوع درسی برای فراگیران الزم است
ج)استفاده از وسایل سمعی وبصری الزم است
د)تکرار مطالب وطول کالم برای تثبیت الزم است
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-57در این روش تدریس شاگردان از معلوم به کشف مجهول می پردازندو با استدالل منطقی مفاهیم مجهول
راروشن می کنند.
الف)توضیحی

ب)واحد کار

ج)پرسش وپاسخ

د)سخنرانی

-58مطلوب است تعریف روایی در طراحی سئواالت آزمون؟
الف)همان عاملی را اندازه گیری می نماید که در ذهن کار اموز است
ب)همان عاملی را اندازه گیری نماید که در ذهن مربی است
ج)همان عاملی را اندازه گیری نماید که هدف از دوره است
د)همان عاملی را اندازه گیری نماید که در ذهن طراح است
-59مراحل اجرای تدریس در حیطه شناختی کدام است؟
الف)ایجاد انگیزه-ارائه اطالعات-آماده نمودن فراگیران-کنترل موفقیت
ب)ایجاد انگیزه-اجرای کار عملی توسط مربی-ارائه اطالعات –کنترل موفقیت
ج)ایجاد انگیزه-ارائه اطالعات –تکمیل اطالعات-کنترل وارائه
د)ایجاد انگیزه-ارائه اطالعات-تکمیل اطالعات-کنترل موفقیت
-61تکنولوژی اموزشی در یادگیری چه نقشی دارد؟
الف)تکنولوژی آموزشی بین فراگیران ایجاد رقابت می کند
ب)تکنولوژی آموزشی با به کار گیری مجموعه حواس .یادگیری را عینی تر موثرتر و پایدارتر خواهد نمود
ج)بااستفاده از تکنولوژی آموزشی میزان یادگیری فراگیران را ارزشیابی می کنیم
د)تکنولوژی آموزشی اهداف یادگیری را بهبود می بخشد
-61اینکه باید قسمت به قسمت جلو رفت وروی نکات کلیدی ومهم تاکید کرد مربوط به کدام مورد ذیل است؟
الف)اجرای کار عملی توسط فراگیر

ب)آماده نمودن فراگیران

ج)کنترل و ارزشیابی

د)اجرای کار عملی توسط مربی

-62در حیطه روان حرکتی از کدام دسته از تکنولوژی های آموزشی زیر استفاده می کنیم؟
الف)دیداری

ب)شنیداری

ج)دیداری –شنیداری

د)کاربردی

-63مهم ترین نکته در اجرای حیطه روان-حرکتی کدام است؟
الف)آماذه نمودن فراگیران از نظر عاطفی وذهنی
ب)بیان نکات ایمنی کار به فراگیران
ج)رفع اضطراب ونگرانی از شکست در یادگیری فراگیران
د)روش برگزاری آزمون مهارت
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-64در کدام آزمون شناخت ظرفیت و توانایی فراگیر در جهت هدایت آموزشی فراگیر مورد توجه قرار می
گیرد؟
الف)آزمون ترمیمی

ب)آزمون تشخیصی

ج)آزمون ارتقایی

د)آزمون مقطعی

-65در مراحل مختلف تدریس در حیطه روان-حرکتی کدام گزینه نادرست است.
الف)ایجاد انگیزه –کنترل موفقیت
ب)آماده نمودن فراگیران-کنترل وارزشیابی
ج)نمایش واجرای عملی توسط مربی-تمرین و اجرای کار عملی توسط فراگیران
د)تمرین واجرای کار عملی توسط فراگیران –کنترل وارزشیابی
-66کدام گزینه از ویژگی های تکنولوژی های آموزشی نمی باشد.
الف)متناسب بودن

ب)مورد توجه بودن

ج)ساده بودن

د)واقعی بودن

-67در نظر گرفتن هدف فراگیران از شرکت در کالس مربوط به .................
الف)شرایط انسانی است

ب)شرایط مکانی است

ج)شرایط زمانی است

د)شرایط تنظیم طرح درس است

-68آزمونی که در طول دوره باید اجرا شود  ................است.
الف)تشخیصی

ب)ترمیمی

ج)ارتقایی

د)مستمر

-69هدف از روش تدریس طوفان چیست؟
الف)تقویت استدالل

ب)تقویت قوه تخیل وخالقیت

ج)پرورش حس اعتماد به نفس

د)تقویت حس مسولیت

-71در صورت عدم توجه به بخشی از مطالب.شاگرد تمام مطالب رااز دست می دهد .از معایب کدام روش
تدریس است ؟
الف)مکتبی

ب)سخنرانی

ج)نمایش علمی

د)پروژه

-71فرایندی که مقدار ویژگی های شخصی یا شی را تعیین می نماید  .................می باشد.
الف)سنجش

ب)ارزشیابی

ج)اندازه گیری

د)ارزیابی

-72بهترین آزمون در نظام آموزش فنی وحرفه ای چیست؟
الف)آزمون کتبی

ب)آزمون ترکیبی
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ج)آزمون شفاهی

د)آزمون ترمیمی

-73در آزمونی که مربی قدرت یادگیری انتقال مربیان و تمرکز فکری فراگیر رامی سنجد؟
الف)آزمون تشریحی

ب)آزمون شفاهی

ج)آزمون عملی

د)آزمون کتبی

-74مطلوبست تعریف سنجش.
الف)فرایندی است مداوم در جهت جمع اوری و تفسیر اطالعات به منظور طراحی در سیستم
ب)فرایندی است که پس از اندازه گیری صورت می گیرد و یک تحلیل جامع وچند وجهی از عملکرد است
ج)فرایندی است که مقدار ویژگی شخصی یا شی را تعیین می کند
د)فرایندی است مداوم در جهت جمع اوری و طبقه بندی وتفسیر اطالعات به منظور طراحی در سیستم
-75تقلید ومشاهده مر بوط به
الف)حیطه عاطفی

ب)حیطه روان-حرکتی

ج)حیطه شناختی

د)حیطه رفتاری

-76برای تهیه تصاویر وپوستر های آموزشی .ویرایش انها .طراحی موارد گرافیکی چاپی یا غیر چاپی از کدام
نرم افزار آموزشی استفاده می شود؟
الف)پاور پوینت

ب)فلش

ج)فتوشاب

د)تری دی مکس

-77تهیه طرح درس مربوط به  ..................است؟
الف)فعالیتهای قبل از تدریس

ب)فعالیتهای مربوط به کار آموز

ج)فعالیتهای ضمن تدریس

د)فعالیتهای پس از تدریس

-78روش تدریس بحث برای چه کالسهایی مناسب است؟
الف)32-2نفر

ب)02-6نفر

ج)32-02نفر

د)32-8نفر

-79حفظ ارتباط چهره به چهره به هنگام تدریس با استفاده از کدام یک از تکنولوژی های زیر ممکن است؟
الف)اپک

ب)فیلم استریپ

ج)اورهد

د)اسالید

-81رفع ابهام شامل کدام مرحله از اجرای تدریس در حیطه شناختی می باشد؟
الف)ایجاد انگیزه

ب)ارائه اطالعات

ج)تکمیل اطالعات

د)کنترل موفقیت

-81با میل ورغبت تدریس نمودن یعنی .............................
الف)معرفی درس واهداف ان

ب)پر هیجان تدریس نمودن
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ج)ایجاد رقابت در فراگیران

د)مطرح کردن پرسش وپاسخ

-82الگوی گفتگوی دو جانبه بین مربی و فراگیر مربوط به کدامیک از روشهای بحث است؟
الف)بحث آزاد

ب)بحث کنترل شده

ج)بحث گروهی

د)بحث میان فراگیران

-83کدام گزینه اولین هدف در آموزش را بیان می کند؟
الف)تغییر نگرش

ب)ارتقاء مهارت

ج)بکار گیری دانش

د)مهارت حل مسئله

-84کدام مورد جزء ویژگی های یک مربی نمی باشد؟
الف)ایمان وعشق به حرفه

ب)متعهد بودن

ج)باسواد-سخت گیر وعبوس

د)صبور-منظم ومنعطف

-85سطوح یادگیری در حیطه روان-حرکتی به ترتیب ....................
الف)دقت در عمل-مشاهده وتقلید-اجرای مستقل-تسلط پیدا کردن
ب)اجرای مستقل –دقت در عمل-مشاهده و تقلید –تسلط پیدا کردن
ج)ا–دقت در عمل-مشاهده و تقلید –تسلط پیدا کردن -جرای مستقل
د) مشاهده و تقلید –اجرای مستقل –دقت در عمل -تسلط پیدا کردن
-86روش آموزش "سقراطی" بر پایه کدام یک از موارد ذیل استوار است؟
الف)سخنرانی

ب)بحث و جدل

ج)سوال و جواب

د)بحث گروهی

.-87یکی از عناصر تشکیل دهنده "چهارچوب شرایط" می باشد.
الف)طرح درس

ب)برنامه ریزی درسی

ج)نیاز های آموزشی

د)وضعیت فراگیران

 ...............................-88راهنما و مرجع تدوین درسی محسوب می شود.
الف)برنامه آموزشی

ب)برنامه درسی

ج)هدف های آموزشی

د)طرح درس

-89کدام یک از موارد ذیل با تنظیم طرح درس موثر است؟
الف)روش های اموزشی فراگیر مدار

ب)فرگیران

ج)وسایل اموزشی کاربردی

د)روش آموزشی"بازدید علمی"

-91در فرایند تنظیم طرح درس.............مرتبط با هریک از هدف های درسی نیز باید مشخص شوند.
الف)روش های یادگیری

ب)سطوح یادگیری

ج)سواالت آزمون

د)مسائل
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 -91ارزشیابی یعنی ؟
الف)اجرای آزمون های پیشرفت تحصیلی در مدارس

ب)اندازه گیری هوش استعداد شخصیت

ج)نسبت داد اعداد به افراد و اشیاء بر طبق قواعد

د)قضاوت درباره یک پدیده بر اساس یک معیار

-92تحصیح کنندگان اوراق امتحانات تشریحی معموال به کدام ورقه کمتر از حد خود نمره می دهند؟
الف)اول

ب)دوم

ج)وسط

د)آخر

-93دو عمل عمده ای که تصحیح اوراق تشریحی را تحت تاثیر قرار نمی دهند کدامند؟
الف)آشنایی با صاحب ورقه و نحوه ی پاسخگویی و اولین سوال
ب)عدم اطالع از اصول تصحیح و عدم توانایی در تصحیح اوراق
ج)عدم اطالعاز اصول تصحیح و عدم توانایی در تصحیح اوراق
د)نداشتن تجربه و تمرین کافی در تصحیح اوراق
-94آموزش های فنی و حرفه ای زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی و به شیوه کارآموزی در ایران از چه سالی
آغاز شد؟
الف)از سال0332

ب)از سال0331

ج)از سال0302

د)از سال0301

-95بر اساس نگرش خرد سال آموزی جو محیط یادگیری بایستی به چه گونه ای باشد؟
الف)ارتباطات دو طرفه احترام آمیز
ب)محیط در حد معقول غیر رسمی و دوستانه
ج)متمایل به استبدادی و مبتنی بر رقابت فردی یاد گیرنده ها
د)شیوه رهبری دموکراتیک
-96در مورد اهداف پداگوژی کدام مورد صحیح است؟
الف)توجه به آموزش بر اساس نیاز فراگیران و جامعه
ب)انتخاب روشهای صحیح تدریس بر اساس نظر شخصی معلم
ج)سازماندهی کالس درس به نحوی که فراگیران دروس را حفظ کنند
د) کمک به معلمان که استعدادهاو نیازهای یادگیری فراگیران را به تنهایی و بطور مستقیم تشخیص دهد
-97شالوده تعلیم و تربیت نوین در چه قرونی نهاده شده است؟
الف)قرن 02و06

ب)قرن01و08

ج)قرن01و02

د)قرن08و01

-98شناسایی کمبودها و نقائص و علت و علل کمبودها"از مراحل انجام ..................می باشد"
الف)نیاز سنجی

ب)طراحی
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ج)تدوین

د)ارزشیابی

"-99روش نظام مند برای شناسایی علت تفاوت بین عملکرد واقعی و عملکرد مورد انتظار"تعریف کدام گزینه
است؟
الف)اجرا

ب)نیازسنجی

ج)ارزشیابی

د)تدوین

 "-111فرد بخواهد کارش را بهتر انجام دهد،رشد کند،پست جدید بگیرد،با دیگران فرق داشته باشد یا حقوقش
افزایش یابد"کدام نیاز را مطرح می کند؟
الف)فردی

ب)سازمان یا شرکتی

ج)منطقه ای

د)ملی

 "-111وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی داشتن پروانه کار را برای کلیه کارگران ساختمانی کشور الزامی می
داند"کدام نیاز رامطرح می کند؟
الف)فردی

ب)سازمان یا شرکتی

ج)منطقه ای

د)ملی

-112سوال کردن و اظهار عالقه فراگیر به مطالب درسی نشان دهنده کدام سطح یاد گیری است؟
الف)دریافت کردن

ب)پاسخ

ج)ارزشگذاری

د)سازماندهی

-113مقایسه و بسط و ترکیب ارزش مطالب آموخته شده در کدام سطح عاطفی صورت می گیرد؟
الف)دریافت کردن

ب)پاسخ

ج)ارزشگذاری

د)سازماندهی

-114به اهدافی که فراگیر می تواند توانایی انجام ان را بدست آورد،گفته می شود.
الف)نگرشی

ب)رفتاری

ج)مهارتی

د)دانشی

-115در کدام گام از"تهیه برنامه درسی بر اساس ساختار شایستگی"فعالیت ها و آیتم های شعلی به موضوعات
آموزشی
تبدیل می شود؟

الف)تعیین شغل

ب)تعیین سطح شایستگی

ج)پیدا کردن ارتباط بین شغلی

د)تعریف دوره آموزشی

 "-116مشاهده مستقیم فعالیت ها و رفتار کارگنان و کارگزان در حین کار با هدف نظام مند کردن آموزش و
تجربه توانایی های الزم و سپس بر مبنای آن استخراج اهداف آموزشی"مربوط به کدام روش تهیه و تدوین
برنامه درسی می باشد؟
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الف)تحلیل شغل

ب)تحلیل هدف

ج)طوفان فکری

د)مونتاژ

-117سندی است مکتوب که در آن موضوع آموزش،روشهای تدریس،مواد آموزشی و زمان بندی آموزش بر
اساس اهداف یادگیری تعیین می شود؟
الف)استاندارد مهارتی

ب)طرح درس

ج)برنامه ی مدیریت رفتار کالسی

د)استاندارد پژوهشی

-118در اولویت بندی سطح سه محتوی آموزشی کدام گزینه زیر است؟
الف)مواردی که فراگیر الزم است بداند.

ب)مواردی خوب است بداند.

ج)مواردی که فراگیر بهتر است بداند.

د)مواردی که فراگیر عملی.باید بداند

"-119شکل گیری یک تصویر ذهنی از آموخته ها به کمک وسایل و مواد کمک آموزشی"تعریف دقیق کدام
اصطالح در فن آوری آموزشی می باشد؟
الف)بصری سازی

ب)یادگیری

ج)تداعی

د)ماکاپ

-111قابلیت"بزرگ نمایی باال در نمایش جزئیات"از محاسن کدامیک از وسایل آموزشی است؟
الف)چارت

ب)ویژوالیزر

ج)ماکاپ

د)پوست

-111بخشی یا برشی از یک دستگاه که برای آموزش،نمایش نحوه کار و آزمایش آن دستگاه بکارمی رود،چه می
نامند؟
الف)چارت

ب)پوستر

ج)ماکاپ

د)ویژوالیزر

-112کدام مورد هدف اصلی استفاده از وسایل کمک آموزشی نمی باشد؟
الف)تسهیل در یادگیری

ب)درک و انتقال بهتر محتوی

ج)راحتی مربی

د)در گیر کردن بیشتر حواس

-113وسایل و رسانه ها،ادوات و تجهیزات و مواد آموزشی مکتوب و غیر مکتوب که به منظور تسهیل در یادگیری
فراگیران و دست یابی به اهداف یادگیری توسط مربی به کار می رود...............گویند.
الف)فناوری اموزش

ب)طرح درس

ج)درگیر شدن حواس

د)وسایل و مواد کمک آموزشی

-114در اجرای آموزش مهارتی اولین مرحله از مراحل تکنیک"تعلیم کار"کدام است؟
الف)انجام کار توسط فراگیر

ب)ارائه کار توسط مربی

ج)تجزیه کار

د)کنترل و پیگیری

نمونه سواالت پداگوژی

آموزشگاه سپیدار

www.sepidarac.com
-115قرار دادن فراگیران در جای مناسب به گونه ای که آموزش مربی را ببینند و ترغیب فراگیران به
یادگیری"مربوط به کدام بخشی از تکنیک تعلیم کار می باشد؟
الف)تجزیه کار

ب)آماده سازی و انگیزش

ج)ارائه کار توسط مربی

د)کنترل و پیگیری

-116کدام گزینه مراحل تعلیم کار را به ترتیب بیان می کند؟
الف)تجزیه کار-ارایه کار توسط مربی-کنترل موفقیت-اجرا توسط فراگیر
ب)تجزیه کار-ارایه کار توسط مربی-اجرا توسط فراگیر-کنترل موفقیت
ج)ارایه کار توسط مربی-تجزیه کار-اجرا توسط فراگیر-کنترل موفقیت
د)تجزیه کار-اجرا توسط فرگیر-ارایه کار توسط مربی-کنترل موفقیت
"-117روی تک تک نکات کلیدی تاکید و نکات کلیدی را در هر گام گوشزد کرد"مربوط به کدام مرحله تعلیم
کار می باشد؟
الف)انجام کار توسط فراگیر

ب)ارائه کار توسط مربی

ج)تجزیه کار

د)کنترل و پیگیری

-118مربی فنی و حرفه ای به شخصی گفته می شود:
الف)تئوری و عملی را به خوبی آموزش دهد

ب)مهارت را در حد کمال آموزش دهد

ج)دانش و مهارت و نگرش را آموزش دهد

د)انگیزه الزم برای تدریس را داشته باشد

-119در برگه ای"گام های انجام کار و نکات کلیدی و نکات ایمنی یادداشت شده"مربوط به کدام مرحله از تعلیم
کار است؟
الف)تجزیه کار

ب)آماده سازی و انگیزش

ج)ارائه کار توسط مربی

د)کنترل و پیگیری

-121در کدام نوع آزمون احتمال حدس زدن پاسخ بیشتر است؟
الف)آزمون جور کردنی

ب)آزمون چهار گزینه ای

ج)آزمون صحیح وغلط

د)آزمون کوتاه پاسخ

-121روش بارم بندی در آزمون های عینی به چه صورت است ؟
الف)بارم بندی نسبی

ب)بارم بندی یکنواخت

ج)بارم بندی مختصر

د)بارم بندی مرکب

-122اینکه"آزمون باید با هدفی که برای آن طراحی شده کافی و متناسب باشد"اشاره به کدام ویژگی آزمون
استاندارد دارد؟
الف)روایی

ب)پایایی

ج)تکرار پذیری

د)اعتبار
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-123اگر آزمون طراحی شده در دوره های مختلف نتایج کامال متفاوتی داشته باشد آن آزمون................نیست؟
الف)روایی

ب)پایایی

ج)عینیت

د)هدف

 "-124فرایند مستمر و مداوم جمع آوری اطالعات و تفسیر ان به منظور تصمیم گیری برای برنامه های آموزشی
آتی"تعریف کدام اصطالح است؟
الف)اندازه گیری

ب)سنجش

ج)آزمون

د)ارزشیابی

-125جو محیط آموزشی در فرایند آموزش بزرگساالن چگونه است؟
الف)رسمی

ب)مبتنی بر روش آموزش سخنرانی

ج)مبتنی بر رقابت فراگیران با یکدیگر

د) مبتنی بر احترام و همکاری متقابل

.-126شیوه آموزش در نظام آموزش مکتبی عمدتا بر پایه کدام روش استوار است؟
الف)بحث و جدل

ب)سوال و جواب

ج)سخنرانی

د) رقابت فراگیران

.-127مبنای شکل گیری"تربیت طبیعی"کدام است؟
الف)هدف های آموزشی

ب)الزامات والدین

ج)تمایالت فطری

د)الزامات تربیتی

.-128روش آموزش "سقراطی"بر پایه کدام یک از موارد ذیل استوار است؟
الف)سخنرانی

ب)بحث و جدل

ج)سوال و جواب

د)بحث گروهی

.-129هدف های واقعی از آموزش چیست؟
الف)تدریس

ب)ارائه اطالعات

ج)پدید آوردن دگرگونی و تحول در فراگیر

د)پرورش

"-131برنامه ریزی آموزشی"عبارت است از. ............
الف)تدریس مفاهیم آموزشی

ب)برنامه ریزی ایجاد تغییرات و قابلیت های مطلوب در فراگیر

ج)آماده سازی فضای آموزشی

د) آماده سازی فراگیر برای تغییرات مطلوب

"-131هدف های آموزشی"عبارتند از . ..................
الف)نتایجی که علی القاعده پس از اتمام دوره آموزشی حاصل خواهند گردید.
ب)نتایج حاصل از برنامه آموزشی
د)نتایج حاصل از ارائه جزوات و منابع آموزشی
د)تدریس عبارات و مفاهیم آموزشی
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-132استانداردهای آموزشی. ..............................
الف)را می توان نوعی سند آموزشی تلقی نمود.

ب)بر اساس طرح درس تهیه و تدوین می شوند.

ج)مالک تشخیص نیاز های آموزشی به شمار می روند د) فقط هدفهای کلی آموزش را ارائه می نمایند.
"-133شیوه اکتشافی". ...........................
الف)فاقد هر گونه هر گونه مشارکت بین مربی و فراگیر است.
ب)از جمله شیوه های آموزشی "مربی مدار" است.
ج)نوعی روش آموزش "فراگیر مدار" است.
د)روش آموزش "بازدید علمی" است.
-134طرح درس چیست؟
الف)به طبقه بندی وسائل آموزشی می پردازد.
ب)به کنش ها و واکنش های احتمالی جریان تدریس می پردازد.
ج)روش های مورد استفاده در فرایند تدریس را تجزیه و تحلیل می نماید.
د)نحوه تنظیم محتوای آموزشی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
-135چه زمانی "یادگیری" تحقق می یابد؟
الف)هدف های آموزشی کامال مشخص شده باشند.
ب)فراگیر شخصا برای یادگیری فعالیت نماید.
ج)فضای آموزشی از امکانات مناسب برخوردار باشد.
د)برنامه درسی بصورت منطقی تدوین شده باشد.
-136عنصر ارزشیابی جزئی از فرایند  .....................است.
الف)آموزش

ب)آزمون

ج)اندازه گیری

د)امتحان

............-137به منظور تشخیص کاستی ها و نقایص برنامه آموزشی و یا روش اجرای آن برگزار می شود.
الف)ارزشیابی تشخیصی

ب)ارزشیابی پایانی

ج)ارزشیابی تراکمی

د)ارزشیابی تکوینی

-138روش عمده برگزاری آزمون های کتبی کدام است؟
الف)عینی و ذهنی

ب)چند گزینه ای ،جور کردنی

ج)تشریحی ،چند گزینه ای

د)چند گزینه ای ،صحیح و غلط

-139در فرایند "ارزشیابی " بدوا الزم است نتایج پایان دوره  ...................شود.
الف)امتحان

ب)اندازه گیری

ج)آزمون

د)طبقه بندی
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....... -141برای شناسایی توانائی ها و مهارت های فعلی فراگیر ،پیش از شروع دوره آموزشی مورد استفاده قرار
می گیرد.
الف)آزمون

ب)ارزشیابی تشخیصی

ج)تست های دوره ای

د)سنجش

 -141تدریس "القائی" چه نوع تدریسی می باشد؟
الف)تدریس بر مبنای "بحث و جدل"

ب)تدریس"مربی مدار"

ج)تدریس"مشارکتی"

د)تدریس"فراگیر مدار"

-142هنگام استفاده از روش تدریس"مربی مدار" . ......................
الف)فراگیران کامال فعال هستند.
ب)اندازه گیری بازخورد با مشکل مواجه خواهد گردید.
ج)آموزش بصورت غیر مستقیم انجام خواهد شد.
د)کنترل فراگیران مشکل خواهد شد.
-143استفاده از روش "پرسش و پاسخ" باعث می شود که . .........
الف)فراگیران با سواالت آزمون آشنا شوند.
ب)در ارتباط با زمان آموزش صرفه جویی شود.
ج)فعالیت های ذهنی فراگیران در مسیر مفاهیم آموزشی قرار گیرد.
د)اکثریت فراگیران در وضعیت غیر فعال قرار گیرند.

-144در شیوه "بحث گروهی" وظیفه مربی کدام است؟
الف)با تک تک فراگیران بحث نموده و نظرات آنان را جمع نماید.
ب)موضوع بحث را مطرح نموده و هیچگونه دخالتی در ارائه مباحثات نداشته باشد.
ج)بحث را سازماندهی نموده و در مسیر اهداف قرار دهد.
د)در اواسط جلسه نتایج بدست آمده از بحث را مورد بررسی قرار دهد.
-145در فرآیند استفاده از روش "پرسش و پاسخ" . .............
الف)طرح سوال باید فراگیران را در مقابل یک موضوع جدید قرار دهد.
ب)شروع پرسش ها با طرح سواالت سخت آغاز شود.
ج)هر یک از سواالت باید حاوی چند هدف آموزشی باشد.
د)الزم است همه فراگیران در پاسخگویی به سواالت شرکت نمایند.
-146تعداد نفرات مطلوب برای استفاده از شیوه آموزشی "بحث گروهی" چند نفر می باشد؟
الف)بین  0تا  3نفر

ب)بین  3تا  4نفر

ج)بین  6تا  00نفر

د)بیش از  02نفر
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 -147منشا ایجاد انگیزه در انسان کدام است؟
الف)ساختار فیزیولوژیک

ب)محیط اجتماعی

ج)نیازها و احتیاجات

د)برخورداری از امنیت

 -148کدام یک از عوامل انگیزشی زیر از قابلیت بیشتری برای تحرک فراگیر به یادگیری برخورد دارند؟
الف)فطری

ب)کسب افتخار

ج)رقابت

د)عداوت

 -149کدام یک از تعاریف زیر در مورد مفهوم انگیزه های اکتسابی صادق است؟
الف)به ساختار جسمی انسان مربوط است.
ب)از همان لحظات اولیه تولد انسان شکل می گیرد.
ج)تحت تاثیر شرایط محیطی بوجود می آیند.
د)در طول زندگی تغییر نمی کنند.
 -151دومین مرحله از فرآیند تدریس در حیطه "شناختی" اختصاص دارد به . ......................
الف)تشریح هدف های جزئی درس

ب)تکمیل و تعمیق مفاهیم درسی

ج)طرح مسائل و ابهامات موجود در موضوع درسی

د)ایجاد انگ یزه های میانی

-151دومین مرحله تدریس در حیطه "روان-حرکتی" کدام است؟
الف)آماده نمودن فراگیر

ب)ارائه اطالعات

ج)اجرای کار توسط مربی

د)تقسیم کار به یک سری فعالیت های جزئی

 -152دوره نوجوانی . .........................
الف)به شدت تحت تأثیر نو آوری است.

ب)دوران ثبات ذهنی است.

ج)دوران تثبیت شخصیت است.

د)دوران وابستگی به والدین است.

-153در فرایند "ارزشیابی" بدوا الزم است نتایج پایان دوره  .......................شود.
الف)امتحان

ب)اندازه گیری

ج)آزمون

د)طبقه بندی

 -154ارزشیابی آموزشی در حیطه "عاطفی"  ..................امکان پذیر است.
الف)با مشاهده رفتار فراگیرنده

ب)با تعریف هدف های رفتاری

ج)با تعریف هدف های آموزشی

د) با برگزاری آزمون های تئوری

 -155مفهوم  ..........آن است که ابزار اندازه گیری آموزشی حتی االمکان از ارزیابی های "ذهنی" و "نظری" به
دور باشد.
الف)پایانی

ب)صحت و درستی

ج)عینیت داشتن

د)موثق بودن
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 -156در فرایند آموزش کدامیک از موارد ذیل بعنوان ابزار اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف)آزمون

ب)ارزشیابی

ج)هدف های آزموزشی

د)محتوای آموزشی

 -157کدامیک از عناصر ذیل در ارتباط با اندازه گیری ارزش فعلی یک شخص و یا یک شئ مورد استفاده قرار
می گیرد؟
الف)آزمون

ب)تست

ج)امتحان

د)ارزیابی

 -158وظیفه عنصر ارزشیابی کدام است؟
الف)برگزاری آزمون پایان دوره
ب)برگزاری امتحانات میان دوره و پایان دوره
ج)قضاوت در خصوص چگونگی تحقق اهداف آموزشی
د)مقایسه هدف های رفتاری با نتایج آزمون ورودی
-159انتقال اطالعات هدف اصلی کدام روش تدریس است؟
الف)توضیحی

ب)اکتشافی

ج)سخنرانی

د)مطالعه گروهی

-161یادگیری از طریق مشاهده مدلهای رفتاری,نگرش,عاطفی دیگران و تقلید از آنها به کدام روش تدریس
اشاره دارد؟
الف)بازی

ب)مشاهده مشارکتی

ج)ایفای نقش

د)مطالعه موردی

-161کدام مورد فعل غیر رفتاری است ؟
الف)نوشتن

ب)ساختن

ج)درک کردن

د)تعمیر کردن

-162کدام گزینه از فوائد مطالعه یا درک معنا به طور کامل است ؟
الف)کسب اطالعات و لذت روحی نشاط
ب)پرورش شخصیت کسب اطالعات برقراری رابطه خوب و لذت روحی
ج)برقراری رابطه خوب با کسب اطالعات سودمند
د) کسب اطالعات سودمند و پرورش شخصیت
-163جمله ی (هنرجو از آموزشکاه چه می خواهد ) به کدام مورد اشاره می کند ؟
الف)وجود مهارت

ب)وجود احترام و عالقه

ج)وجود انگیزه

د) وجود عالقه و مهارت
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-164انظباط شخصی یعنی ؟
الف)وسایل کار را در جای خود قرار دهیم
ب)به کار آموزان بفهمانیم که خودشان مسئول یادگیری هستند
ج)به معلم احترام بگذاریم
د)سخن را در جایی که باید بگوییم
 Receiving -165کدام گزینه از حیطه یادگیری است ؟
الف)پاسخ دادن

ب)دریافت و توجه

ج)پذیرش یک ارزش

د)ارزشها

 Valuing -166کدام گزینه از حیطه یادگیری است ؟
الف)سازماندهی ارزشها

ب)پاسخ دادن

ج)ارزشگذاری

د)تجلی ارزشها

-167کدام گزینه جز نیازهای آموزشی نمی باشد ؟
الف)نیازهای آموزشی افراد

ب)نیازهای آموزشی منطقه ای

ج)نیاز های آموزشی ملی

د)قابلیت های مهارت

-168کدام گزینه جزء هدفهای یادگیری در حیطه روان – حرکتی نیست ؟
الف)ظرفیت

ب)مشاهده

ج)تقلید

د) عادی شدن

-169برای تهیه طرح درس آشنایی با موارد زیر ضروری است به غیر از ؟
الف)اهداف درسی

ب)مواد آموزشی

ج)تکنیک های تدریس

د)شرایط جسمی یاد گیرندگان

 -171در جدول برنامه درسی کدام مورد زیر وجود ندارد ؟
الف)ساعات آموزش

ب)نام مربی

ج)روزهای هفته

د)اهداف درسی

-171مهمترین عامل در تدوین طرح درس شرایط  ....................است ؟
الف)فیزیکی

ب)محتوا

ج)انسانی

د) مکانی

 "-172فراگیر به میل خود در فعالیت های اجتماعی شرکت می کند " نشان دهنده کدام سطح از سطوح حیطه
عاطفی است ؟
الف)دریافت و توجه کردن

ب)پاسخ دادن

ج)پایدار شدن

د) سازماندهی ارزشها
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 " -173برنامه ای که در آن روش و ترتیب یا روند و مدت زمان الزم برابر نیل به اهداف تشریح می گردد "
مربوط به کدام اصطالح است ؟
الف)روش آنالیز شغلی و رفتاری

ب)روش آنالیز هدف

ج)روش بحث گروهی

د) روش مونتاژ

-174کدام مورد از شیوه های تدریس مربی محور نیست ؟
الف)مکتبی

ب)سخنرانی

ج)توضیحی

د)مکاشفه ای

 -175در شیوه های فراگیر محور فعالترین عضو کالس  ....................است ؟
الف)معلم

ب)کارآموز

ج)وسایل آموزشی

د)کالس درس

 -176موارد زیر از جمله مزایای بحث و گفتگو هستند به غیر از ؟
الف)کم کردن لکنت زبان

ب)کم کردن کمرویی

ج)از بین بردن ترس

د)از بین بردن خالقیت

 -177از مهمترین هدف های طرح کار یا واحد چیست ؟
الف)کم کردن کار مربی

ب)پرورش حس مسؤلیت و همکاری گروهی

ج)پرورش حس زیبایی

د)انگیزه داشتن

 -178معموال چند درصد مطالب از طریق چشم قابل دریافت هستند ؟
الف) 02تا 02

ب) 02تا 02

ج) 02تا 22

د) 82تا 12

 -179کدام مورد در تعریف وسایل آموزشی درست است ؟
الف)فقط وسایل هستند

ب)فقط مطالب نوشته شده هستند

ج)هم وسایل و هم مطالب نوشته شده هستند

د)فقط وسایل سمعی هستند

 -181در مراحل تهیه و تدوین طرح درس مربی بعد از تعین چارچوب تدوین طرح درس وارد چه مرحله ای می
شود؟
الف)تعین اهداف آموزش

ب)انتخاب تکنیک تدریس

ج)تعین مواد آموزشی

د) تهیه و تدوین محتوای درس

 -181کدام یک از موارد زیر جزء چارچوب شرایط برای تدوین درس می باشد ؟
الف)شرایط زمانی  ،اجرائی  ،مکانی

ب)شرایط زمانی  ،مکانی  ،عامل انسانی

ج)شرایط مکانی  ،مدیریتی  ،شرایط روحی

د) شرایط سازمان  ،زمانی ،مکانی

 -182یکی از عوامل مهم در تدریس موفقیت آمیز چیست ؟
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الف)برنامه ریزی دقیق موضوع درس و حجم آن

ب)انتخاب روشها و فنون تدریس مناسب

ج)تدوین اهداف آموزشی دقیق

د)انتخاب وسایل کمک آموزشی مناسب

-183هنگامی که هدف های جزئی به صورت موازی باهم قرار داشته باشند و ارتباط زنجیره ای نداشته باشند از
کدام تنظیم درس استفاده می کنیم ؟
الف)روش جزء به کل

ب)روش کل به جزء

ج)روش جزء به جزء

د) روش کل به کل

 -184انتظار مربی پس از اجرای آموزش در قالب یک عبارت نوشته می شود"معرف کدام جزء از طرح درس
است؟"
الف)محتوی درسی

ب)روش درسی

ج)اهداف

د) موضوع

-185در اولویت بندی یک محتوی آموزشی "محتوای سطح دو " کدام است ؟
الف)مواردی که فراگیر خوب است بداند .

ب)مواردی که فراگیر بهتر است بداند .

ج)مواردی که فراگیر الزم است بداند .

د)مواردی که اصال الزم نیست بداند

 -186انتقال اطالعات هدف اصلی کدام روش تدریس است ؟
الف)توضیحی

ب)اکتشافی

ج)سخنرانی

د)مطالعه گروهی

 -187یادگیری از طریق " مشاهده مدلهای رفتاری  ،نگرش  ،عاطفی دیگران و تقلید از آنها " به کدام روش
تدریس اشاره دارد ؟
الف)بازی

ب)مشاهده مشارکتی

ج)ایفای نقش

د) مطالعه موردی

 -188کدام موارد فنون و شیوه های به کار رفته در روش آموزش مبتنی بر رایانه نیست ؟
الف)خود آموزی و تمرین کار عملی

ب)بازی های آموزشی و شبیه سازی

ج)حل مساله و نمایش

د) روش اکتشافی

 -189در اجرای آموزش مهارتی اولین مرحله از مراحل تکنیک " تعلیم کار " کدام است ؟
الف)انجام کار توسط فراگیر

ب)ارائه کار توسط مربی

ج)تجزیه کار

د) کنترل و پیگیری

 "-191قرار دادن فراگیران در جای مناسب به گونه ای که آموزش مربی را ببینند و ترغیب فراگیران به یادگیری
" مربوط به کدام بخشی از تکنیک تعلیم کار می باشد ؟
الف)تجزیه کار

ب)آماده سازی و انگیزش

ج)ارائه کار توسط مربی

د) کنترل و پیگیری
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 -191کدام گزینه مراحل تعلیم کار را به تر تیب بیان می کند ؟
الف)تجزیه کار – ارایه کار توسط مربی – کنترل موفقیت – اجرا توسط فراگیر
ب)تجزیه کار – ارایه کار توسط مربی –اجرا توسط فراگیر – کنترل موفقیت
ج)ارایه کار توسط مربی – تجزیه کار – اجرا توسط فراگیر – کنترل موفقیت
د)تجزیه کار – اجرا توسط فراگیر – ارایه کار توسط مربی – کنترل موفقیت
 " -192روی تک تک نکات کلیدی تاکید و نکات کلیدی را در هر گام گوشزد کرد " مربوط به کدام مرحله
تعلیم کار می باشد ؟
الف)انجام کار توسط فراگیر

ب)ارائه کار توسط مربی

ج)تجزیه کار

د) کنترل و پیگیری

 -193مربی فنی و حرفه ای به شخصی گفته می شود که :
الف)تئوری و عملی را به خوبی آموزش دهد

ب)مهارت را در حد کمال آموزش دهد

ج)دانش و مهارت و نگرش را آموزش دهد

د)انگیزه الزم برای تدریس را داشته باشد

 -194در برگه ای " گام های انجام کار و نکات کلیدی و نکات ایمنی یادداشت شده " مربوط به کدام مرحله از
تعلیم کار است ؟
الف)تجزیه کار

ب)آماده سازی و انگیزش

ج)ارائه کار توسط مربی

د) کنترل و پیگیری

 -195اگر هدف از ارزشیابی تعیین میزان یادگیری یک مهارت باشد کدام آزمون زیر کارآمد تر است ؟
الف)آزمون کتبی

ب)آزمون نگرشی

ج)آزمون عملی

د) ارزیابی در محیط

 -196کدام یک از آزمون های زیر ذهنی می باشد ؟
الف)آزمون جور کردنی

ب)آزمون چهار گزینه ای

ج)آزمون صحیح و غلط

د)آزمون کوتاه پاسخ

-197آزمونهایی که فراگیر برای پاسخ به آنها می بایست از محفوظات ذهنی خود استفاده نماید و به مهارت
نوشتن مسلط باشد  ،در کدام گزینه آمده است ؟
الف)آزمون عینی

ب)آزمون جور کردنی

ج)آزمون پاسخ انشایی

د) آزمون چند گزینه ای

 -198در کدام یک از آزمونهای زیر مربی کمترین اعمال سلیقه در نمره دهی دارد ؟
الف)پاسخ انشایی

ب)کامل کردن

ج)کوتاه پاسخ

د) چند گزینه ای
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 "-199پوشش دادن هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن طراحی شده است " دقیقا اشاره به کدام
ویژگی آزمون ها دارد ؟
الف)روایی

ب)پایایی

ج)عینیت

د) قابلیت اعتماد

-211برگزاری آزمون کتبی  /عملی در پایان دوره آموزشی فنی و حرفه ای به منظور سنجش دانش  /مهارت در
کدام سطح از سطوح ارزشیابی " کرک پاتریک " انجام می شود ؟
الف)عکس العمل

ب)یادگیری

ج)رفتار

د)نتایج

-211در لغت نامه معین حرفه ای چنین تعریف شده است:
الف-هنر

ب  -کسب و کار

ج  -منسوب به حرفه

د  -پیشه

 -212به نظر  ..............هدف تعلیم و تربیت باید این باشد که کودک را برای زندگی در نظام اجتماعی موجود
آماده کند.
الف-ژان هنری پستالوزی

ب  -فردریک فروبل

ج  -ژان فردریک هربارت

د  -فرانسیس پارکر

-213کدام یک از گزینه های زیر از اهداف پداگوژی می باشد؟
الف-توجه نسبت به فرایند آموزش

ب  -سازماندهی کالس درس

ج  -انتخاب روشهای صحیح آموزش و تدریس

د  -هر سه مورد

-214روشهای شناسایی نیازهای آموزشی کدامند؟
الف-تحقیق از طریق پرسشنامه

ب  -تحقیق از طریق مصاحبه

ج  -تحقیق از طریق مطالعه آمار

د  -هر سه مورد

-215اولین مرحله در تحقیق برای نیاز سنجی کدام مورد است؟
الف-تهیه پرسشنامه

ب -فرضیه سازی

ج  -تجزیه و تحلیل

د  -طبقه بندی

-216مهمترین عامل در افزایش بهره وری کار چیست؟
الف-استفاده از ابزار کار مدرن

ب  -اصالح روش کار

ج  -اتخاذ مدیریت صحیح

د  -قابلیت ها و کیفیت نیروی انسانی کار

-217بر اساس نگرش خردسال آموزی جو محیط یادگیری بایستی به چه گونه ای باشد؟
الف-ارتباطات دو طرفه احترام آمیز
ب  -محیط در حد معقول غیر رسمی و دوستانه
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ج  -متمایل به استبدادی و مبتنی بر رقابت فردی یاد گیرنده ها
د  -شیوه رهبری دموکراتیک
-218مهمترین عامل در تدوین طرح درس شرایط  ............است.
الف-فیزیکی

ب  -محتوا

ج  -انسانی

د  -مکانی

-219معموال چند درصد مطالب از طریق چشم قابل دریافت هستند؟
الف 02-تا 02

ب  02 -تا 02

ج  02 -تا 22

د  82 -تا 12

-211کدام مورد در تعریف وسایل آموزشی درست است؟
الف-فقط وسایل هستند

ب  -فقط مطالب نوشته شده هستند

ج  -هم وسایل و هم مطالب نوشته شده هستند

د  -فقط وسایل سمعی هستند

 -211انواع اهداف آموزشی به  ..................تقسیم می شوند.
الف-کلی و جزئی

ب  -کلی و رفتاری

ج  -رفتاری – عاطفی

د  -عاطفی و حرکتی

-212علت یابی و یافتن رابطه علت و معلولی در کدام سطح زیر قرار دارد:
الف-ترکیب

ب -تجزیه و تحلیل

ج  -دانش

د  -درک و فهم

-213اولین مرحله حیطه روانی حرکتی کدام است؟
الف-اجرای مستقل

ب  -افت در عمل

ج  -تقلید

د  -تسلط

-214در این سطح فرد مهارت مورد نظر را بطور احسن انجام می دهد :
الف-مشاهده

ب  -افت در عمل

ج  -اجرای مستقل

د  -تسلط پیدا کردن

-215در روش  ................به مشاهده مستقیم فعالیت های کارکنان در حین کار پرداخته می شود.
الف-آنالیز شغلی

ب  -آنالیز هدف

ج  -بحث گروهی

د -تعین استاندارد

-216طوفان مغزی از فنون مهم  ..............است.
الف-آنالیز شغلی

ب  -آنالیز هدف

ج  -بحث گروهی

د  -تعین استاندارد

-217برای تهیه طرح درس آشنایی با موارد زیر ضروری است به غیر از:
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الف-اهداف درسی

ب  -مواد آموزشی

ج  -تکنیک های تدریس

د  -شرایط جسمی یاد گیرندگان

-218در جدول برنامه درسی کدام مورد زیر وجود ندارد؟
الف-ساعات آموزش

ب  -نام مربی

ج  -روزهای هفته

د  -اهداف درسی

-219مهمترین عامل در تدوین طرح درس شرایط  ............است.
الف-فیزیکی

ب  -محتوا

ج -انسانی

د -مکانی

-221روشهای تحقیق جهت شناسائی نیازهای آموزشی چیست؟
الف-تحقیق میدانی  ،پرسشنامه ای مصاحبه و مشاهده
ب  -کتبخانه ای  ،پرسشنامه ها  ،مصاحبه و مشاهده
ج  -پیمایشی  ،کتابخانه ای  ،مصاحبه
د  -مشاهده  ،مطالعه  ،مصاحبه
-221از بین روشهای تحقیق جهت تشخیص نیازهای آموزشی کدام روش برای جمع آوری اطالعات دقیق و ریز
مناسب است؟
الف-تحقیق از طریق مطالعه آمار و اسناد

ب  -تحقیق از طریق مصاحبه و مشاهده

ج  -تحقیق از طریق پرسشنامه ها

د  -تحقیق کتابخانه ای

-222در کدام سطح از سطوح حیطه شناختی یادگیری شامل آشنائی اجزاء اهمیت و جایگاه هر یک از اجزاء در
کل است؟
الف-سطح ترکیب

ب  -سطح تجزیه و تحلیل

ج  -سطح کاربرد

د  -سطح ارزشیابی

-223در حیطه عاطفی فراگیر پس از دریافت و توجه کردن به مطلب به کدام مرحله می رسد؟
الف-پاسخ دادن

ب  -ارج نهادن

ج  -سازماندهی ارزشیابی

د  -پایداری و توجه کردن

"-224فراگیر به میل خود در فعالیت های اجتماعی شرکت می کند" نشان دهنده کدام سطح از سطوح حیطه
عاطفی است؟
الف-دریافت و توجه کردن

ب  -پاسخ دادن

ج  -پایدار شدن

د  -سازماندهی ارزشها

 "-225برنامه ای که در آن روش و ترتیب یا روند و مدت زمان الزم برابر نیل به اهداف تشریح می گردد"
مربوط به کدام اصطالح است؟
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الف-روش آنالیز شغلی و رفتاری

ب  -روش آنالیز هدف

ج  -روش بحث گروهی

د  -روش مونتاژ

-226سطوح سلسله مراتب یک شغل کدام گزینه است؟
الف-شغل  ،وظایف جزئی  ،وظایف اصلی  ،مهارت ها
ب  -شغل  ،مهارت ها  ،وظایف جزئی  ،وظایف اصلی
ج  -شغل  ،وظایف اصلی  ،وظایف جزئی  ،مهارت ها
د  -شغل  ،دانش  ،وظایف  ،مهات ها
 CUDBAS-227چیست؟
الف-ایجاد و تهیه یک برنامه درسی براساس ساختار و بافت دانش
ب  -ایجاد و تهیه یک برنامه درسی براساس ساختار و ابفت توانایی
ج  -ایجاد و تهیه یک برنامه درسی براساس نظرات مدیران و سر پرستان
د  -ایجاد و تهیه یک برنامه درسی براساس اهداف آموزشی
((-228توانایی انجام دادن آسان و دقیق وظایفی که به عهده شاغل گذاشته شده)) تعریف کدام اصطالح است؟
الف-استعداد

ب  -سرعت

ج  -مهارت

د  -دانش

-229برای انتقال صریح  ،روشن و جالب توجه کدام اطالعات بکار برده می شود؟
الف-فیلم

ب  -کاریکاتور

ج – چارت

د  -پوستر

-231در مراحل تهیه و تدوین طرح درس مربی بعد از تعین چارچوب تدوین طرح درس وارد چه مرحله ای می
شود؟
الف-تعین اهداف آموزش

ب  -انتخاب تکنیک تدریس

ج  -تعین مواد آموزشی

د  -تهیه و تدوین محتوای درس

-231کدام یک از موارد زیر جزء چارچوب شرایط برای تدوین درس می باشد؟
الف-شرایط زمانی  ،اجرائی  ،مکانی

ب  -شرایط زمانی  ،مکانی  ،عامل انسانی

ج  -شرایط مکانی  ،مدیریتی  ،شرایط روحی

د  -شرایط سازمان  ،زمانی  ،مکانی

-232هنگامی که هدف های جزئی به صورت موازی باهم قرار داشته باشند و ارتباط زنجیره ای نداشته باشند از
کدام روش تنظیم درس استفاده می کنیم؟
الف-روش جزء به کل

ب  -روش کل به جزء

ج  -روش جزء به جزؤ

د  -روش کل به کل
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((-233زمانی که معلم به شاگردانی آموزشی می دهد که دارای سنین مختلف ،دروس جداگانه و تجربه تحصیلی
متفاوت باشند))از چه شیوه تدریس استفاده می کنند؟
الف-آموزش بزرگساالن

ب  -مکتبی

ج  -مباحثه ای

د  -فعال

-234یکی از مهمترین عواملی که در انتخاب مواد آموزشی بایستی در نظر گرفت چیست؟
الف-متناسب بودن آن با نیازهای آموزشی

ب  -متناسب بودن آن با عالیق فراگیران

ج  -متناسب بودن آن با خواسته معلمان

د  -متناسب بودن آن با اهداف آموزشی

-235بیشتر مواد آموزشی که در آموزش استفاده می شوند چه موادی هستند؟
الف-مواد آموزشی سمعی

ب  -مواد آموزشی سمعی  ،بصری

ج  -مواد آموزشی بصری

د  -شنیداری

-236کدام یک از گزینه ها جزء مواد آموزشی بصری می باشند؟
الف-پروژکتور اورهد  ،گرام  ،تابلو مغناطیس
ب  -چارت ها وفلِپ چارت ها  ،صفحات شفاف ترانسی پارنسی  ،فیلم استریپ و اسالید ها
ج  -پروژکتور اوپک  ،ماهواره  ،نمودارها
د  -فیلم استریپ و اسالید ها  ،پوسترها  ،رادیو
-237در مدارس فنی نیروی هوایی از کدام مواد آموزشی بصری استفاده می شود؟
الف-ماکاپ

ب  -پروژکتور اوپک

ج – ماهواره

د  -کامپیوتر

-238توجه به انگیزه های  ...............یکی از اصول و پایه های اساسی در یادگیری است.
الف-اکتسابی

ب  -فطری

ج – ثانویه

د  -پیشرفت

-239مهمترین عاملی که به استمرار تالش و موفقیت بعدی کمک می کند چیست؟
الف-انگیزه

ب  -ترس

ج  -آکاهی از موفقیت

د  -آکاهی از شکست

-241آزمونی است که همراه با روند آموزش صورت می گیرد؟
الف-مقطعی

ب  -ارتقایی

ج – ترمیمی

د  -تشخیصی

-241روایی یعنی . ................
الف-همان عاملی را اندازه گیری کند که انتظار داریم
ب  -معیارهای درستی داشته باشیم
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ج  -ثبات و تکرار نمرات در آزمون دیگری نیز اثبات شود
د  -پرسش ها قابل فهم باشند
-242به توانایی انجام دادن آسان و دقیق وظایف  ................گفته می شود.
الف-مهارت

ب  -استاندارد

ج  -روش بهتر

د  -توانایی

-243سه عنصر اساسی تشکیل یا چرخه آموزش چیست؟
الف-برنامه ریزی  ،اجرا  ،ارزشیابی
ب  -ارائه اطالعات  ،برنامه ریزی  ،اجرا
ج  -برنامه ریزی  ،آمادگی  ،تدریس
د  -آماده کردن دانش آموزان ف ارائه اطالعات  ،تکمیل اطالعات
-244کدام انگیزه مهمترین انگیزه انسان است و برای پیشرفت تحریک و یادگیری فراگیران مورد استفاده فرار
می گیرد؟
الف-انگیزه های اولیه

ب  -انگیزه های محیطی

ج  -انگیزه های میانی

د  -انگیزه های ثانویه

-245در کدام مرحله از مراحل تدریس در حیطه شناختی مربی به طرح اصول  ،مفاهیم و محتوای آموزشی که
در ارتباط با هدف های جزئی هستند می پردازد؟
الف-مرحله تکمیل اطالعات

ب -مرحله ارائه اطالعات

ج  -مرحله کنترل موفقیت

د  -مرحله ایجاد انگیزه

-246بهترین و مؤثرترین شیوه ای که مربی به وسیله آن می تواند میزان موفقیت فراگیران را در ارتباط با
یادگیری موضوعات درسی ارزشیابی نماید کدام است؟
الف-

انجام سواالت کتبی و شفاهی از فراکیران

ب-

نشان دادن آزمایشات توسط تعدادی از فراکیران

ج-

تشخیص از طریق حاالت مهره ی فراگیران

د  -تکرار قسمت های مختلف درس توسط فراگیران
-247نکته بسیار مهمی که الزم است در آموزش های کارگاهی بدان توجه جدی شود کالم موضوع است؟
الف-کسب مهارت

ب  -ایمنی کار

ج  -اهداف کار

د  -سرعت انجام کار

-248مربی بدون طرح درس به کدام مورد زیر می ماند؟
الف-راننده بدون ماشین

ب  -دانش آموز بدون کتاب

ج  -فیلم بدون سناریو

د  -کالس بدون معلم
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-249در مواقعی که هدف از اجرای آزمون ارزیابی میزان هوش است استفاده از این آزمون روش مؤثری است؟
الف-تشریحی

ب  -جور کردنی

ج  -صحیح  ،غلط

د  -چهار گزینه ای

-251برای اندازه گیری آموخته های دانش آموزان در مواردی از قبیل معانی لغت  ،تعریف اصطالحات و مفاهیم ،
یاد آوری مفاهیم جزئی از کدام نوع سواالت استفاده می شود؟
الف-سواالت پرکردنی

ب  -سواالت جواب کوتاه

ج  -سواالت جورکردنی

د  -سواالت عینی

-251امروزه نقش اصلی نیرو های انسانی در فرایند کار برای توسعه..........،آنهاست.
الف) دانش

ب) فناوری

ج) مهارت

د) دانش و مهارت

 ...........-252به مثابه یک شاخص مهم برای تشخیص سالمت یا عدم سالمت جامعه می باشد.
الف) فرهنگ

ب) تکنولوژی

ج) مهارت

د) اشتغال

 . . . . . . .-253به عنوان شاخص تحول و دگرگونی جامعه به سوی سازندگی شناخته شده است.
الف) نوسازی فنون تولید

ب) اشاعه فرهنگ کار در جامعه

ج) افزایش بهره وری کار

د) ایجاد زمینه های اشتغال مولد

-254ویژگیهای برنامه آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:
الف) تخصصی بودن برنامه آموزشی سازمان
ب) ارتباط برنامه آموزشی سازمان با حرف و مشاغل
ج) ارتباط برنامه آموزشی سازمان با خواسته های انسانی
د) همه موارد
-255ترتیب کدام یک صحیح است:
الف) شناسایی نیازهای آموزشی ،طراحی دوره آموزشی
ب) طراحی دوره آموزشی ،تشریح اهداف آموزشی
ج) شناسایی نیازهای آموزشی ،تشریح اهداف آموزشی
د) تشریح اهداف آموزشی،طراحی دوره آموزشی
-256آموزشی که سازگار و منطبق با ...........نباشد افراد را جذب نمی کند.
الف) نیازهای شخصی

ب) نیازهای جامعه

ج) نیازهای مربوطه

د) نیازهای آینده

-257کدام روش حجم وسیعی از اطالعات را برای ما فراهم می آورد.
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الف) تحقیق کتابخانه ای

ب) تحقیق پرسشنامه ای

ج) تحقیق مصاحبه ای

د) تحقیق مشاهده ای

-258در کدام روش اطالعات ما به روز نیستند
الف) تحقیق مشاهده ای

ب) تحقیق مصاحبه ای

ج) تحقیق کتابخانه ای

د) تحقیق پرسشنامه ای

-259زمانیکه اهداف تشریح شدند:
الف) طراحی دوره آموزشی شروع می شود

ب) برنامه آموزشی تهیه می کنیم

ج) نیازها را شناسایی می کنیم

د) برنامه درسی تهیه می کنیم

-261هدفهای........جهت عمومی فعالیتها را تعیین می کند.
الف) کلی

ب) جزئی

ج) بلند مدت

د) کوتاه مدت

-261در کدام سطح فراگیر با کمک مربی سعی می کند تا فعالیت را با کمک مربی انجام دهد.
الف) اجرای مستقل

ب) دقت در عمل

ج) مشاهده و تقلید

د) عادی شدن

-262در کدام سطح فراگیر سعی می کند فعالیت و مهارت مورد نظر را به نحو احسن انجام دهد.
الف) مشاهده

ب) دقت در عمل

ج) اجرای مستقل

د) عادی شدن

-263در کدام سطح فراگیر سعی می کندبه کار تسلط پیدا کند.
الف) وقت در عمل

ب) اجرای مستقل

ج) عادی شدن

د) مشاهده

-264کدام یک جزء تعاریف برنامه ریزی می باشد.
الف) تعیین هدف

ب) تعیین کارهایی که باید انجام شود

ج) طراحی وضعیت مطلوب

د) همه موارد

............-265یعنی مشاهده مستقیم فعالیت کارگران و کارکنان در حین کار
الف) آنالیز کاری یا شغلی

ب) بحث گروهی

ج) آنالیز هدف

د) مونتاژ

-266کدام روش را نمی توان برای مشاغلی که به صورت فکری انجام می شود اجرا کرد.
الف) مونتاژ

ب) بحث گروهی

ج) استاندارد آموزشی

د) آنالیز شغلی و رفتاری

-267کدام روش تشکیل می شود از تشریح عملیات یک کار و تقسیم بندی ان به اجزاء و قسمتهای کوچکتر.
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الف) آنالیز هدف

ب) بحث گروهی

ج) مونتاژ

د) طوفان فکری

-268نام دیگر کدام روش طوفان فکری (مغزی) است.
الف) بحث گروهی

ب) انالیز رفتاری و شغلی

ج) مونتاژ

د) استاندارد آموزشی

-269از کدام روش می تو ان برای عملیات ناشناخته استفاده کرد و نسبت به روش های دیگر وقت کمتری می
گیرد.
الف) مونتاژ

ب) استاندارد آموزشی

ج) بحث گروهی

د) آنالیز هدف

-271نام دیگر کدام روش مونتاژ است.
الف) تهیه یک برنامه از میان چند برنامه

ب) استاندارد آموزشی

ج) بحث گروهی

د) آنالیز شغلی و رفتاری

-271پربارترین و بهترین شیوه تدریس کدام است.
الف) ارائه طرح

ب) اکتشافی

ج) بحث

د) سقراطی

-272در سوال های آزمون باید............
الف) از افعال منفی استفاده کرد .

ب) بودجه بندی رعایت شود .

ج) از عبارات کلیشه ای استفاده کرد.

د) سوال ها ساده باشند تا همه پاسخ دهند.

 -273از مزایای سوال های پاسخ انشایی این است که.............
الف) صرفه جویی در وقت تهیه سوال ها
ب) وقت گیر بودن تصحیح اوراق آزمون
ج) دخالت داشتن مهارتهای نوشتاری آزمون شونده در پاسخ دادن
د) عدم استاندارد بودن ارزیابی پاسخ ها
-274کدام جمله در مورد سوال های کوتاه پاسخ یاپر کردنی صحیح نیست؟
الف) اجرای آنها آسان است.
ب) تصحیح آنها نسبت به آزمون های عینی زمان کمتری الزم دارد .
ج) احتمال حدس کور کورانه وجود ندارد.
د) نسبت به آزمونهای تشریحی تهیه سوال ها و تصحیح پاسخ ها آسانتر است .
-275کدام جمله در مورد آزمون درست نیست.
الف) تصحیح سوال به سوال در هر ورقه است .
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ب) مشخص کردن ارزش و اهمیت هر سوال قبل از اجرای آزمون
ج) روا داشتن سخاوت بیجا در نمره دادن
د) کمک کردن چند مصحح اوراق آزمون
-276کدامیک از معایب سواالت چند گزینه ای نیست.
الف) تهیه ی کننده سوال وقت زیادی را باید صرف کند.
ب) از تقلب نمی توان جلوگیری کند.
ج) جواب سوال را شانسی و تصادفی انتخاب کرد.
د) از اعمال نظر شخصی تصحیح کننده جلوگیری می شود.
-277مزایای سواالت جور کردنی این نیست که...........
الف) تصحیح سواالت به سرعت امکان پذیر است.
ب) تصحیح سواالت به سهولت امکان پذیر است.
ج) ممکن است دانش آموزان را به حفظ کردن سوق دهد.
د) تصحیح این سوال بطور کامال عینی امکان پذیر است.
-278کدام جمله درست است............
الف) بعضی سواالت را به این دلیل عینی گویند که نمره گذاری آنها مستقل از نفله و قضاوت شخصی تصحیح کننده است .
ب) از مزایای سواالت چند گزینه ای این است که طراحی سوال نیاز به تخصص دارد.
ج) از معایب سواالت جور کردنی این است که تصحیح این سواالت بطور کامال عینی امکان پذیر است.
د) از مزایای سواالت جور کردنی این است که بر روابط حفظی بین امور تاکید دارد.
-279در مواقعی که هدف از اجرای آزمون ارزیابی میزان هوش و سرعت عمل آزمون شوندگان است کدام مورد
درست است.
الف) سوال های پاسخ ص/غ

ب) چند گزینه ای

ج) جور کردنی

د) تشریحی

-281تصحیح کدام نوع سوال ها به صورت عینی صورت نمی گیرد.
الف) سوال های پاسخ ص/غ

ب) چند گزینه ای

ج) چند گزینه ای -کوتاه پاسخ

د) پاسخ انشایی

-281کاربرد حس ششم عمدتا برای درک تشخیص و شناسایی فعالیت های فیزیکی در حیطه .............است .
الف) حرکتی

ب) روانی

ج) روان -حرکتی

د) فیزیکی

-282وظیفه کدام سیستم صدور دستور العمل های رفتاری جهت انجام فعالیت های فیزیکی می باشد ؟
الف) سیستم حرکتی

ب) سیستم ذهنی
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ج) سیستم حسی

د) سیستم روایی

-283سیستم ...............در واقع رابط بین دو سیستم می باشد.
الف) ذهنی

ب) سازماندهی

ج) حرکتی

د) حسی

-284با پایان یافتن گام سوم از مراحل تمرین کار عملی توسط فراگیران کار آموز باید :
الف) قادر باشد کلیه نکات عمده کار را بطور صحیح و در حد استاندارد اجرا نماید.
ب) قادر باشد نوعی محصول واقعی را تولید کرده و یا مهارت خاصی را بطور کامل انجام دهد .
ج) کار عملی مورد نظر را بخوبی تجزیه و تحلیل نماید.
د) هر یک از مراحل کار را بطور جداگانه انجام دهد.
-285از معایب روش برگزاری آزمون مهارت کدام مورد می باشد؟
الف) وقت گیر بودن این روش

ب) عدم اطمینان به نتیجه این روش

ج) پر هزینه بودن

د) الف و ج

-286کدام مورد نقش یک آینه را برای نظام آموزشی ایفا می کند ؟
الف) ارزشیابی

ب) آموزش مهارت های عملی

ج) مشاهده

د) آموزش نظری

-287کدامیک از گزینه های زیر جزء تقسیم بندی آزمون از لحاظ زمان اجرا می باشد ؟
الف) آزمون تشخیصی

ب) آزمون ارتقایی

ج) آزمون مقطعی

د) آزمون ترمیمی

-288تهیه ترازنامه در مقاطع معینی از طول دوره هدف کدامیک از آزمون های ذیل می باشد ؟
الف) آزمون ارتقایی

ب) آزمون مقطعی

ج) آزمون مستمر

د) آزمون عملی

-289در این آزمون مربی تغییر رفتار هر یک از فراگیران خود را تعقیب نموده و عقب ماندگی های ذهنی آنها را
جبران می نماید.
الف) آزمون مستمر

ب) آزمون شفاهی

ج) آزمون ارتقائی

د) آزمون ترمیمی

-291قرار گرفتن تمام فراگیران در موقعیت یکسان از خصوصیات کدام آزمون می باشد ؟
الف) کتبی

ب) شفاهی

ج) عملی

د) مصاحبه ای

-291در کدام سطح فراگیر بایستی توانایی قضاوت درباره ارزش مطالب مورد نظر را داشته باشد.
الف) ارزشیابی

ب) دانش
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ج) ترکیب

د) ادراک

-292کدام سطح جزء حیطه عاطفی نیست.
الف) دریافت

ب) پاسخ دادن

ج) سازمان بندی

د) ارزش یابی

-293در کدام سطح فراگیر از حالت غیر فعال به حالت فعال در می آید.
الف) دریافت و توجه کردن

ب) پاسخ دادن

ج) ارزشگذاری

د) سازمان بندی

-294در کدام سطح فراگیر عکس العمل خود را در سوال کردن و اظهار عالقه به مطالب نشان می دهد.
الف) دریافت کردن

ب) پاسخ دادن

ج) پایدار شدن

د) ارزش گذاری

-295فراگیر در کد ام سطح ارزشها را درونی می کند.
الف) ارزشگذاری

ب) سازمان بندی

ج) دریافت کردن

د) پایدار شدن

-296در کدام سطح فراگیر برای خود یک نظام ارزشی پایدار و منسجم ایجاد می کند.
الف) پایدار کردن

ب) پاسخ دادن

ج) ارج نهادن

د) سازماندهی ارزشها

-297در کدام سطح فراگیر ارزشهای را که فرا گرفته برای مدت طوالنی در وجود خود پایدار می کند.
الف) سازماندهی ارزشها

ب) پاسخ دادن

ج) پایدار شدن

د) ارج نهادن

-298در کدام سطح شخصیت فرد شکل می گیرد.
الف) ارج نهادن

ب) پایدار شدن

ج) ارزشگذاری

د) پاسخ دادن

-299در کدام حیطه بیشتر روی مهارت های فیزیکی تاکید می شود.
الف) شناختی

ب) عاطفی

ج) روان -حرکتی

د) روان -شناختی

-311کدام یک جزءسطوح یادگیری در حیطه روان -حرکتی قرار ندارد.
الف) مشاهده و تقلید

ب) اجرای مستقل

ج) دقت در عمل

د) ارج نهادن

-311هدف کلی از آموزش پداگوژی چیست؟
الف-افزایش توانایی مربیان در دادن آموزش
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ب – ایجاد توانایی انتقال اطالعات به داوطلبان
ج  -افزایش دانش مربیان
د  -افزایش مهارت در استفاده از وسایل و مواد آموزشی
-312اصل اول در روش «طوفان فکری» کدام است؟
الف -انتقاد ممنوع است
ب -هرچه تعداد ایده ها بیشتر ،وضعیت بدتر است
ج -ایده ها از یکدیگر جدا می شوند
د -تنوع نظرات
-313اولین مرحله اساسی در فرایند تدریس تئوری چیست؟
الف -ارائه اطالعات

ب  -تکمیل اطالعات

ج  -کنترل موقعیت

د  -ایجاد انگیزه

-314مقصود از «روانی محتوای یک آزمون » یعنی چه؟
الف -آزمون بتواند صفات آنچه را که برای ارزیابی آن طراحی شده اندازه گیری نماید
ب  -فراگیر بایستی براساس خواسته آزمونگر کاری را عمالً انجام دهد
ج  -آزمون کارآموزان قوی را،از ضعیف مشخص سازد
د  -آزمون،سطح نسبت ًا وسیعی از شایستگی های مورد نیاز را بررسی نماید
-315تحلیل چند وجهی از عملکرد را چه گویند؟
الف-آزمون

ب -ارزشیابی

ج  -اندازه گیری

د  -سنجش

-316کدامیک مورد از افعال یادگیری در سطح تجزیه و تحلیل می باشد؟
الف -تفکیک کردن

ب  -محاسبه کردن

ج  -تولید کردن

د  -انجام دادن

-317تکنولوژی آموزشی در یادگیری چه نقشی دارد؟
الف-با بکارگیری حواس یادگیری را عینی تر و مؤثرتر و پایدار میسازد
ب -زمینه را برای رقابت بین فراگیران فراهم میکند.
ج  -میزان یادگیری فراگیران را ارزشیابی میکند.
د  -اهداف یادگیری را بهبود میبخشد.
 CUDBAS-318جزء کدام روش آموزشی است؟
الف-آنالیز شغلی
ب  -بحث گروهی در مورد تواناییهای الزم برای یک شغل
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ج  -مونتاژ
د  -آنالیزهدف
-319به ترتیب پایین ترین و باالترین سطح حیطه شناختی کدام است؟
الف-دانش -ارزشیابی

ب  -دانش -ترکیب

ج  -ارزشیابی -دانش

د  -ادراک -دانش

-311کد بینالمللی استاندارد توسط چه سازمانی تعیین شده است؟
الف-سازمان فنی و حرفهای

ب  -سازمان استاندارد مهارت و آموزش

ج  -سازمان بینالمللی کار

د  -سازمان بینالمللی استاندارد

-311ارکان اصلی نظام آموزشی به ترتیب کدام است؟
الف -ارزیابی  -اجرا  -برنامه ریزی

ب  -ارزیابی  -برنامه ریزی  -اجرا

ج  -برنامه ریزی  -اجرا – ارزیابی

د  -برنامه ریزی  -ارزیابی -اجرا

 -312درکدام گزینه مفهوم " توانایی" در استاندارد های آموزشی به درستی بیان شده است؟
الف -داشتن اطالعات مقدماتی

ب -داشتن اطالعات کامل

ج -بیان مطالب تئوری

د -قدرت انجام کار

-313هدف از آموزش چیست؟
الف-افزایش توانایی فراگیران جهت انجام کارهای مختلف
ب  -افزایش توانایی فراگیران جهت انجام یک کار خاص
ج  -افزایش سطح آگاهی ودانش فراگیران
د  -افزایش توانایی فراگیران برای انجام کارهای شخصی
-314مجموعه ای از مطالب جامع آموزشی است که به عنوان سیاست اصلی هر حرفه  ........نامیده می شود.
الف -استاندارد

ب -مهارت

ج -آموزش

د -برنامه

-315مجموعه برنامه های آموزشی مربوط به فراگیری چند حرفه هم خانواده را گویند.
الف-آموزش حرفه ای

ب  -درجه استاندارد

ج  -مهارت شغلی

د  -رشته آموزشی

-316چه آموزشی برای فراگیران مؤثر و مفید است؟
الف -آموزشی که بصورت دوره های کوتاه مدت برگزار می شود
ب  -آموزشی که بصورت دوره های بلند مدت برگزار می شود
ج  -آموزشی که بر اساس توانایی فراگیر استوار شود
د -آموزشی که بر اساس نیازهای آموزشی استوار باشد
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-317هدف از آموزش چیست؟
الف-افزایش توانایی فراگیران جهت انجام کارهای مختلف
ب -افزایش توانایی فراگیران جهت انجام کارهای خاص
ج -افزایش سطح معلومات فراگیران
د -افزایش سطح مهارت فراگیران
-318در این سطح یادگیری از فراگیر خواسته می شود تعداد موزائیک مورد نیاز برای یک حیاط مربع مستتطیل
و هزینه آنرا محاسبه نماید.
الف-شناختی -سطح کاربرد

ب  -شناختی -سطح تجزیه و تحلیل

ج  -روان حرکتی -تسلط پیدا کردن

د  -روان حرکتی -اجرای مستقل

-319کدام مورد از افعال یادگیری ذیل در سطح پاسخ دادن میباشد؟
الف-عمل نمودن

ب  -کارکردن

ج  -تصدیق کردن

د  -تمرین کردن

-321جریانی است که درآن افراد طی آن مهارتها -طرز تلقیها و گرایشهای مناسب را برای ایفای نقش خاص
در جهت تحقق هدفی معین میآموزند چه نام دارد؟
الف-برنامه ریزی

ب  -آموزش

ج  -برنامه آموزشی

د  -طرح درس

-321اعضاء کمیسیون تهیه و تنظیم استاندارد چه کسانی هستند؟
الف-مدیران مراکز و افراد دارای تحصیالت دانشگاهی
ب  -افراد با تجربه در حرفه مورد نظر
ج  -افراد دارای مدرک تحصیلی رشته مورد نظر و افراد با تجربه آن حرفه
د  -افراد دارای مدرک تحصیلی رشته مورد نظر
-322مهمترین عامل توسعه اقتصادی و رشد صنعتی چیست؟
الف-دانش

ب  -نیروی کار ماهر

ج – آموزش

د  -مهارت فنیحرفهای

-323مهمترین آزمون در نظام فنی و حرفهای چیست؟
الف-آزمون ترمیمی

ب  -آزمون شفاهی

ج  -آزمون کتبی

د  -آزمون عملی

-324سطوح ومراحل یادگیری از حیطه روان  -حرکتی را به ترتیب مشخص نمایید؟
الف -دریافت -پاسخ -ارزشمند  -سازماندهی
ب  -دریافت و توجه -تقلید -پاسخ مستقل  -سازماندهی
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ج  -تقلید ومشاهده  -اجرای مشتقل -دقت در عمل  -تسلط پیدا کردن
د  -تقلید  -ادرک  -دقت در عمل  -عادی شدن رفتار
-325کدام مورد از مشخصه های روش فراگیر محوری می باشد؟
الف -دانش آموزان شوق و عالقه بیشتری نسبت به کالس و یادگیری نشان می دهند
ب  -دانش آموزان تمایلی به ابتکار و خالقیت از خود نشان نمی دهند
ج  -نظم و مقررات کالس معموال بوسیله تهدید و ترساندن برقرار می گردد
د  -از وسایل تجربی و سمعی و بصری و تکنولوژی آموزشی استفاده نمی شود
-326پدید آمدن حس ابتکار و نوآوری از ویژگی کدام شیوه از روش های تدریس است؟
الف -شیوه ی اکتشاف

ب  -بحث

ج  -ارائه طرح یا واحد کار

د  -پرسش و پاسخ

-327از جمله مزایای این دستگاه این است که معلم در حالی که مشغول نوشتن یا نشان دادن مطالب است می
توان رو به کالس نشسته و ارتباط چهره به چهره خود را با فراگیران محفوظ نگه دارد.
الف -اورهد

ب  -اوپک

ج  -فیلم استریپ

د  -اسالید

-328کامپیوتر جزء کدام دسته از مواد آموزشی می باشد؟
الف -سمعی

ب  -سمعی و بصری

ج – بصری

د  -تجربی

-329انواع آزمون از نظر زمان اجرا عبارتند از:
الف -تشخیصی  -ترمیمی

ب  -تشخیصی  -مقطعی

ج  -مستمر  -ترمیمی

د  -مستمر  -مقطعی

-331این سوالها به گونه ای است که در برابر یک پرسش،آزمون شونده باید پاسخ را مفصل توضیح دهد و
موضوع را تشریح نماید.
الف -سؤاالت پرکردنی

ب  -پاسخ انشائی

ج  -کوتاه پاسخ

د  -سؤاالت جورکردنی

