سواالت ضمن خدمت
بدو خدمت
اصول و طراحی آموزشی

.1طراحی آموزشی به چه معناست؟
الف)هدف از آموزش را مشخص می کند.

ب)یعنی اینکه معلم چگونه طرح درس بنویسد.
ج)اینکه چگونه معلم خود را برای یک تدریس موفق آماده کند.
د)گزینه ب و ج*

-2گام اول و دوم موفقیت معلم در امر آموزش چیست؟
طراحی درست آموزش – اجرای درست این طرح*

-3مهمترین عنصر در تعلیم و تربیت در نظام آموزشی،بحث نظام
.........................است.
یاد دهی یادگیری*

-4یادگیری به چه معناست؟
تغییر رفتاری که از طریق تجربه یعنی تعامل فرد با محیط و افراد در انسان ایجاد می
شود و مشتمل بر مهارت های ذهنی ،فیزیکی و طرز تفکر است*.

-5مثلث طالیی یاد گیری چیست؟

الف) مهارت ذهنی
ب)مهارت فیزیکی
ج)طرز تفکر فرد
د)همه موارد*

-6مهارت های ذهنی به چه معناست؟
الف)فرد دانش و اطالعات را بتواند به خوبی دریافت کند.
ب)بتواند اطالعات را تجزیه و تحلیل کند.
ج)فرد بتواند از طریق عملیات ذهنی ،اطالعات را به خالقیت و سازندگی تبدیل کند.
د)همه موارد *

-7مهارت های فیزیکی به چه معناست؟
الف)توانایی انجام کار و مهارت الزم برای اجرای یادگیری
ب)مهارت الزم به ویژه در حوزه هایی که یادگیری باید منجر به عمل و کار فیزیکی
شود.

ج)اراده و داشتن هدف
د)گزینه الف و ب*

-8طرز تفکر و نگرش فرد یادگیرنده به چه معناست؟
داشتن اعتقاد و نگرش مثبت نسبت به موضوع و اراده الزم برای انجام موضوع*

-9مهم ترین و موثرترین عنصر در تعلیم و تربیت ................است.
معلم*

-11معلم ربانی کیست؟
الف)معلمی که به مسایل دینی آگاه است.
ب)معلمی که مفاهیم ،محتوا و مواد درسی را زمینه ای برای تامل و تفکر فراگیران در
عالم خلقت فرض میکند.
ج)معلمی که همواره در مسیر قرب الهی دانش آموزان را هدایت می کند .
د) گزینه ب و ج*

-11معلم تراز در نظام جمهوری اسالمی ایران چگونه معلمی است؟
الف)طراحی آموزشی درستی داشته باشد.
ب)آشنا به قوانین نظام باشد.
ج)صالحیت های الزم را داشته باشد.
د)باید همه علوم و دانش ها را در جهت رسیدن به شناخت خداوند و درک عظمت
خداوند پیش ببرد* .

-12چند نمونه از صالحیت های معلمان را نام ببرید؟
الف)داشتن دانش تخصصی
ب)داشتن صالحیت تربیتی
ج)داشتن مهارت حرفه ای
د)همه موارد*

-13اجزا مهارت های حرفه ای را نام ببرید؟
الف)مهارت هدف گذاری و مهارت اندازه گیری و ارزشیابی
ب)مهارت مدیریت کالس و مهارت انگیزشی
ج)مهارت کار با فراگیران مختلف و مهارت ارتباطی و کار گروهی
د)همه موارد *

 -14این حدیث از کدام معصوم است؟
دل ها از فکر و اندیشه در یک موضوع خسته می شوند چنانچه بدن ها از خوردن
غذای یکسان
امام علی (ع)*

-15این حدیث از کدام معصوم است؟
هنگامی که دل ها نشاط یافتند علم و کمال را در آنها به ودیعه بگذارید و هر آنگاه که
از نشاط تهی شدند آن را وداع کنید.
امام حسن عسکری(ع)*

 .1مدل ساده ،روان و مﺆثر برای طراحی چیست؟
مدل پیشنهادی تجارب در دوران کار در آموزش و پرورش

 .2برنامه ریزی چیست ؟
نظامی است که نیاز به مهارت در طراحی دارد

 .3اولین سﺆالی که یک معلم قبل از ورود به طراحی آموزشی و مدرسه و کالس باید از خود
بﭙرسد چیست؟
من چه چیزی را باید آموزش بدهم

 .4چه موضوعاتی در پاسخ به سوال من چه چیزی را باید آموزش بدهم وجود دارد؟
اهداف و محتوا

 .5اوناع هدف های یک درس چیست؟
الف ) آرمانی و درسی
ب) تعلیم و تربیت
ج) هردو*

 .6اهداف یک درس از کجا آمده اند؟
دانش آموزان  ،جامعه  ،موضوع درسی

 .7اهداف برای اینکه آماده شوند از چه فیلترهایی باید عبور کنند؟
فلسفه پرورشی  ،روانشناسی یادگیری

 .8معروف ترین طبقه بندی ها در چه حیطه هایی قرار می گیرند؟
شناختی  ،عاطفی  ،روانی و حرکتی

 .9بخشی از هدف ها ،حوزه شناختی اند یعنی چه؟
الف ) شناخت و دانستن فرد ،تجزیه و تحلیل مطلﺐ
ب) قﻀاوت ذهنی روی مطلﺐ
ج) هردو*

 .11بخش عاطفی یعنی چه ؟
نگرش ها ،اعتقادات و باورهای فرد

 .11بخش روانی و حرکتی یعنی چه؟
کار عملی ،کار یدی

.12طبقه بندی حیطه شناختی که توسط چه کسی مطرح شد؟
بلوم

.13

باالترین مرتبه یادگیری در حوزه عاطفی چیست؟

ارزش ها در ذهن و قلﺐ دانش آموزان درونی شود*

.14

مرتبه باالی حوزه روانی حرکتی چیست؟

ابتکار

.15

در حیطه شناختی هدف ها را می توان در چند حوزه تقسیم بندی کرد؟

6

.16

در حیطه شناختی هدف ها را می توان درحوزه هایی تقسیم بندی کرد نام ببرید

دانشی ،جنبه درک و فهم مطلﺐ  ،حوزه تجزیه و تحلیل اند  ،ترکیﺐ  ،حوزه ارزیابی و
قﻀاوت*

 -1چهارمین سﺆالی که معلم برای طراحی آموزشی الزم است پاسخگو باشد ،بحث
 ....است.
مکان آموزش

 -2منظور از مکان؛  .....و  .....کالس است.
فﻀا -مدل

 -3در گذشته تنها مکان یادگیری منحصر به  .....و  .....بود.
مدرسه -مکتﺐ خانه

 -4کدام گزینه موقعیت ها و فرصت های یادگیری را شامل می شود؟
الف)آزمایشگاه ،کارگاه ،کتابخانه،

ب) مزرعه ،اردوگاه ،پارک،
ج) فﻀاهای باز مدرسه در یک شهرو کشور
د) همه موارد صحیح است*.

 -5بهترین جای آموزش و یادگیری کجاست؟
محیط های بیرون از کالس

 -6چرا محیط های بیرون از کالس بهترین جای آموزش و یادگیری است؟
الف)به دلیل اینکه واقعی است.
ب) دانش آموزان با سﺆال های واقعی آشنا می شوند.
ج) با مسائل واقعی زندگی مواجه می شوند.
د) همه موارد *

 ..... -7در کیفیت یادگیری خیلی تاثیرگذار است.
مکان یادگیری

 -8در طراحی آموزشی مدل از طریق  ....و  ....سازماندهی می شود.
نظام مکمل -فعالیت های بیرونی

 -9سه کارکرد یادگیری چیست؟
دانش ،مهارت و نگرش

 -11جمله زیر مربوط به کدام یک از عناصر طراحی آموزشی است؟
" کالس مثل باند فرودگاه است ،باید به دانش آموز کمک کند تا اوج بگیرد".
مکان آموزش

-1تکنولوژی آموزشی به چه معناست؟
استفاده از سخت افزار و نرم افزار و رسانه ها در آموزش

-2امکانات و تجهیزات معلم برای آموزش و یادگیری کدامند؟

الف)آماده
ب)دست سازه های دانش آموزان
ج)دست سازه معلم
د)گزینه الف و ب*

-3چرا دست سازه های دانش آموزان مهم تر از تجهیزات آماده است؟
در دانش آموزان دیگر ایجاد اعتماد بنفس می کند*.

-4هر چه قدر از وسایل و تکنولوژی های .......استفاده کنیم ،یادگیری موثرتر است.
جدید

-5استفاده از کدام ابزارهای آموزشی برای دانش آموزان جذاب تر و متنوع تر
است؟
الف)فﻀاهای مجازی وکامﭙیوتر

ب)وسایل و رسانه های آی تی و آی سی تی
ج)فناوری های جدید و نوین
د) همه موارد *
-6این حدیث به چه چیزی اشاره دارد :هنگامی که دل ها نشاط یافتند علم و کمال را
در آنها به ودیعه بگذارید ........
ایجاد انگیزه و تشویق*

-7کدامیک از تکنیک ها و مهارت هایی است که معلم برای انگیزه سازی می تواند
استفاده کند؟
الف)نمایش دادن یک فیلم کوتاه
ب)یک اقدام عادی و سوال برانگیز
ج)نقل یک داستان کوتاه
د)همه موارد*

 -8کدامیک از تکنیک ها و مهارت هایی است که معلم برای انگیزه سازی می تواند
استفاده کند؟
الف)بهره گیری از افراد خارج از کالس
ب)ارایه یک گزارش کوتاه
ج)استفاده از شعر وتمثیل
د)همه موارد*

-9تغییر زمان و مکان تدریس چه نقشی در ایجاد انگیزه دارد؟
موجﺐ حساس شدن دانش آموزان به موضوع مورد تدریس

-11هدف پیامبر(ص)از اینکه شاخه درخت را تکان دادند تا برگ هایش بریزد چه
بوده؟
تشویق به نماز*

-11تشویق ها وایجاد انگیزه در کالس توسط معلم چگونه باید باشد؟

متنوع و غیر یکسان و مادی و غیر مادی و متناسﺐ با عالیق دانش آموز*
)1کدام گزینه یک سوال استراتژیک در طراحی آموزشی است؟
الف )چرایی و فلسفه یادگیری
ب)چرا من باید این مطلﺐ را آموزش بدهم
ج)چی چیزی را باید اموزش بدهم
د)گزینه الف و ب صحیح است×

)2اگر معلم فلسفه یادگیری را اموزش ندهد چه مشکلی بوجود می اید؟
دانش اموز برای عمل متعهد نمی شود×

)3در کدام گزینه سه دانش فراشناختی درست بیان شده است؟
دانش بیانی،دانش رویه ای،دانش زمینه ای×

)4در کدام دانش به فلسفه و چرایی پدیده ها پرداخته می شود؟
الف)دانش زمینه ای×

)5مهمترین مولفه طراحی اموزشی در کدام گزینه بیان شده است؟
الف)روش های تدریس
ب)راهبردهای یاد گیری و یاد دهی
ج)هر دو گزینه صحیح است×

)6کدام گزینه غلط است؟
الف)در نظام یاد دهی و یادگیری تنها استفاده از روش یک سویه موثر نیست
ب)بهتر است در انتخاب روش در تدریس از روش تعاملی استفاده شود
ج)آموزش مهارت های یدی و تفکر باید در ساعات جدا از هم اموزش داده شوند×

)7در چه صورت فرد در امر اموختن انرژی باالیی را برای کسﺐ معلومات بدست می
اورد؟
در صورت برانگیخته شدن ×

)8در چه صورت یادگیری یک یادگیری ابتر خواهد بود؟
الف)مفاهیم کالس درس در زندگی به عمل تبدیل نشود
ب)آموخته ها هیچ هدفی را در زندگی دانش آموز تامین نکند
ج)گزینه الف و ب صحیح است×

)9انتخاب روش تدریس وابسته به کدام گزینه است؟
الف)محتوای موزشی
ب)اهداف اموزش
ج)فلسفه چرایی و جنس محتوای آموزشی
د)هر سه گزینه صحیح است×

)1تعیین مدت زمان الزم برای تدریس یک بخش از کتاب درسی با چه چیزی در
ارتباط است؟
الف)حجم و چگالی مطلﺐ

ب)ظرفیت مخاطبین
ج)نظر متخصصان مربوطه
د)گزینه 1و2٭

)2کدام گزینه در خصوص زمان اموزشی مطالﺐ صحیح تر است؟
معلم میتواند با توجه به رویداد های اطراف موضوعات درسی را از نظر زمان تدریس
جابه جا نماید٭

)3تفاوت ساعات رسمی و غیر رسمی تدریس در چیست؟
ساعات غیر رسمی اختصاص به قسمتی از امور تدریس دارد که نمیتوان ان هارا به
دلیل امکانات مدرسه در ساعات رسمی تدریس کرد

)4در ساعات اولیه صبح بهتر است کدام دروس تدریس شود؟
الف)دروسی که احتیاج به مهارت های حافظه ای دارند.٭

)5در ساعات میان روز بهتر است کدم دروس تدریس شوند؟
الف)کارهای عملی و کاربردی
ب)دروس استداللی مانند ریاضی
ج)دروسی که نیاز به انرژی و حافظه ی قوی دارند.
د)گزینه 1و 2٭

)6در چینش ساعات درسی برای دانش اموزان کدام مورد مهم تر است؟
ظرفیت یادگیری دانش اموزان٭

)7کدام عامل در طراح اموزشی مهم و موثر است؟
الف)زمان و مکان یادگیری٭

