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 باسمه تعالی

 دقیقه 04:گوییمدت پاسخ   04:تعداد سواالتسری اول           وژیسواالت آزمون پداگ

 با پاسخ

 رابطه ی صحیح میان محتوای آموزش و پرورش الزم است؟ -1

 .اعتبار محتوای آموزش و پرورش بیش از روش تدریس است( الف

 .استروش تدیس تعیین کننده محتوای آموزش (ب

 .معلم استمحتوای آموزش و روش تدریس تابع نظر  (ج

 .محتوای اموزش تعیین کننده روش تدریس است(د

 :ارزشیابی یعنی  -2

 اجرای آزمون های پیشرفت تحصیلی در مدارس            (الف

 اندازه گیری هوش استعداد شخصیت (ب

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

 یارقضاوت درباره یک پدیده براساس یک مع (د

 یح کنندگان اوراق امتحانات تشریحی معموال به کدام ورقه کمتر از حد خود نمره میدهند؟حصت-3

 آخر(د     وسط       (ج       دوم       (اول          ب(الف

 دو عمل عمده ای که تصحیح اوراق تشریحی را تحت تاثیر قرار نمی دهند کدامند؟-4

 سخگویی و اولین سوالآشنایی با صاحب ورقه و نحوه ی پا(الف

 عدم اطالع از اصول تصحیح و عدم توانایی در تصحیح اوراق(ب

 طوالنی و کلی بودن پاسخ های سواالت تشریحی(ج

 نداشتن تجربه و تمرین کافی در تصحیح اوراق(د
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 ؟وزش مورد بررسی قرار دهد چه عملی را انجام داده استاگر معلم مشکالت دانش آموزان را در بدو آم-5

 ارزشیابی تشخیصی(ازشیابی تکوینی       د( ارزشیابی تکمیلی        ج(ارزشیابی پایانی        ب(الف

 :عامل مهم و اساسی تعیین کننده روش تدریس عبارتنداز-6

 کیفیت یادگیری(کتاب های درسی         د(شخصیت معلم           ج(تحصیالت معلم         ب(الف

 .فتاری استکدام مورد فعل غیر ر -7

 تعمیر کردن(درک کردن              د(ساختن             ج(نوشتن             ب(الف

 کدام گزینه از فوائد مطالعه یا درک معنا به طور کامل است؟-8

 کسب اطالعات و لذت روحی نشاط            (الف

 پروش شخصیت کسب اطالعات برقراری رابطه خوب و لذت روحی (ب 

 کسب اطالعات سودمند و پرورش شخصیت(د      برقراری رابطه خوب با کسب اطالعات سودمند(ج

 به کدام مورد اشاره می کند؟(هنرجو از آموزشگاه جه می خواهد)جمله ی -9

 وجود عالقه و مهارت( وجود انگیزه     د(احترام وعالقه      جوجود (وجودمهارت     ب(الف

 :انظباط شخصی یعنی-11

 وسایل کار را در جای خود قرار دهیم         (الف

 ان هستندسانیم که خودشان مسئول یادگیری یکبه کارآموزان بفهم(ب

 سخن را در جایی که باید بگوییم( گذریم                              دیبه معلم احترام م(ج

 ....ایجاد یگانگی و حین همکاری در کارآموزان عبارتنداز-11

 ی از محرک های اصلی برای پیشرفت در تمام ابعاد کارآموز یک(الف

 خواسته های افراد آشکار نمیشود(ب

 فرصت اندیشیدن را به کارآموز می دهد(ج
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 مانع پیشرفت و تکامل کار اموز میشود (د

 از مهمترین قوانین یادگیری کدام است؟-12

 قانون یادگیری(آمادگی      د قانون(قانون تکرار و تمرین    ج(قانون اثر ونتیجه     ب(الف

در اختیار قرار دادن دائره المعارف ها و لغت نامه ها،کتاب های فنی،تخصصی،کتبی که قابل فهم باشد جز -13

 کدام یک خصوصیات مربی است؟

 بیان محور های اصلی ونکات مهم(ارجاع اطالعات کافی برای کارآموز      ب(الف

 اجتناب از ارائه مطالب غیر درسی(د             احترام به شخصیت مربی         (ج

 این روش تدریس سنتی یا قدیمی شامل کدام مورد است؟-14

 تدریس فعالروش (توضیحی              د(سخنرانی      ج(روش های تدریس غیر فعال      ب(الف

صحبت می کنند و فراگیر به در این روش معلم و یا استاد بدون وقفه )این روش مختص کدام مورد می باشد؟-11

 .(سخنان آنان گوش می دهند

 شیوه سخنرانی(غیر فعال        د(توضیحی           ج(کتبی           ب(الف

 گوش دادن به مطالب رادیو و تلوزیون شبیه به کدام روش تدریس است؟-16

 مکتبی(تشریحی       د(توضیحی         ج(سخنرانی      ب(الف

 استفاده از تجربه های قبلی از عوامل مهم کدام روش است؟کاربد و -17

 روش سقراطی(روش مکتبی             د(روش حل مسئله              ج(روش توضیحی          ب(الف

 انواع روش های حل مسئله کدامند؟ -18

                             احل مسئله از طریق آزمایش و خط (الف

 بینش و شناخت اصول و منابع حل مسائل از طریق (ب

 همه موارد(حل مسائل از طریق تحلیل                                        د (ج

 اساسی ترین نقش در انسجام ویگانگی چیست؟ -19
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 پرورش گفتاری در فراگیر           (مربی        ب(الف

 هیچ کدام(ایجاد در روابط اولیه همراه با عواطف       د(ج

 بستگی دارد یبه دیگران به چه عواملمطالب مورد نظریه  بهتر انتقال -21

 قدرت ذخیره سازی و انتقال ذهن در حد باالیی باشد(الف

 فراموش کردن آنها می رود لامنوشتن نکات مهم درس که احت(ب

 ارتباط مستقیم با شنوندگان به گونه ای که آنان را شریک دیدگاه خود بدانیم     (ج

 ردهمه موا(د

 اولین گام در شناخت کار آموزان چیست؟-21

 شناخت هوش واستعدادهای درونی(برقراری و ایجاد ارتباط        ب(الف

 الف و ب صحیح است(ایجاد سوال یا پرسش               د(ج

 با بهترین شیوه با مردم سخن بگویید و وارد بحث و گفتگو شوید سخن کیست؟-22

 (ع)امام صادق(قرآن کریم         د(ج        (ص)_پیامبر (ب          (ع)حضرت علی(الف

 تکنولوژی آموزشی بر پایه نگرشی استوار است؟-23

 نگرش رفتاری      (نگرش علمی و اداری       ب(الف

 نگرش تئوری اقتضایی(نگرش نظریه عمومی سیستم ها    د(ج

 اموزشی کمک اموزشی موثر باشد؟کدام یک از موارد زیر از مشخصات وسایل -24

 در دسترس بودن(یکنواخت بودن     د(ساده بودن      ج(واقعی بودن     ب(الف

 یکی از مهمترین عوامل در توسعه اموزش و نایل شدم به هدفهای یادگیری چیست؟-21

 روشن نمودن روابط     (ترغیب شاگرد     ب(الف

 یتتجسم واقع(درگیرنمودن بیشتر هواس    د(ج
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 کدام جمله صحیح نمی باشد؟-26

 انتقال فراوان مفاهیم عملی و تمرین های تکراری فرضیت هرگونه اندیشیدن را از دانشجو صلب می کند(الف

 ایجاد محیط انظباطی سخت مانع رکود هرنوع تفکر تازه می شود(ب

 اندیشیدن استهمان ایجاد فرصت هایی برای نچه باعث پیشرفت و تعالی هر انسان است آ(ج

 در محیط اموزشی مناسب تفکر خالق کاراموزان به نوع اوری منجر می شود(د

 در مراکز آموزشی امروز چیست؟ عدم تحویل هر دگرگونی-27

 فقدان مدیریت کارآمد           (ترس از ایجاد تحول        ب(الف

 همه موارد(عدم وجود انگیزه در مربیان          د(ج

 مورد انتظار میزان سنجش رفتار و شرایط یادگیری سه عنصر مشخص کدام هدف است؟مهم ترین -28

 کلی درس(رفتاری           د(جزیی           ج(ارمانی           ب(الف

 مهم ترین هدف ارزشیابی در فآیند تدریس چیست؟-29

 اصالح و تربیت آموزش(ن         بارتقاء دادن شاگردا(الف

 تعیین میزان یاد گیری(لیت              دتعیین مراحل فعا(ج

 فلسفه کدام روش آموزش است؟ (خود را کشف کن)جمله ی-31

 گروهی(د          برنامه ای         (ج         آزمایشگاهی   (انفرادی           ب(الف

 کدام است؟(آمموزش برنامه)محور های اصلی مقوله ی-31

 برنامه ریزی آموزشی و درسی(ب  روشها و فنون تدریس          (الف

 همه موارد(ارزیابی و کنترل موفقیت           د(ج

 

 و همه جانبه فراگیران درکدام یک از محور های برنامه ریزی آموزشی قرار می گیرد؟ شناخت دقیق-32
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 روش(شرایط                     د(محتوا                        ج(هدف            ب(الف

 کدام یک از موارد فوق از مزایای استفاده از پروژکتور اپک چیست؟-33

 مواردی که در آن به کار میرود و ارزان قیمت است(الف

 بزرگ کردن تصاویر به کمک آن به راحتی ممکن است(ب

 استفاده از آن مستلزم تاریک نمودن کالس نبوده در نتیجه معلم و شاگرد به راحتی یکدیگر را میبینند(ج

 استفاده از آن نیاز به تدارک چندانی ندارند(د

 در دسته بندی هدفها کدام هدف قصد و منظور مربی را به نحوی دقیق ومشخص نشان می دهد؟-34

 نهایی(کلی                             د(جزیی               ج(رفتاری                   ب(الف

 می توان اشاره کرد؟در تهیه و  تنظیم محتوا به چند روش -31

 روش3(روش                    د4(روش                        ج5(روش         ب2(الف

 از دانستن به ندانستن یکی از اصول مهمی که در تهیه و تنظیم چه قسمت از تدریس به کار معلم می آید؟-36

 هدف جزیی درس(د   محتوای درس        (روش تدریس        ج(هدف درس          ب(الف

 چه زمانی برنامه ریزی تدریس پایان پذیرفته است؟-37

 بعد از سنجش چهارچوب شرایط(بعد از تنظیم طرح درس                         ب(الف

 بعد از مشخص شدن محتوای آموزش و روش تدریس(بعد از هدف گذاری                       د(ج

 :انواع وسایل کمک آموزشی-38

 کاربردی(بصری       د(سمعی و بصری     ج(وسایل آموزشی سمعی        ب(لفا

 درچه صورت معلم می تواند به یادگیری بهتر در فراگیر کمک کند؟-39

 زمانیکه مکان مناسبی برای تدریس فراهم کند  (الف

 وسایل کمک آموزشی بسیار متنوع استفاده کند از(ب
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 استفاده کند  روزاز اطالعات زیاد و به (کند                داز اطالعات زیاد و زور استفاده (ج

 چیست؟(القایی)خصوصیات عمده  روش تدریس-41

 فراگیر فعال باشد(مربی فعال باشد       ب(الف

 هم مربی و هم فراگیر فعال باشد(معلم متکلم وحده باشد   د( ج
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 پاسخ سواالت آزمون پداگوژی عمومی

 

 

   

 

 

 21 الف ب ج د

 22 الف ب ج د

 23 الف ب ج د

 24 الف ب ج د

 21 الف ب ج د

 26 الف ب ج د

 27 الف ب ج د

 28 الف ب ج د

 29 الف ب ج د

 31 الف ب ج د

 31 الف ب ج د

 32 الف ب ج د

 33 الف ب ج د

 34 الف ب ج د

 31 الف ب ج د

 36 الف ب ج د

 37 الف ب ج د

 38 الف ب ج د

 39 الف ب ج د

 41 الف ب ج د

 1 الف ب ج د

 2 الف ب ج د

 3 الف ب ج د

 4 الف ب ج د

 5 الف ب ج د

 6 الف ب ج د

 7 الف ب ج د

 8 الف ب ج د

 9 الف ب ج د

 10 الف ب ج د

 11 الف ب ج د

 12 الف ب ج د

 13 الف ب ج د

 14 الف ب ج د

 15 الف ب ج د

 16 الف ب ج د

 17 الف ب ج د

 18 الف ب ج د

 19 الف ب ج د

 20 الف ب ج د




