
 

 

 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 

 

 یادگيری وارک  پرسشنامه حيطه

 

شده   سوال بوده که توسط وارک و همکارانش طراحی و تنظیم 15ای این پرسشنامه حیطه یادگیری دار 

بی توسط افراد می باشد که بک های یادگیری مختلف انتخاامه ارزیابی ساین پرسشن است و هدف از

 .مي باشد  نوشتني،  مهارتي( و  خواندني شنيداري، ديداري، :  يادگيري حيطه چهاردارای ابعاد مختلف ) 

 
 االت:قسمتی از سو

 

کنید. . شما  قصد دارید به شخصی که می خواهد به فرودگاه، ایستگاه راه آهن یا مرکز شهر برود کمک 1

 شما:

 با او مي رويد. .أ

 آدرس را به او مي گوييد.    .ب

 آدرس را براي او مي نويسيد.                   .ت

 براي او نقاشي مي کشيد يا به او نقشه مي دهيد.  .ث

 

 نوشته می شود. شما:   dependentیا   dependant. شما مطمئن نیستید که یک کلمه به صورت 2

 هر کدام را که ظاهر بهتر داشته باشد مي نويسيد کلمه را در ذهن تصوير مي کنيد و  .أ

 فکر مي کنيد که هر کدام که از لغات چگونه تلفظ مي شود و بهترين را انتخات مي کنيد. .ب

 آن را در فرهنگ لغت پيدا مي کنيد.  .ت

 هر دو کلمه را در صفحه کاغذ نوشته و يکي را انتخاب مي کنيد.  .ث

 



 

 

گروهی هستید. شما می خواهید که نظر آن ها را در مورد  . شما در حال برنامه ریزی تعطیالت برای 3

 برنامه بدانید. شما:

 برخي از موارد مشخص را براي ان ها نام مي بريد.      .أ

 از نقشه يا وب سايت استفاده مي کنيد تا مکان ها را به آن ها نشان دهيد. .ب

 يک کپي از سفرنامه به آن ها مي دهيد.        .ت

 تلفن يا نامه خبر مي دهيد. به آن ها از طريق ايميل،  .ث

 

 . شما می خواهید برای یک میهمانی ویژه خانوادگی آشپزی کنید. شما:4

 چيزي را که ياد داريد بدون نياز به دستورالعمل درست مي کنيد.          .أ

 از دوستانتان چند پيشنهاد مي خواهيد. .ب

 د.  در کتاب آشپزي از روي تصاوير آن،  بهترين گزينه را انتخاب مي کني .ت

 دستور آشپزي غذايي که مي دانيد خوب است را از درون کتاب آشپزي پيدا مي کنيد.  .ث

 

. گروهی از توریست ها می خواهند در مورد منابع حیات وحش و پارک های موجود در منطقه شما  5

 اطالعات کسب کنند. شما: 

 تشکيل مي دهيد.در مورد پارک ها و منابع حيات وحش با آن ها صحبت مي کنيد يا جلسه اي   .أ

 به آن ها تصاوير اينترنتي و يا کتاب عکس منطقه را نشان مي دهيد. .ب

 آن ها را به پارک و منابع حيات وحش برده و با آن ها قدم مي زنيد. .ت

 به آن ها کتاب يا پمفلت در مورد حيات وحش و پارک هاي منطقه مي دهيد.  .ث

 

6 . ================================================================== 

 

. شما یک تست یا رقابتی را انجام داده اید و حال تمایل دارید، فیدبکی به آن بزنید. شما دوست دارید 14

 فیدبک:

 استفاده از مثال هايي که شما آن ها انجام داده ايد.  .أ

 در مورد نتايج آن باشد استفاده از يک توضيح نوشتاري  .ب

 از کسي مي خواهيد که آن را به صورت گفتاري به ما بگويد. .ت

 استفاده از عکس هايي که نشان دهنده چيزي است که شما به آن دست يافته ايد.  .ث

 



 

 

 . شما می خواهید یک غذا در یک رستوران یا مافه انتخاب کنید. شما:15

 چيزي را انتخاب مي کنيد که قبال خورده ايد.     .أ

 به گارسون گوش مي دهيد يا از دوستانتان مي خواهيد به شما توصيه اي در مورد اتخاب غذا به شما بکنند   .ب

 استفاده مي کنيد.  menuاز توضيحات درون   .ت

 نگاه مي کنيد که بقيه افراد چه مي خورند يا به تصوير هر غذا نگاه مي کنيد.  .ث

 

 شما می خواهید یک سخنرای مهم را در یک کنفرانس یا جایگاه ویژه انجام دهید. شما:. 16

 از دياگرام يا عکس براي کمک به توضيح مسائل استفاده مي کنيد  .أ

 کليد واژه ها را مي نويسيد و به صورت گفتاري سخنان خود را چند بار تمرين مي کنيد.  .ب

 اندن آن را ياد مي گيريد. سخنراني خود را مي نويسيد و با چندين بار خو .ت

 مثال ها و داستان ها زيادي را جمع مي کنيد تا صحبت واقعي و عملي جلوه دهيد.  .ث
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