
اگر معلم در سنجش آغازین متوجه شد که همه یا تعدادی از دانش آموزان بر رفتارهای ورودی 

 کافی ندارند باید چکار کند؟ پیش نیاز تسلط

 ☑ به آموزش ترمیمی بپردازد-1

 به آموزش ویژه روی آورد-2

 پیش تست اجرا کند-3

 مشکالت اجتماعی و عاطفی شاگردان را بررسی کند-4

 

 موضوعات بحث انگیز با کدام گزینه انطباق ندارد؟بحث درباره 

 ☑ رسیدن به حقیقت مطلب-1

 افزایش سطح عالقه شاگردان-2

 آشنائی با عقائد گوناگون-3

 باال رفتن سطح درک و فهم شاگردان-4

 

 به نظر اتکینسون کدامیک از افراد زیر در تکالیف محوله توفیق زیادی بدست می اورند؟

 ارای انگیزه پیشرفت زیاد و تکالیف سادهشخص د-1

 شخص دارای انگیزه زیاد و تکالیف دشوار-2

 ☑ شخص دارای انگیزه پیشرفت زیاد و تکالیف متوسط-3

 ارای انگیزه متوسط و تکالیف دشواشخص د-4

 

 یکی از راه های کاهش برخی از مشکالت روش سخنرانی کدام است؟

 نگاه کردن به سقف-1

 ی شاگردان حرکت کردنبه سرعت جلو-2



 ☑ طرح سوال های مختلف-3

 دست و بدن را زیاد تکان دادن-4

 

 کدام گزینه زیر درست است؟

 گنجایش حافظه بلند مدت محدود است-1

 ☑ علت فراموشی عدم امکان دسترسی ما به اطالعات است-2

 علت فراموشی کال محو اطالعات از حافظه کوتاه مدت است-3

 عات از حافظه بلند مدتعلت فراموشی محو اطال-4

 

 در مورد یادگیری کدام گزینه درست است؟

 .نظریه یادگیری مشاهده ای جنبه رفتاری دارد-1

 ☑ یادگیری مشاهده ای دارای ویژگی های رفتاری وشناختی است-2

 یادگیری مشاهده ای با یادگیری اجتماعی تفاوت دارد-3

 نظریه یادگیری اجتماعی است بندورا نظریه پرداز یادگیری مشاهده ای مخالف-4

 

 در مقوله تقویت کننده ها کدام گزینه درست است؟

 تقویت کننده های نخستین تنها تقویت کننده شرطی کردن تلقی می شود-1

 ☑ تقویت کننده های نخستین را تقویت کننده غیر شرطی نیز می گویند-2

 ندتقویت کننده های نخستین همان تقویت کننده های شرطی هست-3

 برای تقویت کننده نخستین مثبت می توان ضربه بدنی را ذکر کرد-4

 

 کدام گزینه در مقوله شرطی کردن درست است؟

 در تقویت مثبت ، هدف کاهش رفتار کنشگر است-1



 در تقویت منفی ، هدف کاهش رفتار کنشگر است-2

 .در تنبیه ، هدف افزایش رفتار مورد نیاز است-3

 ☑ هش رفتار خاصی استدر تنبیه ، هدف کا-4

 

 ترتیب نشستن در بحث گروهی به چه صورت مناسب است؟

 معلم در جلو و شاگردان روبرو-1

 معلمک در راس میز و شاگردان در دوطرف طول میز-2

 ☑ معلم و شاگردان دور میز دایره ای-3

 طرز نشستن معلم و شاگردان مهم نیست-4

 

 کدام مورد با دیدگاه پیاژه مناسب است؟

 هوش به دوره خاصی از رشد محدود می شود-1

 کودکان خردسال که زبان نیاموخته اند رفتار هوشمندانه ندارند-2

 ☑ تفکر مستلزم زبان آموزی است-3

 کودکان قبل از فراگیری زبان دارای تفکر هستند-4


