
 
1 

سم اهلل الرحمن الرحیمب  

 

9911مهارت اموزان  نمونه سواالت درس فارسی پودمان اول  

 

:تنظیم کنندگان  

 شهامت روزیان

 آتنا پرنده

 رضوام قوامی

خانجانی بهاره  

 سعید دهدار

 فهیمه حسنی

 آفاق عرب
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 ۹ تا ۱ صفحات فارسی سواالت

 اثر و مستقل صورت به واقعی  دنیای در آن کاربرد منظور هب تازه معنایی به فرد های آموخته و دانش تبدیل" -۱

 ؟ است مطرح زیر های گزینه از یک کدام اصلی هدف عنوان به " بخش

 ارزشیابی واحد طراحی. الف

 √یادگیری واحد طراحی. ب

  آموزشی محتوای تحلیل. ج

 ارزشیابی نظام تحلیل.د

 میشود؟ شامل را کار مراحل و اسرفصله ، کلیات واحد؛ طراحی های بخش از یک کدام -۲

 √ورودی.  الف

 محتوا. ب

 ارزشیابی. ج

 بازخورد. د

 میباشد؟ یادگیری حوزه پیامدهای از یک کدام به مربوط "زبانی فرا مهارتهای" -۳

 اجتماعی بعد. الف

 فرهنگی بعد. ب

 √ آموزشی بعد. ج

 هنری بعد. د
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 : از است عبارت یادگیری واحد -۴ 

 آموزشی های محیط در یادگیری ایجاد منظور به رفتاری دقیق فاهدا تحقق. الف

 √ یادگیری و آموزش تسهیل منظور به وارزشیابی محتوا ، تدریس روش اهداف، بین وار زنجیره ارتباط. ب

 نهایى اهداف تحقق منظور به فرعی ای واسطه اهداف تحقق. ج

 واقعی موقعیتهای هب آموزشی جزیی و کلی اهداف تحقق از حاصل نتایج تعمیم. د

 نمیباشد؟ زبانى  های مهارت جز زیر موارد از یک کدام -۵

 دادن گوش خوب. الف

 خواندن خوب. ب

 نوشتن خوب. ج

 √اندیشیدن قدرت. د

  باشد؟ مین فارسی زبان قلمرو و محدوده جز زیر های گزینه از یک کدام -۶

 √ملی هویت و تعلق احساس. الف

 چهارگانه های مهارت. ب

 زبانی فرا های هارتم. ج

 ادبی آثار. د

  میباشد؟ دوم ابتدایی های شایستگی جز زیر های عبارت از یک کدام -۷

 اصطالحات و واژگان گيري کار به. الف

 نثر و نظم متون خواندن. ب

 √زبان عناصر شناخت. ج

 ها نگاره و صداها يادگيري آغاز. د
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 دارد؟ برنامه منطق کلیات از یک کدام به ارهاش "زبان ارتباطی و تلفیقی رویکرد بر تاکید " -۸

 فارسی زبان کارکردهای. الف

 √فارسی زبان تخصصی محدوده. ب

 فارسی زبان یادگیری اهداف. ج

 فارسی زبان قلمرو. د

 حرکتی - روانی حیطه اهداف از دسته کدام جز ترتیب به "آموزان دانش دید دایره گسترش و پیام دریافت" -۹

 میباشند؟

 خواندن مهارت -گفتن سخن هارتم. الف

 √خواندن مهارت -دادن گوش مهارت. ب

 گفتن سخن مهارت -نوشتن مهارت. ج

 دادن گوش مهارت - خواندن مهارت. د

 میباشند؟ آموزشی اهداف از حیطه کدام جز ترتیب به "نگرش یک ایجاد و اعتقادی مسائل با آشنایی" -۱۱

 عاطفی -عاطفی. الف

 شناختی -عاطفی. ب

 √عاطفی -شناختی. ج

 شناختی -شناختی. د
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  میباشد؟ صحیح ابتدایی دوره در فارسی زبان آموزش اصول با مطابق عبارت کدام -۱۱

 ارتباطی رویکرد بر دستوری رویکرد ارجحیت. الف

 √زبان آموزش خدمت در زبانی غیر دروس. ب

 خواندن مهارت پیشرفت و رشد به ویژه توجه. ج

 اول ابتدایی مرحله در یادگیری برای خواندن. د

  است؟ برنامه بر حاکم "خاص" اصول و رویکردها جز زیر های گزینه از یک کدام -۱۲

 √زبانی مهارت. الف

 علم. ب

 اخالق. ج

 عمل. د

 ۱۸ تا ۱۱ صفحات یفارسسواالت 

 ر ابتدایی دوم  خواندن به چه شیوه ایست؟د-۱

 .یادگیری برای خواندن۱

 .خواندن برای یادگیری۲

 گیری نوشتن.یاد۳

 .هیچکدام۴
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 ر آموزش زبان ارجحیت رویکرد زبان چگونست؟د-۲

 .ارجحیت رویکرد ارتباط ی بر دستوری۱

 .ارجحیت رویکرد دستوری بر ارتباطی۲

 .هردو گزینه باال۳

 .صرفا دستوری بر همه رویکرد ها ارجحیت دارد۴

 

 کدام یک از موارد زیر از اصول آموزش زبان نیست؟-۳

 پذیرینعطاف ا.۱

 .تصمیمات معلم در خدمت آموزش نباشد۲

 .لزوم تکرار و تمرین دانش آموزان۳

 .تقویت و توجه روحیه پژوهشگری۴

 

 هداف گوش دادن به چند صورت است؟ا-۴

 .اهداف عام۱

 .اهداف خاص۲

 .هردو گزینه باال۳

 .هیچکدام۴
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 دام مورد از اهداف عام گوش دادن است؟ک-۵

 ت آهنگ کالم.دقت در سخن دیگران و شناخ۱

 .درک پیام سخن دیگران و ارتباط بین بخش های یک پیام،تحلیل نقد شنیده ها۲

 .تشخیص پیام در غالب های مختلف ۳

 .همه موارد۴

 دام مورد از اهداف خاص گوش دادن است؟ک-۶

 .تقویت حساسیت های شنیداری به مهارت های آوایی و تکیه و آهنگ،زیر و بم صوتی ،...۱

درک درستی از دریافت بافت های زبانی مثل شناخت هجاها،درنگ های بین هجاها  و درک شنیدن .معلم باید ۲

 اجزای زبان

 سلط بر نکته های شنیداری دیگران و تحلیل پیام های شنیداریت.تقویت تمرکز شنیداری و۳

 . همه موارد۴

 دام یک از مراحل گوش دادن نمی باشد؟ک-۷

 .شنیدن۱

 .دقت و تمرکز۲

 پیام.دریافت ۳

 .تحلیل شنیداری۴

 

 وامل موثر در گوش دادن چه هستند؟ع-۸

 .جذاب و عالقه مند بودن به مطالب و نبود شرایط مساعددر مخاطب۱

 .نیازمندی مخاطب به چیزی که معلم قرار است بگوید یعنی مفید بودن مطالب و رغبت و انگیزه دانش آموز۲

 درست و کامل شنیده ها.مطابق بودن گفته ها با سطح دانش آموز و فهم ۳

 .همه موارد۴
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 دام مورد از ضروریات گوش دادن نمی باشد؟ک-۹

 .دریافت پیام۱

 .تعامل دانش آموز با دیگران۲

 .،دریافت اطالعات شنیداری۳

 .تمرکز در گوش دادن۴

 

 نواع گوش دادن چه مواردی هستند؟ا-۱۱

 .گوش دادن برای درک مطالب و ابراز همدلی۱

 ه منظور ارزیابی.گوش دادن ب۲

 .گوش دادن همراه با حظ و بهره معنوی است  و ضرورت های گوش دادن۳

 .همه موارد۴

 

 این قسمت ها توضیحات داخل جزوه هست.

 ولین مهارت در تعامالت اجتماعی = گوش دادن می باشدا

 دم تقویت گوش دادن =عدم کسب سایر مهارت هاع

 لسله مراتب گوش دادن چگونست؟س

ارائه بازخورد)به صورت کالمی و -به خاطر سپردن-سازماندهی شنیده ها-جذب-انتخاب-یدنرآیند شنف

 غیرکالمی(

 غازین مرحله زبان آموزی ، گوش دادن است و پیش از  خواندن، نوشتن،سخن گفتن می باشد.آ
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 دام یک از گام های آموزش گوش دادن نمی باشد؟ک-۱۱

 .تمرکز شنیداری و درک شنیداری۱

 یادسپاری .تشخیص و۲

 .تلفیق  و کشف معنا۳

 .تقویت۴

 

 دام مورد خرده مهارت گوش دادن می باشد؟ک-۱۲

 .توجه۱

 .تقویت۲

 .هردو موارد باال۳

 .هیچکدام۴

 

 عالیت های گوش دادن در کتاب آموزش ابتدایی چه مواردی هستند؟ف-۱۳

 .متن درس و گوش کن و بگو۱

 .صندلی صمیمیت وقصه گویی۲

 و ....گزارش خبر جامعه ۳

 .همه موارد۴
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 وصیه های خوب گوش دادن چه هستند؟ت-۱۴

 .احترام و سادگی در پیام و ساده بودن پیام۱

 .توجه به تنوع لحن های مختلف در متنوع در گفتار۲

 .به رادیو گوش دادن۳

 .همه موارد۴

 ختالل شنیداری چیست ؟ا-۱۵

دگیرنده و موجب تغییر در عملکرد زبان آموز .عوارض و مسائل در مهارت های گوش دادن ناشی از ضعف در یا۱

 می شود

 .فقدان یا کاهش توانایی شنیداری۲

 .هیچکدام۳

 ۲و  ۱.موارد ۴

 اینها توضیحات کتاب هستند..

 نوع در کالس درس باعث می شود تا کالس خسته کننده وکم بازده نشودتالف 

 ازی نقش کلیدی در آموزش دارد به ویژه در مقطع ابتداییبب 

 آموزش به نیاز ها مهارت سایر همانند هم دادن گوش است مهم بسیار دادن گوش پذیری آموزش به توجهج 

 .دارد

مونه ن✅گوش کن و تشخیص بده، -شخیص صدا ، و پخش موسیقی های مختلف مناسب با سن دانش آموز تد 

 بازی های تقویت گوش دادن: بازی حل معما و ...
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 ۲۸ تا ۱۹ صفحه فارسی تست

دان یا کاهش توانایی دریافت شنیداری در یک یا هردو گوش به طوری که شنوایی فرد عملکرد فق-۱

 طبیعی نداشته باشد.

ناشنوایی-کم شنوایی                                ب-الف  

فقدان شنیداری-داختالل یا آسیب شنیداری                  -ج  

 

ت؟کدام گزینه از مشکالت اختالل شنیداری اس-۲  

دیر آموختن یا نرسیدن به تجربیات مفید زندگی و دیرکرد در تکامل زبان-الف  

تاثیر منفی بر رشد کودک و پیام های دریافتی کودک و ناتوانی در یادگیری-ب  

نقص جهت یابی و قدرت تمییز،تنظیم زمان و تمییز گفتاری-ج  

همه موارد-د  

 

 ۳-کدام مشکل بیشتر در آموزش کودکان دارای اختالالت شنیداری دیده می شود؟

آموزش ریاضی-بآموزش زبانی دیکته و خواندن                  -الف  

هیچکدام      -آموزش علوم                                         د-ج  

 

کدام گزینه از عالیم اختالالت شنیداری می تواند باشد؟-۴  

ناتوانی در خواندن و نوشتن-مشکل در به یادآوری                       ب-الف  

همه موارد-دبیقراری در نشستن                            -ج  

 

کدام گزینه از عالیم اختالالت شنیداری می تواند باشد؟-۵  

مشکل در تمییز شنیداری-کاهش توجه                           ب-الف  

همه موارد-دناتوانی در تمییز صداها                -ج  
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سخن گفتن شامل کدام گزینه است؟-۶  

تبدیل اندیشه و ایده ذهنی به الگوی صوتی-الف  

کاربرد شفاهی زبان برای ایجاد ارتباط با جامعه پیرامون-ب  

گزینه الف و ب-ج  

هیچکدام-د  

 

زمان شروع سخن گفتن-۷  

یک سالگی-یک و نیم سالگی                           ب-الف  

زیر یکسالگی-د                          دو سالگی           -ج  

 

کدام گزینه اهمیت سخن گفتن را شامل می شود؟-۸  

خوب حرف زدن با دیگران-الف  

برآورده کردن خواسته ها-ب  

تعامالت انسان در جامعه-ج  

همه موارد-د  

 

کدام گزینه به اهداف شناختی سخن گفتن اشاره دارد؟-۹  

انتقال احساسات با سخن گفتن-الف  

توانایی سخن گفتن در برابر جمع-ب  

شرکت در بحث ها و گفتگوها-ج  

آشنایی و شناخت زبان گفتار-د  

 

کدام گزینه به اهداف مهارتی سخن گفتن اشاره دارد؟-۱۱  

آشنایی با صوت و واژه و واج-الف  

اندیشه کردن-ب  

به کارگیری زبان برای مخاطبین مختلف-ج  

گزینه ب و ج-د  
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موثر در سخن گفتن است؟ کدام مورد از عوامل-۱۱  

موقعیت خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی-الف  

دو زبانگی-ب  

سالمت جسمی دانش آموز-ج  

همه موارد-د  

 

.............دومین مهارت زبانی و اولین مهارتی است که می توانیم در آن به تولید بپردازیم-۱۲  

خن گفتنس-ب شنیدن                                          -الف  

خواندن-نوشتن                                             د-ج  

 

تولید زبانی ایده ها و اندیشه ها در قالب کلمات و بیان شفاهی چیست؟-۱۳  

سخن گفتن-ب خواندن                      -الف  

هیچکدام-گفتار درونی                   د-ج  

 

امدهای ایجاد سخن هستند؟کدام گزینه از بازخوردها و پی-۱۴  

ایجاد ارتباط با همدیگر)تولید زبان(-الف  

ارسال پیام-ب  

دریافت پیام-ج  

هرسه گزینه-د  

 

گام های آموزش زبان شامل-۱۵  

سخن گفتن غیررسمی و تمرین و تکرار-الف  

پرسش از درس و مشارکت فعال-ب  

فرآیند ساختارمند گفتن-ج  

هرسه مورد-د  
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لمات گفتاری و نوشتاری به صورت ناهنجار و غیرطبیعیدریافت  فهم و بیان ک-۱۶  

اختالل گفتاری-ب اختالل شنیداری                        -الف  

هیچکدام-اختالل خواندن                             د-ج  

 

اختالل در شناخت واج ها،شناخت معانی  و تک واژه ها و ...-۱۷  

اختالل نوشتاری-ب        اختالل خواندن                  -الف  

اختالل شنیداری-داختالل گفتاری                            -ج  

 

علت به وجود آمدن اختالالت در کودکان-۱۸  

ضایعات مغزی،عصبی و اختالالت دستگاه شنوایی-عقب ماندگی ذهنی                     ب-الف  

موارد همه-د  نارسایی تکلمی                         -ج  

 

کدام گزینه شامل اختالالت گفتاری می شود؟-۱۹  

خاموشی انتخابی-لکنت زبان                     ب-الف  

هرسه مورد-دتکلم کودکانه                     -ج  

 

یکی از مهارت ها که اموزش و پرورش به طور جدی به آن می پردازد و نقش مهمی در تحصیل و -۲۱

 آگاهی دارد

خواندن-ب                             شنیدن -الف  

گفتار-نوشتن                                د-ج  

 

اهداف خواندن شامل-۲۱  

بهتر زیستن-بهتر اندیشیدن                              ب-الف  

هیچکدام-دبهتر اندیشیدن و بهتر زیستن               -ج  
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بیان می کند؟ کدام گزینه اهداف مهارت خواندن را-۲۲  

تقویت قضاوت کردن-الف  

پروزش قوه تخیل-ب  

ایجاد توانایی و تقویت در خواندن قصه و متن-ج  

دهمه موار-د  

 

خوب دیدن و خوب سخن گفتن و خوب حس کردن و خوب تخیل کردن منوط به کدام مهارت -۲۳

 است؟

شنیدن-د     سخن گفتن -جخواندن                   -بنوشتن                   -الف  

 

اهداف ویژه خواندن در پایه های اولیه چیست؟-۲۴  

یادگیری خواندن-بخواندن برای یادگیری                                  -الف  

هیچ کدام-آگاهی                                                       د-ج  

 

اهداف ویژه خواندن در دوره دوم ابتدایی چیست؟-۲۵  

خواندن برای یادگیری-فال  

به کارگیری اجزای زبانی-ب  

یادگیری خواندن-ج  

هیچ کدام-د  

 

چشم در زمان خواندن چند حالت دارد؟-۲۶  

جهش-بجهش و درنگ                          -الف  

هیچکدام-درنگ                                      د-ج  
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ر زمان خواندن درست است؟کدام یک از گزینه ها راجع به حاالت چشم د-۲۷  

درصد ۳۱جهش -الف  

درصد ۵۱درنگ -ب  

درصد ۷۱درصد و درنگ  ۳۱جهش -ج  

درصد ۹۱جهش ده درصد و درنگ -د  

 

کدام گزینه جز اختالالت شنیداری است؟-۲۸  

آیینه خوانی-ضعف در خواندن                       ب-الف  

موارد                     همه-د   تکرار کلمه                             -ج  

 

 ۳۷تا  ۲۹فارسی صفحات 

 کدام گزینه از عوامل موثر در خواندن نمیباشد؟-۱

 آمادگی روحی و ذهنی،الف( شرایط جسمانی زبان آموز

 ب(موفقیت زبان آموز در مهارتهای نوشتن √

 تحرک بدنی ،ج(موفقیت زبان آموز در مهارتهای گوش دادن و سخن گفتن

 هماهنگی بین عوامل مدرسه خصوصا معلم و والدین،اجتماعی زبان آموز د(رشد عاطفی و

 

 ارزشیابی از خواندن چگونه باید شکل بگیرد؟-۲

   الف(میزان یادگیری دانش آموزان  قطعا یکسان نیست

 ب(میزان یادگیری دانش اموزان دارای تفاوت فردی است

 ج(میزان یادگیری دانش اموزان قطعا یکسان است

 ه ال و بد(گزین √
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 کدام مورد از ابزارهای اندازه گیری رفتار زبانی خوانداری دانش آموزان نمیاشد؟-۳

 مشاهده رفتار خوانداری ،الف(واقع نگری 

  ب(شرح حال بالینی √

 عملکردی تکالیف˛ج(فهرست وارسی

 سنجی همسال ˛د(خود سنجی 

 

 کدام پرسشها جهت ارشیابی از مهارت خواندن نمیباشد؟-۴

 ا مفاهیم خوانده شده را درک میکند؟الف(ای

 ب(آیا اهداف و نتایج متون را میفهمد؟

   ج(ایا میتواند یک متن را با صدای آرام بخواند؟ √

 د(آیا تعبیر وتفسیر درستی از متن ها دارد؟

 

 بازی به چه معناست؟-۵

 الف( ابزاری برای رشد

 ب(ابزاری برای زبان آموزی

 ج(مکمل رفتاری کودک است

 ه مواردد(هم √
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 کدام گزینه انواع بازیها را شامل میشود؟-۶

  الف(بازی انتخاب نام،بازی با کارت،بازی کلمه و تصویر

 ب(بازی با کارتهای دستور عمل،بازی ساخت جمله با کلمات در هم ریخته،یافتن کلمات متفاوت

 ج(بازی نمایشی، بازی گروهی،بازی مکعبها

 د(گزینه الف و ب √

 

 جهت ارزشیابی از مهارت در خواندن است؟کدام پرسشها -۷

 الف( ایا تحت تاثیر متن قرار میگیرد)از نظر عاطفی(؟

 ب(ایا واژه ها و اصطالحات را درست میفهمد؟

 ج(ایا قادر است واژه ها را در یک متن به کار ببرد؟

 د(گزینه الف وب √

 

 اختالل به چه معناست؟-۸

 الف(به معنای خوب عمل نکردن

 منع کنندهب(به عنوان 

 ج(بوجود امدن یک عامل منعی در راه اموزش مهارتها √

 د(امری طبیعی و غیر اکتسابی میباشد
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 کدام پرسها جهت ارزشیابی از مهارت خواندن است؟-۹

 الف(ایا میتواند یک متن را با صدای رسا در جمع بخواند؟

 ب(ایا قادر است واژه ها را در متن دیگری به کار ببرد؟

 ج(ایا عالئم نگارشی را رعایت میکند؟

 د(همه موارد √

 

 کدام پرسشها جهت ارشیابی از مهارت خواندن است؟ -۱۱

 الف(آیا قواعد دستوری متن را رعایت میکند؟

 ب(ایا در کالم خود از ادبیات استفاده میکند؟

 ج(ایا تحت تاثیر متن قرار میگیرد؟

 د(همه موارد √

 

 اری)یعنی خوب نمیتواند بخواند(را چه میگویند؟اختالل در مهارت خواند -۱۱

 الف(اختالل تکلم

  ب(اختالل گوشی

 ج(نارساخوانی √

 د(اختالل ناهمخوانی 
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 به هر گونه ناتوانی که در درک و استفاده از نشانه های نوشتاری وجود داشته باشد چه میگویند؟ -۱۲

 الف(اختالل نوشتاری

 ب(نارسا خوانی √

 ج(اختالل خواندن

 اختالل تکلمد(

 

 کدام گزینه از عوامل موثر در نارساخوانی میباشد؟ -۱۳

 الف(عوامل جسمانی )نقص بینایی،شنوایی،دستگاه صوتی(

  ب(عوامل روانشناختی و کندی در زبان اموزی

 ج(نداشتن رششد کافی در هوش و حافظه )رشد ذهنی(

 د(همه موارد √

 

 ختالل نارساخوانی نمیباشد؟کدام گزینه از ویژگیهای کودکان دارای ا-۱۴

 الف(کلمات بسیاری میداند اما از درک پیامهای صوتی و نوششتاری عاجز هستن

 ب(کلمات بسیاری نمیداند اما درک درستی از پیامهای صوتی و نوششتاری دارد √

 ج(حافظه دقیقی از موارد خوانده شده ندارد و وارونه و حدسی میخواندد

 یک جمله بفهمد اما در جای دیگر نتواند آن را بخواند د(ممکن است واژه ایی را در

 

 



 
21 

 نشانه های تشخیص اختالل نارساخوانی؟-۱۵

 الف(مشکالت و ناهنجاری رفتاری دارند

 ب( بی عالقگی به خواندن

 ج( دایره لغات ذهن و دیداری محدود است

 د( همه موارد √

 

 اشد؟کدام گزینه از نشانه های تشخیص اختالل نارساخوانی نمیب-۱۶

 الف( دامنه توجهشان کوتاه است

 ب(تمرکز خوبی دارد √

 ج( در خواندن تردید دارند

 ا سر را حرکت میدهد هنگام خواندند( به جای چشمه

 

 نشا نه های تشخیص اختالل نارساخوانی؟ -۱۷

 الف( تمرکز خوبی ندارند

 ب( فاقد تمیز شنیداری هستن یا کم است 

 ج( بی عالقگی به خواندن

 مه مواردد( ه √
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 نکته اول در درمان اختالل خوانداری چیست؟-۱۸

 الف( شناسایی زود هنگام

 ب(هماهنگی و آموزش والدین

 ج( تشویق به خواندن کتاب

 د( گزینه الف و ب √

 

 انواع اختالل خوانداری؟-۱۹

 الف( اشکال در الفبا خوانی

 ب( جا انداختن کلمات ، وارونه خوانی

 ج(کند خوانی، بریده خوانی

 د( همه موارد√

 

 کدام گزینه روشهای درمان نارساخوانی نمیباشد؟-۲۱

 الف( تشویق به نوشتن  √

 ب(دادن وقت کافی موقع خواندن

 ج(خواندن داستان،تکمیل کردن جمالت ناقص

 د( استفاده از بازیهای فکری
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 کدام گزینه روشهای درمان نارساخوانی میباشد؟ -۲۱

 کتابهای تصویری الف( درک صداها،تشویق به خواندن

 ب( تشویق به خواندن کتابهای شعر متناسب با سن و سطح دانش اموز

 ج( استفاده از نشانگرهنگام خواندن

 د(همه موارد √

 

 چهارمین و آخرین مهارت زبان آموزی چه میباشد؟-۲۲

 الف( سخن گفتن

 ب( نوشتن √

 ج( خواندن

 د( گوش دادن

 

 روشهای درمان نارساخوانی؟-۲۳

 اده از تکنیکهای چند حسی در اموزش خواندنالف( استف

 ب( تقویت اموزش شنیداری و توالی شنیداری

 ج(برطرف کردن مشکالت تمیز دیداری حافظه با بازیها و اموزشها

 د(همه موارد √

 

 



 
24 

 کدام گزینه تعریف درستی از نوشتن است؟-۲۴

م آرام استفاده میکند تا با جامعه تعامل الف( این مهارت از ابتدای تولد وجود دارد و انسان از این مهارت آرا

 برقرار کند

ب( اولین مرحله زبان آموزی است و پیشش از سه مرحله سخن گفتن،خواندن،گوش دادن، باید خوب اموخته و 

 تمرین شود

 ج(برقراری ارتباط و انتقال اظالعات با نشانه های قرار دادی و دیداری زبان √

 د( هیچ کدام

 

 وانداری؟انواع اختالل خ -۲۵

 الف( گم کردن خط ، ناتوانی در تحلیل کلمات

 ب( تغییر افعال به اختیار خود

 ج(کاربرد کلمات هم معنی و اضافه کردن کلمه

 د( همه موارد √

 

 دو رویکرد در نوشتن؟ -۲۶

 الف( انتقال اظالعات و ایجاد ارتباط

 ب( کشف و معنا سازی جمله

 ج( نشانه های قرار دادی و دیداری زبان

 د( گزینه الف و ج √
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 کدام گرینه مهارت نوششتن و مهارت زبانی نوشتاری است؟-۲۷

 الف( استفاده از واژه های مناسب در حین سخن گفتن

 ب( دقت در عوامل فرازبانی

 ج( انتقال اطالعات و ارتباط به شکل یک نظام هدفمند و حساب شده √

 د( بازشناسی عناصر نوشتاری

 

 آموزش مهارت نوشتن در دوره ابتدایی میباشد؟کدام گزینه اهداف  -۲۸

 الف( به کار گیری صحیح نشانه های دیداری زبان) درست نوشتن خط(

  ب(نوشتن درست کلمات و رعایت جمله ها از نظر قواعد دستوری

 ج(رعایت نکات ویرایشی  و نگارش خالق

 د( همه موارد √

 

 یفارس۴۶ تا۳۸ صفحاتتست های صفحه های 

 س ترین شکل کاربردی زبان کدام است؟ملمو۱-

 گوش کردن   سخن گفتن          نوشتن*                خواندن        

 عالی ترین و دشوارترین ارتباط زبانی که بشر به آن دست پیدا کرده است چیست؟-۲

 نوشتن*خواندن            سخن گفتن        گوش کردن      
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 نمی باشد؟ کدام مورد از اهمیت نوشتن -۳

 زیربنای تمدن بشری ادل علم و انتقال پیشرفت علم   تب  *   حافظ میراث فرهنگی جوامع    درک پیام دیگران

 کدام مورد از سطوح نوشتن در دوره ابتدایی نمی باشد؟  -۴

 بند نویسیخالصه نویسی*           کلمه سازی          جمله سازی      

 تن دانش آموز با عالئم و نشانه های قراردادی آشنا میشود؟در کدام سطح از سطوح نوش-۵

 کلمه سازی            جمله سازی            امال نویسی    رونویسی*      

 واژه سازی با ترکیب نشانه های قراردادی در کدام سطح نوشتن است؟-۶

 ی*کلمه سازانشانویسی                رو نویسی        جمله سازی         

 پیام های ذهنی را با شکل نوشتاری به دیگران منتقل کردن مر بوط به کدام سطح نوشتن است؟ -۷

 بند نویسی            انشا نویسی         جمله سازی*              امال نویسی     

 منظور از بند نویسی در سطوح نوشتن کدام مورد زیر است؟ -۸

 مهارت ها را به صورت جمله  نوشتن           منتقل کردن   پیام های ذهنی را با شکل نوشتاری 

 کنار هم گذاشتن جمالت وانتقال پیام کامل*                   یک نوشته یا متن کامل نوشتن                

 در کدام یک از سطوح نوشتن دانش آموز می تواند یک نگارش خالق داشته باشد؟-۹

 بند نویسی          امال نویسی    سی*             انشانویجمله نویسی          

 در کدام یک از سطوح نوشتن دانش آموز یاد میگیرد ایده های ذهنی خودش را برای دیگران ارائه کند؟-۱۱

 جمله نویسی        بند نویسی              امال نویسی      انشا نویسی*        

 می باشد ؟ کدام مورد جز توانمندی های نوشتن -۱۱

 تقویت قضاوت کردن       شناخت حروف و نشانه های زبانی        

 گسترش دایره واژکان     بیان مفاهیم با جمالت*                      
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 کدام مورد جز توانمندی های نوشتن نمی باشد؟ -۱۲

 فکار      ترکیب حروفسازماندهی و نظم بخشی به ابهتر اندیشیدن*      ساخت واژه های جدید         

 کدام مورد جز مهارت های نوشتاری نمی باشد؟ -۱۳

تلفیق بین  داشتم حافظه دیداری حرکتی      تنظیم موضوع به صورت کلمه       توانایی نگهداری ذهنی 

 دانسته ها و آگاهی های متفاوت*

 منظور از توانایی نگهداری ذهنی کدام مورد است؟ -۱۴

تنظیم موضوع به صورت کلمه    ترسیم شکل گرافیکی حروف    داشتم حافظه ع*     درک و نگهداری موضو

 دیداری حرکتی

 کدام یک از مهارت های زیر یک مهارت پایه و تاثیر گذار برای مهارت های بعدی است؟-۱۵

 گوش کردن         سخن گفتننوشتن*        خواندن         

 لب یک فرایند شروع و ادامه پیدا می کند؟کدام یک از مهارت های زیر در قا-۱۶

 خواندننوشتن*         گوش کردن      سخن گفتن       

 کدام یک از شرایط مورد نیاز در فرایند نوشتن نیست؟ -۱۷

 دقت در تمرکز*آمادگی فضا       تقویت تجسم ذهنی      هماهنگی چشم ها و دست ها      

 پویایی در فرد است که در گذر ایام به دست می اید؟کدام مهارت نشان دهنده یک سیر -۱۸

 خواندن         گوش کردن       سخن گفتن نوشتن*          

 کدام مورد از ضروریات نوشتن نمی باشد؟ -۱۹

 چگونه نشستن*توجه به چپ یا راست دست بودن      نحوه قرارگرفتن کاغذ     زاویه تابش نور   
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 کدام گزینه آمده است؟ چهارچوب اصلی نوشتن در-۲۱

 پيش نويسی،نوشتن پيام ذهنی،بازخوانی و ويرايش متن،پاک نويس و ارائه متن*

 نوشتن پيام ذهنی،پيش نويسی،بازخوانی و ويرايش متن،پاک نويس و ارائه متن

 پيش نويسی،نوشتن پيام ذهنی،پاک نويس و ارائه متن،بازخوانی و ويرايش متن

 پاک نويس و ارائه متن،بازخوانی و ويرايش متننوشتن پيام ذهنی،پيش نويسی،

 کدام مورد جز مبانی نوشتن نمی باشد؟ -۲۱

 آشنایی با قواعد ترکیب    توصیف نگاریدرک صحیح جمالت*     شیوه نگارش حروف الفبا      

 کدام مورد جزو ساختار و مراحل نوشتن در دوره ابتدایی نیست؟-۲۲

 نوشتن بیش فعال*عال      نوشتن فعال     نوشتن غیرفعال     نوشتن نیمه ف

 منظور از نوشتن غیر فعال چیست؟-۲۳

 کند نویسی رو نویسی*       دیکته نویسی       انشا نویسی      

 منظور از نوشتن نیمه فعال چیست؟ -۲۴

 خالصه نویسی     بند نویسیامالنویسی*     انشا نویسی      

 منظور از نوشتن فعال چیست؟ -۲۵

 انشا نویسی* تند نویسی      خالصه نویسی       امال نویسی      

 یادگیری شکل صحیح نوشتاری الفبا کلمات مربوط به کدام مبانی نوشتن است؟-۲۶

 *      نیمه فعال      بیش فعال غیر فعالفعال      

 انی نوشتن است؟ توانایی جانشین کردن صحیح صورت های نوشتاری به جای آوا مربوط به کدام مب -۲۷

 بیش فعالنیمه فعال*       فعال       غیر فعال       

 هر نوشته کاملی که یک ایده و پیام را در قالب نشانه های دیداری عرضه کند نوشتن.... نام دارد-۲۸

 نوشتن نیمه فعال نوشتن فعال*        نوشتن تصویری      نوشتن تکمیلی          
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 ر نوشتن فعال واجب نیست؟ رعایت کدام مورد د-۲۹

 تصویر سازی         خالقیت ذهنی        صحنه آفرینی مدل سازی*         

 

 ۵۵ تا ۴۷ صفحات فارسیسواالت  

  دارد؟ بستگی عواملی چه به نویسی خوانا_ ۱

  روانشناسی _۱

 فیزیکی یا ارگانیک _۲

 ژنتیک_۳

  ارگانیک و روانشانسی_ ۴

 

  باشد؟ نمی نویسی خوانا روانشناسی عوامل جزو گزینه کدام _۲ 

  ذهنی حافظه _۱ 

  شناختی رشد _۲

 بینایی و حرکتی رشد و دست و چشم بین هماهنگی _۳

 عضالنی رشد _۴

 

  ؟ باشد نمی رونویسی یا فعال غیر نوشتن حوزه اختالالت جزو گزینه کدام _۳ 

  نوشتن مهارت یادگیری برای آموز دانش آمادگی عدم_۱ 

 الفبا حروف شکل نوشتن در اختالل _۲

  کلمات دیداری شکل و رونویسی در اختالل _۳

  جسمی اختالل _۴
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  باشد؟ نمی نوشتن اختالل دارای کودکان های ویژگی جزو گزینه کدام _۴ 

  رونویسی در نویسی کند _۱ 

  نوشتن حین در عضالت گرفتگی _۲

  همزمان نوشتن و کردن فکر در ضعف _۳

  ودنب عجول _۴

 

  میرود؟ کار به نوشتاری اختالل درمان برای گزینه کدام _۵ 

  نوشتن حین کلمات خواندن به تشویق _۱

 جریمه از استفاده _۲

 عینی غیر کلمات از استفاده _۳

 تمرین حجم افزایش _۴

 

 ...یعنی نویسی خالصه_۶

 زاید مطالب حذف و اصلی مطالب سپردن بخاطر_۱ 

  مطالب تمام ذکر_۲

 مطالب تمام برای کشیدن دولج_۳

 باید مطالب حذف بدون مطالب کردن کوتاه_۴
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  ؟ نیست(  اشخاص)  نامه زندگی های بخش جزو گزینه کدام _۷ 

  عالیق و شخصی جزئیات_۱ 

 ها توانمندی و تحصیالت_۲

  ها نوشته و آثار و سوابق_۳

 سیاسی افکار_۴

 

 ... نویسی خاطره مزایای از_۸

  ها ادروید ثبت_۱ 

  نوشتن بر تمرین_۲

 شدن سرگرم_۳

 نوشتن تمرین و رویداد ثبت_۴

 

 ... توصیف یا نویسی گسترده اهداف جمله از_۹ 

 فکر تقویت_۱ 

  جزئیات به توجه و آموز دانش دقت و تقویت_۲

  نوشتن مهارت_۳

 شدن روز به_۴
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 شود؟ می قلمداد نوشتن مایه بن عنوان به عاملی چه_۱۱ 

  صدا _۱ 

  تصاویر_۲

  تجارب_۳

  حوادث_۴

 

 شود؟ می نوشتن و زبان دستور تقویت باعث عامل کدام _۱۱

  مشکل به ساده از ریخته درهم جمالت دادن_۱ 

  سخت جمالت دادن_۲

  ساده به مشکل از ریخته درهم جمالت دادن_۳

 تمرین افزایش_۴ 

 

 ... ابتدایی دوره های کتاب ساختار_۱۲ 

 مفهومی_۱ 

 آموزی انزب_۲

 افکار_۳

 ذهنی_۴
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  شود؟ می تدریس هفته چند در ابتدایی اول فارسی کتاب های نگاره _۱۳ 

 هفته پنج_۱

  هفته سه_۲

  هفته چهار _۳

 هفته شش _۴

 

  ؟ نیست ابتدایی اول پایه های نگاره اهداف جزو گزینه کدام _۱۴  

 پایین به باال و چپ به راست از مهارت تقویت_۱ 

 کتاب با فاصله و چشم حرکت تنظیم _۲

  توانمندی ابراز برای فرصت و ذهن در واژگان گسترش_۳

 مطالب کردن حفظ _۴

  

 ۶۴تا  ۵۶سواالت صفحه 

 در کتاب فارسی اول دبستان چند نشانه وجود دارد، و در چند هفته آموزش  داده می شود؟-۱

۱-۳۱-۳۲ 

۲-۱۵-۳۱ 

۳-۱۵-۳۲ 

۴-۳۱-۳۱ 
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 های یک فارسی اول دبستان نمی باشد؟ کدام جزء اهداف بخش نشانه-۲

 تشخیص نشانه های خطی و انطباق صدا با نشانه-۱

 آموزش نگرش مثبت به نست به زبان فارسی و مهارت های شفاهی و کتبی-۲

 آموزش مهارت های شهروندی و آشنایی با شغل و آداب معاشرت-۳

 چینش نشانه ها و متن نوشتاری-۴

 درس می باشد؟ های کلید واژه فارسی حاوییک درس اصلی  بخش های یک از کدام -۳

 صویر اصلیت -ا

 تصویرک-۲

 متن نوشتاری-۳

 چینش نشانه ها-۴

 ؟می باشد اهداف تصویرک ها کدام یک جزء -۴

 به کمک تصویر خواندن وآژه-۱

 واج و نشانه تشخیص-۲

 آموزش مهارت شهروندی -۳

 الف و ب -د

 بیاموزد؟ا چه اهدافی و ب چگونه بیاموزد است دانش آموز قرار در قسمت ............................................. -۵

 هانشانه  -۱

 اصلیتصویر  -۲

 تصویرک -۳

 نوشتاریمتن  -۴
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 ی زیر را دارد؟اول دبستان کدام ویژگی هادرس فارسی متن  -۶

دانش اموز باید شکل  نتخاب شده/فقط برای خواندن اون/ کوتاه و معموال موز با موضوع درس/متناسب  -۱

 های اساسی را بخاطر سپارد

 نوشتن امال نیستنیازی به  / موزون معموال کوتاه و برای خواندن/ فقطهدف کتاب/  بامتناسب  -۲

 فقط برای خواندن /موزن عموالمکوتاه و امال از آن نیست/نیازی به نوشتن  با موضع درس/متناسب  -۳

 هیچکدام -۴

 

 

حروف درس  / در حال اموزش/ حروف آموزش داده شده اول دبستان قسمت از درس فارسیکدام در  -۷

 مطرح می شود؟ اینده

 تصویرک -۱

 اصلیتصویر  -۲

 نشانه هانش چی -۳

 نوشتاریمتن  -۴

 

 ها چیست؟ بخش چینش نشانههدف  -۸

 واج و حروف تفکیکتوانایی  -۱

 نظریمشق  -۲

 برای حروف اینده بصریامادگی  -۳

 ب و جمورد  -۴

 

 ند درس می باشد؟چدارد و چند نشانه  فارسی اول دبستانکتاب  ۲بخش نشانه های -۹

۱- ۷-۱۱ 

۲- ۱۱-۷ 

۳- ۳۱-۷ 

۴- ۳۲-۱۱ 
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 ت؟شامل کدام حروف اس ۲نوشتاری بخش  -۱۱

 .استفاده می شود که بیشتر در زبان عربیحروفی  -۱

 .دشواری بیشتری برخودار است سطحاز  -۲

 اری اند.دید واج و نشانهیک داری  -۳

 مواردهمه  -۴

 

 چیست؟ قرار دادن درس آزاد در درس فارسی اهداف   -۱۱

 اعتماد بنفسافزایش  -۱

  در تولید محتوا معلم و دانش اموزمشارکت  -۲

 ویژه برای خالقیت فرصتایجاد  -۳

 مواردهمه  -۴

 

 کتاب فارسی است؟بخش مربوط به کدام  آموز شتوسط دان یک طرح ناتمام کردن کامل  -۱۲

 نگاره ها -و رنگ کن کنکامل  -۱

 ۱نشانه های  -و رنگ کن کنکامل  -۲

 نگاره ها -کن و بنویسکامل  -۳

 نگاره ها -کنکامل  -۴

 

 د؟چه ویژگی های دارن تمرینات نوشتاری اول دبستان کتاب کار فارسی ۲بخش نشانه های در  -۱۳

 نوشتار افزایش می باید.حجم  -۱

 نوشتار گسترش می یابد.تمرین  -۲

 دیده می شود. در بخش های نوشتاری یشتریبتنوع  -۳

 مواردهمه  -۴

 

 پایه اول مبنای کار چیست؟ و زبانی نکات دستوریدر   -۱۴

 واژه هاست انطباق -۱

 است و کلمات نشانه هاآموزش  -۲

 نشانه ها و واج هاست آموزش -۳

 واج هاست نشانه هایطراحی  -۴



 
37 

 ؟هایی دیده می شود خطنوع  چه پایه اولشعر در کتاب  نوشتاری، خواندن،برای   -۱۵

 نستعلیق -سرمشق -نسخ-۱

 نسخ -سرمشق -نستعلیق-۲

 نستعلیق-نسخ -سرمشق-۳

 سرمشق-نستعلیق-نسخ-۴

 

 چیست؟ در آموزش پایه اول لیلیاز رویکرد تحمنظور   -۱۶

 جزء و سپسکل آموزش  -۱

 و سپس کل اجزاءآموزش  -۲

 ترکیب کل و جزءوزش آم -۳

 جزءآموزش  -۴

 

 فاده قرار می گیرد؟آموزش پایه اول دبستان چه رویکردی مورد استدر   -۱۷

 تحلیلیرویکرد  -۱

 کلیرویکرد  -۲

 ترکیبیرویکرد  -۳

 تحولیرویکرد  -۴

 

 چگونه اند؟ به ترتیب و نشانه ها آموزش نگاره ها در رویکرد ترکیبی-۱۸

 ء به کلجز– کل به جزء-۱

 جزء به جزء -جزء به کل-۲

 کل به جزء -زء به کلج-۳

 به جزءجزء  –کل به کل -۴
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 ۶۸تا  ۶۵سواالت صفحه 

 یک از موارد زیر جزء ارزشیابی در دوره ابتدایی نیست؟ کدام -۱

 شفاهی  -۱

 بازخورد -۲

 کتبی -۳

 عملکردی -۴

 مراحل ترتیب روش های اموزشی به دانش اموزان دو زبانه شامل کدام یگ از موارد زیر است؟ -۲

 داستان گویی، بازی، بحث و گفتگو، نگاه کن و بگو، نمایش عملی-۱

 گاه کن و بگو،بازی، داستان گویی، نمایش عملی، ن-۲

 بحث و گفتگو، نمایش علمی، بازی، داستان گویی، نمایش علمی-۳

 نمایش علمی، نگاه کن و بگو،  بازی، بحث و گفتگو، داستان گویی-۴

 

ساختار زیانی دانش زبانی امالء و واژه آموزی در فارسی و نگارش دوره ابتدایی شامل کدام یک از -۳

 موارد زیر نیست؟

 اسی دانش آموزانتقویت قدرت بازشن -۱

 کاربست نشانه های دیداری زبان -۲

 ساخت کلمه و ترکیب زبانی -۳

 تقویت حافظه  و فن بیان -۴
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 کدام یک از موارد زیر جزء ساختار نگارش درک متن نیست؟-۴

 خوانش متن-۱

 تمرین و تکرار -۲

 پاسخ به پرسش ها-۳

 تمرین و تثبت اموخته ها-۴

 

 چند گانه در پایه های دوم تا ششم ابتدایی نیست؟ کدام یگ از موارد زیر جزء مهارت های-۵

 گوش دادن غیر مستقیم-۱

 خواندن معنادار-۲

 لحن و آهنگ کالم-۳

 گوش دادن فعال-۴

 

 کدام یک از موارد زیر جزء انواع لحن نیست؟-۶

 ستایشی -۱

 حماسی -۲

 عرفانی -۳

 تعلیمی -۴
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 ی نیست؟کدام یک از موارد زیر جزء ابزارهای ارزشیابی در دوره اول ابتدای -۷

 ازمون های عملکردی -۱

 مقیاس های درجه بندی -۲

 مشاهده -۳

 خودسنجی -۴

 

 کدام یک از موارد زیر جزءخواندن معنادار است؟-۸

 روخوانی از روی متن نیست-۱

 اموزش یادگیری بهتر-۲

 درست خواندن متن و لحن کالم-۳

 مهارت اکتسابی-۴

 

 ان انتقال پیام داشته باشیم؟دیگر مهارت برون دادی هستند که باعث می شوند باکدام  -۹ 

 سخن گفتن-ا

 گوش دادن-۲

 سخن گفتن و نوشتن-۳

 شنیدن-۴

 مهمترین مهارت های درون دادی زبان کدامند؟ -۱۱ 

 گوش دادن -۱

 شنیدن -۲

 گوش دادن، شنیدن -۳

 نگوش دادن ، خواند -۴


