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 ؟کدام مورد با ماهیت موضوع تدریس مرتبط هست-1

 (علم تدریسالف

 ب(تحوالت صنعتی

 ج( فرایند تفکر

 د(عبور مطالب درذهن

 

 بهترین حالت علم تجربی که ممکن است درآن قرار گیرد چیست؟-2

 الف( نقد وبررسی کردن

 ب( طراحی کردن درسهای علوم

 ( تلفیقی از علم وفناوری ج

 د( تدریس کردن

 

 تدریس علوم باعث شکل گیری چه چیزی میشود؟-3

 الف( شکل گیری ادارک

 ب( فرایند تفکر

 ج( تحوالت صنعتی

 (الف وبد

 

 کدام در رابطه با ماهیت تدریس درست میباشد؟-4

 الف( علم تدریس

 آنچه در ذهن بابت تدریس میگذردب( 

 ج( فرایند تفکر

 تحوالت پزشکید( 
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 دنیای امروزه به چه سمت بیشتر گرایش دارد؟ -5

 الف( فناوری

 ب( تحوالت پزشکی

 ج( پژوهشهای فردی

 پژوهشهای گروهید( 

 

 کدام مورد انجام نمی شود؟ تجربه گرا )مدرن(در شیوه تدریس  -6

 ( طوطی وار حفظ کردنالف

 ب( گردش علمی

 ج( فرصت یادگیری

 د( آزمایش

 

 ترین روش تدریس در درس علوم ابتدایی کدام است؟ضعیف -7

 الف(حافظه معنایی

 ب( حافظه تصویری

 (حافظه محوریج

 د( حافظه نحوی

 

 کدام مورد از دالیل اهمیت درس علوم نیست؟ -8

 الف(فناوری

 (اقتصادیب

 ج( رفاه جامعه

 د( تحوالت صنعتی وپزشکی
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 در درس علوم برچه پایه شکل گرفته اند؟ تجربه گراروش سنتی وروش -9

 ( آموزش واقعیتهای علمی، راه رسیدن به واقعیتهای علمیالف

 ب( راه رسیدن به واقعیتهای علمی، آموزش واقعیتهای علمی

 ج( تجربه اندوزی ،کشف کردن

 د( کشف کردن ، تجربه اندوزی

 

 کدام یک جز مراحل رشد شناختی پیاژه نیست-10

 حرکتیالف( حسی 

 ( اعتماد درمقابل بی اعتمادیب

 ج( پیش عملیاتی

 د( عملیات صوری

 

 از ویژگیهای دوره حسی حرکتی نیست؟-11

 دادن یا در دهان گذاشتن الف( چنگ  وهول

 ودرنظر نگرفتن اسمی برای اشیا ب( نداشتن تصوری از اشیا

 اشیا وافزایش تجربه با حس وحرکت ج( قادر به فکر کردن در مورد اشیا نیست

 برگرداندن فکرد(

 

 ویژگیهای دوره پیش عملیاتی کدام صحیح نیست؟ -12

 وتوجه به ظاهر آنچه رخ میدهد الف( درونی کردن اعمال

 ب( دنیایی ساختگی

 ( افزایش دادن تجربه خود با حس وحرکتج

 وتشیخص طبقه بندی در این مرحله پیش نمیاد د( برگرداندن فکر
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 به چه معناست؟درونی کردن اعمال -13

 ( فکرکردن درمورد حرکت شی قبل از انجام ان الف

 ب( فکر کردن درمورد حرکت شی بعد از انجام ان

 ج( افکار ذهنی را آشکار کردن 

 د( فکر کردن بصورت همزمان

 

 عملیاتی صحیح نیست؟کدام گزینه در رابطه با دوره پیش  -14

 الف( براساس پندارهای خودشان دنیا را مبیینند 

 ب( نمیتواند بازی وفیلم را از واقعیت تشخیص دهند

 ج( بین سیب وسیب خرده شده تفاوتی احساس نمیکند

 به مفهوم اعداد میرسندد( 

 

 کدام گزینه در رابطه با دوره عملیات عینی یا ذهنی صحیح نیست؟-15

 دن نحوه پر شدن ظریفت با اب لیوان وزمان پر شدن ظرف ابالف( متوجه ش

 ب( مقایسه گنجایش لیوان با ظریفت یک ظرف

 ج( یادگیری از طریق رابطه با اشیا

 ( به مفهوم عدد نمیرسدد

 

 کدام گزینه در رابطه با تفکر انتزاعی صحیح نیست؟ -16

 الف( تجزیه وتحلیل

 ب( طراحی

 ( درونی شدنج

 د(پژوهش علمی
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 کدام گزینه در رابطه با دوره عملیات عینی درست نیست؟ -17

 الف( تکامل فکری و افزایش بقای محتوای علمی خود

 (تجزیه وتحلیلب

 ن وتسریع رشد فرایند عملیات عینیددرونی ج( نگهداری عدد در ذه

 د( ساخت یک فرضیه با یک متغیر 

 

 است؟درکدام گزینه به معنای علم تجربی اشاره نشده  -18

 (  مجموعه ای از پژوهشهای علمی استالف

 ب( مجموعه ای از دانش وتجربه وعمل است

 ج( مجموعه ای از دانش ومهارت ونگرش است

 د( تلفیقی از علم وفناوری است

 

 فناوری به چه معناست؟-19

 الف( مجموعه ای از پژوهشهای علمی است

 ب( مجموعه ای از دانش ومهارت ونگرش است

 م به عملتبدیل علج( 

 د( تبدیل عمل به علم

 

 سواد علمی وفناورانه به چه چیزی گفته میشود؟ -20

 الف( مجموعه ای از دانش ومهارت ونگرش است

 ( آنچه که درعلم وفناوری درزمینه علوم هرکسی به آن نیاز داردب

 ج( آنچه که درعلم وفناوری درزمینه پژوهش هرکسی به آن نیاز دارد

 عملد( تبدیل علم به 
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 ویژگیهای سوادعلمی وفناورانه درعلوم را شامل نمیشود؟ -21

 ( رابطه علت ومعلولیالف

 ب( پیوسته درتغییر وتکامل

 ج( متفاوت برای افراد

 د( نیازهمگانی

 

 کدام گزینه دررابطه با ماهیت علوم تجربی نادرست است؟ -22

 الف( تجربی بودن

 قطعیت یافتن( ب

 ج( عدم قطعیت 

 پذیربودن وتاریخی بودند( تغییر 

 

 ازابزاهای علم تجربی نیست؟ -23

 الف( مشاهده

 ب( جمع اوری اطالعات

 ( امکانات شنیداریج

 د( طبقه بندی

  

 مفاهیم کلیدی ماهیت علوم تجربی نیست؟ -24

 ( تکرارپذیریالف

 ب( چرخه

 ج( رابطه علت ومعلولی

  د( تغییر 
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 است؟رشد وتکنولوژی وفناوری برچه پایه  -25

 الف( تکرار ازمایش

 تغییر پذیری علم وفناوریب( 

 ج( تحوالت پزشکی

 د( عدم قطعیت

 

 ساده ترین ابزارعلم تجربی کدام است؟ -26

 الف( امکانات شنیداری

 ( مشاهدهب

 ج( طبقه بندی

 د( جمع اوری اطالعات

 

 کدام گزینه مهارتهای علم وفناورانه را به درستی بیان کرده است؟-27

 شنیداری،دیداری، وسایل  ،فناورانهالف( 

 شنیداری،دیداری، محیط طبیعی،فناورانهب( 

 ج( شنیداری،دیداری، درک کردن،فناورانه

 د( شنیداری،بینایی، محیط طبیعی،فناورانه

 

 ازجمله ارزشهای مستتر درعلوم تجربی نمی باشد؟-28

 الف( فهمیدن

 ب( به کار بستن

 ( دانشج

 د( دانستن
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 فاکتورهای ارتباط درونی در کدام گزینه به درستی اشاره شده است؟ -29

 ، محیط زیستتفکرالف( علم، فناوری، 

 ب( علم، دانش، جامعه، محیط زیست

 ج( علم، فناوری، مدرسه، محیط زیست

 علم، فناوری، جامعه، محیط زیستد( 

 

 کدام ویژگی درباره مرحله عملیات ذهنی صدق نمی کند؟-30

 ج( برگشت پذیری فکرج( تفکر انتزاعی       الف( توانایی طبقه بندی          ب( ساخت فرضیه                 

 

دو روش بسیار مهم در افزایش سطح دانش و مهارت دانش آموزی برای کسب تجربه ..................... می  -31

 باشد؟

 ب(یادگیری زمینه ای و پویا                       الف (یادگیری اکتشافی و تعاملی                  

 د( یادگیری معلم محور و حافظه محور                                        ج( یادگیری انتقادی و تحلیلی  

 

 ویژگی کشف چیست؟ -32

 د(بدون هدفمندی     ج( درونی شدن فکر           الف ( پرسش گری             ب( انتقاد گری                

 

 هدف آموزش اکتشافی چیست؟ -33

 د( رشد مهارتج( ایجاد عالقه و کنجکاوی       الف( یادگیری دانش پایه           ب( تمرین پرسش گری      

 

 در آموزش اکتشافی نقش معلم چیست؟ -34

 د( هدایت گر                     الف ( منفعل           ب( تحلیل گر            ج( مسول یادگیری دانش آموز

 

 مبنای یادگیری تعاملی چیست؟ -35

 ب( بازی                 ج( آزمایش             د( پیش دانسته هاالف ( بحث و گفتگو              

 

 میزگرد به روش گروهی در کدام نوع یادگیری مورد استفاده است؟ -36

 د( تعاملیج( اجتماعی                                  الف( اکتشافی            ب( انتقادی
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 بهترین روش آموزش علوم کدام است؟ -37

 ب( اکتشافی                       ج( تعاملی                    د(زمینه ای الف( تلفیقی                    

 

 سالگی ایجاد می شود و مربوط به تفاوت در باور دانش آموز مربوط به علم می باشد؟8کدام نوع رشد در  -38

 د(نگرشی            الف( شناختی                ب( عاطفی                        ج( بدنی                  

 

 کانالهای یادگیری شامل کدام مورد نمی باشد؟ -39

 حرکتی  –ب( دیداری                     ج( شنیداری                         د( حسی الف( چشایی                   

 

 باتوجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان کدام آموزش در علوم پیشنهاد می شود؟ -40

 د( روش منحصر به فردی نیستالف( اکتشافی            ب( تعاملی             ج( حافظه محور                     

 

توصیه هایی براساس تفاوتهای فردی دانش آموزان شامل ایجاد فرصت یادگیری فراهم کردن امکانات -41

 و................ می باشد؟

 بحث و گفتگو         ج( انتقال دانسته ها           د( ایجاد روحیه انتقادی ب(الف( ایجاد تنوع محیطی         

 

 خیلی از فرایندهای علمی وپژوهشها از طریق ...................... اتفاق می افتد؟ -42

 ب( مهارت انتقاد و تحلیل                 الف( مهارت استنباط و پیش بینی             

 د( مهار حفظ مطالب                                           ج( مهارت پرسشگری

 

 پرسش هایی که با پاسخ های مشخص بوجود می آیند؟ -43

 ب( محتوایی                    ج( واگرا                      د( انتقادی الف ( همگرا           

 

  پرسش هایی که پاسخ های متنوع دارند چه نام دارند؟-44

 د( واگرا               ج( انتقادی               ب( تحلیلی           الف ( همگرا     

 

 پرسش هایی که با چرا شروع می شوند چه نام دارند؟ -45

 ب( واگرا                         ج( تحلیلی                      د( همگراالف( انتقادی                       
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 کدام یک از موارد از راهکارهای پرسشگری نیست؟ -46

 ب( مشارکت دانش آموز                                  الف( تقویت عزت نفس دانش آموز         

 د( پرورش مهارت انتقاد گریج( تحریک تفکر                                                           

 

 .....فقط دیدن نیست بلکه استفاده از حواس پنجگانه برای شناسایی پدیده هاست؟..................- 47

 ج( خواندن مطالب               د( نوشتن و یاداشت برداری ب( مشاهده                   الف( مطالعه             

 

 چگونگی مشادهدات شامل کدام مورد است؟ -48

 د( طبیعی و آزمایشیج( کمی و کیفی               اولیه و ثانویه            الف( حسی و حرکتی               ب( 

 

 اگر دانش آموز در مشاهده ................. انجام ندهد نظرات شخصی وارد ان میشود؟ -49

 ت بردارید( یاداشالف( پرسش                   ب( تکرار                         ج( اکتشاف                     

  

 ................... به ما کمک می کند که مشاهده عمیق تر ودقیق تر باشد؟ -50

 ب( محیط متنوع                      ج( بحث و گفتگو            د( تکرار مشاهدهالف( ابزار                          

 

 در مهارت تخمین زدن کدام گزینه درست است؟ - 51

 .مهمترین مهارت1 

 . دانش آموزان ابتدایی با این مهارت آشنایی ندارند2

 های تجربی در دانش آموزان آموزش دهد. معلم باید تخمین زدن را با فعالیت3

 .همه موارد4 ✓

 

 در مورد مهارت اندازه گیری کدام گزینه درست است؟- 52 

 .یکی از ویژگی های مهم علم تجربی است 1 

 خواهدمقیاس می -اوتی دارد .ابزارهای متف2

 رو است. با عدم قطعیت روبه3

 .همه موارد4 ✓
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 رو است؟چرا مهارت اندازه گیری با عدم قطعیت روبه -53

 .خطای ابزاری 1 

 .خطای علم تجربی2

 .خطای انسانی3 

  3و1. گزینه 4 ✓

 

 راه های مختلف برقراری ارتباط در کدام گزینه درست بیان شده است؟ -54

 گفت و شنود کالسی) گروهی و کالسی(. 1

 مدل -تصویر –. استفاده از طرح 2

 .بررسی دفترچه یادداشت یا پوشه کار3

 . همه موارد 4 ✓

 

 سالگی کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ 5تا  4مهارت طبقه بندی در سن -55

 . سلسله مراتب از باال به پایین1

 . به کارگیری چند معیار برای طبقه بندی2

 . بر اساس یک ویژگی مشترک3 ✓

 . تشکیل زیر طبقه4

 

 است؟ شده بیان گزینه کدام در سالگی 10 تا 6 سن در بندی طبقه مهارت نوع –  56

 . سلسله مراتب از پایین به باال 1

 .تشکیل زیر طبقه2

 . بیش از یک ویژگی مشترک 3 ✓

 .سلسله مراتب از باال به پایین4
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 سالگی در کدام گزینه درست است؟  10تا  6نوع طبقه بندی در سن  -57 

 .بر اساس یک ویژگی مشترک1

 . یادگیری چند معیار2

 .تشکیل زیر طبقه3 ✓

 .توجه به تفاوت ها در کنار تشابه4 

 

 سالگی در کدام گزینه درست است؟ 10تا7نوع طبقه بندی درس سن -58 

 .سلسله مراتب از باال به پایین1 ✓

 یش از یک ویژگی مشترک. ب2

 . بر اساس یک ویژگی مشترک 3

 .سلسله مراتب از پایین به باال4

 

 سالگی در کدام گزینه درست است؟ 10تا  9طبقه بندی در سن  -59

 . بر اساس یک ویژگی مشترک1

 . سلسله مراتب از باال به پایین2

 . به کارگیری چند معیار3

 . سلسله مراتب از پایین به باال4 ✓

 سالگی کدام گزینه را شامل می شود؟ 14تا  11وع طبقه بندی در سن ن-60

 . تشکیل زیر طبقه1

 . به کارگیری چند معیار برای یک طبقه2 ✓

 . بر اساس یک ویژگی مشترک3

 . بیش از یک ویژگی مشترک4



13 
 

 در مورد جایگاه طبقه بندی کدام گزینه درست است؟ -62 

 .آسان شدن مطالعه1 

 رشد فکری طبقه بندی. نقش اساسی در 2

 . ایجاد خالقیت3

 . همه موارد4 ✓

 کدام گزینه انواع طبقه بندی را شامل می شود؟- 63 

 . در ابتدایی 1

 .پایه سوم و چهارم 2

 .پایه پنجم و ششم3

 . تمام موارد4 ✓

 

 

 در مورد طبقه بندی چند مرحله ای کدام گزینه به درستی آمده است؟ -64

 افتادآموز به سطوح باال از رشد شناختی می رسد اتفاق می.جریانی که دانش1 

 گیرند آموزان در این طبقه بندی عالوه بر طبقه بندی ارتباط بین طبقه ها را هم یاد می.دانش2 

 بندی کند تواند گیاهان را دستهآموزان می.دانش3

 .همه موارد4 ✓

 

 کدام گزینه آمده است؟روش های جمع آوری اطالعات در - 65 

 .مشاهده 1 

 .مصاحبه2

 . آزمایش3

 . تمام گزینه ها4 ✓
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 داده یا اطالعات به چند شکل هستند ؟ -66 

 .کیفی 1

 .عددی2

 . نمودار ستونی 3

 2و  1.گزینه 4 ✓

 

 دو مهارت مهم در مسیر ملی کردن روش علمی و آموزش علوم تجربی کدام گزینه است؟ -67 

 آوری.مهارت جمع1 

 .مهارت استنباط 2 

 بینی .مهارت پیش3

  3و2.گزینه 4 ✓

 استنباط حاصل کدام فاکتورهای زیر است؟-68

 . تجربه گذشته1

 . آزمایش و خطا 2

 .مشاهده 3

 3و 1.گزینه 4 ✓

 شود؟ارتباط کدام موارد را شامل می -69

 .مشاهده  وآزمایش1 

 . مشاهده و استنباط2

 بینی . پیش3

 3و  2.گزینه 4 ✓
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 تعریف فرضیه سازی چیست؟- 70

 . پاسخ احتمالی به پرسش1

 .طرح مسئله جدید2 

 .بررسی روابط بین متغیرها در پیش بینی3 

 3و1. گزینه 4 ✓

 

 آزمایش برای انجام کدام یک از گزینه های زیر است؟ -71 

 ثبت اطالعات جدید -ها . احتمال درستی فرضیه1

 هابه دست آوردن داده -.طرح مسئله 2 

 پاسخ به پرسش   -کامل کردن اطالعات -آوری اطالعات . جمع3

 .همه موارد 4 ✓

 

 در مورد پژوهش کدام گزینه درست است؟-72

 .یک کار تجربی مبتنی بر تجربه1 

 .یک کار منظم علمی مبتنی بر آزمایش 2 ✓

 آوری کردن اطالعات برای انجام آزمایش .جمع3

 مطرح کردن دالیل جدید برای پرسش.4

 

 منابع مورد بهره برداری در آموزش علوم کدام موارد است؟ -73

 حیوانی و طبیعی -.منابع انسانی1 

 کشاورزی و فرآورده های آن -خاک  -. منابع معدنی2

 خورشید -هوا -.منابع آبی 3

 .تمام موارد4 ✓
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 چیزی است؟های مهم در آموزش علوم بحث چه یکیاز بحث -74

 . بحث گیاهان 1

 .بجث موجودات 2 ✓

 .بحث در مورد طبیعت3

 2و1. گزینه 4

 

 آوری کانی هایی که در آموزش علوم استفاده می شود کدام گزینه است؟جمع-75

 . انواع سنگ ها1

 . فسیل ها 2

 .خاک و فلز ها 3

 .تمام موارد4 ✓

 

 استفاده از مشاغل و صنایع محلی در آموزش علوم کدام موارد زیر است؟- 76 

 . صنعتکاران1

 . پیشه وران محلی 2

 .صنایع محلی3

 . تمام موارد4 ✓
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 ابزارهای دور ریختنی در آموزش علوم کدام مورد است؟- 77 

 . اسباب بازی1

 . انواع باتری و تلفن ثابت2

 . تابلوها 3

 .تمام موارد4 ✓

 

 منابع و مواد چاپی در علوم کدام مواد را بیشتر شامل می شود؟ - 78

 .کتاب درسی و تصویر 1

 .نقاشی و روزنامه2

 . مجالت رشد و منابع الکترونیکی3

 . تمام موارد4 ✓

 

 تواند مفید باشد ؟در چه صورت آموزش علوم با به کار بردن ابزار می  -79

 های خطرناک را شناسایی کنیم .موقعیت1

 به دانش آموزان مسئولیت دهیم  -سئولیت پذیر باشیم  .م2

 .مقررات وضع کنیم و از این مقررات حمایت کنیم3

 . تمام موارد4 ✓

 

 در مورد مسیر تحول برنامه درسی علوم در جهان کدام گزینه درست است؟- 80 

 برنامه درسی علوم به طور سنتی در ایران اتفاق افتاده بود 1920. تا سال 1

 علوم آماده کردن دانش آموزان برای گذراندن امتحانات بود. هدف 2

 . محتوای علوم در مسیر تحول موضوع محور بود ، روش سخنرانی و ارزشیابی سنجش دانش کسب شده 3

 .تمام موارد 4 ✓
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 دهد؟ و یا در چه سالی استوار بوده است؟های تحول در آموزش علوم رخ میدر سالی اولین جرقه -81

 مبتنی بر آزمایش 1960تا  1950سال . از 1

 مبتنی بر تجربه  1957تا  1920. از سال 2 ✓

 مبتنی بر تجربه 1957تا  1857. ازسال 82

  3و2. موارد 4

 

 جان دیویی برای انجام چه کارهایی تاکید داشت؟- 83

 . تجربه و حل مسئله 1

 .انجام کارهای علمی2

 . توجه به فراگیران و تجارب آموزشی3

 وارد.همه م4 ✓

 

 دهد؟در چه سالی مهمی در آموزش علوم در جهان رخ می- 84 

  1980تا  1957از سال  ✓

 1957تا  1920.از سال 2

  1990تا  1957.از سال 3

 1960تا  1920.ازسال 4
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برونر و همکارانش تغییر در برنامه های درسی علوم با استفاده از کدام ویژگی های جدید پیشنهاد - 85 

 دادند ؟

 کسب تجربه مستقیم توسط دانش آموز-.یادگیری گروهی و مشارکتی 1

 . توجه به رویکرد فرایندی در آموزش علوم2

 بزار به عنوان تسهیل کننده یادگیریتوجه به نقش فناوری و ا -.اهمیت دادن به استقالل یادگیرنده 3

 .تمام موارد4 ✓

 

 چه زمانی مشارکت دانش آموزان مشارکت واقعی خواهد بود؟- 86 

 .اگر به دانش آموزان مالکیت بدهیم 1 

 .آزادی و حق انتخاب2

 آموزان. قرار دادن ابزار مناسب در اختیار دانش3

 2و1. گزینه 4 ✓

 

 باشد؟ نمی میالدی 1980 سال در کشورهایی بندی جمع طبق گزینه کدام-87

 جنگی مهمات توسعه علمی    د( سواد طرح تفکر    ج( فرآیند توسعه و طرح گردشگری   ب( توجه الف(

 

 شد؟ آموزش وارد رسمی شکل به درسی های برنامه سالی چه در -88

 1299 د(          1285 ج(             1310  ب(           1300 الف( 

 

  است؟ بوده چه 1316 سال در علوم درس عنوان -89

 غیب    علم -الصحه علم ب(                                        الغیب   علم -االشیا الف( علم

 المنخلق  علم الحساب و د( علم                                            الصحه علم -االشیا علم ج(
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 بودند؟ محتوایی چه الصحه شامل علم االشیا وحفظ -90

 طبیعت -نجوم نجوم       د( -بهداشت ج(بهداشت      و سالمت -دانشب(      شیمی -دانش الف(

 

 ؟1316 سال در علوم درسی برنامه اهداف از-91 

 محیط      به طفل کنجکاوی حس افزایش ب(                           گرایی                  آرمان الف(

 گراییسنت د(                         طبیعت        به عالقه افزایش ج(

 

 است؟ کرده تعریف کسی چه را ایران در علوم عنوان با کتاب اولین -92

  قاسمی رضا کریمی          د( رضا سیف        ج( اکبر علی ب(بهزادی       محمود الف(

 

 ؟ 1380 سال قبل ایران آموزشی برنامه هایضعف از یکی-93

    مطالب کردن حفظ بر تاکید ب(                                برآرمان گرایی تاکید الف(

 برکاوشگری تاکید د(                       فرد خانوادگی شرایط به ج( توجه

 

 است؟ هاییحوزه چه شامل و شد تدوین سالی چه در ایران ملی درسی برنامه-94 

 پرورش    و آموزش 1385 ب(                                    تربیت   و یادگیری 1390 الف(

 تربیت و تعلیم 1380 د(                                        آموزش   یادگیری 1395 ج(

 

 ؟ چیست 1390 ملی درسی برنامه در علوم اصلی بخش سه -95

 کلی گیریجهت- قلمرو- کارکرد ب(                  کلی     گیریجهت -دانش -الف(کارکرد

 شناخت -نگرش -د( دانش                                    کارکرد -قلمرو– دانش ج(
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  است؟ بخشهایی چه شامل علوم ملی درسی برنامه در قلمرو حوزه-96

 ارزش    -شناخت -نگرش ب(                    نگرش       -علمی فرایند -الف( دانش

 فناوری -علمی فرآیند -دانش د(                    علمی          فرایند -دانش -تجربه ج( 

 

 است؟ هایی رویکرد چه شامل ملی درسی برنامه با همسوسازی -97

 محوری    پیامد -محوری زمینه -توحیدی گرایی فطرت الف(

 گرایی کل -محوری پیامد -محوری زمینه ب( 

 محوری            دانش -محوری هدف -خداشناسی ج(

 پژوهشی -شناختی -گرایی علمی د( 

 

 باشد؟ می گزینه کدام ابتدایی دوره در علوم آموزش اساسی مفاهیم -98

 زنده  محیط -فناوری پیشرفت روند -ها مهارت تمرین الف(

 آزاد محیط -اجتماعی رشد روند -محیطی تمرین ب( 

 زنده                 محیط -قبلی دروس روند- مهارت تمرین ج(

  زنده محیط- جسمانی پیشرفت- هاتمرین کنش د(

 

 باشد؟نمی اول پایه علوم آموزش به مربوط مورد کدام-99

  ها مهره بی ج(خزندگان          د(      گیاهان      دنیای جانوران         ب( دنیای الف(

 

 باشد؟ می 6 پایه در علوم آموزش به مربوط مورد کدام-100

 ج و الف گزینهد(          سلول برگ          ج( و ب( ریشه         میکروسکوپ الف(
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 گیرد؟ می صورت ابتدایی پایه کدام در بیشتر کاشتن مرحله آموزش-101 

 ششم د(            سوم    دوم             ج( ابتدایی         ب( اول الف(

 

 است؟ شده استفاده چیزی چه از تاریخ طول در ها نوشته ثبت برای-102

 موارد ی همه( د               کتیبه( ج               کاغذ( ب               سنگ( الف

 

 است؟ کمتر بقیه از پایه کدام در علوم کتاب نوشتاری محتوای-103

 چهارم( د               سوم( ج               دوم( ب               اول( الف

 

 است؟ شده تالیف ها پایه کدام کتاب با ششم پایه علوم کتاب-104

 پنجم و چهارم( د           چهارم و سوم( ج           سوم و دوم( ب           دوم و اول( الف

 

 گیرد؟ می قرار بررسی مورد موضوع کدام " علوم زنگ "درس در-105

 زمین مختلف های الیه( د      پژوهش و تفکر( ج      شخصی ارتباط وسایل( ب        ساختن( الف

 

 گیرد؟ نمی قرار بررسی مورد موضوع کدام " آینده تا گذشته از " درس در-106

 تلفن( د           اینترنت( ج            محیط و انسان( ب         شخصی ارتباط وسایل( الف

 

 است؟ چگونه ابتدایی علوم در اساسی مفاهیم سازماندهی شیوه-107

 اطالعات فناوری و ها مهارت( ب               زمین فیزیک، شیمی، مفاهیم( الف

 موارد ی همه( د                       زندگی در معاشرت آداب( ج

 

 است؟ اساسی مفاهیم سازماندهی بخش کدام به مربوط ابتدایی اول کتاب در " علوم زنگ " درس-108

 اطالعات فناوری( د               روشنایی( ج              مهارتی( ب               ساختن( الف
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 است؟ درست گزینه کدام-109

 .کنند می طراحی آموزان دانش فعالیت و بودن محور فعالیت مبنای بر را تدریس فعال روشهای( الف

 .کنند می طراحی محور معلم فعالیت مبنای بر را فعال غیر روشهای( ب

 .است انتقالی اصطالحاً یا مستقیم روش همان غیرفعال تدریس روش( ج

 موارد ی همه( د

 

 است؟ صحیح گزینه کدام-110

 .است شایستگی به شاگرد رسیدن برای موقعیت ایجاد هدف تدریس در( الف

 .کنیم فراهم شاگردان برای را تجربه زمینه باید شده بیان موضوعات تمام برای( ب

 .است تاکید مورد محور زندگی آموزش هم و محور زمینه آموزش هم تدریس در( ج

 .موارد ی همه( د

 

 چیست؟ محور زمینه آموزش هدف-111

 انتقالی یا مستقیم شیوه به آموزش( ب            زندگی واقعی بستر در آموزش کاربرد( الف

 .نماید ارائه را راهکار یا ایده شخصاً معلم( د                    فعال غیر و فعال شیوه به آموزش( ج

 

 است؟ کدام ابتدایی علوم در فیزیک اساسی مفاهیم-112

 الکتریکی انرژی -نیرو و ورزش( ب                  کمان رنگین -گرم و سرد دنیای( الف

 موارد ی همه( د                               نیرو -صدا و نور مبحث( ج

 

 پردازد؟ می اساسی موضوع کدام توضیح به "من دفتر سرنوشت " درس ششم، علوم در-113

 موارد ی همه( د       تاریخ بستر در کاغذ تولید( ج        مواد جداسازی( ب        مواد گیری اندازه( الف
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 است؟ گزینه کدام ابتدایی علوم در شیمی اساسی مفاهیم موضوع-114

 کاریرد تغییرات، خواص، ماده،( ب                                  آنها بین رابطه و نیرو اثرات( الف

 سرما گرما، نور، انرژی،( د                                  آن مختلف های الیه و زمین( ج

 

 رسند؟ می محور پیامد و پایدار یادگیری به شاگردان چگونه-115

 .باشد شنونده شاگرد و وحده متکلم معلم( ب.            کنیم فراهم را زندگی تجربه، علم، از تلفیقی( الف

 انتقالی و مستقیم روش به علوم آموزش( د.    کند تعیین را محتوا تولید و آموزش چهارچوب معلم( ج

 .اجراشود

 

 باشد؟ می ابتدایی دوره علوم در معلمان به مهم های توصیه از مورد کدام-116

 یادگیری های عرصه بین منسجم ارتباط( ب                   یادگیری خدمت در ارزشیابی( الف

 موارد  ی همه( د                         درکالس شاد فضایی ایجاد( ج

 

 باشد؟های روش تدریس مستقیم نمیکدام یک از موارد زیر از ویژگی-117

 پرسش و پاسخد(الف(یادسپاری                          ب(نمایش موردی                ج(تکرار و تمرین            

 

 باشد؟کدام یک ا ز روش تدریس مستقیم نمی-118

 معموال از جزء به کل است.الف(     

 ب(شامل تدریس صریح، یادسپاری، نمایش عملی و تکرار و تمرین است.      

 شود.های یادگیری متفاوت توجه نمیج(به سبک      

  د(هنر معلم در این روش ترکیب چند روش تدریس است.      

 

 دهد؟های روش فعال را نشان میکدام گزینه ویژگی -119



25 
 

 تکرار و تمرین -درک و فهم عمیق -ارزش گذاری -الف(فعالیت معنادار     

 تکرار و تمرین -درک و فهم عمیق -فعالیت معنادار -ب(نمایش عملی     

 فعالیت معنادار -تآکید بر ارزشیابی -گذاریارزش -خود نظم جوییج(      

 فعالیت معنادار -مشارکت فعال -تکرار و تمرین -د( تدریس صریح     

 

 

 

 

 کدام یک از موارد زیر از دسته بندی های روش فعال است؟ -120

 روش تعاملی -روش تجربیالف(  

 روش تعاملی -وش پرسش و پاسخب(ر   

 روش پرسش و پاسخ -ج( روش اکتشافی  

 د( گزینه الف و ج  

 

 روش تدریس فرآیندی )تجربی( شامل کدام یک از موارد زیر است؟-121

 الف(روش کل به جزء است.  

 فعالیت محور است.ب(  

 ج(یاددهنده محور است.  

 های یادگیری متفاوتد( توجه به سبک  

 

 ای فرآیند تدریس تجربی به چه صورت است؟چرخه مرحله -122

 تعمیم -ها در موقعیت جدیدالف(تجربه، تجزیه، تبادل، کاربرد آموخته  

 ها در موقعیت جدیدب(تجزیه، تجربه، تبادل، تعمیم، کاربرد آموخته   
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 ها در موقعیت جدیدتجربه، تبادل، تجزیه، تعمیم، کاربرد آموختهج(   

 ها در موقعیت جدید، تعمیمد(تجزیه، تبادل، تجربه، کاربرد آموخته

 

 های روش تدریس اکتشافی نمی باشد؟کدام یک از موارد زیر ویژگی-123

 های احتمالیحلآموزان به استفاده از راهالف(تشویق دانش  

 های فرآیندیپرورش مهارتب(    

 ج(پرورش تفکر، ارزش و نگرش   

 آموزری مواد و وسایل به وسیله دانشد( به کارگی   

 دسته بندی روش تدریس اکتشافی به چه صورت است؟-124   

 مفهوم سازی، نقشه مفهومی، کاوشگری، پروژه علمیالف(   

 ب(نقشه مفهومی، تبادل، کاوشگری، پروژه علمی    

 ج(موقعیت جدید، نقشه مفهومی، کاوشگری، پروژه علمی    

 وقعیت جدید، کاوشگری، پروژه علمید( نقشه مفهومی، م   

 

 ستون آموزش چیست؟ -125

 ب( فعالیت                               ج( مهارت                                د(تجربهالف( مفاهیم                       

 

 مفهوم سازی به چه طریقی است؟-126

 روابط میان اجزاء گوناگونهاو مشاهده از طریق ارتباط ایدهالف(  

 ب( از طریق جستجو در فهرست و شناسایی نمونه   

 ج( یافتن مبنا برای دسته بندی نمونههای شبیه  

 های مشترک نمونهد(شناسایی ویژگی   
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 (مراحل اجرا مفهوم سازی به چه ترتیبی است؟127

 شناسایی مفهوم،دستیابی مفهوم، تحلیل راهبردهاالف(  

 هومی، شناسایی مفهوم، دستیابی به مفهومب(نقشه مف  

 ج( دستیابی به مفهوم، شناسایی مفهوم، تحلیل راهبردها  

 تحلیل راهبردها -د(نقشه مفهومی، شناسایی مفهوم  

 

 

 

 مراحل جرایی مفهوم سازی در گزینه به ترتیب آمده است؟ -128

 الف(موقعیت جدید، شناسایی مفهوم، نام گذاری، یافتن مبنا برای دسنه بندی، گنجاندن  

 ها، یافتن مبنا برای دسته بندی، شناسایی ویژگی، نامگذاری، گنجاندنبرشمردن نمونهب(   

 ها، یافتن مبنا برای دسته بندی، شناسایی مفهوم، نام گذاری، گنجاندنج(برشمردن نمونه  

 ت جدید، نقشه مفهومی، نام گذاری، یافتن مبنا برای دسنه بندی، گنجاندند( موقعی  

 

 گیرد؟هایی مورد استفاده قرار مینقشه مفهومی با چه هدف-129

 الف(تولید ایده، تلفیق دانش جدید و قدیم، طراحی ساختار پیچیده، گنجاندن  

 هام، تشخیص درک و فهم و یا بد معنیتولید ایده، طراحی ساختار پیچیده، تلفیق دانش جدید و قدیب(   

 هاج( شناسایی مفهوم، طراحی ساختار پیچیده، تلفیق دانش جدید و قدیم، تشخیص درک و فهم و یا بد معنی  

 د(شناسایی مفهوم، تولید ایده، تلفیق دانش جدید و قدیم، گنجاندن  

 

 های مفهومی چیست؟مزایای استفاده از شبکه-130

 استفاده از حداقل کلمات برای پیدا کردن عبارت -نمادهای تصویریتشخیص الف(  

 استفاده از حداکثرکلمات برای پیدا کردن عبارت -ب( تشخیص نمادهای تصویری  
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 مفید برای یادگیری و سنجش -ج( سهولت برقراری ارتباط  

 د( استفاده از حداکثرکلمات برای پیدا کردن عبارت، مفید برای یادگیری و سنجش 

 

 کاربردهای شبکه مفهومی کدامند؟-131

 الف( ابزار یادگیری، ابزار سنجش، ابزار تولید ایده، ابزار طراحی و ساختارهای جدید

 ب(ابزار خالقیت، ابزار برقرای ارتباط، ابزار طراحی و ساختارهای جدید، ابزار سنجش 

 ده، ابزار سنجشج( ابزار یادگیری ،ابزار طراحی و ساختارهای جدید ابزار تولید ای 

 ابزار خالقیت، ابزار برقرای ارتباط، ابزار یادگیری،، ابزار سنجشد(   

 باشد؟های تدریس می(روش کاوشگری هدایت شده از کدام روش132

 روش تدریس تجربی د(روش تدریس اکتشافی       ج( روش تدریس فعال    ب( الف(روش تدریس فرآیندی        

 

 دومین گام روش اکتشافی:-133

 الف( تحلیل داده ها

 سازماندهی اطالعات ) فرضیه سازی و آزمایش و بدست آوردن نتیجه( )ب

 ● ج( گردآوری داده ها و تایید درستی آنها

 ای مکتوب و یا رسمی و حضوری(د( برقراری رابطه در دیگران ) به شکل گزارش ه

 

 سومین گام روش اکتشافی: -134

 الف( تحلیل داده ها

 ● سازماندهی اطالعات ) فرضیه سازی و آزمایش و بدست آوردن نتیجه( )ب

 ج( گردآوری داده ها و تایید درستی آنها

 د( برقراری رابطه در دیگران ) به شکل گزارش های مکتوب و یا رسمی و حضوری(
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 چهارمین گام روش اکتشافی:-135

 ● الف( تحلیل داده ها

 سازماندهی اطالعات ) فرضیه سازی و آزمایش و بدست آوردن نتیجه( )ب

 ج( گردآوری داده ها و تایید درستی آنها

 د( برقراری رابطه در دیگران ) به شکل گزارش های مکتوب و یا رسمی و حضوری(

 

 

 

 

 پنجمین  گام روش اکتشافی: -136 

 الف( مواجهه کردن فراگیران با مسئله

 تحلیل داده ها  )ب

 ج( گردآوری داده ها و تایید درستی آنها

 ● د( برقراری رابطه در دیگران ) به شکل گزارش های مکتوب و یا رسمی و حضوری(

 

 کدامیک جزء مثالهای الگوهای کاوشگری نیست؟ -137

 ● د( بادکنک                    ج( مدلی برای حرکت            ب( فرفره های چرخان               الف( شهاب سنگ

 

 کاوشگری یک پژوهش علمی..........است. -138

 د( غیر سیستماتیک نا منظم     ج( غیر سیستماتیک منظم    ب( سیستماتیک نامنظم   ● الف( سیستماتیک منظم

 

 دانش آموز چیست؟دلیل به خدمت گرفتن روش های فعال و مهارت ها برای  -139

 الف( پیش آمادگی

 ب( آمادگی برای پژوهش های فردی
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 ج( آمادگی برای پژوهش های گروهی

  ●د( آمادگی برای پژوهش های فردی و گروهی

 

.......... در برگیرنده به کارگیری اصول علمی و مراحل روش علمی برای رسیدن به حل مشکالت واقعی  -140

 هستند.

 د( نتیجه                ج( آزمایش                      ● ب( پژوهش             الف( نظریه     

 

 

 

 از مراحل کلی پروژه : -141

 الف( شروع پروژه 

 ب( کمک معلم به دانش آموزان در طرح سوالهای تحقیق

 ج(  باخبر کردن والدین از موضوع پروژه

 ● د( همه موارد

 

د مستمر فعالیتها را بررسی کنیم و نظارت داشته باشیم و در موقعیت مناسب تصمیم بگیریم در پروژه بای -142

 .)توضیح کدام مورد می باشد؟(

 ● د( بسط پروژه                 ج( محدودیت پروژه         ب(شروع پروژه        الف(ارزیابی پروژه

 

 از ویژگیهای ارزیابی پروژه: -143

 موقعیت جدیدالف( ایجاد 

 ب( مستمر بودن طراحی و ارزشیابی آن حین انجام

 ج( در اختیار قرار دادن امکانات

 ● د( گزینه ب و ج
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 روش تدریس تعاملی: -144

 ب( منفعل         ●الف( فعال

 

 کدامیک از ویژگیهای روش تدریس تعاملی است؟ -145

 الف( بحث و تشریک مساعی و مداخله معلم و شاگرد

 ب( دقت در مشاهده و توانایی در مهارت شنیدن و امکان گروه بندی های گوناگون 

 ج( دانش آموزان از معلم و هم کالسی های خود مهارت های اجتماعی یاد می گیرند.

 ● د( همه موارد

 موارد تعامل گروه در روش تدریس تعاملی به صورت کل کالس: -146

    ●د( همه موارد          ج( بارش فکری         اسخب( پرسش و پ       الف( بحث های کالسی

 در کالس پر جمعیت از کدام یک از موارد روش تدریس تعاملی استفاده می شود؟  -147

 الف( تعامل گروه کل کالس

 ● ب( تعامل گروه های کوچک ) گروه های یادگیری مشارکتی(

 ج( روش های انفرادی

 د( روشهای منفعالنه

 

 از موارد تعامل گروه های کوچک ) یادگیری مشارکتی و یادگیری موثر( نمی باشد؟کدام یک  -148

 الف( تعامل و آشنایی بیشتر دانش آموز و معلم

 ب( افزایش انگیزه شرکت در کالس و احساس لذت یادگیری

 ● ج( بهبود عملکرد همه دانش آموزان

 د( توجه به تفاوت سبک های یادگیری

 

 عامل گروه های کوچک ) یادگیری مشارکتی و یادگیری موثر( نمی باشد؟کدام یک از موارد ت -149
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 الف( پرورش مهارت های تفکر، تعامل اجتماعی و خود مدیریتی

 ب( ایجاد جو مشارکت و احساس مسئولیت در فعالیت ها

 ج( ایجاد فرصت برای درک و فهم

 ● د( بهبود عملکرد دانش آموزان قوی

 

 

 

 

 

 موارد تعامل گروه های کوچک ) یاد گیری مشارکتی و یادگیری موثر( نمی باشد؟کدام یک از  -150

 الف( افزایش تمرکز و توجه به کار

 ● ب( توجه به یک نوع سبک یاد گیری

 ج( بهبود عملکرد دانش آموزان ضعیف

 د( پرورش تفکر نقاد، بحث و گفتگو برای شفاف شدن ایده ها

 

 یادگیری مشارکتی نمی باشد؟کدام یک از راه کارهای تقویت  -151

 ● الف( تقویت وابستگی منفی

 ب( تقویت مسئولیت فردی

 ج( تقویت مهارتهای میان فردی

 د( تقویت مهارتهای برقراری ارتباط

 

 دادن نقش به صورت دوره ای به اعضای گروه:-152

 الف( تقویت مسئولیت فردی

 ● ب( تقویت وابستگی مثبت
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 فردیج( تقویت مهارتهای میان 

 د( تقویت مهارتهای برقراری ارتباط

 

 از ترکیب ایده ها برای ساختن ایده جدید استفاده شود: -153

 الف( تقویت وابستگی مثبت

 ب( تقویت مسئولیت فردی

 ● ج( تقویت مهارتهای میان فردی

 د( تقویت مهارتهای برقراری ارتباط

 

 نوشتن نام افراد روی کارهای انجام شده: -154

 ● تقویت مسئولیت فردیالف( 

 ب( تقویت وابستگی مثبت

 ج( تقویت مهارتهای میان فردی

 د( تقویت مهارتهای برقراری ارتباط

 

 دانشِ چیزی است که بر مبنای واقعیت های موجود و ملموس درون یادگیرنده ساخته می شود. -155

 الف( نظریه مشارکتی

 ب( نظریه اکتشافی

 ● ز(ج( نظریه ساخت گرایی) ساخت و سا

 د( نظریه اکتشافی) هدایت شده(

 

 هر واحد دانش آموز راه حلی عملی برای مسئله اش بیابد و آن بخش از خود وی می شود. -156

 د( فلسفه هدایت شده      ●ج( فلسفه ساخت گرایی       ب( فلسفه اکتشافی     الف( فلسفه مشارکتی 

 گرایی نمی باشد؟کالس درس ساخت  کدام مورد از تاکیدهای -25
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 ● د( هیچ کدام            ج( تامل انفرادی                  ب(همیاری گروهی                الف( تجربه علمی

 

 نمونه هایی خوب از ساخت گرایی: -157

 د( مشارکتی       ● الف( اکتشافی    ب( حل مسئله       ج( الف و ب

 

 ژه ای جزء کدام مورد است؟آموزش برنامه ای مانند کارهای پرو -158

 ب( همیاری     ج( مشارکتی      د( ساخت گرایی    ● الف( انفرادی کردن

 

 

 فرایند جمع آوری اطالعات از آموخته های فراگیران و قضاوت درباره آنها: -159

 ج( اندازه گیری        د( آزمودن      ●الف( سنجش      ب( ارزشیابی

 

 گرفته است.  18علی در درس علوم نمره  -160

 د( آزمودن         ●الف( سنجش       ب(ارزشیابی       ج( اندازه گیری

 

 است.) کدام مورد صحیح است؟(  15نمره میانگین کالس در درس علوم  -161

 ج( ارزشیابی         د( قضاوت            ب( سنجش          ● الف( مالک تشخیص سنجش

 

 علی نمره خوبی در درس علوم گرفته است. -162

 ● د( قضاوت               ج( اندازه گیری       ب( سنجش            الف( مالک تشخیص سنجش       

 

 کدام مورد از اهداف ارزشیابی است؟    -163

 مشخصالف( قضاوت در مورد فراگیران در درس 

 ب( قضاوت درباره فعالیتهای معلم
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 ج( روش تدریس

 ● د( همه موارد

 

 کدام مورد از اهداف ارزشیابی است؟  -164

 ● د( همه موارد     ج( اصالح فرایندهای آموزشی ی         ب( زمان ارزشیاب           الف( پرسش های ارزشیابی

 

 کدام مورد جزء مراحل فرایند ارزشیابی نیست؟ -165

 د( تامل       ● ف(آماده سازی     ب( سنجش          ج( یادداشت برداریال

 

 کدام مورد جزء مرحله آماده سازی در فرایند ارزشیابی نیست؟ -166      

 ● الف( چه چیزی        ب( چه روشی        ج( چه مالکی         د( چه مکانی       

 

 کدام مورد جزء مرحله سنجش در فرایند ارزشیابی است؟ -167      

 ● الف( انتخاب یا ساخت ابزار و زمان و مکان      

 ب( بررسی موفقیت ها و ناکامی ها       

 ج( اصالح فرایند های آموزش       

 د( برنامه ریزی منظم        

 

 در خصوص اصول راهنما در ارزشیابی کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ -168

 الف( فعالیتی مستمر را برنامه ریزی شده و کامل کننده باشد.

 ● ب( نسبت به تفاوت های اجتماعی مانند فرهنگ و جنسیت حساس نباشد

 ک باشد.ج( بر اساس مال

 د( همه ی حیطه ها را در بر بگیرد
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 در خصوص اصول راهنما در ارزشیابی کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟ -169

 الف( منصفانه و بی غرض باشد.

 ب( نحوه اجرا قبال اطالع رسانی شود.

 ج( به طور منظم نتایج به دانش آموز و مدرسه و والدین رسانده شود.

 ● عی دانش آموز تعمیم ندهد.د( موارد را به زندگی واق

 

 

 

 

 کدام یک از انواع ارزشیابی نیست؟ -170

 الف( ارزشیابی تشخیصی) پیش آموزش(

 ب( ارزشیابی تکوینی) مستمر فرایندی(

 ج( ارزشیابی پایانی

 ● د(ارزشیابی موقت

 

پیش زمینه روشهای اجرای تعیین نیازهای دانش آموزان در درس مشخص در ارزشیابی تشخیصی) سنجش  -171

 دانش آموزان پیش از شروع تدریس(

 الف( انفردای) مهارت( ) آموزش مهارت اندازه گیری کارکردن انفرادی(

 ب( گروهی) فعالیتهای گروهی( )گردش علمی و مسافرت(

 ج( کالسی ) به کل کالس مربوط است(

 ● د( همه موارد

 

 خارج از کالس در طی یک دوره آمورشی انجام می شود. ارزشیابی از دانش آموز بر اساس فعالیت او در کالس یا -172

 د( موقتی                        ج( پایان                 ب( تشخیصی             ● الف( تکوینی
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 کتابهای فعلی علوم تجربی بر مبنای کدام اررشیابی طراحی می شود؟ -173

 د( موقت                       ج( پایانی                 ● ب( تکوینی             الف( تشخیصی

 

 کدام ارزشیابی در فرایند آموزش نقش مهمی ایجاد می کند و موجب تعویق یادگیری معنادار می شود؟ -174

 د( موقت             ج( پایانی                     ● ب( تکوینی              الف( تشخیصی

 

 شیابی فرصتی برای شناسایی عملکرد دانش آموزان در فعالیتهای گوناگون فراهم می کند؟کدام نوع ارز -175

 د( موقت               ج( پایانی                       ● ب( تکوینی                   الف( تشخیصی

انش آموزان فراهم می کدام نوع ارزشیابی بازخورد مناسبی به معلم می دهد و اطالعات کافی برای شناسایی د -176

 شود؟

 د( موقت                            ج( پایانی                     ● ب( تکوینی                   الف( تشخیصی

 

 موارد ارزشیابی مستمر در علوم کدام است؟ -177

 الف( فعالیتها و گفتگوها و فعالیتهای خارج از مدرسه

 ایستگاه فکرب( جمع آوری اطالعات و 

 ج( آزمایش کنید و کاوشگری های انفرادی

 ● د( همه موارد

 

 کدام یک از انواع ارزشیابی پایانی در یک دوره تحصیلی نیست؟ -178

 ● د( عاطفی        ج( عملکردی                 ب( کتبی                  الف( شناختی 

 

 کدام جمله صحیح نمی باشد؟ -179

 فراگیری مفاهیم مهم تر از خود مفاهیم است.الف( شیوه 
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 ● ب( مفاهیم مهم تر از شیوه فراگیری مفاهیم است.

 ج( دانش آموز خود مفهوم می سازد و نسبت به آن احساس مالکیت می کند.

 د( در برنامه جدید علوم تاکید بر فرایند یادگیری است نه فراورده.

 

 و آزمون استفاده می شود؟  خبری از کدام ارزشیابیسازمان دهنده های تصویری و گزارش های -180

 الف (عملکرد کیفی

 عملکرد کمی  ب(

 .جواب :الف

 

 در درس علوم از درآزمونهای عملکرد کیفی از کدام ارزش یابی استفاده می شود؟ -181

 .طبقه بندی ،تحلیل داده ها، گزارش خبری  الف ( نوشتن دستورالعمل،

 .فهرست وارسی  نام نگاری ،طراحی های توصیفی،  ب(

 .ج( فهرست سازی ،آزمایش های ذهنی ،نقشه مفهومی

 د( همه موارد

 .جواب: الف

 

 معیار های مهم در سنجش مهارت ها کمک به فهرست وارسی می کند چیست؟ -182

 آزمایش  الف(

 ب(مشاهده

 گیریج( اندازه 

 د( طبقه بندی

 .جواب: ب

 

 کند؟چه کسی بر اساس کاربرد خود فهرست خاص خویش تهیه می  -183

 الف(دانش آموز

 ب( مدیر 

 ج(طراح برنامه آموزشی 

 د(معلمان

 .جواب: د
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کند مربوط شاخص های مهمی که در سنجش استفاده می شود که بیش از یک حس استفاده می -184

 به کدام از سنجش ها است؟

 الف( اندازه گیری

 ب(طبقه بندی

 مشاهده  ج(

 د( فرضیه سازی

 .جواب ج

 

کدام از شاخص های سنجش به جزئیات مربوط به محیط شباهت ها و تفاوت ها امتیاز ها ترتیب   -185

 وقایع و مشاهده کیفیت توجه دارد؟

 الف( مشاهده

 ب( فهرست وارسی

 ج( پیش بینی

 .د( مهرت تشخیص و کنترل

 .جواب: الف

 

 از شاخصه های مهم در سنجش مهارت های اندازه گیری-186

 الف(وسیله مناسب را برای اندازه گیری و واحدهای اندازه گیری مناسب را انتخاب نمی کنیم

 ب( در واحدهای استاندارد غیر استاندارد را به کار می برد

 ج( در واحدهای توانایی و تضمین به کار نمی رود

 د( هیچکدام

 .جواب: ب

 

 حیوانات و گیاهان برای روش سنجش در درس علوم از کدام سنجش مهارتی استفاده می شود؟ -188

 الف( اندازه گیری

 ب( دلیل منطقی

 ج( طبقه بندی

 د( تغییر داده و نتیجه گیری

 .جواب :ج
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 در کدام از شاخص های سنجش نصبت به حدس زدن متفاوت تر است؟ -189

 الف( دلیل منطقی

 فرضیه سازی  ب(

 واقعه نگاری   ج(

 د( پیش بینی

  .جواب :د

 ومنطق از کدام سنجش مهارتی استفاده می شود؟  سیستم های پیچیده  -190

 طبقه بندی  الف(

 ب( دالیل منطقی

 ج( فرضیه سازی

 د(مشاهده

 .جواب :ب

 

 کدام شاخص های مهم در سنجش با اصل ومفهوم علمی سازگار است؟ -191

 الف ( فرضیه 

 ب(مهارت تشخیص و کنترل

 ج( نگرش

 د همه موارد

 .جواب: الف

 

 یکی از شاخصه های مهم در سنجش مهارت های فرضیه سازی است ویژگی های آن چیست؟ -192

 الف( مفهوم علمی و دانش قبلی و ماهیت آزمایش سازگاری دارد

 ب( بامفهوم با مفهوم علمی شواهد دالیل و دانش قبلی سازگاری ندارد

 یه بر اساس مسائل و سوال ها سر و کار داردج(فرض

 د( مورد الف و ج

  .جواب: د
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از عواملی که نتایج آزمایش موثرند و به خوبی شناسایی می شوند جزو کدام از شاخص های مهم  -193

 در سنجش است؟

 الف( تشخیص و کنترل

 ب( تغییر داده ها و تفسیر و نتیجه گیری

 ج( پیش بینی

 سازید( فرضیه 

 .جواب: الف

 

 در مهارت تشخیص و کنترل متغیرها کدام متغیر تغییر می کند -194

 الف( متغیر وابسته

 ب( متغیر مستقل 

 ج(متغیر کنترل کننده 

 د(همه موارد

 جواب:ب.

 

در کدام از شاخص های مهم در سنجش است که رابطه یک متغیر یا متغیرهای دیگر مشخص  -195 

 استقالل و تأمین نتایج با آن نیاز داریم؟شوند و در می

 الف( مهارت تشخیص و کنترل متغیرها

 ب( مهارت تغییر داده ها و نتیجه گیری

 ج( دلیل منطقی

 همه موارد  د(

 جواب: ب

 

 دو ویژگی از مهارت های تغییر داده و نتیجه گیری کدام است؟-196

اند شرح دهدو همه اطالعات را نتیجه گیری آنها درست رابطه اجسام و اتفاقاتی که مشاهده کرده  الف(

 .است

 .نتایج بر اساس دالیل نتیجه گیری است  ب( نتایج

 .اطالعات مناسب را از اطالعات غیر اساسی و جزئی جدا نکند  ج(

 همه موارد نادرست است  د(

  .جواب الف
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 کدام از روشهای سنجش می باشد؟ سنجش مقیاس درجه جز-197

 الف( واقعه نگاری 

 ب(فرضیه سازی

 ج(پیش بینی 

 اید(مشاهده

 .جواب: د  

 

 در کدام از روش های سنجش درجه یا مقدار رفتار یا ویژگی مورد نظر سنجیده می شود؟-198

 الف(مهارت تشخیص و کنترل ومتغیرها 

 ب(مهارت تغییر داده ها و نتیجه گیری

 درجه بندی ج( مقیاس 

 د(واقعه نگاری

 جواب :ج

 

 مقیاس های درجه بندی جز کدام از عملکردهای مشاهده می باشد؟-199

 عملکرد های کیفی 

 ب(عملکرد های کیفی یا مندرج برای رفتار یا ویژگی موردنظر

 ج( عملکردهای کمی

 حوزه های عاطفی  د(

 جواب: ب

 

واقعی رویدادها بعد مشاهده رسم مشاهده مستقیم رفتار یکی از ویژگی های که در روش ها توصیف -200

 جزء کدام از سنجش مشاهده ای می باشد؟  حوزه های عاطفی روانی حرکتی است

 الف( مقیاس درجه بندی

 ب( متغیرها 

 ج(تشخیص و کنترل 

 د(واقعه نگاری

 جواب :د
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 آموزان را چه می گویند؟ یکی از فعالیت های خارج از مدرسه و شیوه ارائه نتایج به دانش  -201

 الف(ارزشیابی 

 ب(نگرش از ارزشیابی

 ج( ارزشیابی از نگرش

 د( ارزش 

 جواب ج

 

 عقاید مشخص در رفتار فرد را جزو کدام از مفاهیم قرار می دهیم؟ -202

 الف( نگرش ها 

 ب(ارزش ها 

 ج(کنجکاوی 

 د(مورد الف و جیم

 .جواب: الف

 

 م آن به طور مرتب مرحله ای کدام گزینه درست است؟جنبه های نگرش بر اساس مفاهی -203

 (احساس هیجان ، اندیشه ،گفتار و آمادگی برای عمل )

 الف( شناختی ،عاطفی ،رفتاری

 ب( شناختی، رفتاری، عاطفی

 ج( عاطفی ،شناختی ،رفتاری

 د( رفتاری، عاطفی ،شناختی

 .جواب :ج

 

 مفاهیم زیر می باشد؟جویی جز کدام از توجه به محیط زیست صرفه  -205

 الف( ارزش های مطلوب

 ب(ارزشیابی ها 

 ج(نگرش های مطلوب

 د( مالک ها

 جواب: ج
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شخصی که اشتیاق برای دانستن پرسیدن پیشقدم شدن برای کاوشگری دارد چه مفهومی به او می -206

 گویند.؟

 الف( کنجکاوی

 ب( نگرش ها 

 ج(مالک ها

 د(کار پوشه

 جواب الف

 
 شود مربوط به چه افرادی هستند؟ی هایی که گفته میاین ویژگ  -207

 ))پرس و جو ،جهت جو ،شور و حرارت ، شوق یادگیری

 الف ( کنجکاو

 داور  ب(

 ج( معلم 

 د(دانش آموز

 جواب :الف

 
 .برای چه طوری جلب توجه می کند  با تحریک کنجکاوی قرار دادن دانش آموز -208

 الف( کنجکاوی

 دسته اولب( برای کسب تجربه 

 ج( شناسایی معیارها

 د( هیچکدام 

 جواب : ب

 
 ........به ترتیب  مراحل ارزشیابی نگرش ها -209

 الف با توجه به استمرار، شناسایی معیارها ،روشن شدن هدف ها

 .بیان روشن هدف ها، توجه به استمرار، شناسایی معیارها  ب(

 ه استمرارج( بیان روشن هدف ها ،شناسایی معیارها، توجه ب

 د همه وارد
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این پرسش ها مربوط به کدام از مفاهیم نگرش هاست؟ جستجو کنید با دوستان خود همکاری   -210

 .، مشاهدات دقیق از دیگران بپرسید  مشارکت  کنید

 الف( کنجکاوی و کاوشگری

 ها و روایی هانگرش  ب(

 ج( کارپوشه

 د( فهرست وارسی

 فجواب :ال

 

نسبت به تکلیف انگیزه روایی پذیرش توصیه ها انعطاف پذیری مهارت های تعامل و تعامل نگرش -211

 گروهی جزو کدام از مالکهای ارزیابی نگرش است؟

 الف( نگرش با مقیاس درجه بندی

 ب( مصاحبه 

 ج(کنجکاوی و کاوشگری

 د( ارزشیابی

 جواب: الف

 
ای روزانه انجام گرفته می شود و همچنین برای سواالتی که با پرسشنامه های باز پاسخ یادداشت ه -212

 کنند به مقیاس درجه بندی جزو کدام از مالک هاست؟آموزان توجه میتمایل دانش

 هاالف( ارزشیابی، نگرش

 ب( نگرش با مقیاس درجه بندی 

 ج( ساختن گرایی ها

 د(فهرست وارسی

 جواب :الف

 
 از فعالیتهای مالکی قرار دارد؟ مصاحبه ساخت ابزار تکلیف در منزل جزو کدام  -213

 الف(فعالیت تهیه گزارش

 ب(فعالیت در کالس 

 ج(فعالیت در مدرسه 

 د(فعالیت در خارج از مدرسه

 جواب: د
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کدام از مفاهیم از مجموعه ای از کارهای دانش آموزان می باشد که معلم و دانش آموزان  -214

 .کمک می کند در مورد روند یادگیری قضاوت کند

 لف( فهرست وارسی ا

 ب(کارپوشه

 ج( کنجکاوی

 د( فعالیت های خارج از مدرسه

 جواب :ب

 

شیوه ارائه نتایج ارزشیابی به دانش 》این مفهوم مربوط به کدام از مفاهیم زیر می باشد  -215

آموزان و والدین نتایج را به والدین دانش آموزان و مدرسه گزارش بدهیم و روش مناسب را انتخاب 

کنیم و نقاط قوت و ضعف را در کنار هم به آنها گزارش دهیم و نمره ای ارزشیابی نکنیم توانایی 

آموزان را و نقاط ضعف آنها را یادآور شویم همچنین برای مالد این نقاط قوت و ضعف را دانش

 《بگوییم راههایی را ارائه دهیم تا بتوانیم روی آنها کار کنیم

 الف( واقعه نگاری 

 چه یادداشت علوم ب(دفتر

 ج(مالک های نگرشی 

 د(فهرست وارسی 

 جواب: د

 

مجموعه رویدادهای به هم پیوسته و معناداری که زمینه تحقق یک شایستگی را فراهم  》 -216

 جز کدام از مفاهیم است؟《می کند 

 الف(واحد یادگیری 

 ب(طراحی واحد یادگیری 

 ج(چرایی واحد یادگیری

 د(هیچکدام

 جواب: الف
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 ؟کدام از گزینه های زیر درست است -217

الف( واحد های یادگیری ساده در حد درس در دوره باالتر و واحد های یادگیری گسترده تر در 

 دوره اول ابتدایی و دوره ابتدایی است

ب( برای بسط یک موضوع با مضمون مفاهیم مهارت ها و ارزش ها به طور روشن و دقیق بسط داده 

 وط به مفهوم واحد یادگیری استشده است مرب

ج( در دوره ابتدایی واحد یادگیری ساده در حد درس دارد و در دوره های باالتر واحد یادگیری به 

 طور گسترده تر انتخاب می شود

 گزینه ب و ج  د(

 جواب :د

 

 طراحی واحد یادگیری بر عهده چه کسی است؟ -218

 الف( معلمان 

 ب(مدیران 

 ریزان درسی ج(متخصصان و برنامه

 د ( دانش آموزان 

 جواب :ج

 
چه کسی طراحی واحد یادگیری را به صورت تحلیل آن را طراحی کرده و به صورت معنی   -219

 به محتوا نسبت می دهد؟   دار

 الف(معلمان

 ب( مدیران 

 ج(طراحان و برنامه ریزان واحد یادگیری 

 د(دانش آموزان

 جواب : الف

 
یادگیری یک نیاز ضروری برای تهیه محتوای آموزشی از کدام نظام آموزشی در طراحی واحد  -220

 استفاده می شود؟

 الف( نظام آموزشی غیرمتمرکز و نظام آموزشی واحد یادگیری

 ب( نظام آموزش متمرکز و واحد یادگیری

 ج( نظام های آموزشی غیر متمرکز

 د ( ج والف

 جواب : ج
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شود و ت انجام پژوهشهای راهکار عملی انجام گرفته میپیشنهاداتی که در کتاب در جه -221

هایی که انجام گرفته میشه موضوعاتی که طراحی واحد یادگیری اطالعاتی داشته باشیم در فعالیت

 در مورد بهداشتی فرهنگی و زیستی باشه مربوط به کدام از نظام های آموزشی است؟

 الف(نظام آموزشی غیرمتمرکز 

 ب(نیمه متمرکز 

 نظام آموزشی متمرکزج( 

 د( طراحی واحد یادگیری

 جواب ج

 

نیاز  》در واحد یادگیری به ترتیب چیستی چرایی و چگونگی مفاهیم زیر را مشخص کنید -222

دانش آموز و جامعه تعریف و توضیح مختصر موضوع درس ارتباط با دروس سالهای قبل و بعد شیوه 

صورت غیر فعال ارتباط با خود خدا خلق و  های تربیتی تدریسی که به صورت فعال و چه به

 《طبیعت

 .الف( چرایی، چیستی، چرایی،چگونگی، چیستی

 .ب( چرایی، چرایی ،چیستی ،چگونگی ،چگونگی

 .ج( چگونگی، چرایی، چرایی، چیستی ،چگونگی

 .د( هیچ کدام

 جواب: الف

 
بر اساس ساده به مشکل نظم منطقی در سازماندهی محتوا را ای تنظیم مفاهیم و مهارت ها  -223

با توجه به پیش نیازهای تنظیم از جز به کل همچنین رعایت ساختار دانش در این در کدام اصل 

 متجلی می شود؟

 وسعت   الف(

 ب(تعادل 

 ج(توالی

 د( استمرار وحدت

 جواب :ج
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مطرح به ابعاد گوناگونی است که درباره موضوع کتاب   مشمول محتوا پوشی پوشش بودن  -224

 شده است مربوط به کدام از اصل های طراحی واحد یادگیری است؟

 توالی   الف(

 ب(وسعت

 ج( تعادل 

 د(استمرار وحدت

 جواب :ب 

 
معنی بودن وزن دهی مناسب به هدف های گوناگون و با این هدف های دانشی و مهارتی -225

 بسیار اهمیت دارد مربوط به کدام اصول طراحی واحد یادگیری است؟

 الف( استمرار و تداوم 

 ب(تعادل 

 ج( توالی

 د( وسعت

 جواب: ب

 

به ترتیب ارتباط طولی و عمودی و ارتباط عرضی و افقی کدام یک از مفاهیم مربوط به اصل  -226

 است؟  واحد یادگیری

 الف( استمرار و تداوم و تعادل 

 ب(توالی وسعت 

 ج(وحدت و یگانگی استمرار و تداوم 

 م وحدت و یگانگید( استمرار و تداو

 جواب:د  

 
 شود به ترتیب آنهاهای مختلفی تقسیم میهر بخش به طور طرح واحد یادگیری به قسمت -227

...... 
 .الف(بخش ورودی ،بخش اصلی، بخش پایانی

 .ب( بخش اصلی، بخش ورودی، بخش پایانی

 .ج( نقشه ورودی بخش پایانی بخش اصلی

 د( همه موارد

 جواب: الف
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در طراحی در واحدهای یادگیری و محتوای یادگیری پرداختن به اصل موضوع مربوط به  -228

 کدام از بخش های زیر برای یادگیری است؟

 الف( بخش ورودی 

 ب(بخش اصلی

 ج(بخش پایانی

 د(همه موارد

 جواب: ب

 
و در کدام از بخش ها و دیدگاه های جدید که یادگیری معنادار و ساخت گرایی و شناختی  _229

های واحد یادگیری انجام گرفته می فراشناختی اهمیت بیشتری دارد نقش بر روی کدام از بخش

 شود؟ 

 الف (بخش های ورودی

 ب(بخش های اصلی

 ج( بخش پایانی

 د( هیچکدام

 جواب : الف

 

 در واحدهای یادگیری کدام بخش زیر سازمان دهنده است؟ -230

 الف(پایانی 

 ب(اصلی

 ج( ورودی

 د(همه موارد

 جواب ج

 
 تنه ی اصلی طراحی واحد یادگیری مربوط به کدام قسمت از کتاب است؟  -231

 الف(بخش ورودی

 ب( بخش اصلی

 ج (بخش پایانی

 د( همه وارد 

 جواب :ب
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 اسکلت اصلی کتاب مربوط به کدام از بخش های طراحی یادگیری است؟ -232

 الف( بخش اصلی

 ب( بخش ورودی

 ج( بخش پایانی

 مواردد( همه 

 جواب :الف

 

ایجاد  》بخش مربوط به کدام از طراحی واحد یادگیری سازماندهی شده است؟  نوع 3این   -233

انگیزه در یادگیرنده مشخص کردن حوزه موضوع یادگیری و کاربردهای یادگیری در زندگی 

همچنین سازماندهی فکری مطالب کتاب سازماندهی شکل مطالب کتاب و سازماندهی چاپی   و

 به ترتیب 《کتاب

 الف(بخش پایانی بخش ورودی بخش اصلی

 ب( بخش اصلی بخش ورودی بخش پایانی

 ج( همه این مباحث مربوط به بخش ورودی است

 د( بخش ورودی و بخش اصلی

 جواب :د

 

مفهوم یا درس سرگذشت دفتر من مربوط به کدام از واحد های طراحی یادگیری کتاب علوم  -234

 بوده است؟

 نه محور و جز عملیاتی می باشدالف( زمی

 ب( زمینه محور و جز نقشه مفهومی می باشد

 ج(زمین محور و جز در درس یک نگاه می باشد

 د(زمین محور و جز دانستنی هایی برای معلم

 جواب ج  

 
مانند کاغذ کارخانه سازی به عنوان بستنی انتخاب میشه که آموزش مفاهیم مربوط به ماده  _235

یست محیطی اجتماعی و غیر مرتبط میشه مفهوم مربوط به کدام از مفاهیم در درک مسائل علمی ز

 یادگیری طراحی یادگیری کتاب علوم است؟

 الف( زمین محور و جز عملیاتی می باشد

 ب( زمینه محور و جز نقشه مفهومی می باشد

 های برای معلمج( زمین محور و جزء دانسته

 د(الف و ب

 جواب: ب
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می گوییم در پایان درس انتظار می رود که دانش آموز به شایستگی هایی برسد زمانی که  -236

 اطالعاتی درباره فرآیند تولید محصول ارائه دهد جزو کدام از مراحل طراحی واحد یادگیری میباشد؟

 الف( جز نقشه مفهومی

 ب( جز در یک نگاه

 ج( دانستنی هایی برای معلم 

 د( هدف و پیامد محور درس

 دجواب : 

 

زمانی که ما برای ارائه یک درس از مواد و وسایل مورد نیاز استفاده می کنیم و همچنین   -237

کنیم برای ارائه تدریس مربوط به کدام از مراحل طراحی واحد یادگیری در کتاب علوم آماده می

 است؟

 الف( اهداف پیامد ها

 ب( علوم و تعالیم دینی

 ج(دانستنی هایی برای معلم 

 وسایل آموزشی الزمد(مواد 

 جواب : د

 

 ارتباط که در درس های قبلی درس قبلی با درس جدید همراه باشد که مربوط به کدام ارتباط است؟-238

 الف( ارتباط طولی 

 ب(ارتباط عرضی

 ج( نقشه مفهومی

 د( طراحی یادگیری

 جواب: الف

 

 مخلوط کردن جزو کدام از عنوان واحد یادگیری درس علوم است؟ -239

 لف( مفاهیم و مهارت های ذهنی و عملی ا

 ب(مهارت عملی ومفاهیم ذهنی 

  مفهومی های نقشه عملی و ذهنی های مهارت  ج(

 د( مفاهیم

 جواب : د
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 طبقه بندی کردن حبوبات جز کدام از مهارت عنوان واحدهای درسی علوم ابتدایی؟ -240

 الف( مهارت های ذهنی و عملی

 ذهنی و عملیب( مفاهیم و مهارت های 

 ج( پرسش های اساسی

 د( پیش سازمان دهنده

 جواب :الف

 

 در مواد تغییرات از هایی نمونه با آشنایی 》این عبارت مربوط به کدام از عناوین واحد یادگیری است -241

شنایی با تغییر های شیمیایی مقایسه تغییرات طبقه آ فیزیکی تغییرات تغییرات با آشنایی و اطراف محیط

 《بندی تغییرات سریع و کند زندگی و تغییرات

 الف( ایده کلیدی

 ب( هدف واحد یادگیری

 ج( پیامد های یادگیری

 د( مالک های یادگیری

 جواب : ب

 

 ماده تغییر میکند جزء کدام از واحدهای عنوان واحد یادگیری است؟-242

 الف( ایده کلیدی

 ارتباط طولی  ب(

 ج( مالک ها

 د ( هیچکدام

 فجواب: ال
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تعریف را تعریف ماده زندگی زندگی روزانه و مواد حالت های ماده با مثال و مواد در محل زندگی  -243

 است؟ یادگیری طراحی عناوین از کدام جز  دانش آموزان بخواهند تعریف کنند

 الف( اهداف واحد یادگیری

 ب( پیامد های یادگیری 

 ج( مفاهیم و مهارت های اساسی

 تعیین پیش دانسته های ضروری دانش آموز و ارزشیابی و مالک هاد( 

 جواب :د

 

 باشند؟ می یادگیری عناوین از کدام کندجزو و سریع طراحی شیمیایی تغییر و فیزیکی تغییر تعیین -244

 اهداف( الف

 کلیدی ایده( ب

 مفاهیم( ج

 اساسی مهارت( د

 ج: جواب 

 

 و اطالعات آوری جمع نویسی گزارش گازدار نوشیدنی تهیه کاوشگری و آزمایش انجام و طراحی -245

 هستند؟ عناوین از کدام جزو گو و گفت

 اساسی های مهارت( الف

 ضروری های دانسته پیش تعیین( ب

 یادگیری چیستی و چرایی( ج

 هیچکدام(  د

 الف:جواب
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 توسط دلخواه طور به ها تغییر بندیدسته روزانه زندگی در مواد تغییرهای از فهرستی ارائه تغییر از -246

 انجام درسی کتاب 10 صفحه فعالیت انجام فیزیکی های تغییر از هایی نمونه به کالس هدایت ها گروه

 عناوین و عبارات از کدام جزء فیزیکی و شیمیایی متغیر مفاهیم مقایسه درسی کتاب 11 صفحه آزمایش

 است؟ یادگیری طراحی

 ها مالک( الف

 اهداف( ب

 اساسی های مفهوم به رسیدن برای ها مهارت و مفاهیم( ج

 خالقیت پرورش راهبردهای( د

 ج: جواب 

 

تعدادی از تغییر های روزانه به دانش آموزان می دهیم به دلیل فیزیکی و شیمیایی بودن متغیر آنها  -247

 گیرند؟های ارزشیابی قرار می باید مشخص کنند جز کدام از سنجش

 کلیدی ایده  الف(

 ب( پرسش های اساسی

 ج( مالک ها 

 د(راهبردهای پرورش خالقیت

 جواب :ج

 

کدام از عناوین طراحی واحدهای یادگیری باعث می شود که شیوه سنجش دانش آموزان را ارزیابی  -248

 کنیم و به آموخته های دانش آموزان کمک می شود؟

 ابف(اهداف

 ب(مالک ها 

 ج(پیامد ها

 (پرورش خالقیتد

 ب:  جواب
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مهارت و تجربه ،دانش ،اقتصاد، تاریخ و تمدن، فرهنگ و هنر، بهداشت و محیط زیست، انسان و  -249

 تغییر آن ،توجه به عصر ها و عناصر ،مربوط به کدام از یادگیری های طراحی واحد علوم می شود؟

 الف( مالک ها و 

 ب(متغیرها 

 ج(راهبردهای پرورش خالقیت 

 د(مشخص کردن شایستگی ها

 جواب: ب

 

اگر در یک محیط یادگیری با استفاده از فیلم با استفاده از تصاویر های مصنوعی بخواهیم یک مطلب  -250

درسی مناسب را به دانش آموزان یاد بدیم به این موارد چه می گویند یاد جز کدام از عناوین طراحی 

 اشد؟یادگیری می ب

 الف( راهبرد های پرورش خالقیت و توسعه مهارت تفکر

 ب( مشخص کردن شایستگی

 ج( اهداف و پیامد های یادگیری

 د( مشخص کردن مواد و ابزار الزم و مناسب برای یادگیری

 جواب :د

 

 تهیه خودشان در تغییرات از فهرستی بررسی و منزل در تغییرات از مدرسه در تغییرات فهرست تهیه -251

 علوم واحدهای یادگیری عناوین در ارتباط هایروش از کدام جزء زندگی در مضر و مفید تغییرات از لیستی

 هستند؟

  تغییر و انسان(ب مناسب الزم ابزار و مواد کردن مشخص( الف

 زندگی با درس  مفاهیم ارتباط برای هایی روش(ج

  شایستگی کردنمشخص( د

 ج: جواب
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 مانند نمود ارزش با و مفید را آن بتوان تغییر با که موادی شناسایی مضر و مفید مواد شناسایی -252

 راهبرد(الف شوند؟می علوم در یادگیری طراحی عناوین از کدام جزء. درختان میوه و برگ کردن خشک

 تفکر مهارتهای توسعه و خالقیت پرورش های

 پایانی و مستمر سنجش تعیین( ب

 زندگی با درس مفاهیم ارتباط برای هایی روش(ج 

 هیچکدام( د

  الف: جواب

 

 ها، ارزش انگیزش، دانش، های مهارت ، فراشناختی و شناختی هایمهارت از که پایدار صفتی تحقق -253

 شودمی مطرح خاص زمینه در ای حرفه عمل یک انجام برای ،را اجتماعی رفتارهای و ،هیجانات ها نگرش

 است؟ علوم در یادگیری طراحی یادگیری عناوین از کدام جزو.

  معلم به آموز دانش پروژه دادن( الف

  تفکر در مهارت توسعه و خالقیت پرورش های راهبرد(   ب

 زندگی با و  درسی مفاهیم ارتباط برای هایی روش(ج

 شایستگی کردن مشخص( د

 د: جواب

 

 یادگیری را چه می نامند ؟تحقق صفتی پایدار در دانش آموز بعد از -254

 ب(آمادگی     ج(استعداد      د(مهارت     شایستگیالف( 

 

 کدام مورد مواد طبیعی است ؟-255

 ج( شمع       د( فلزهای آهن       نفت خامالف( مداد       ب( 

 

بیابد یادگیری اگر دانش آموز بتواند برای آن چه آموزش داده می شود دلیل و معنایی درمحیط اطراف -256

 از طریق ....... صورت گرفته است.

 د( الف و ب      زمینه محورالف( بسته آموزشی      ب(یادگیری های مشترک      ج(
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می باشد ؟ موضوع واحد درچندکتاب یک پایه تحصیلی است ، موضوع واحد  درست گزینه زیر کدام-257

 درکتاب های چندپایه تحصیلی

 ج( طولی ، طولی    د(عرضی ، عرضی      عرضی ، طولیب(  الف( طولی ، عرضی     

 

 کدام مورد مواد مصنوعی است ؟ -258

 آلومنیوم   الف( نیتروژن     ب ( ماسه     ج( نی بکاررفته در حصیر      د(

 

 


