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 پاسخنامه سواالت درس فنون تدريس آزمون استخدامي دي 99

 

 

 معلمي كه قصد نوشتن هدف رفتاري را دارد، از كدام فعل زير مي تواند استفاده كند؟ .1

 كتاب روشها و فنون تدريس،دكتر حسن شعباني( 206صفحه ) پيش بيني كند.*

 

 دارد؟هدف زير در كدام سطح از حيطه شناختي قرار  .2

 )دانش آموز بتواند درباره سهراب سپهري و ويژگي هاي شخصيتي او دو دقيقه صحبت كند.(

شايستگي در تشخيص نكات اساسي و  لتفسير: بازآرايي مفاهيم در ذهن به عبارت ديگر تفسير شام     درك و فهم*

 كتاب روشها و فنون تدريس، دكتر حسن شعباني( 187جدا كردن آن از قسمت هاي كم اهميت تر است. )صفحه 

 

توجه نكردن به استنباط هاي شخصي و پيش داوري هاي فردي تحليل گر درباره محتوا و صرفا توجه به متن با  .3

 تحليل محتوا است؟ام آن، بيانگر كدام ويزگي تجزيه و يپ

: در تجزيه و تحليل محتوا الزاما بايد به متن يا پيام آشكار توجه شود، و استنباط هاي شخصي و پيش آشكار بودن*

 حسن دكتر تدريس، فنون و روشها كتاب ،221داوري هاي فردي تحليل گر درباره محتوا موردنظر قرار نگيرد.) صفحه 

 شعباني(

 

 صحيح است؟ "پرورش"و  "آموزش"مفاهيم كدام مورد در خصوص  .4

 آموزش وسيله اي براي پرورش*

 

براساس نظريه شرطي شدن فعال، معلمي كه مي خواهد رفتار تازه اي را در دانش آموز ايجاد نمايد. از كدام  .5

 روش مي تواند اين كار را انجام دهد؟

 (شعباني حسن دكتر تدريس، فنون و روشها ، كتاب31)صفحه  تفكيك پاسخ*

 

كدام مكتب تربيتي، به دليل اينكه معلم را يك عامل مسلط بر محيط و ايجاد كننده موقعيت يادگيري مي داند.  .6

 نگاهي ارزشمند به معلم و برنامه درسي دارد؟

 تجربه كاري مفهومي*
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 دارد؟دانش آموزي كه در جست و جوي توجه، حمايت و تاييد است. كدام رفتار مشكل آفرين را  .7

 (شعباني حسن دكتر تدريس، فنون و روشها كتاب ،152)صفحه ناتواني در ارائه رفتار مستقل*

 

بهره مند شوند. از  "فراخ انديشي و عجله نكردن در قضاوت" معلمي كه مي خواهد دانش آموزان او از مزيت .8

 كدام روش تدريس بهره مي گيرد؟

 (شعباني حسن دكتر تدريس، فنون و روشها ، كتاب407)صفحه كاوشگري*

 

را داشته باشد. بايد بداند كه اين روش كدام  "پرسش و پاسخ"انچه معلمي قصد استفاده از روش تدريس نچ .9

 گي زير را دارد؟ژوي

 شعباني( حسن دكتر تدريس، فنون و روشها كتاب ،327در همه دروس قابل اجرا نيست)صفحه*

 

                                                   الگوي آموزشي است و در كدام رويكرد قرار دارد؟عبارت زير به ترتيب بيانگر كدام  .10

موضوع يا مطلبي كلي است كه در آموزش يك درس جديد ارائه مي شود تا به وسيله آن، بين مفاهيم جديد و ساخت "

 "شناختي يادگيرنده، ارتباط برقرار شود.

 مستقيم-پيش سازماندهي*

 

معلم درس مطالعات اجتماعي پايه ششم، در مقدمه تدريس خود، به قسمت هاي بسيار مهم درس كه ممكن  .11

 است سوال هاي امتحاني از آنها طرح شود، اشاره مي كند. وي از كدام روش جلب توجه استفاده كرده است؟

 سرنخ انگيزشي*

 

و اجتماعي در اختيار براي معلمي كه قصد دارد فرصت هاي منحصر به فردي براي حل مسائل ميان فردي  .12

 دانش آموز قرار دهد، استفاده از كدام روش تدريس مناسب است؟

 (شعباني حسن دكتر تدريس، فنون و روشها كتاب ،335)صفحه  ايفاي نقش*

 

شكست خوردن در آزمون درس علوم تجربي در صورت نسبت دادن بنا بر نظريه اسناد دانش آموز پايه ششم با  .13

 شكست خود به كدام مورد، كوشش خود را رها نمي كند؟

 عدم تالش*

 

 

 

 *يك صلوات هديه به امام زمان عج*

 

 haniye)لي از ارسا(
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