آزمون رتبه بندی  25تیر ماه آموزگاران

« ارتقای مهارت های برقراری ارتباط کالمی در فراگیران ،تثبیت دانش به واسطه تکرار و مداخله درموضوع درسی» از
مزایای کدام روش تدریس است؟ مباحثه
از نظر آرنولد گزل در چهارده سالگی نوجوان چه ویژگی بارز رفتاری دارد؟
از انزوا بیرون می آید
اهمیت تربیت در سن سیادت چیست؟
شخصیت فرد در  5سال اول زندگی شکل می گیرد
بررسی و کنترل آب وهوا وترافیك مسیر ومقصد از مسئولیت های کدام حوزه است؟
منطقه /استان /ستاد
بستر رسمی تحقق تربیت رسمی و عمومی کدام است ؟
مدرسه*
تربیت رسمی و عمومی به دلیل قانون مندی  ،رسمیت  ،عمومیت و الــــزام آور بودن حضور متربیان با نظام
 .....................حاکم بر جامعه ارتباط برقرار می کند .سیاسی
توجه به کدام یك از موارد زیر قبل از انتخاب روش آموزش ضروری نیست:
اهداف آموزشی
جهت گیری ساحت تربیت اعتقادی  ،عبادی و اخالقی عبارت است از :
الف و ب
در برنامه اردویی چند روزه در چه صورت ضرورت دارد پزشك اعزام میشود
در صورت عدم دسترسی به بیمارستان  ،درمانگاه و مراکز درمانی
در شکل گیری هویت ،بر اساس نظریه ی تحلیل روانی ،انرژی دختران عمدتاً متوجه چیست؟
جهت گیری درونی دارد
در کدام گام(مرحله)اقدام پژوهی ,محقق همه زوایا ,کمبودها,ضعف ها,کاستی ها و نقص ها را که قراراست بهبود یابد،
مورد توجه قرار می دهد؟
توصیف وضع موجود و تشخیص مسئله

کار مفید تمام وقت و دارای جبران خدمت (حقوق ،پاداش ،سود ،درآمد و )...را چه می نامند؟
شغل
کدام عبارت درمورد مفهوم تحقیق در علوم تربیتی صحیح تر است؟
کاربرد روش های علمی در مطالعه ی مسائل آموزشی
کدام گزینه از اصول ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی نیست ؟
تاکید بر قانون گریزی
کدام گزینه بیانگر مبانی اساسی تربیت رسمی و عمومی می باشد؟
سیاسی  ،حقوقی ،روان شناختی و جامعه شناختی
کدام گزینه جزء وظایف پرورشی آموزگار  ،دبیر و هنر آموز نیست؟
انتخاب شغل ومسئولیت اجتماعی
کدام گزینه جزء وظایف پرورشی آموزگار  ،دبیر و هنر آموز نیست؟
انتخاب شغل ومسئولیت اجتماعی
کدام مورد جز وظایف متقاضی برگزاری اردوهای فرامدرسه ای نیست؟
صدور کد حرکت اردو از طریق سامانه نظارت
کدام یك از مزیت و اهداف پلتفرم ابری در چارچوب زیست بوم آموزش الکترونیکی نیست؟
داده های عظیم
مهارت جمع بندی با چه هدفی انجام می شود؟
رساندن فراگیران به اهداف
مهمترین نظریه پرداز « توصیف و تبیین تحول عاطفی»چه کسی است؟
اریکسون
نارضایتی از وضع موجود و تالش برای بهبود وضع مطلوب هدف اصلی کدام نوع پژوهش است؟
اقدام پژوهی
وقتی « اخالقی بودن » را به فرد یا سازمانی نسبت می دهیم ،واژه ی « اخالق » را به چه معنایی به کار برده ایم؟
خُلق نیکو
هدف کدامیك از اصول و ارزش های اردویی ،تأمین رضایت دانش آموزان است؟
هماهنگی و همسویی برنامه ها با نیازهای عاطفی ،اجتماعی و جسمی شرکت کنندگان
هم ورزی متقابلی که بین معلم  ،شاگرد و محتوا در کالس درس جریان دارد»  ،چه نامیده می شود؟
تدریس

