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سوال و جواب

ردیف

«ارتﻘای مهارت ﻫای بﺮﻗﺮاری ارتﺒاط کﻼمی در فﺮاگﯿﺮان ،تﺜﺒﯿﺖ دانﺶ بﻪ واسﻄﻪ تکﺮار و مﺪاخﻠﻪ درمﻮﺿﻮع درسی» از
مﺰایای کﺪام روش تﺪریﺲ اسﺖ؟
)1

تﻮﺿﯿﺤی
سﺨﻨﺮانی
مﺒاحﺜﻪ**************
مﺸارکﺘی
«ﻫﻢ ورزی مﺘﻘابﻠی کﻪ بﯿﻦ مﻌﻠﻢ  ،شاگﺮد و مﺤﺘﻮا در کﻼس درس جﺮیان دارد»  ،ﭼﻪ نامﯿﺪه می شﻮد؟
یادگﯿﺮی

)2

آمﻮزش
ارزشﯿابی
تﺪریﺲ**************
از دیﺪگاه روسﻮ کﺪام مﻮرد جﺰء ویﮋگی ﻫای مﺮحﻠﻪ ی نﻮباوه گی نﯿﺴﺖ؟

)3

جهان را از ﻃﺮیﻖ حﻮاس درك می کﻨﺪ
انﺪیﺸﻪ و مﻨﻄﻖ وجﻮد نﺪارد
2

صﺮفا درد و لﺬت تﺠﺮبﻪ می شﻮد
در ایﻦ دوره سﻄﺤی از اسﺘﻘﻼل وجﻮد دارد******************
از نﻈﺮ آرنﻮلﺪ گﺰل در ﭼهارده سالﮕی نﻮجﻮان ﭼﻪ ویﮋگی بارز رفﺘاری دارد؟
در خﻮد فﺮو می رود
)4

.

نﻮسان ﻫای بﺰرگ ﭘایان می یابﺪ
از انﺰوا بﯿﺮون می آیﺪ******************
گﺬرگاﻫی اسﺖ کﻪ در آن تﻐﯿﯿﺮاتی رخ می دﻫﺪ
اﻫﻤﯿﺖ تﺮبﯿﺖ در سﻦ سﯿادت ﭼﯿﺴﺖ؟
سﻦ خﻮشی و بازی اسﺖ

)5

کﻮدك نﻤی تﻮانﺪ کارﻫای خﻮدش را انﺠام دﻫﺪ
شﺨﺼﯿﺖ فﺮد در  5سال اول زنﺪگی شکﻞ می گﯿﺮد*****************
دنﺒال تﻨﻮع ﻃﻠﺒی و آزادی خﻮاﻫی اسﺖ
بﺮرسی و کﻨﺘﺮل آب وﻫﻮا وتﺮافﯿک مﺴﯿﺮ ومﻘﺼﺪ از مﺴﺌﻮلﯿﺖ ﻫای کﺪام حﻮزه اسﺖ؟

)6

مﻨﻄﻘﻪ /اسﺘان /سﺘاد******************
وزارت آمﻮزش و ﭘﺮورش -اداره کﻞ آمﻮزش و ﭘﺮورش اسﺘان
سازمان ﻫﻮاشﻨاسی -راﻫﻨﻤایی و رانﻨﺪگی
3

وزارت راه – وزارت آمﻮزش و ﭘﺮورش
بﺴﺘﺮ رسﻤی تﺤﻘﻖ تﺮبﯿﺖ رسﻤی و ﻋﻤﻮمی کﺪام اسﺖ ؟
جامﻌﻪ
)7

خانﻮاده
مﺪرسﻪ***************
دانﺸﮕاه
تﺮبﯿﺖ جﻨﺴی ؛ سﻼمﺖ فﺮدی و اجﺘﻤاﻋی از مﺼادیﻖ کﺪام ساحﺖ تﺮبﯿﺘی اسﺖ ؟
سﯿاسی و اجﺘﻤاﻋی

)8

اﻋﺘﻘادی و اخﻼﻗی
اﻗﺘﺼادی و حﺮفﻪ ای
زیﺴﺘی و بﺪنی******************
تﺮبﯿﺖ رسﻤی و ﻋﻤﻮمی بﻪ دلﯿﻞ ﻗانﻮن مﻨﺪی  ،رسﻤﯿﺖ  ،ﻋﻤﻮمﯿﺖ و الــــﺰام آور بﻮدن حﻀﻮر مﺘﺮبﯿان با نﻈام

)9

 .....................حاکﻢ بﺮ جامﻌﻪ ارتﺒاط بﺮﻗﺮار می کﻨﺪ.
اجﺘﻤاﻋی
ﻗﻀاﺋی

4

فﺮﻫﻨﮕی
سﯿاسی*****************
تﻮجﻪ بﻪ کﺪام یک از مﻮارد زیﺮ ﻗﺒﻞ از انﺘﺨاب روش آمﻮزش ﺿﺮوری نﯿﺴﺖ:
سﻄﺢ آگاﻫی و دانﺶ فﺮاگﯿﺮ
 )10اﻫﺪاف آمﻮزشی****************
اﻃﻼع از مﯿﺰان مﺸارکﺖ دانﺶ آمﻮزان
تﺠهﯿﺰات آمﻮزشی مﻮرد نﯿاز
تﻮﻗﻊ ﻋﻤﺪه ای کﻪ از ﻋﻠﻢ اخﻼق وجﻮد دارد شامﻞ کﺪام مﻮارد اسﺖ؟
تﺮسﯿﻢ جﺪول فﻀاﺋﻞ و رذایﻞ
 )11رشﺪ مﺘﻮازن حﺮفﻪ و شﻐﻞ با یکﺪیﮕﺮ
اراﺋﻪ مﻼك نهایی ارزشها
گﺰیﻨﻪ ﻫای الﻒ وج******************
جهﺖ گﯿﺮی ساحﺖ تﺮبﯿﺖ اﻋﺘﻘادی  ،ﻋﺒادی و اخﻼﻗی ﻋﺒارت اسﺖ از:
)12

فﻄﺮت مﺪاری
ﻋﻘﻼنﯿﺖ مﺤﻮری
تک بﻌﺪی بﻮدن
5

الﻒ و ب*****************
در بﺮنامﻪ اردویی ﭼﻨﺪ روزه در ﭼﻪ صﻮرت ﺿﺮورت دارد ﭘﺰشک اﻋﺰام شﻮد؟
در صﻮرتﯿکﻪ دانﺶ آمﻮزان با بﯿﻤاری ﻫای خاص در اردو شﺮکﺖ کﻨﻨﺪ
 )13در صﻮرتﯿکﻪ حﺪاﻗﻞ تﺠهﯿﺰات ﻻزم بﺮای کﻤک ﻫای اولﯿﻪ وجﻮد نﺪاشﺘﻪ باشﺪ
در صﻮرت ﻋﺪم دسﺘﺮسی بﻪ بﯿﻤارسﺘان  ،درمانﮕاه و مﺮاکﺰ درمانی***************
در ﻫﺮ صﻮرت بایﺪ ﭘﺰشک در بﺮنامﻪ اردو حﻀﻮر داشﺘﻪ باشﺪ
در شکﻞ گﯿﺮی ﻫﻮیﺖ ،بﺮ اساس نﻈﺮیﻪ ی تﺤﻠﯿﻞ روانی ،انﺮژی دخﺘﺮان ﻋﻤﺪتاً مﺘﻮجﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
جهﺖ گﯿﺮی خارجی دارد
 )14بﺮکﻨﺘﺮل مﺘﻤﺮکﺰ اسﺖ
بﺮ تﺴﻠﻂ مﺘﻤﺮکﺰ اسﺖ
جهﺖ گﯿﺮی درونی دارد****************
در صﻮرت بﺮوز و وﻗﻮع حﻮادث مﻨﺠﺮ بﻪ جﺮح و فﻮت در اردوﻫای دانﺶ آمﻮزی ،مﺴﺌﻮل ﭘی گﯿﺮی ﭼﻪ کﺴی اسﺖ؟
)15

مﺪیﺮکﻞ فﺮﻫﻨﮕی و ﻫﻨﺮی ،اردوﻫا و فﻀاﻫای ﭘﺮورشی
مﺪیﺮکﻞ آمﻮزش و ﭘﺮورش اسﺘان اﻋﺰام کﻨﻨﺪه**********************
مﻌاونﺖ ﭘﺮورشی و فﺮﻫﻨﮕی وزارت آمﻮزش و ﭘﺮورش
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خانﻮاده دانﺶ آمﻮز
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؟
)16

تﺠﺰیﻪ،تﺤﻠﯿﻞ وتﻔﺴﯿﺮ داده ﻫای ﭘﮋوﻫﺶ
گﺮدآوری اﻃﻼﻋات و شﻮاﻫﺪ
ارزش یابی تاﺛﯿﺮ اﻗﺪام جﺪیﺪ
تﻮصﯿﻒ وﺿﻊ مﻮجﻮد و تﺸﺨﯿﺺ مﺴﺌﻠﻪ*******************
سامان یافﺘﮕی در تﺮبﯿﺖ رسﻤی و ﻋﻤﻮمی ﻋﺒارت اسﺖ از:
دارا بﻮدن مﺨاﻃﺒان مﻌﯿﻦ

 )17بﺮنامﻪ و مﺤﺘﻮای مﺸﺘﺮك
داشﺘﻦ ساخﺘار مﺸﺘﺮك
ﻫﻤﻪ مﻮارد********************
شﺮکﺖ دانﺶ آمﻮزان دوره ابﺘﺪایی در اردوﻫای ﭼﻨﺪ روزه با اخﺬ مﺠﻮز از مﻌاونﺖ ذی ربﻂ سﺘادی و رﻋایﺖ مﻘﺮرات و
 )18در ﭼﻪ صﻮرت بﻼ مانﻊ اسﺖ؟
در صﻮرت تایﯿﺪ مﺪرسﻪ
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صﺮفا با رﺿایﺖ خانﻮاده
در ﭼارﭼﻮب ﺿﻮابﻂ
حﺴﺐ ﺿﺮورت*********************
ﻋﻨﻮان اﻗﺪام ﭘﮋوﻫی بایﺪ دارای ﭼﻪ ویﮋگی ﻫایی باشﺪ؟
بﻪ مﺴﺌﻠﻪ اصﻠی ﭘﮋوﻫﺶ تﻮجﻪ نﻤﻮده و روشﻦ و مﺤﺪود باشﺪ *******************.
 )19مهﻢ وکﻠی باشﺪ و بﻪ مﻮﺿﻮﻋات آمﻮزشی تﻮجﻪ داشﺘﻪ باشﺪ.
مﺘﻨاسﺐ با تﻮان مﺤﻘﻖ و نﯿاز او باشﺪ.
ﻋﯿﻨی,کﻮﭼک و اجﺮایی باشﺪ.
ﻗﻠﻤﺮو ساحﺖ تﺮبﯿﺖ اﻋﺘﻘادی  ،ﻋﺒادی و اخﻼﻗی ﻋﺒارت اسﺖ از:
خﻮدشﻨاسی
 )20مﻌﺮفﺖ بﻪ خﺪاونﺪ مﺘﻌال
نﺒﻮت و ﭘﺬیﺮش وﻻیﺖ رﻫﺒﺮان دیﻨی
ﻫﻤﻪ مﻮارد**********************
کار مﻔﯿﺪ تﻤام وﻗﺖ و دارای جﺒﺮان خﺪمﺖ (حﻘﻮق ،ﭘاداش ،سﻮد ،درآمﺪ و ) ..را ﭼﻪ می نامﻨﺪ؟
 )21شﻐﻞ
حﺮفﻪ*******************
8

تﻌهﺪ حﺮفﻪ ای
تﻌهﺪ شﻐﻠی
کﺪام ﻋﺒارت در مﻮرد  -ارتﺒاط بﯿﻦ الﮕﻮی ﻫای تﺪریﺲ و روش ﻫای تﺪریﺲ  -درسﺖ اسﺖ؟
الﮕﻮ ﻫای تﺪریﺲ ﻋام و روش ﻫای تﺪریﺲ خاص ﻫﺴﺘﻨﺪ********************.
 )22روش تﺪریﺲ ،ﭼارﭼﻮب ویﮋﻫاى اسﺖ کﻪ ﻋﻨاصﺮ مهﻢ تﺪریﺲ در درون آن ﻗابﻞ مﻄالﻌﻪ اسﺖ.
در ﻫﺮ روش تﺪریﺲ مﻤکﻦ اسﺖ از ﭼﻨﺪیﻦ الﮕﻮی تﺪریﺲ اسﺘﻔاده شﻮد.
الﮕﻮ ﻫای تﺪریﺲ بﻪ مﻨﻈﻮر سهﻮلﺖ تﺤﻘﻖ روش ﻫا انﺘﺨاب می شﻮنﺪ.
کﺪام ﻋﺒارت درمﻮرد مﻔهﻮم تﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم تﺮبﯿﺘی صﺤﯿﺢ تﺮ اسﺖ؟
انﺠام فﻌالﯿﺘی مﻨﻈﻢ با فﺮﺿﯿﻪ ﻫای مﺸﺨﺺ تﻮسﻂ فﺮد درگﯿﺮ در یک مﺴﺌﻠﻪ بﺮای حﻞ آن
 )23کاربﺮد روش ﻫای ﻋﻠﻤی در مﻄالﻌﻪ ی مﺴاﺋﻞ آمﻮزشی*****************
تﻼش ﻫای کاوش گﺮانﻪ و نﻈام یافﺘﻪ بﺮای کﺸﻒ مﺠهﻮل
کﻮشﺸی مﻨﻈﻢ بﺮای ﭘاسﺨﮕﻮیی بﻪ یک یا ﭼﻨﺪ سﻮال
کﺪام گﺰیﻨﻪ «تﻤایﺰ مﺴﺌﻮلﯿﺖ اخﻼﻗی با مﺴﺌﻮلﯿﺖ ﻫای حﺮفﻪ ای و حﻘﻮﻗی» را شامﻞ نﻤی شﻮد؟
)24

مﺴﺌﻮلﯿﺖ اخﻼﻗی حﻤایﺖ کﻨﻨﺪه از اخﻼق اسﺖ ولی مﺴﺌﻮلﯿﺖ حﻘﻮﻗی مﻤﯿﺰ ﻗانﻮن اسﺖ
مﺴﺌﻮلﯿﺖ اخﻼﻗی ﻏالﺒاً نامﺪون ولی مﺴﺌﻮلﯿﺖ حﻘﻮﻗی کام ًﻼ مﺪون اسﺖ.
مﺴﺌﻮلﯿﺖ اخﻼﻗی فﺮاگﯿﺮ نﺴﺒﺖ بﻪ ﻫﻤﻪ شﺌﻮن آدمی اسﺖ ولی مﺴﺌﻮلﯿﺖ حﻘﻮﻗی ﻏﯿﺮ فﺮاگﯿﺮ اسﺖ*****************.
9

مﺴﺌﻮلﯿﺖ اخﻼﻗی سﺮشﺘی ،ولی مﺴﺌﻮلﯿﺖ حﻘﻮﻗی ﻗﺮاردادی اسﺖ.
کﺪام گﺰیﻨﻪ از اصﻮل ساحﺖ تﺮبﯿﺖ اجﺘﻤاﻋی و سﯿاسی نﯿﺴﺖ ؟
روابﻂ سازنﺪه مﺘﺮبی و جامﻌﻪ
 )25خﺮوج مﺘﺮبی از خﻮد مﺤﻮری
تاکﯿﺪ بﺮ مﺪارا
تاکﯿﺪ بﺮ ﻗانﻮن گﺮیﺰی*********************
کﺪام گﺰیﻨﻪ بﯿانﮕﺮ مﺒانی اساسی تﺮبﯿﺖ رسﻤی و ﻋﻤﻮمی می باشﺪ؟
سﯿاسی  ،حﻘﻮﻗی ،روان شﻨاخﺘی و جامﻌﻪ شﻨاخﺘی***************
 )26روان شﻨاخﺘی  ،جامﻌﻪ شﻨاخﺘی ،ﻫﺴﺘی شﻨاخﺘی وروان شﻨاخﺘی
سﯿاسی ،حﻘﻮﻗی ،ﻫﺴﺘی شﻨاخﺘی و روان شﻨاخﺘی
ﻫﺴﺘی شﻨاسی ،روان شﻨاخﺘی ،جامﻌﻪ شﻨاخﺘی و سﯿاسی
کﺪام گﺰیﻨﻪ جﺰء وﻇایﻒ ﭘﺮورشی آمﻮزگار  ،دبﯿﺮ و ﻫﻨﺮ آمﻮز نﯿﺴﺖ؟
)27

انﺘﺨاب شﻐﻞ ومﺴﺌﻮلﯿﺖ اجﺘﻤاﻋی*********************
تﻘﻮیﺖ روحﯿﻪ مﺴﺌﻮلﯿﺖ ﭘﺬیﺮی ﻫﻨﺮجﻮیان و اﺛﺮ گﺬاری بﺮ آنان
آشﻨاسازی دانﺶ آمﻮزان با مﻔاﻫﯿﻢ و آمﻮزه ﻫای دیﻨی و اخﻼﻗی
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زمﯿﻨﻪ سازی بﺮای بﺮوز اسﺘﻌﺪادﻫای ﻫﻨﺮجﻮیان در زمﯿﻨﻪ حﺮفﻪ
کﺪام گﺰیﻨﻪ ،زمانﺒﻨﺪی ارزشﯿابی در ﻃﻮل دوره بﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ درس می باشﺪ؟
ﻃﺮح و اراﺋﻪ سﻮاﻻت بﺮ ﭘایﻪ ی مﺜال ﻫایی کﻪ مﺸابﻪ ﻋﯿﻨی در درس ﻫای اراﺋﻪ نﺸﺪه ،نﺪاشﺘﻪ باشﺪ ******************.
 )28ﻫﺮ ﭘﺮسﺶ تﻨها بﻪ یک مﻄﻠﺐ بﭙﺮدازد از تﺮکﯿﺐ مﻄالﺐ دوری شﻮد.
ﭘﺮسﺸها از آسان بﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه مﻄﺮح شﻮد.
سﻮاﻻت ﭼﻨﺪ گﺰیﻨﻪ ای با یک ﭘاسﺦ صﺤﯿﺢ باشﺪ .
کﺪام مﻮرد جﺰ وﻇایﻒ مﺘﻘاﺿی بﺮگﺰاری اردوﻫای فﺮامﺪرسﻪ ای نﯿﺴﺖ؟
نﻈارت و ارزیابی ﻋﻤﻠکﺮد بﺮگﺰاری اردو
 )29دریافﺖ کﺪ حﺮکﺖ و مﺠﻮز نهایی اردو
بﺮرسی و تﺄیﯿﺪ مﺤﻞ بﺮگﺰاری اردو
صﺪور کﺪ حﺮکﺖ اردو از ﻃﺮیﻖ سامانﻪ نﻈارت***********************
کﺪام یک از راﻫکارﻫای آمﻮزش الکﺘﺮونﯿکی بﺮ ﭘایﻪ شﺒکﻪ اجﺘﻤاﻋی اسﺘﻮار اسﺖ؟
)30

سﯿﺴﺘﻢ مﺪیﺮیﺖ یادگﯿﺮی ()LMS
( )MOOCsﻫا مﻮك
شﺒکﻪ آمﻮزشی دانﺶ آمﻮز (***********************)Shad
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تﻠﻮیﺰیﻮن ایﻨﺘﺮنﺘی()IPTV
کﺪام یک از مﺰیﺖ و اﻫﺪاف ﭘﻠﺘﻔﺮم ابﺮی در ﭼارﭼﻮب زیﺴﺖ بﻮم آمﻮزش الکﺘﺮونﯿکی نﯿﺴﺖ؟
تﻮسﻌﻪ ﭘﺬیﺮی
 )31ﻗابﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨان
مﺠازی سازی
داده ﻫای ﻋﻈﯿﻢ**********************
کﺪام یک از ویﮋگی ﻫای تﻌامﻼت مﺮتﺒﻂ با تﻘﻮیﺖ تﻮانایی ﻫای مﯿان فﺮدی اسﺖ؟
شﺮکﺖ در مﺒاحﺚ نﻘادانﻪ **********************
 )32تﺮﻏﯿﺐ بﻪ تامﻞ و درون نﮕﺮی
ﻋاﻃﻔی تﺮ نﻤﻮدن مﺤﯿﻂ ﻫای آمﻮزش نﺮم افﺰاری
انﮕﯿﺰشی کﺮدن مﻄالﺐ آمﻮزش
کﺪام یک ویﮋگی ﻫای تﻌامﻼت مﺮتﺒﻂ با تﻘﻮیﺖ تﻮانایی ﻫای مﻨﻄﻘی -زبانی را بﯿان می کﻨﺪ؟
)33

شﺮکﺖ در سﺨﻨﺮانی ﻫای بﺮ خﻂ و تاﻻرﻫای گﻔﺘﮕﻮ
شﺮکﺖ در مﺒاحﺚ بﺮ خﻂ و تاﻻرﻫای گﻔﺘﮕﻮ
بﻪ کارگﯿﺮی ﭘﺮوژه ﻫای دسﺘﻪ جﻤﻌی بﺮای بازشﻨاسی و اکﺘﺸاف**********************

12

آشﻨایی ،شﻨاسایی و کار با سﻤﺒﻞ ﻫای گﺮافﯿکی
مهارت جﻤﻊ بﻨﺪی با ﭼﻪ ﻫﺪفی انﺠام می شﻮد؟
رسانﺪن فﺮاگﯿﺮان بﻪ اﻫﺪاف
 )34ایﺠاد ارتﺒاط بﯿﻦ مﺒاحﺚ جﺪیﺪ و مﻄالﺐ ﻗﺒﻠی ********************
ایﺠاد رابﻄﻪ ی درس جﺪیﺪ با دروس دیﮕﺮ
آماده سازی دانﺶ آمﻮزان
مهﻤﺘﺮیﻦ ﭼالﺶ ارزشﯿابی تﻮصﯿﻔی کﺪام اسﺖ؟
ﻫﺪف شﺪن ابﺰارﻫا و ﻏﻔﻠﺖ از فﻀای یادگﯿﺮی **********************
 )35افﺰایﺶ فﺸار روانی بﻪ دانﺶ آمﻮزان
کﻢ تﻮجهی بﻪ تﻔاوت ﻫای فﺮدی دانﺶ آمﻮزان
نارﺿایﺘی دانﺶ آمﻮزان از ارزشﯿابی تﻮصﯿﻔی
مهﻤﺘﺮیﻦ نﻈﺮیﻪ ﭘﺮداز » تﻮصﯿﻒ و تﺒﯿﯿﻦ تﺤﻮل ﻋاﻃﻔی«ﭼﻪ کﺴی اسﺖ؟
)36

ﭘﯿاژه
اریکﺴﻮن*******************
کﯿﺘﯿﻨﮓ

13

گﺰل
مهﻤﺘﺮیﻦ ﻫﺪف ارزشﯿابی تﻮصﯿﻔی کﺪام اسﺖ؟
اراﺋﻪ ی بازخﻮرد در جهﺖ اصﻼح  ,بهﺒﻮد و ارتﻘاء فﺮایﻨﺪ یاد دﻫی و یادگﯿﺮی*************
 )37شﻨاخﺖ وﺿﻌﯿﺖ یادگﯿﺮی دانﺶ آمﻮزان
شﻨاخﺖ ﻋﻤﻠکﺮد مﻌﻠﻢ در فﺮایﻨﺪه آمﻮزش و یادگﯿﺮی
تﺼﻤﯿﻢ گﯿﺮی در مﻮرد ارتﻘاء یا ﻋﺪم ارتﻘاء دانﺶ آمﻮزان
نارﺿایﺘی از وﺿﻊ مﻮجﻮد و تﻼش بﺮای بهﺒﻮد وﺿﻊ مﻄﻠﻮب ﻫﺪف اصﻠی کﺪام نﻮع ﭘﮋوﻫﺶ اسﺖ؟
کاربﺮدی
 )38اﻗﺪام ﭘﮋوﻫی ****************
درس ﭘﮋوﻫی
بﻨﯿادی
وﻗﺘی « اخﻼﻗی بﻮدن » را بﻪ فﺮد یا سازمانی نﺴﺒﺖ می دﻫﯿﻢ ،واژه ی « اخﻼق » را بﻪ ﭼﻪ مﻌﻨایی بﻪ کار بﺮده ایﻢ؟
)39

وﺿﻌﯿﺖ درونی و بﯿﺮونی
دانﺶ اخﻼق
خُﻠﻖ نﯿکﻮ*************
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وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌی ،ﻇاﻫﺮی و جﺴﻤانی
ﻫﺪف کﺪامﯿک از اصﻮل و ارزش ﻫای اردویی ،تﺄمﯿﻦ رﺿایﺖ دانﺶ آمﻮزان اسﺖ؟
تﻘﻮیﺖ و گﺴﺘﺮش تﺮبﯿﺖ اسﻼمی و ارزش ﻫای اخﻼﻗی
 )40تامﯿﻦ امﻨﯿﺖ فﺮدی و گﺮوﻫی دانﺶ آمﻮزان شﺮکﺖ کﻨﻨﺪه در اردو
رفﻊ خﺴﺘﮕی تﺤﺼﯿﻠی و کﺴﺐ نﺸاط
ﻫﻤاﻫﻨﮕی و ﻫﻤﺴﻮیی بﺮنامﻪ ﻫا با نﯿازﻫای ﻋاﻃﻔی ،اجﺘﻤاﻋی و جﺴﻤی شﺮکﺖ کﻨﻨﺪگان****************

15

سواالت آزمون رتبه بندی معلمان
گروه دوم = کارکنان و مدیران ابتدایی
تاریخ آزمون  25تیرماه – ساعت  15تا 16
گروه و کانال دوره های ضمن خدمت پرسنل آموزش و پرورش ( برای ورود به گروه کلیک کنید ) .

https://t.me/joinchat/AAAAAECCsvidlMlQLgT0ng
@ltms_online
فوروارد تنها در صورت ارسال با نام و لینک گروه مجاز است

.

خانم ها :

آقایان :

 شیخی

 نواندیش

 محمدی

 نیکوکار
 طوفانی
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سوال و جواب

ردیف

«آزمایﺶ تﺸﻮیﻖ و شکﺴﺖ تا حﺪ زیادی تﺤﻤﯿﻞ می شﻮد»،از ویﮋگی ﻫای اصﻠی کﺪام مﻮرد اسﺖ؟
دانﺶ آمﻮز یادگﯿﺮنﺪه
)1

سازمان آمﻮزشی
مﺪرسﻪ یادگﯿﺮنﺪه**************
کارآمﺪ مﻌﻠﻢ
«ﻃﺮف ارتﺒاط در رفﺘار ارتﺒاﻃی» بﺮون شﺨﺼی«،با تﻮجﻪ بﻪ تﻨﻮع زیﺴﺖ اخﻼﻗی ،کﺪام گﺰیﻨﻪ اسﺖ؟
خﺪا

)2

خﻮدکﻨﺸﮕﺮ
مﺤﯿﻂ زیﺴﺖ*******************
سایﺮ انﺴانها
ابﻌاد اصﻠی تﻔکﺮ فﻠﺴﻔی شامﻞ مﻮارد زیﺮ اسﺖ ،بﻪ ﻏﯿﺮ از .......................

)3

جامﻌﯿﺖ
تﻌﻤﻖ
انﻌﻄاف
17

شایﺴﺘﮕی*********************
اخﻼق  ................مﻌﻄﻮف بﻪ زمﯿﻨﻪ ﻫای ﻋﯿﻨی رفﺘار اسﺖ و تکالﯿﻒ و تﺼﻤﯿﻢ گﯿﺮی اخﻼﻗی را در یک زمﯿﻨﻪ ﻋﯿﻨی
بﺮاساس ﻗﻮاﻋﺪ کﻠی اخﻼق بﯿان می کﻨﺪ.
)4

فﺮا اخﻼق
ﻫﻨﺠاری نﻈﺮی
شﻐﻠی
کاربﺮدی******************
اصﻞ تاکﯿﺪ بﺮ ﻇﻠﻢ سﺘﯿﺰی و ﻋﺪم ﻇﻠﻢ ﭘﺬیﺮی مﺮبﻮط بﻪ کﺪام ساحﺖ اسﺖ؟
زیﺴﺘی و بﺪنی

)5

اجﺘﻤاﻋی سﯿاسی**************
ﻋﻠﻤی و فﻨﺂوری
اﻗﺘﺼادی و حﺮفﻪ ای
ایﺠاد ارتﺒاط بﯿﻦ اجﺰای زیﺮ نﻈام ﻫا با نﻈام کﻞ آمﻮزشی وﻇﯿﻔﻪ کﺪامﯿک از انﻮاع بﺮنامﻪ ریﺰی اسﺖ؟

)6

بﺮنامﻪ ریﺰی آمﻮزشی*****************
بﺮنامﻪ ریﺰی درسی
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بﺮنامﻪ ریﺰی نﯿﺮوی انﺴانی
بﺮنامﻪ ﻃﺮاحی آمﻮزشی مﻌﻠﻢ
بﺨﺸی از جﺮیان تﺮبﯿﺖ کﻪ بﻪ شکﻞ سازمان دﻫی شﺪه  ،ﻗانﻮنی  ،ﻋادﻻنﻪ و الﺰامی در مﺪرسﻪ با مﺤﻮریﺖ دولﺖ اسﻼمی
صﻮرت می ﭘﺬیﺮد  ،تﺮبﯿﺖ  ..............نام دارد؟
)7

تﺨﺼﺼی و الﺰامی
رسﻤی و ﻋﻤﻮمی*****************
نﯿﻤﻪ تﺨﺼﺼی و ﻋﻤﻮمی
رسﻤی و داوﻃﻠﺒانﻪ
بﺮ اساس نﻈﺮ کﺪام انﺪیﺸﻤﻨﺪ ،مﻌﻠﻢ نﻘﺶ " الﮕﻮ "ﭘﯿﺪا می کﻨﺪ؟
دیﻮیﺲ

)8

بﻨﺪورا***************
گﯿﺒﺴﻮن
مﯿﺸﻞ
ﭘﺲ از نﺼﺐ اﭘﻠﯿکﯿﺸﻦ شاد تﻮسﻂ دانﺶ آمﻮز،جهﺖ ورود بﻪ کﻼس:

)9

نﯿاز بﻪ تایﯿﺪمﺪیﺮ مﺪرسﻪ دارد.
نﯿاز بﻪ تایﯿﺪ مﻌﻠﻢ کﻼس دارد.
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نﯿاز بﻪ تایﯿﺪ از سﻮی مﺪیﺮ و مﻌﻠﻢ دارد***************.
بﻪ صﻮرت ﻫﻮشﻤﻨﺪ تﻮسﻂ سامانﻪ شﻨاسایی می شﻮد.
تﻤایﺰ مهﻢ اﻗﺪام ﭘﮋوﻫی با سایﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫا در ایﻦ اسﺖ کﻪ:
ارزش ﻫای حﺮفﻪ ای مﺤﻘﻖ بﯿﺶ از روش شﻨاسی اﻫﻤﯿﺖ دارد**************
 )10بﻪ دانﺶ جﺪیﺪ در حﻮزه ای مﻨﺠﺮ می شﻮد
فﺮایﻨﺪ شکﻞ گﯿﺮی دانﺶ جﺪیﺪ را آشکار می کﻨﺪ.
دانﺶ جﺪیﺪ را بﻪ دانﺶ مﻮجﻮد ﭘﯿﻮنﺪ می زنﺪ
در «فﺮایﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿاتی تﺸﺨﯿﺺ مﺴاﺋﻞ اخﻼﻗی» نﺨﺴﺘﯿﻦ گام کﺪام اسﺖ؟
مﻮاجهﻪ فﻌال و روشﻤﻨﺪ با مﻌﻀﻼت اخﻼﻗی**************
 )11تﺪویﻦ مﺴﺌﻠﻪ
ﻋﺒﻮر از مﺸکﻞ بﻪ مﺴﺌﻠﻪ
گﻮنﻪ شﻨاسی مﺴﺌﻠﻪ
در روش اسﺘﻔاده از آمﻮزش الکﺘﺮونﯿکی کﺪام گﺰیﻨﻪ نادرسﺖ اسﺖ
)12

ﻗابﻠﯿﺖ اسﺘﻔاده مﺠﺪد از مﺤﺘﻮا فﺮاﻫﻢ اسﺖ
امکان بهﯿﻨﻪ سازی و بﻪ روز کﺮدن مﻄالﺐ آمﻮزشی نﺴﺒﺖ بﻪ روش سﻨﺘی بﻪ مﺮاتﺐ کﻨﺪتﺮ اسﺖ ****************
امکان تﻌامﻞ بﯿﻦ آمﻮزش دﻫﻨﺪگان و آمﻮزش گﯿﺮنﺪگان در ﻫﺮ زمان مﻤکﻦ اسﺖ
20

ذخﯿﺮه و نﮕهﺪاری مﻮﺛﺮ کﻠﯿﻪ مﻨابﻊ آمﻮزشی در آمﻮزش الکﺘﺮونﯿکی مﯿﺴﺮ اسﺖ
در صﻮرت بﺮوز و وﻗﻮع حﻮادث مﻨﺠﺮ بﻪ جﺮح و فﻮت در اردوﻫای دانﺶ آمﻮزی ،مﺴﺌﻮل ﭘی گﯿﺮی ﭼﻪ کﺴی اسﺖ؟
مﺪیﺮکﻞ فﺮﻫﻨﮕی و ﻫﻨﺮی ،اردوﻫا و فﻀاﻫای ﭘﺮورشی
 )13مﺪیﺮکﻞ آمﻮزش و ﭘﺮورش اسﺘان اﻋﺰام کﻨﻨﺪه******************
مﻌاونﺖ ﭘﺮورشی و فﺮﻫﻨﮕی وزارت آمﻮزش و ﭘﺮورش
خانﻮاده دانﺶ آمﻮز
در یک اﻗﺪام ﭘﮋوﻫی با ﻋﻨﻮان«افﺰایﺶ ﭘﯿﺸﺮفﺖ تﺤﺼﯿﻠی دانﺶ آمﻮزان کﻼس شﺸﻢ دبﺴﺘان شهﯿﺪ بهﺸﺘی مﻨﻄﻘﻪ6تهﺮان»کﺪام
ویﮋگی در انﺘﺨاب ﻋﻨﻮان بﯿﺸﺘﺮ رﻋایﺖ شﺪه اسﺖ؟
)14

رسایی و شﻔافﯿﺖ
مﺤﺪود و مﺸﺨﺺ بﻮدن******************
تﻌﯿﯿﻦ سﻄﺢ انﺘﻈار تﻐﯿﯿﺮوﺿﻊ مﻮجﻮد
ﻫﻤﭙﻮشی با مﺴﺌﻠﻪ اﻗﺪام ﭘﮋوﻫی
زمﯿﻨﻪ سازی بﺮای کﺴﺐ شایﺴﺘﮕی ﻫا تﻮسﻂ شهﺮونﺪان جامﻌﻪ اسﻼمی،ﻋامﻞ

اسﺖ.

 )15تﺤﺮك اجﺘﻤاﻋی*****************
تﺤﺮك سﯿاسی
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تﺤﺮك اﻗﺘﺼادی
تﺤﺮك فﺮدی
شﺮکﺖ دانﺶ آمﻮزان دوره ابﺘﺪایی در اردوﻫای ﭼﻨﺪ روزه با اخﺬ مﺠﻮز از مﻌاونﺖ ذی ربﻂ سﺘادی و رﻋایﺖ مﻘﺮرات در ﭼﻪ
صﻮرت بﻼمانﻊ اسﺖ ؟
)16

در صﻮرت تایﯿﺪ مﺪرسﻪ
صﺮفا با رﺿایﺖ خانﻮاده
در ﭼارﭼﻮب ﺿﻮابﻂ
بﺮحﺴﺐ ﺿﺮروت*******************
ﻋﺒارت « مﺤﯿﻂ تﺮیﺒﯿﺘی مﺪارس بﻪ جای مﻘایﺴﻪ افﺮاد با یکﺪیﮕﺮ و رﻗابﺖ مﯿان آنان ،بایﺪ بﻪ ایﺠاد فﻀای رﻗابﺖ سالﻢ و تﻌامﻞ
سازنﺪه روی آورنﺪ»اشاره بﻪ کﺪام ویﮋگی مﺪرسﻪ صالﺢ دارد؟

)17

ﻋﺪالﺖ و تﻌادل
تﻌادل و انﻌﻄاف ﭘﺬیﺮی
مﺘﻨاسﺐ سازی و ساده سازی
مﺸارکﺖ و تﻌاون ********************

)18

ﻗﻠﻤﺮو ساحﺖ تﺮبﯿﺖ اﻋﺘﻘادی  ،ﻋﺒادی و اخﻼﻗی ﻋﺒارت اسﺖ از:
خﻮدشﻨاسی
22

مﻌﺮفﺖ بﻪ خﺪاونﺪ مﺘﻌال
نﺒﻮت و ﭘﺬیﺮش وﻻیﺖ رﻫﺒﺮان دیﻨی
ﻫﻤﻪ مﻮارد *******************
کار کﺮد ﻫای ﭘﻨﺞ گانﻪ مﺪیﺮیﺖ در کﺪام گﺰیﻨﻪ بﯿان شﺪه اسﺖ؟
تﺼﻤﯿﻢ گﯿﺮی-سازمانﺪﻫی-فﺮمانﺪﻫی –ﻫﻤاﻫﻨﮕی -کﻨﺘﺮل
 )19بﺮنامﻪ ریﺰی -سازمان دﻫی -فﺮمانﺪﻫی -ﻫﻤاﻫﻨﮕی – نﻈارت
بﺮنامﻪ ریﺰی -سازمان دﻫی -فﺮمانﺪﻫی -ﻫﻤاﻫﻨﮕی – کﻨﺘﺮل*********************
سازمانﺪﻫی –فﺮمانﺪﻫی –ﻫﻤاﻫﻨﮕی-نﻈارت-ارزشﯿابی
کﺪام ﻋﺒارت در خﺼﻮص وسﯿﻠﻪ نﻘﻠﯿﻪ اردو صﺤﯿﺢ اسﺖ ؟
مﺴﺌﻮلﯿﺖ رﻋایﺖ ﻇﺮفﯿﺖ ﻗانﻮنی وسﯿﻠﻪ نﻘﻠﯿﻪ بﺮ اساس مﻨﺪرجات کارت مﺮبﻮط بﻪ آن بﻪ ﻋهﺪه شﺮکﺖ مﺴافﺮبﺮی اسﺖ
 )20رﻋایﺖ کﻠﯿﻪ مﻘﺮرات ﻗانﻮنی و راﻫﻨﻤایی و رانﻨﺪگی از ﻃﺮف سﺮﭘﺮسﺖ اردو الﺰامی اسﺖ
تﺸﺨﯿﺺ تﻮانایی تﺠﺮبﻪ و سﻼمﺖ رانﻨﺪه وسﯿﻠﻪ نﻘﻠﯿﻪ اردوی بﺮ ﻋهﺪه اداره راﻫﻨﻤایی و رانﻨﺪگی اسﺖ
بایﺪ بﻨﺮ ﻫای ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه در جﻠﻮی وسﯿﻠﻪ نﻘﻠﯿﻪ در ﻃﻮل مﺴﯿﺮ نﺼﺐ می گﺮدنﺪ******************
کﺪام گﺮوه در ساخﺘار فﻨی مﻨابﻊ انﺴانی وﻇﯿﻔﻪ مامﻮریﺖ کﻨﺘﺮل روزمﺮه فﻌالﯿﺖ ﻫا و اصﻼح بﺮنامﻪ ﻫای ﻋﻤﻠﯿاتی را بﻪ بﻪ
 )21ﻋهﺪه دارد؟
گﺮوه ﭘﺸﺘﯿﺒانی آمﻮزشی
23

گﺮوه مﺪیﺮیﺖ ﭘﺮوژه*******************
گﺮوه مﻌﻤاری آمﻮزشی
گﺮوه ﭘﺸﺘﯿﺒانی فﻨی
کﺪام گﺰیﻨﻪ اجﺰای اصﻠی مﺪل آمﻮزش الکﺘﺮونﯿکی را بﻪ درسﺘی بﯿان می نﻤایﺪ؟
– –Broadcasting WBTمﺤﺘﻮا –ارزشﯿابی
– WBT )22آمﻮزش ﻫﻤﺰمان و ﻏﯿﺮﻫﻤﺰمان – -Broadcastingارزشﯿابی
– WBTآمﻮزش ﻫﻤﺰمان و ﻏﯿﺮﻫﻤﺰمان – -Broadcastingخﻮدارزیابی
– WBTآمﻮزش ﻫﻤﺰمان و ﻏﯿﺮﻫﻤﺰمان-مﺤﺘﻮا -ارزشﯿابی*********************
کﺪام گﺰیﻨﻪ در مﻮرد مﻔهﻮم ﭘﮋوﻫﺶ صﺤﯿﺢ نﯿﺴﺖ؟
ﭘﮋوﻫﺶ از تﻤایﻼت ﻃﺒﯿﻌی بﺸﺮ اسﺖ
 )23شﯿﻮه ای از فکﺮ کﺮدن بﺮای ﭘاسﺦ بﻪ ﭼﺮایی و ﭼﮕﻮنﮕی اسﺖ
مﻄالﻌﻪ حﻘﯿﻘﺖ و واﻗﻌﯿﺖ اسﺖ
فﻌالﯿﺘی ﻏﯿﺮ ساخﺘارمﻨﺪ بﺮای آگاﻫی و شﻨاخﺖ اسﺖ******************
کﺪام گﺰیﻨﻪ در مﻮرد»رﻫﺒﺮی آمﻮزشی«صﺤﯿﺢ اسﺖ؟
 )24تاکﯿﺪ بﺮ ﻋﻤﻞ و ﺿﺮورت دسﺘﯿابی بﻪ اﻫﺪاف ،از تﺠارب آیﻨﺪه بﺮای تﻮسﻌﻪ ﻋﻤﻞ در آیﻨﺪه
درباره ی رﻫﺒﺮی آمﻮزشی در در مﺪیﺮیﺖ اتﻔاق نﻈﺮ وجﻮد نﺪارد
24

تاﺛﯿﺮ گﺬاری بﺮ افﺮاد بﻪ ﻃﻮری کﻪ بﺮانﮕﯿﺨﺘﻪ شﻮنﺪ ،تا از روی مﯿﻞ و ﻋﻼﻗﻪ بﺮای تﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻫای گﺮوﻫی تﻼش کﻨﻨﺪ
******************
فﺮاگﺮد اﺛﺮگﺬاری بانﻔﻮذ در رفﺘار باﻻدسﺘان بﺮای ﻫﺪایﺖ آنها در انﺠام وﻇایﻒ سازمانی اسﺖ
کﺪام مﻮرد از الﺰامات اجﺮایی اردو نﯿﺴﺖ ؟
بﺮگﺰاری اردو در ایام امﺘﺤانات و یک ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آن مﻤﻨﻮع اسﺖ
 )25اخﺬ رﺿایﺖ نامﻪ کﺘﺒی ولی یا ﻗﯿﻢ ﻗانﻮنی دانﺶ آمﻮز بﺮای ﻫﺮ بﺮنامﻪ الﺰامی اسﺖ
در بﺮگﺰاری اردو تﻔکﯿک دانﺶ آمﻮز بﺮ اساس جﻨﺴﯿﺖ و دوره تﺤﺼﯿﻠی الﺰامی اسﺖ
رونﻮشﺖ از آخﺮیﻦ حکﻢ حﻘﻮﻗی یا ابﻼﻏﯿﻪ کﻠﯿﻪ ﻋﻮامﻞ اجﺮایی اردو گﺮفﺘﻪ شﻮد******************
کﺪام مﻮرد جﺰ وﻇایﻒ مﺘﻘاﺿی بﺮگﺰاری اردو فﺮامﺪرسﻪ ای نﯿﺴﺖ؟
نﻈارت و ارزیابی ﻋﻤﻠکﺮد بﺮگﺰاری اردو
 )26دریافﺖ کﺪ حﺮکﺖ و مﺠﻮز نهایی اردو
بﺮرسی و تایﯿﺪ مﺤﻞ بﺮگﺰاری اردو
صﺪور کﺪ حﺮکﺖ اردو از ﻃﺮیﻖ سامانﻪ نﻈارت*********************
کﺪام مﻮرد جﺰء داده ﻫای مﺮبﻮط بﻪ خﺪمات ﭘاسﺨﮕﻮ نﯿﺴﺖ؟
 )27تﻌﺪاد دانﺶ آمﻮزانی کﻪ بﻪ ﻃﻮر فﺮدی مﻮرد مﺸاوره ﻗﺮار گﺮفﺘﻪ انﺪ
تﻌﺪاد دانﺶ آمﻮزانی کﻪ بﻪ ﻃﻮر گﺮوﻫی مﻮرد مﺸاوره ﻗﺮار گﺮفﺘﻪ انﺪ
25

تﻮانایی ﻫای تﻮسﻂ دانﺶ امﻮزان کﺴﺐ شﺪه اسﺖ*********************
تﻌﺪاد جﻠﺴاتی کﻪ با والﺪیﻦ تﺸکﯿﻞ شﺪه اسﺖ
کﺪام مﻮرد در ﻗﻠﻤﺮو ساحﺖ تﺮبﯿﺖ اﻗﺘﺼادی و حﺮفﻪ ای نﯿﺴﺖ ؟
تﺪبﯿﺮ امﺮار مﻌاش
 )28رﻋایﺖ بهﺮه وری
تﻮان کار آفﺮیﻨی
راه انﺪاخﺘﻦ کﺴﺐ و کار******************
کﺪام"داده"حاکی از اجﺮای فﻌالﯿﺖ ﻫای بﺮنامﻪ آمﻮزشی اسﺖ؟
تﻘﻮیﻢ زمانی بﺮنامﻪ ی آمﻮزشی********************
 )29اسﺘﻔاده از ﭘﺮسﺸﻨامﻪ کﻮتاه ﭘاسﺦ
مﻄالﻌﻪ مﻮردی و ﭼک لﯿﺴﺖ
تﻌﺪاد خﺪمات آمﻮزشی اراﺋﻪ شﺪه
کﺪامﯿک ،ﻫﺴﺘﻪ مﺮکﺰی بﺮنامﻪ ریﺰی درتﻌﻠﯿﻢ وتﺮبﯿﺖ اسﺖ؟
)30

یادگﯿﺮی
کﺴﺐ مهارت
مﺤﺘﻮا**********************
26

مﻌﻠﻮمات
مﻌﺮفی و تﺸﻮیﻖ دانﺶ آمﻮزان خﻼق و فﻌال در امﺮ نﻤاز در مﻨاسﺒﺖ ﻫا و بﺮنامﻪ ﻫا از راﻫﺒﺮدﻫای مﺮبﻮط بﻪ کﺪام سﻄﺢ
اسﺖ؟
)31

راﻫﺒﺮدﻫای کﻼن در سﻄﺢ سﺘاد
راﻫﺒﺮدﻫای اجﺮایی در سﻄﺢ سﺘاد
راﻫﺒﺮدﻫای کﻼن در سﻄﺢ مﺪرسﻪ
راﻫﺒﺮدﻫای اجﺮایی در سﻄﺢ مﺪرسﻪ*******************
مﻔاﻫﯿﻢ کﻠﯿﺪی تﻐﯿﯿﺮ در رفﺘار با ﭘایﺪاری نﺴﺒی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ بالﻘﻮه کﻪ حاصﻞ تﺠﺮبﻪ اسﺖ و سﻠﺴﻪ مﺮاتﺒی دارد اشاره بﻪ
 ..............دارد

)32

یادگﯿﺮی*****************
ارزشﯿابی
تﺪریﺲ
آمﻮزش

)33

مهﻢ تﺮیﻦ جهﺖ گﯿﺮی ساحﺖ تﺮبﯿﺖ اﻗﺘﺼادی و حﺮفﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ ؟
کﻞ نﮕﺮی و تﻠﻔﯿﻘی**************
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ﭘﺴاکﻞ نﮕﺮی
جﺰء نﮕﺮ،و تﻠﻔﯿﻘی
اﻗﺘﻀایی
مهﻢ تﺮیﻦ لﻮازم بﺮﻗﺮاری روابﻂ ﻋادﻻنﻪ و مﺒﺘﻨی بﺮ احﺴان در مﺪرسﻪ صالﺢ ﭼﯿﺴﺖ؟
اخﻼق*********************
 )34ﻗانﻮن
مﺸارکﺖ
ﻫﻤکاری
مهﻢ تﺮیﻦ ﻫﺪف اﻗﺪام ﭘﮋوﻫی کﺪام اسﺖ؟
تﻼش آگاﻫانﻪ و ﻫﺪفﻤﻨﺪ بﺮای بهﺒﻮد وﺿﻊ مﻮجﻮد در جهﺖ وﺿﻊ مﻄﻠﻮب*******************
 )35بﺮرسی و ﺿﻌﯿﺖ آمﻮزش ویادگﯿﺮی دانﺶ آمﻮزان
راﻫﻨﻤایی مﻌﻠﻤان بﺮای بهﺒﻮد ﻋﻤﻠکﺮد آنان
اصﻼح روش ﻫای آمﻮزشی
وﻗﺘی دانﺶ آمﻮزان بﺮای حﻞ مﺴاﺋﻞ ﻋﻠﻮم بﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰمان ریاﺿﯿات ﭘﯿﺸﺮفﺘﻪ بﺨﻮانﻨﺪ از کﺪام روش تﻠﻔﯿﻖ اسﺘﻔاده شﺪه اسﺖ؟
 )36فﺮارشﺘﻪ ای
بﯿﻦ رشﺘﻪ ای
28

ﭼﻨﺪ رشﺘﻪ ای
مﻮازی سازی رشﺘﻪ ﻫا**********************
ﻫﺪف از کﺪام مﻮلﻔﻪ کﻤک بﻪ ﻫﻤﻪ ی دانﺶ آمﻮزان بﺮای کﺴﺐ و تﻮسﻌﻪ ی مهارت ﻫای اساسی زنﺪگی اسﺖ؟
خﺪمات ﭘاسﺨﮕﻮ
 )37بﺮنامﻪ ی آمﻮزشی*****************
بﺮنامﻪ ریﺰی فﺮدی
حﻤایﺖ سﯿﺴﺘﻤی
ﻫﺪف ﻋﻠﻢ اخﻼق ﭼﯿﺴﺖ؟تﺮبﯿﺖ شهﺮونﺪانی کﻪ......................
بﻪ تﻘﻮیﺖ خﻠﻖ و خﻮی خﻮد می ﭘﺮدازد
 )38بﻪ تﻮسﻌﻪ مهارت ﻫای زنﺪگی اﻫﺘﻤام دارد
بﻪ نﺤﻮ ﭘﯿﺶ بﯿﻨی ﭘﺬیﺮی،رفﺘار خﻮب انﺠام می دﻫﺪ********************
بﻪ تﻐﯿﯿﺮ سﺒک زنﺪگی انﺴانها تﻮجﻪ دارد.
ﻫﺪف کﺪامﯿک از اصﻮل و ارزش ﻫای اردویی ،تﺄمﯿﻦ رﺿایﺖ دانﺶ آمﻮزان اسﺖ؟
)39

تﻘﻮیﺖ و گﺴﺘﺮش تﺮبﯿﺖ اسﻼمی و ارزش ﻫای اخﻼﻗی
تامﯿﻦ امﻨﯿﺖ فﺮدی و گﺮوﻫی دانﺶ آمﻮزان شﺮکﺖ کﻨﻨﺪه در اردو
رفﻊ خﺴﺘﮕی تﺤﺼﯿﻠی کﺴﺐ و نﺸاط
29

ﻫﻤاﻫﻨﮕی و ﻫﻤﺴﻮیی بﺮنامﻪ ﻫا با نﯿازﻫای ﻋاﻃﻔی ،اجﺘﻤاﻋی و جﺴﻤی شﺮکﺖکﻨﻨﺪگان ************************
یک جﺰ مﺴﺘﻘﻞ از مﺤﺘﻮای آمﻮزشی کﻪ یک ﻫﺪف آمﻮزشی را دنﺒال می کﻨﺪ  .................نام دارد؟
اشﯿاء آمﻮزش دیﺠﯿﺘالی***********************
 )40اشﯿاء یادگﯿﺮی
ابﺰار یادگﯿﺮی
ابﺰار شﺒﯿﻪ سازی
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سواالت آزمون رتبه بندی معلمان
گروه سوم = دبیران متوسطه اول و دوم و هنرآموزان
تاریخ آزمون  25تیرماه – ساعت  16تا 17
گروه و کانال دوره های ضمن خدمت پرسنل آموزش و پرورش ( برای ورود به گروه کلیک کنید ) .

https://t.me/joinchat/AAAAAECCsvidlMlQLgT0ng
@ltms_online
فوروارد تنها در صورت ارسال با نام و لینک گروه مجاز است

.

خانم ها :

آقایان :

 شیخی

 نواندیش

 محمدی

 نیکوکار
 طوفانی
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سوال و جواب

ردیف

"تﺼاویﺮ را با اراﺋﻪ کﻠﻤات در ﻫﺮ دو حالﺖ نﻮشﺘاری و گﻔﺘاری شﺮح نﺪﻫﯿﺪ "مﺮبﻮط بﻪ رﻋایﺖ کﺪام اصﻞ اسﺖ؟
حﺸﻮ ***********************
)1

مﺠاورت
انﺴﺠام
ﭼﻨﺪ حﺴی
"تﺼاویﺮ نامﺮبﻮط " ،یادگﯿﺮی افﺮاد را بﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮیﻖ مﺨﺘﻞ می کﻨﺪ؟
1

)2

2
**********************3
4
.....................بایﺪ خﻮد فﺮآیﻨﺪ در تﺮبﯿﺖ و تﻌﻠﯿﻢ

)3

روحﯿﻪ انﺘﻘادگﺮی وتﻔکﺮ را بﻪ ﻋﻨﻮان تﻨها مﺤﻮر تﻌﻠﯿﻢ وتﺮبﯿﺖ ﭘﺮورش دﻫﺪ.
صﺮفاً بﺮ ارزشهای اجﺘﻤاﻋی درونی ورفﺘار بهﻨﺠار دانﺶ آمﻮز تﺄکﯿﺪ کﻨﺪ
تﻨها ﻏﻨی کﺮدن رﻏﺒﺖ ﻫای فﺮدی دانﺶ آمﻮز را در اولﻮیﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ
32

ﭘﺮورش افﺮاد سازگار مﻨﺘﻘﺪ را مﺪنﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ************************
«رفﺘار ارتﺒاﻃی بﺮ حﺴﺐ ﻃﺮف ارتﺒاط » شامﻞ ﭼﻪ مﻮاردی می شﻮد؟
خﺪا ،صﻔﺖ ،خﻮد و دیﮕﺮ انﺴان ﻫا
)4

خﻮد ،خﺪا ،مﺤﯿﻂ زیﺴﺖ و دیﮕﺮ انﺴان ﻫا *********************
صﻔﺖ ،شﺨﺼﯿﺖ ،مﻠکﻪ و زیﺴﺖ اخﻼﻗی
خﺪا ،زیﺴﺖ اخﻼﻗی ،خﻮد و دیﮕﺮ انﺴان ﻫا
«زدودن بﺮخی ﻋﻮارض و نﺘایﺞ ناخﻮشایﻨﺪ و نامﻄﻠﻮب احﺘﻤالی از تﺠﺮبﯿات مﺪرسﻪ ای» ،ﭼﻪ نام دارد؟
انﻌﻄاف ﭘﺬیﺮی

)5

ﻋﺪالﺖ آمﻮزشی
مﺘﻨاسﺐ سازی
ﭘاﻻیﺶ********************
از نﺮم افﺰار  ...............بﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺒﻂ صﻔﺤﻪ نﻤایﺶ و یک ابﺰار تﺪویﻦ ویﺪیﻮی ساده و سﺮیﻊ اسﺘﻔاده می شﻮد؟

)6

ﻻیﻦ اسﺘﻮریArticulate Storyline
کﭙﺘﯿﻮیﺖAdobe Captivate
کﻤﺘازیا*********************Camtasia Studio
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ISpringآی اسﭙﺮیﻨﮓ
اصﻞ « تﻮجﻪ بﻪ ایﺠاد رابﻄﻪ سالﻢ با مﺤﯿﻂ زیﺴﺖ » مﺮبﻮط بﻪ کﺪام ساحﺖ اسﺖ ؟
ﻋﻠﻤی و فﻨاوری
)7

اجﺘﻤاﻋی و سﯿاسی
زیﺴﺘی و بﺪنی*******************
اﻋﺘﻘادی و ﻋﺒادی
افﺰایﺶ کارآیی و اﺛﺮبﺨﺸی و بهﺒﻮد شاخﺺ ﻫای مﺮتﺒﻂ با تﻮسﻌﻪ و تﻌﻤﯿﻖ فﺮﻫﻨﮓ اﻗامﻪ نﻤاز در گﺮو کﺪام گﺰیﻨﻪ اسﺖ؟
ارتﻘای آگاﻫی و انﮕﯿﺰش مﺮبﯿان و ﭘﯿﺮامﺮبﯿان

)8

شﻨاسایی فﺮصﺖ ﻫای بﺮون سازمانی و مﺸارکﺖ آنها
بازنﮕﺮی در تﺪویﻦ ﻗﻮانﯿﻦ و مﻘﺮرات
ﭘﯿﻤایﺶ مﺴﺘﻤﺮ مﻠی و مﻨﻄﻘﻪ ای رونﺪ اﻗامﻪ نﻤاز در مﺪارس*******************
بﺮرسی و کﻨﺘﺮل آب وﻫﻮا وتﺮافﯿک مﺴﯿﺮ ومﻘﺼﺪ از مﺴﺌﻮلﯿﺖ ﻫای کﺪام حﻮزه اسﺖ؟

)9

مﻨﻄﻘﻪ /اسﺘان /سﺘاد *********************
وزارت آمﻮزش و ﭘﺮورش -اداره کﻞ آمﻮزش و ﭘﺮورش اسﺘان
سازمان ﻫﻮاشﻨاسی -راﻫﻨﻤایی و رانﻨﺪگی
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وزارت راه – وزارت آمﻮزش و ﭘﺮورش
تﻮصﯿﻒ درسﺖ" اﻗﺪام ﭘﮋوﻫی "در آمﻮزش کﺪام اسﺖ؟
فﺮایﻨﺪ بﺮرسی ایﺪه ﻫای ما در مﻮرد آمﻮزش
 )10اراﺋﻪ راﻫکار بﺮای بهﺒﻮد آمﻮزش مﺒﺘﻨی بﺮ رسﻮم رایﺞ**********************
اجﺮای ﭘاسﺦ ﻫای از ﭘﯿﺶ تﻌﯿﯿﻦ شﺪه بﺮای بهﺒﻮد آمﻮزش
اراﺋﻪ راﻫکار بﺮای بهﺒﻮد آمﻮزش مﺒﺘﻨی بﺮ تﺠﺮبﻪ اشﺨاص
در  .............احﺘﺮام و ﻋﺸﻖ بﻪ حﺮفﻪ وجﻮد داشﺘﻪ ،رﻗﺒا را شﺮیک خﻮد در حﺮفﻪ دانﺴﺘﻪ و رشﺪ آنان را ﻋامﻞ رشﺪ حﺮفﻪ
می دانﺪ.
)11

مﺮام اخﻼﻗی
تﺠﺮبﻪ شﻐﻠی
نﮕﺮش مﺘﻤایﺰ
تﻌهﺪ حﺮفﻪ ای*********************
در اسﺘﻔاده از روش بازخﻮرد ﻫﻤکﻼسان اسﺘﻔاده از کﺪام گﺰیﻨﻪ تﻮصﯿﻪ نﻤﯿﺸﻮد؟

 )12فﺮاگﯿﺮان را با اسﺘﻔاده از الﮕﻮی بازخﻮرد راﻫﻨﻤایی کﻨﯿﺪ
از مهارتهای دﻗﯿﻖ و واﺿﺢ بﺮای اراﺋﻪ بازخﻮرد اسﺘﻔاده کﻨﯿﺪ
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فﺮاگﯿﺮان را در مﻮرد نﺤﻮه بﺮخﻮرد با بازخﻮرد دریافﺘی از دیﮕﺮان راﻫﻨﻤایی کﻨﯿﺪ
از سﺆاﻻت خﻮدارزیابی یا سﺆاﻻت تﺄمﻞ بﺮانﮕﯿﺰ اسﺘﻔاده کﻨﯿﺪ*******************
در اﻗﺪام ﭘﮋوﻫی انﺠام « ،یادداشﺖ بﺮداری وﻗایﻊ روزانﻪ » در کﺪام راﻫﺒﺮد شﻨاسایی مﺴﺌﻠﻪ مﻮرد اسﺘﻔاده ﻗﺮار می گﯿﺮد؟
تﻮﺿﯿﺢ
 )13تامﻞ***********************
شﺮح
تﻮصﯿﻒ
در اﻗﺪام ﭘﮋوﻫی در آمﻮزش کﺪام مﻮرد اتﻔاق نﻤی افﺘﺪ؟
تﺤﻠﯿﻞ فﺮایﻨﺪ یادگﯿﺮی
 )14بهﺒﻮد آمﻮزش
تﺠﺰیﻪ و تﺤﻠﯿﻞ مﺤﯿﻂ آمﻮزشی
ﭘﺬیﺮش راه حﻞ کارشﻨاسان از ابﺘﺪای فﺮایﻨﺪ*******************
در اﻗﺪام ﭘﮋوﻫی کﺪام مﻮرد صﺤﯿﺢ اسﺖ؟
)15

در یک مﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌی رخ می دﻫﺪ*******************
از مﺤﻘﻘان خارج از مﻮﻗﻌﯿﺖ تﺤﻘﯿﻖ اسﺘﻔاده می شﻮد
تﺌﻮری ﻫا را مﻮرد بﺮرسی ﻗﺮار می دﻫﺪ
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بﺮ اسﺘﻔاده از ابﺰارﻫای حﺮفﻪ ای تﻮسﻌﻪ یافﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ تاکﯿﺪ می شﻮد
در بﺮنامﻪ اردویی ﭼﻨﺪ روزه در ﭼﻪ صﻮرت ﺿﺮورت دارد ﭘﺰشک اﻋﺰام شﻮد؟
در صﻮرتﯿکﻪ دانﺶ آمﻮزان با بﯿﻤاری ﻫای خاص در اردو شﺮکﺖ کﻨﻨﺪ
 )16در صﻮرتﯿکﻪ حﺪاﻗﻞ تﺠهﯿﺰات ﻻزم بﺮای کﻤک ﻫای اولﯿﻪ وجﻮد نﺪاشﺘﻪ باشﺪ
در صﻮرت ﻋﺪم دسﺘﺮسی بﻪ بﯿﻤارسﺘان  ،درمانﮕاه و مﺮاکﺰ درمانی**********************
در ﻫﺮ صﻮرت بایﺪ ﭘﺰشک در بﺮنامﻪ اردو حﻀﻮر داشﺘﻪ باشﺪ
در خﺼﻮص جﻤﻠﻪ «بهﺘﺮیﻦ اﻗﺪام ،اﻗﺪام نکﺮدن اسﺖ » کﺪام گﺰیﻨﻪ درسﺖ نﯿﺴﺖ .
ﻫﯿﭻ مﺸکﻠی را مادامی کﻪ مﺸکﻞ اسﺖ نﻤﯿﺘﻮان حﻞ کﺮد*****************
 )17ابﺘﺪا بایﺪ مﺸکﻞ را بﻪ مﺴﺌﻠﻪ تﺒﺪیﻞ کﺮد
اگﺮ مﺴﺌﻠﻪ اخﻼﻗی باشﺪ ،نﻤی تﻮان آن را حﻞ کﺮد
ابﺘﺪا بایﺪ مﺴﺌﻠﻪ را بﻪ مﺸکﻞ تﺒﺪیﻞ کﺮد
در صﻮرت بﺮوز و وﻗﻮع حﻮادث مﻨﺠﺮ بﻪ جﺮح و فﻮت در اردوﻫای دانﺶ آمﻮزی ،مﺴﺌﻮل ﭘی گﯿﺮی ﭼﻪ کﺴی اسﺖ؟
)18

مﺪیﺮکﻞ فﺮﻫﻨﮕی و ﻫﻨﺮی ،اردوﻫا و فﻀاﻫای ﭘﺮورشی
مﺪیﺮکﻞ آمﻮزش و ﭘﺮورش اسﺘان اﻋﺰام کﻨﻨﺪه********************
مﻌاونﺖ ﭘﺮورشی و فﺮﻫﻨﮕی وزارت آمﻮزش و ﭘﺮورش
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خانﻮاده دانﺶ آمﻮز
در کﺪام اسﺘﺮاتﮋیهای ارزشﯿابی مﻔاﻫﯿﻢ مﺨﺘﻠﻒ دوره را بﻪ یکﺪیﮕﺮ مﺘﺼﻞ مﯿکﻨﻨﺪ و بﻪ دانﺶ بﯿﺸﺘﺮ مﯿﭙﺮدازنﺪ؟
نﻤایﻪ الکﺘﺮونﯿکیePortfolios
 )19نﻘﺸﻪ مﻔهﻮمی و نﻘﺸﻪ ذﻫﻨی*******************
ﭘﺮوژﻫهای رسانﻪ دیﺠﯿﺘال
ﭘﻮسﺘﺮﻫای دیﺠﯿﺘال
در مﻮرد تﻌﺮیﻒ ارزشﯿابی آنﻼیﻦ کﺪام گﺰیﻨﻪ صﺤﯿﺢ اسﺖ؟
ارزیابی ﭘﯿﺸﺮفﺖ فﺮاگﯿﺮان  ،اراﺋﻪ بازخﻮرد و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف یادگﯿﺮی فﺮاگﯿﺮان****************
 )20ارتﻘاء یادگﯿﺮی و راﻫﻨﻤایی فﺮاگﯿﺮان در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف یادگﯿﺮی
ابﺰاری بﺮای ارتﻘای تﻌامﻼت مﻌﻠﻤان با فﺮاگﯿﺮان بﺮای ارتﻘای جﺬابﯿﺖ دوره آمﻮزشی
ارتﻘای انﮕﯿﺰﻫهای فﺮاگﯿﺮان ،بﺮای ﻫﻤکاری با ﻫﻤﺴاﻻن
رویکﺮد تﻮجﻪ ﻫﻤﺰمان بﻪ تﺮبﯿﺖ نﻈﺮی و ﻋﻠﻤی مﺮبﻮط بﻪ کﺪام ساحﺖ تﺮبﯿﺘی اسﺖ ؟
)21

اﻗﺘﺼادی و حﺮفﻪ ای
ﻋﻠﻤی و فﻨاوری******************
سﯿاسی و اجﺘﻤاﻋی
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زیﺒا شﻨاسی و ﻫﻨﺮی
رویکﺮد ساحﺖ زیﺒا شﻨاخﺘی و ﻫﻨﺮی ﻋﺒارت اسﺖ از:
تﺮبﯿﺖ ﻫﻨﺮی مﻮﺿﻮع مﺤﻮر ،دریافﺖ احﺴاس و مﻌﻨا****************
 )22ﻫﻨﺮمﻨﺪ حﺮفﻪ ای ،تﺮبﯿﺖ ﻫﻨﺮی مﻮﺿﻮع مﺤﻮر
دریافﺖ احﺴاس ومﻌﻨا ،ﭘﺮورش ﻫﻨﺮمﻨﺪ حﺮفﻪ ای
ﭘﺮورش ﻫﻨﺮمﻨﺪ حﺮفﻪ ای ،تﻘﻮیﺖ حﺲ زیﺒاشﻨاخﺘی
ﻃﺮاحی مﺤﺘﻮا از سﻮی بﺮنامﻪ ریﺰان........................ .
بﺴﺘﻪ ای آمﻮزشی اسﺖ کﻪ کﻠﯿﺪ آن در دسﺖ مﻌﻠﻢ اسﺖ و اجازه دارد آن را در کﻼس باز کﻨﺪ
 )23بﺴﺘﻪ ای آمﻮزشی اسﺖ کﻪ مﻌﻠﻢ اجازه نﺪارد آن را در فﺮآیﻨﺪ آمﻮزش تﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ********************
بﻨا بﻪ بﺮرسی ﻫا و شﻨاخﺖ ﻫا تهﯿﻪ و تﻨﻈﯿﻢ شﺪه و مﻤکﻦ اسﺖ در فﺮآیﻨﺪ آمﻮزش تﻐﯿﯿﺮ ،تکﻤﯿﻞ و یا تﻮسﻌﻪ یابﺪ.
مﺤﺘﻮایی اسﺖ کﻪ در فﺮآیﻨﺪ آمﻮزش نﺒایﺪ اصﻼح ،تﻐﯿﯿﺮ ،تکﻤﯿﻞ و یا تﻮسﻌﻪ یابﺪ
ﻋﻠﺖ اصﻠی اسﺘﻔاده از ﭼﻨﺪ رسانﻪ ای ﻫا در فﺮایﻨﺪ یاددﻫی -یادگﯿﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟
)24

نﻘﺶ حﻮاس در یادگﯿﺮی********************
راحﺘی آمﻮزش
سﺮﻋﺖ آمﻮزش
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ﻫﺰیﻨﻪ ﻫای ﭘایﯿﻦ آمﻮزش
ﻗﻠﻤﺮو ساحﺖ تﺮبﯿﺖ اجﺘﻤاﻋی و سﯿاسی ﻋﺒارت اسﺖ از:
ارتﺒاط مﻨاسﺐ با دیﮕﺮان
 )25تﻌامﻞ با نهاد دولﺖ
کﺴﺐ دانﺶ و اخﻼق اجﺘﻤاﻋی
ﻫﻤﻪ مﻮارد *********************
کﺪام گﺰیﻨﻪ از اسﺘﺮاتﮋیهای « گﻔﺘﮕﻮ و بﺤﺚ تاﻻر » نﯿﺴﺖ؟
اسﺘﻔاده از انﻮاع مﺨﺘﻠﻒ بﺤﺜها مانﻨﺪ  4مﺒاحﺜﻪ  ،مﻄالﻌات مﻮردی و...
 )26اراﺋﻪ بازخﻮرد مﻨاسﺐ و بﻪ مﻮﻗﻊ
اجﺮای فﻌالﯿﺘهای حﻞ مﺴﺌﻠﻪ گﺮوﻫهای کﻮﭼک
ﻃﺮاحی سﺆال بﻪ سﺒک آزمﻮن تﻮسﻂ فﺮاگﯿﺮان************************
کﺪام گﺰیﻨﻪ بﯿانﮕﺮ حﻘﻮق تﺮبﯿﺘی ﻋﻤﻮم شهﺮونﺪان جﻤهﻮری اسﻼمی ایﺮان می باشﺪ ؟
)27

تﺮبﯿﺖ فﻨی و مهارتی
تﺮبﯿﺖ اخﻼﻗی و دیﻨی
تﺮبﯿﺖ تﻔکﺮ بﺮانﮕﯿﺰ خﻼق
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ﻫﻤﻪ مﻮارد **************************
کﺪام گﺰیﻨﻪ ،از مﻮارد مﺮبﻮط بﻪ مﺤﺘﻮا مﺤﺴﻮب می شﻮد؟
آنﭽﻪ کﻪ تهﯿﻪ کﻨﻨﺪگان مﺤﺘﻮای بﺮنامﻪ درسی انﺘﺨاب می کﻨﻨﺪ
 )28آنﭽﻪ مﻌﻠﻢ در فﺮآیﻨﺪ آمﻮزش بﺮای تﺪریﺲ تﺪارك می بﯿﻨﺪ
آنﭽﻪ از تﻌامﻞ دانﺶ آمﻮزان با یکﺪیﮕﺮ حاصﻞ می شﻮد
گﺰیﻨﻪ ﻫای الﻒ ،ب و ج**********************
کﺪام مﻮرد از الﺰامات اجﺮایی اردو نﯿﺴﺖ ؟
بﺮگﺰاری اردو در ایام امﺘﺤانات و یک ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آن مﻤﻨﻮع اسﺖ
 )29اخﺬ رﺿایﺖ نامﻪ کﺘﺒی ولی یا ﻗﯿﻢ ﻗانﻮنی دانﺶ آمﻮز بﺮای ﻫﺮ بﺮنامﻪ الﺰامی اسﺖ
در بﺮگﺰاری اردو تﻔکﯿک دانﺶ آمﻮز بﺮ اساس جﻨﺴﯿﺖ و دوره تﺤﺼﯿﻠی الﺰامی اسﺖ
رونﻮشﺖ از آخﺮیﻦ حکﻢ حﻘﻮﻗی یا ابﻼﻏﯿﻪ کﻠﯿﻪ ﻋﻮامﻞ اجﺮایی اردو گﺮفﺘﻪ شﻮد*******************
کﺪامﯿک از گﺰیﻨﻪ ﻫای زیﺮ از مﺼادیﻖ اصﻞ رﻋایﺖ اولﻮیﺖ ﻫا در ساحﺖ تﺮبﯿﺖ اﻋﺘﻘادی  ،ﻋﺒادی و اخﻼﻗی نﯿﺴﺖ؟
)30

اولﻮیﺖ اسﺘﺪﻻل بﺮ تﻌﺒﺪ
اصﻞ مﺤﺪودیﺖ بﺮ مﺼﻮنﯿﺖ *******************
تﻘﺪم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی بﺮ درمان
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تﻘﺪم فﻀﻞ بﺮ ﻋﺪل
کﺪامﯿک ،درباره تﺄﺛﯿﺮ بﺮنامﻪ درتﻌﻠﯿﻢ وتﺮبﯿﺖ رسﻤی درسﺖ نﯿﺴﺖ؟
با اسﺘﻔاده از بﺮنامﻪ می تﻮان تﻌﻠﯿﻢ و تﺮبﯿﺖ رسﻤی را مﺪیﺮیﺖ کﺮد
 )31بﺮنامﻪ ،نﻘﺸﻪ حﺮکﺖ تﻌﻠﯿﻢ و تﺮبﯿﺖ مﺤﺴﻮب می شﻮد
بﺮنامﻪ ،مﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ بﺮای تﻌﻠﯿﻢ و تﺮبﯿﺖ مﺤﺴﻮب می شﻮد
بﺮنامﻪ تﻌﻠﯿﻢ و تﺮبﯿﺖ  ،بﻪ دور از اصﻮل و ﺿﻮابﻂ از ﻗﺒﻞ ﻃﺮاحی شﺪه انﺠام می شﻮد **********************
کﺪامﯿک ،ﻫﺴﺘﻪ مﺮکﺰی بﺮنامﻪ ریﺰی درتﻌﻠﯿﻢ وتﺮبﯿﺖ اسﺖ؟
یادگﯿﺮی
 )32کﺴﺐ مهارت
مﺤﺘﻮا*******************
مﻌﻠﻮمات
گﺰاره « آدمی اساساً ﻃﺒﯿﻌﺖ فﻌال دارد » مﺮبﻮط بﻪ کﺪام مﺒانی می باشﺪ ؟
)33

سﯿاسی
جامﻌﻪ شﻨاخﺘی
حﻘﻮﻗی
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روانﺸﻨاخﺘی******************
مﺸﺨﺺ کﺮدن « ،حﯿﻄﻪ مﺴﺌﻠﻪ مﻮرد تﻤﺮکﺰ » در کﺪام مﺮحﻠﻪ اﻗﺪام ﭘﮋوﻫی رخ می دﻫﺪ؟
تامﻞ *********************
 )34ﻋﻤﻞ
بﺮنامﻪ ریﺰی
مﺸاﻫﺪه
مﻌﺮفی و تﺸﻮیﻖ دانﺶ آمﻮزان خﻼق و فﻌال در امﺮ نﻤاز در مﻨاسﺒﺖ ﻫا و بﺮنامﻪ ﻫا از راﻫﺒﺮدﻫای مﺮبﻮط بﻪ کﺪام سﻄﺢ
اسﺖ؟
)35

راﻫﺒﺮدﻫای کﻼن در سﻄﺢ سﺘاد
راﻫﺒﺮدﻫای اجﺮایی در سﻄﺢ سﺘاد
راﻫﺒﺮدﻫای کﻼن در سﻄﺢ مﺪرسﻪ
راﻫﺒﺮدﻫای اجﺮایی در سﻄﺢ مﺪرسﻪ***********************
مﻨﻈﻮر از ویﮋگی مﺘﻨاسﺐ سازی مﺪرسﻪ صالﺢ ﭼﯿﺴﺖ ؟

 )36تﺠﺮبﯿات مﺪرسﻪ مﺘﻨاسﺐ با رشﺪ مﺘﺮبﯿان باشﺪ
مﺪیﺮیﺖ مﺪرسﻪ مﺘﻨاسﺐ با رشﺪ مﺘﺮبﯿان باشﺪ
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مﺮبﯿان  ،فﻀا و تﺠهﯿﺰات ،مﺘﻨاسﺐ با رشﺪ مﺘﺮبﯿان باشﺪ
ﻫمﻪ مﻮارد*****************
مهﻢ تﺮیﻦ جهﺖ گﯿﺮی ساحﺖ تﺮبﯿﺖ ﻋﻠﻤی و فﻨاوری ﻋﺒارت اسﺖ از:
کﻞ نﮕﺮی و تﻠﻔﯿﻘی **********************
 )37کﻞ نﮕﺮی و جﺰء نﮕﺮی
تﻠﻔﯿﻘی و جﺰء نﮕﺮی
اﻗﺘﻀایی
نﺰدیکﺘﺮیﻦ دانﺶ بﻪ اخﻼق کﺪام اسﺖ؟
جامﻌﻪ شﻨاسی
 )38انﺴان شﻨاسی
دیﻦ ﭘﮋوﻫی
روان شﻨاسی******************
ﻫﺪف ﻋﻠﻢ اخﻼق ﭼﯿﺴﺖ؟ تﺮبﯿﺖ شهﺮونﺪی اسﺖ کﻪ..............
)39

بﻪ تﻘﻮیﺖ خﻠﻖ و خﻮی خﻮد می ﭘﺮدازد
بﻪ تﻮسﻌﻪ مهارت ﻫای زنﺪگی اﻫﺘﻤام دارد
بﻪ نﺤﻮ ﭘﯿﺶ بﯿﻨی ﭘﺬیﺮی ،رفﺘار خﻮب انﺠام دﻫﺪ********************
44

بﻪ تﻐﯿﯿﺮ سﺒک زنﺪگی انﺴانها تﻮجﻪ دارد
ﻫﺪف کﺪامﯿک از اصﻮل و ارزش ﻫای اردویی ،تﺄمﯿﻦ رﺿایﺖ دانﺶ آمﻮزان اسﺖ؟
تﻘﻮیﺖ و گﺴﺘﺮش تﺮبﯿﺖ اسﻼمی و ارزش ﻫای اخﻼﻗی
 )40تامﯿﻦ امﻨﯿﺖ فﺮدی و گﺮوﻫی دانﺶ آمﻮزان شﺮکﺖ کﻨﻨﺪه در اردو
رفﻊ خﺴﺘﮕی تﺤﺼﯿﻠی و کﺴﺐ نﺸاط
ﻫﻤاﻫﻨﮕی و ﻫﻤﺴﻮیی بﺮنامﻪ ﻫا با نﯿازﻫای ﻋاﻃﻔی ،اجﺘﻤاﻋی و جﺴﻤی شﺮکﺖ کﻨﻨﺪگان ******************
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سواالت آزمون رتبه بندی معلمان
گروه چهارم = مدیران متوسطه اول و دوم و هنرستان ها
تاریخ آزمون  25تیرماه – ساعت  17تا 18
گروه و کانال دوره های ضمن خدمت پرسنل آموزش و پرورش ( برای ورود به گروه کلیک کنید ) .

https://t.me/joinchat/AAAAAECCsvidlMlQLgT0ng
@ltms_online
فوروارد تنها در صورت ارسال با نام و لینک گروه مجاز است

.

خانم ها :

آقایان :

 شیخی

 نواندیش

 محمدی

 نیکوکار
 طوفانی
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سوال و جواب

ردیف

.....................مﺠﻤﻮﻋﻪ ای اسﺖ کﻪ ﻫﺪف آن آمﻮزش یک یا ﭼﻨﺪ بﺨﺶ از مﺤﺘﻮای درسی می باشﺪ و می تﻮانﺪ شامﻞ
تﺼاویﺮ ،مﺘﻮن،فﯿﻠﻢ ﻫا و صﺪا ﻫا باشﺪ.
)1

LMS
مﺤﺘﻮای الکﺘﺮونﯿکی***********************
MLS
سﯿﺴﺘﻢ مﺪیﺮیﺖ یادگﯿﺮی
«رفﺘار ارتﺒاﻃی بﺮ حﺴﺐ ﻃﺮف ارتﺒاط» ،شامﻞ ﭼﻪ مﻮاردی می شﻮد؟
خﺪا،صﻔﺖ،خﻮد و دیﮕﺮ انﺴان ﻫا

)2

خﻮد ،خﺪا ،مﺤﯿﻂ زیﺴﺖ و دیﮕﺮ انﺴان ﻫا***************
صﻔﺖ ،شﺨﺼﯿﺖ ،مﻠکﻪ و زیﺴﺖ اخﻼﻗی
خﺪا ،زیﺴﺖ اخﻼﻗی ،خﻮد و دیﮕﺮ انﺴان ﻫا
اصﻞ « تاکﯿﺪ بﺮ فﺮاﻫﻢ سازی زمﯿﻨﻪ ﻫای کﺴﺐ شایﺴﺘﮕی؛ رمﺰ گﺬاری و رمﺰ گﺸایی بﺮای مﺘﺮبﯿان » مﺮبﻮط بﻪ کﺪام ساحﺖ

)3

تﺮبﯿﺘی اسﺖ ؟
ﻋﻠﻤی و فﻨاوری
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اﻋﺘﻘادی و حﺮفﻪ ای
زیﺒا شﻨاسی و ﻫﻨﺮی*********************
سﯿاسی و اجﺘﻤاﻋی
اﻗﺪام ﭘﮋوﻫی بﺮ اساس تکﯿﻪ بﺮ  ....................انﺠام می گﯿﺮد.
ﻋﺮف
)4

حﺲ درونی
اجﺮای ﭘاسﺦ ﻫای از ﭘﯿﺶ تﻌﯿﯿﻦ شﺪه بﺮای سﻮاﻻت آمﻮزشی
رویکﺮدی مﻨﻈﻢ و بﺮنامﻪ ریﺰی شﺪه*************************
اﻗﺪام ﭘﮋوﻫی ،فﺮایﻨﺪی  ..................اسﺖ.
نامﻨﻈﻢ

)5

ﭼﺮخﻪ ای****************************
مﺒﺘﻨی بﺮ ﻋادت روزمﺮه
ﭘﯿﭽﯿﺪه
آخﺮیﻦ جﺰء یک بﺮنامﻪ ی ﻋﻤﻠﯿاتی ﭼﯿﺴﺖ؟

)6

تﻌﯿﯿﻦ مﺴﺌﻮل ﭘﯿﮕﯿﺮی********************
تﻌﯿﯿﻦ مﯿﺰان و مﺤﻞ اﻋﺘﺒار
48

تﻌﯿﯿﻦ زمان اجﺮا
وﺿﻊ مﻮرد انﺘﻈار
باتﻮجﻪ بﻪ نﻘﺶ مﺤﻮری مﺘﺮبی در کﺴﺐ شایﺴﺘﮕی ﻫا  ،مﺪرسﻪ ﭼﻪ وﻇﯿﻔﻪ ای دارد؟
فﺮایﻨﺪ یاددﻫی – یادگﯿﺮی را ﻫﺪفﻤﻨﺪ کﻨﺪ
)7

زمﯿﻨﻪ ی خﻮدارزیابی مﺘﺮبﯿان را فﺮاﻫﻢ آورد**********************
ارزیابی مﺴﺘﻤﺮ را انﺠام دﻫﺪ
ﻫﻤﻪ مﻮارد
بﺮ اساس نﻈﺮ کﺪام انﺪیﺸﻤﻨﺪ ،مﻌﻠﻢ نﻘﺶ " الﮕﻮ "ﭘﯿﺪا می کﻨﺪ؟
دیﻮیﺲ

)8

بﻨﺪورا*********************
گﯿﭙﺴﻮن
مﯿﺸﻞ
بﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮیﻖ می تﻮان شﺨﺼی سازی را ارتﻘاء داد؟

)9

ارتﻘاء صﺪا
ارتﻘاءکﻼم مﻮدبانﻪ
ارتﻘاء صﺪا و کﻼم مﻮدبانﻪ********************
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ارتﻘاء ویﺪﺋﻮ
بهﺘﺮیﻦ مﺴﯿﺮ بﺮای ارتﻘاء تﻮانایی ﻫای کارکﻨان در مﺪرسﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ایﺠاد سازمان یادگﯿﺮنﺪه
 )10ارتﻘاء سﻄﺢ صﻼحﯿﺖ ﻫای حﺮفﻪ ای و ﻋﻠﻤی کارکﻨان************************
مﺸارکﺖ دادن آنها در بﺮنامﻪ ﻫا
مﺸارکﺖ آن ﻫا در تﺼﻤﯿﻢ سازی و تﺼﻤﯿﻢ گﯿﺮی ﻫا
تاکﯿﺪ بﺮ ﻫﻤاﻫﻨﮕی ﻋﻠﻢ و دیﻦ مﺮبﻮط بﻪ رویکﺮد کﺪام ساحﺖ تﺮبﯿﺘی می باشﺪ ؟
اﻋﺘﻘادی و ﻋﺒادی
 )11اﻗﺘﺼادی و حﺮفﻪ ای
ﻋﻠﻤی و فﻨاوری************************
ﻫﻤﻪ مﻮارد
تﻌﻠﯿﻢ و تﺮبﯿﺖ در فﺮآیﻨﺪ خﻮد بایﺪ:
)12

روحﯿﻪ انﺘﻘادگﺮی وتﻔکﺮ را بﻪ ﻋﻨﻮان تﻨها مﺤﻮر تﻌﻠﯿﻢ وتﺮبﯿﺖ ﭘﺮورش دﻫﺪ.
صﺮف ًا بﺮ ارزشهای اجﺘﻤاﻋی درونی ورفﺘار بهﻨﺠار دانﺶ آمﻮز تﺄکﯿﺪ کﻨﺪ
تﻨها ﻏﻨی کﺮدن رﻏﺒﺖ ﻫای فﺮدی دانﺶ آمﻮز را در اولﻮیﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ
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ﭘﺮورش افﺮاد سازگار مﻨﺘﻘﺪ را مﺪنﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ*************************
تﻌﯿﯿﻦ ﭼﺸﻢ انﺪاز مﻄﻠﻮب در زمﯿﻨﻪ ی ایﺠاد فﺮصﺖ ﻫای مﺘﻨﻮع و ﭘﻮیا بﺮای « ،مﺘﺮبﯿان » از وﻇایﻒ اسﺖ....................
مﻌاون آمﻮزشی
 )13مﺪیﺮ مﺪرسﻪ*******************
اولﯿا
مﺪرسﻪ
جﺪول ،نﻘﺸﻪ مﻔهﻮمی و نﻤﻮدار درخﺘی از کﺪام نﻮع تﺼاویﺮ اسﺖ؟
تﺰیﯿﻨی
 )14سازمانﺪﻫی********************
رابﻄﻪ ای
تﻔﺴﯿﺮی
جهﺖ گﯿﺮی ساحﺖ تﺮبﯿﺖ اجﺘﻤاﻋی سﯿاسی  ،ﻋﻀﻮیﺖ فﻀﯿﻠﺖ مﺪارانﻪ در کﺪام گﺰیﻨﻪ آمﺪه اسﺖ؟
)15

خانﻮاده صالﺢ
جامﻌﻪ صالﺢ
سازمان ﻫای اﻗﺘﺼادی
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الﻒ و ب*****************
ﭼﻨانﭽﻪ بﻪ دﻻیﻞ مﻮجﻪ سﻮابﻖ و ﻋﻤﻠکﺮد تﺤﺼﯿﻠی دانﺶ آمﻮزان ناﻗﺺ باشﺪ ،سﻮابﻖ و ﻋﻤﻠکﺮد  ..................مﻼك ﻋﻤﻞ
خﻮاﻫﺪ بﻮد.
)16

ﭘایﻪ ی ﻗﺒﻠی*********************
ﭘایﻪ ی فﻌﻠی
تهﯿﻪ شﺪه تﻮسﻂ مﺸاور
تهﯿﻪ شﺪه تﻮسﻂ مﻌﻠﻤان
در  ....................احﺘﺮام و ﻋﺸﻖ بﻪ حﺮفﻪ وجﻮد داشﺘﻪ ،رﻗﺒا را شﺮیک خﻮد در حﺮفﻪ دانﺴﺘﻪ و رشﺪ آنان را ﻋامﻞ رشﺪ
حﺮفﻪ می دانﺪ.

)17

مﺮام اخﻼﻗی
تﺠﺮبﻪ شﻐﻠی
نﮕﺮش مﺘﻤایﺰ
تﻌهﺪ حﺮفﻪ ای*********************

)18

در کﺪام نﻮع از اخﻼق در مﺤﯿﻂ  360درجﻪ،کﻨﺸﮕﺮ در بﺮابﺮ فﺮادسﺖ ،فﺮودسﺖ ،مﺸﺘﺮی ،کارفﺮما و اشﺨاص حﻘﯿﻘی یا
حﻘﻮﻗی مﺴﺌﻮلﯿﺖ دارد؟
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اخﻼق شﺨﺼی
اخﻼق حﺮفﻪ ای
اخﻼق شهﺮونﺪی
اخﻼق شﻐﻠی*************************
دو اصﻞ مهﻢ در بﺮنامﻪ تﻌالی مﺪیﺮیﺖ ،مﺪرسﻪ کﺪام اسﺖ؟
بﺮنامﻪ مﺤﻮری ،مﺸارکﺖ جﻮیی************************
 )19بﺮنامﻪ مﺤﻮری ،رﺿایﺖ مﺪاری
بﺮنامﻪ مﺤﻮری ،اخﻼق مﺪاری
مﺸارکﺖ جﻮیی ،اخﻼق مﺪاری
رویکﺮد تﻮجﻪ ﻫﻤﺰمان بﻪ تﺮبﯿﺖ نﻈﺮی و ﻋﻠﻤی مﺮبﻮط بﻪ کﺪام ساحﺖ تﺮبﯿﺘی اسﺖ ؟
اﻗﺘﺼادی و حﺮفﻪ ای
 )20ﻋﻠﻤی و فﻨاوری************************
سﯿاسی و اجﺘﻤاﻋی
زیﺒا شﻨاسی و ﻫﻨﺮی
)21

ﻋﺒارت «تﺠﺮبﯿات مﺪرسﻪ ای تا حﺪ امکان با تﺠارب زنﺪگی واﻗﻌی مﺘﺮبﯿان نﺰدیک اسﺖ » بﻪ کﺪام خﺼﻮصﯿﺖ مﺪرسﻪ صالﺢ
اشاره دارد ؟
53

ﭘاﻻیﺶ
ساده سازی*************************
مﺘﻨاسﺐ سازی
تﻌادل
ﻗﻠﻤﺮو ساحﺖ تﺮبﯿﺖ اجﺘﻤاﻋی و سﯿاسی ﻋﺒارت اسﺖ از:
ارتﺒاط مﻨاسﺐ با دیﮕﺮان
 )22تﻌامﻞ با نهاد دولﺖ
کﺴﺐ دانﺶ و اخﻼق اجﺘﻤاﻋی
ﻫﻤﻪ مﻮارد***********************
کﺪام گﺰاره در رابﻄﻪ با انﮕﯿﺰش و مﯿﻞ درونی انﺴان درسﺖ نﯿﺴﺖ؟
انﮕﯿﺰش مﺘاﺛﺮ از ﻫﺪف انﺴان اسﺖ
 )23انﮕﯿﺰش تﺤﺖ تاﺛﯿﺮ روابﻂ فﺮدی و ﻫﻮیﺖ انﺴان نﯿﺴﺖ***********************
انﮕﯿﺰش تﺤﺖ تاﺛﯿﺮ خﻮد ﭘﻨﺪاره انﺴان اسﺖ
انﮕﯿﺰش مﺘاﺛﺮ از ﻗﺪرت تﻔکﺮ و انﺘﺨاب فﺮد نﯿﺴﺖ
)24

کﺪام گﺰیﻨﻪ از مﺼادیﻖ اصﻮل ساحﺖ زیﺒا شﻨاخﺘی و ﻫﻨﺮی نﯿﺴﺖ؟
تاکﯿﺪ بﺮ ﭘﺮورش حﻮاس
54

فﺮاﻫﻢ سازی زمﯿﻨﻪ ﻫای مﻨاسﺐ ﭘﺮورش تﺨﯿﻞ
زمﯿﻨﻪ سازی و شﺮایﻂ آفﺮیﻨﺶ گﺮی
تاکﯿﺪ بﺮ ﭘﺮورش مﻨﺶ آزادگی در ﻫﻮیﺖ مﺘﺮبﯿان*************************
کﺪام گﺰیﻨﻪ از ویﮋگی ﻫای روش سازمانﺪﻫی تﻠﻔﯿﻘی بﯿﻦ رشﺘﻪ ای اسﺖ؟
ﻫﻮیﺖ رشﺘﻪ ﻫای ﻋﻠﻤی حﻔﻆ می شﻮد
 )25ﻋﻨاویﻦ درسی جﺪیﺪ بﻪ وجﻮد می آیﺪ**************************
اسﺘﻘﻼل رشﺘﻪ ﻫا حﻔﻆ می شﻮد
یک مﻮﺿﻮع یا مﺴﺌﻠﻪ بﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﻪ جانﺒﻪ بﺮرسی می شﻮد
کﺪام گﺰیﻨﻪ بﯿانﮕﺮ مﺒانی اساسی تﺮبﯿﺖ رسﻤی و ﻋﻤﻮمی می باشﺪ؟
سﯿاسی  ،حﻘﻮﻗی ،روان شﻨاخﺘی و جامﻌﻪ شﻨاخﺘی****************************
 )26روان شﻨاخﺘی  ،جامﻌﻪ شﻨاخﺘی ،ﻫﺴﺘی شﻨاخﺘی وروان شﻨاخﺘی
سﯿاسی ،حﻘﻮﻗی ،ﻫﺴﺘی شﻨاخﺘی و روان شﻨاخﺘی
ﻫﺴﺘی شﻨاسی ،روان شﻨاخﺘی ،جامﻌﻪ شﻨاخﺘی و سﯿاسی
کﺪام گﺰیﻨﻪ دربﺮگﯿﺮنﺪه بﺮنامﻪ درسی اسﺖ؟
 )27مﻌﻠﻢ بﻪ ﻗﺼﺪ مﺪیﺮیﺖ بهﺘﺮ یادگﯿﺮی؛ آن را تهﯿﻪ می کﻨﺪ
بﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨاصﺮ یادگﯿﺮی ،سازمان می دﻫﺪ و بﻪ فﻌالﯿﺖ یادگﯿﺮی ،نﻈام می بﺨﺸﺪ.
55

مﺴﺘﻘﯿﻤ ًا با بﺮنامﻪ ریﺰی اجﺘﻤاﻋی  -اﻗﺘﺼادی مﺮبﻮط اسﺖ
با داشﺘﻦ ﻫﺪفی کامﻼ مﺸﺨﺺ و ﻗابﻞ انﺪازه گﯿﺮی و ارزشﯿابی ،مﺤﺪوده زمانی اجﺮایی آنها مﻌﻠﻮم اسﺖ*** *********.
کﺪام مﻮرد جﺰء اﻫﻢ وﻇایﻒ ﻫﺴﺘﻪ ﻫای مﺸاوره ی مﻨاﻃﻖ نﯿﺴﺖ؟
بﺮنامﻪ ریﺰی و نﻈارت بﺮ ﭼﮕﻮنﮕی جﺬب اﻋﻀای تﺨﺼﺼی************************
 )28تﺴهﯿﻞ در اراﺋﻪ ی خﺪمات مﺸاوره ای
ﭘﺬیﺮش مﺮاجﻌان ارجاع از مﺪارس
اراﺋﻪ ی گﺰارش تﻮصﯿﻔی و تﺤﻠﯿﻞ آن
کﺪام مﻮرد جﺰء داده ﻫای مﺮبﻮط بﻪ خﺪمات ﭘاسﺨﮕﻮ نﯿﺴﺖ؟
تﻌﺪاد دانﺶ آمﻮزانی کﻪ بﻪ ﻃﻮر فﺮدی مﻮرد مﺸاوره ﻗﺮار گﺮفﺘﻪ انﺪ
 )29تﻌﺪاد دانﺶ آمﻮزانی کﻪ بﻪ ﻃﻮر گﺮوﻫی مﻮرد مﺸاوره ﻗﺮار گﺮفﺘﻪ انﺪ
تﻮانایی ﻫای کﺴﺐ شﺪه تﻮسﻂ دانﺶ آمﻮزان اسﺖ***************************
تﻌﺪاد جﻠﺴاتی کﻪ با والﺪیﻦ تﺸکﯿﻞ شﺪه اسﺖ
کﺪام مﻮرد زیﺮ در مﺮحﻠﻪ « مﺸاﻫﺪه » اﻗﺪام ﭘﮋوﻫی رخ نﻤی دﻫﺪ؟
)30

مﺸﺨﺺ شﺪن مﻮﺿﻮﻋات اصﻠی ﭘﮋوﻫﺶ
تﺮکﯿﺐ داده
بﺮنامﻪ ﻋﻤﻠﯿاتی***********************
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تﺠﺰیﻪ و تﺤﻠﯿﻞ داده
کﺪام مﻮلﻔﻪ بﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮمﺴﺘﻘﯿﻢ بﺮای دانﺶ آمﻮزان مﻔﯿﺪ اسﺖ؟
بﺮنامﻪ ی آمﻮزشی
 )31حﻤایﺖ سﯿﺴﺘﻤی**************************
خﺪمات ﭘاسﺨﮕﻮ
بﺮنامﻪ ریﺰی فﺮدی
کﺪام یک از جﻤﻼت زیﺮ در مﻮرد ﻋﻨﻮان درس نادرسﺖ اسﺖ؟
ﻋﻨﻮان درس بایﺪ کﻮتاه و گﻮیا باشﺪ
 )32تﺼﻮیﺮ با کﯿﻔﯿﺖ و جﺪیﺪ اسﺘاد در بﺨﺸی از صﻔﺤﻪ نﻤایﺶ داده شﻮد
مﻮسﯿﻘی ﭘﺲ زمﯿﻨﻪ صﺮفاً بﺮای ابﺘﺪا و انﺘهای درس جایﺰ نﯿﺴﺖ*********************
ﻋﻨﻮان درس بﻪ خﻮبی بﯿانﮕﺮ اﻫﺪاف درس باشﺪ
کﺪام یک از مﻮارد ذیﻞ جﺰء ﭼﺮخﻪ ی نﻈارت و کﻨﺘﺮل نﯿﺴﺖ؟
)33

تﺪویﻦ بﺮنامﻪ ﻋﻤﻠﯿاتی*********************
گﺮدآوری اﻃﻼﻋات
جﻠﺴﻪ ی تﺒادل نﻈﺮ بﺮای ﻃﺮح ریﺰی
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جﻠﺴﻪ تﺒادل نﻈﺮ بﺮای بازخﻮرد
کﺪام" داده" حاکی از اجﺮای فﻌالﯿﺖ ﻫای بﺮنامﻪ ی آمﻮزشی اسﺖ؟
تﻘﻮیﻢ زمانی بﺮنامﻪ ی آمﻮزشی**********************
 )34اسﺘﻔاده از ﭘﺮسﺸﻨامﻪ ﻫای کﻮتاه ﭘاسﺦ
مﻄالﻌﻪ ی مﻮردی و ﭼک لﯿﺴﺖ
تﻌﺪاد خﺪمات آمﻮزشی اراﺋﻪ شﺪه
گﺰاره « آدمی اساساً ﻃﺒﯿﻌﺖ فﻌال دارد » مﺮبﻮط بﻪ کﺪام مﺒانی می باشﺪ ؟
سﯿاسی
 )35جامﻌﻪ شﻨاخﺘی
حﻘﻮﻗی
روانﺸﻨاخﺘی***********************
مﻮانﻊ سﻨﺠﺶ ﻋﯿﻨی کﺪامﻨﺪ؟
)36

ساده انﮕاری
ﻋﺪم گﻮنﻪ شﻨاسی و تﺒار شﻨاسی مﺴالﻪ
فﺮافکﻨی
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گﺰیﻨﻪ الﻒ وج**************************
مهﻤﺘﺮیﻦ ویﮋگی تﺤﻠﯿﻞ نﺘایﺞ ﻋﻤﻠکﺮدی مﺪرسﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ سﻨﺪی بﺮای.........
اراﺋﻪ ﻋﻤﻠکﺮد مﺪرسﻪ بﻪ ذی نﻔﻌان
 )37اراﺋﻪ بﻪ مﺪیﺮان ارشﺪ
اراﺋﻪ جهﺖ دریافﺖ امﺘﯿاز
بهﺒﻮد و بﺮنامﻪ ریﺰی سال ﻫای آیﻨﺪه********************
مﯿﺰان مﻮﺛﺮ بﻮدن اﻗﺪامات انﺠام شﺪه بﺮای دسﺘﯿابی بﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ تﻌﯿﯿﻦ شﺪه را  ..............می نامﻨﺪ.
زاویﻪ بﻨﺪی
 )38تﻔکﺮ تامﻠی
اﺛﺮبﺨﺸی************************
بافﺘار
وحﺪت مﺤﺘﻮا یﻌﻨی:
)39

تﻔکﯿک کﺮدن رشﺘﻪ ﻫای ﻋﻠﻤی
نﻈﺮ واحﺪ بﺮنامﻪ ریﺰان و مﻌﻠﻤان بﺮ مﺤﺘﻮای درسی*********************
تﻼش بﺮای ﭘﯿﻮنﺪ دادن بﺮنامﻪ ﻫای درسی مﺨﺘﻠﻒ
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تﻮسﻌﻪ آمﻮزش مﻮﺿﻮع مﺪار در مﻘابﻞ آمﻮزش بﯿﻦ رشﺘﻪ ای
ﻫﺪف از تﻮسﻌﻪ ی مﺸارکﺖ دانﺶ آمﻮزان در مﺪرسﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
تﻮسﻌﻪ وتﻘﻮیﺖ رﺿایﺖ انﺪیﺸﻪ و تﻔکﺮ دانﺶ آمﻮزان
 )40جﻠﺐ مﻨﺪی دانﺶ آمﻮزان
تﻘﻮیﺖ حﺲ مﺴﺌﻮلﯿﺖ ﭘﺬیﺮی و اﻋﺘﻤاد بﻪ نﻔﺲ دانﺶ آمﻮزان**********************
زمﯿﻨﻪ ﻫای اجﺘﻤاﻋی شﺪن دانﺶ آمﻮزان
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