
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدامی سواالت

 یی آموزگار ابتدا گانیرا

 با پاسخنامه تشریحی
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 مطالب  فهرست

  2صفحه    -  یحی آموزش و پرورش با پاسخنامه تشر  یی آموزگار ابتدا  عمومی   طهیح  ی نمونه سواالت استخدام  ❖

  4صفحه   -  یحیآموزش و پرورش با پاسخنامه تشر ییآموزگار ابتدا ختصاصیا  طهیح  ی نمونه سواالت استخدام  ❖

6صفحه    -  یحیآموزش و پرورش با پاسخنامه تشر ییآموزگار ابتدا  تخصصی   طهیح  ی نمونه سواالت استخدام  ❖

 

 آموزش و پرورش با پاسخنامه تشریحی  ه عمومی آموزگار ابتدایی نمونه سواالت استخدامی حیط

 ( iranarze.irو اسالم( )  رانی)خدمات متقابل ا هست؟ هاي اجتماعی موجود در یک ملت سنتکدامیک از  -1

 نشات گرفته اند.آنهايي كه از مجاهدات و مبارزات گذشته   (2     نشات گرفته اند. آنهايي كه از معالي اخالق  (1

 2و  1 ( 4            آنهايي كه از خرافات نشات گرفته اند  (3

 4: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

هاي او براي حاكم ساختن عدل و نيكي    اند: آنهايي كه از معالي اخالق و مجاهدات و مبارزات گذشته كه از خصايص مقدس انساني است، و تالش  دو گونههاي اجتماعي موجود در يك ملت بر    سنت

 .و خصائل نشأت گرفته اند، و آنها كه از جهل و دنياپرستي و روابط ظالمانه اجتماعي سرچشمه ميگيرند

 ( iranarze.irو اسالم( )  رانی)خدمات متقابل ا .بوده است..........ر جهت اصوال تكامل موجودات زنده د  -2

      غرايز دروني ( 2        آزادي از طبيعت و محيط بيروني (1

 2و  1 ( 4         اخت با طبيعت و محيط بيروني (3

 4: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 .محيط بيروني و نيز از غرايز دروني بوده استاصوال تكامل موجودات زنده در جهت آزادي از طبيعت و  

 ( iranarze.irو اسالم( ) رانی)خدمات متقابل ا .اکثر بالد ایران سنی بود ........تا زمان  -3

 شاه عباس  ( 4                        زنديه (3                    قاجاريه ( 2                 صفويه (1

 1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 تا زمان صفويه اكثر بالد ايران سني بود 

 ( iranarze.irبر صعود چهل ساله( ) ي)مرور .قدرت نظامی است هترین مؤلف مهم.............  -4

 تسليهات  (4                      نيروي انساني  (3               تجهيزات  (2           استراتژي (1

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 .قدرت نظامي اســــت ه ترين مؤلف نيروي انساني مهم

 (iranarze.irبر صعود چهل ساله( ) ي)مرور؟ نیست  مزایاي پهپادهاکدام مورد  -5

 ابعاد كوچكتر و صداي كمتر نسبت به هواپيما  ( 2       هزينه و دانش فني بسيار كمتر نسبت به هواپيما  (1

 نيازي به فرودگاه و باند فرود  بي  (4                                    نيازمند خلبان هدايت گر  (3

 آموزش و پرورش ییآموزگار ابتدا یسواالت استخدام
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 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 زي به خلبان و درنتيجه ايمني نيروهاي خودي بي نيا. 3ابعاد كوچكتر و صداي كمتر نسبت به هواپيما . 2هزينه و دانش فني بسيار كمتر نسبت به هواپيما . 1 :مزاياي پهپادها از اين قرار است

 .نيازي به فرودگاه و باند فرود  در بيشتر مواقع، بي. 4 

 (iranarze.irبر صعود چهل ساله( ) ي)مرور از بین گزینه هاي زیر کدامیک بزرگترین آرمان انقالب اسالمی می باشد؟ -6

 شكست آمريكاي جهان خوار   (2                      جامعه سازي (1

   سربلندي ايران و ايراني ( 4             ايجاد تمدن اسالمي  (3

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 مي باشد ايجاد تمدن اسالميبزرگترين آرمان انقالب اسالمي 

 ( iranarze.ir( )تیو ترب میدر نظام تعل نیادیتحول بن ينظر ی)مبان گزینه غلط کدام است؟ -7

 ميرسد  جهاني جامعه به  و شود مي  شروع  محلي ( انسجام اجتماعي امري تشكيكي است، به طوري كه از خانواده و جامعه 1

 ( هويت ملي ماهيتي معرفتي و گرايشي و عملي دارد 2

 است  سياسي صرفا  كارهاي  و ساز ملي هويت   ( مهمترين عامل شكل گيري3

 2و  1( 4

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 اســت تربيتي ويژه  به و فرهنگي كارهاي و ساز بلكه سياسي صرفا كارهاي و ساز نه ملي هويت  ترين عامل شكل گيري هويت ملي ماهيتي معرفتي و گرايشي و عملي دارد. لذا مهم

 (iranarze.ir( )تیو ترب میدر نظام تعل ن یادیتحول بن ينظر ی)مبان کدام عبارت در مورد تربیت اشتباه است؟ -8

 عملي جامع و يك پارچه در نظر گرفت  ( تربيت را را بايد1

 ( تربيت فرايندي تدريجي هماهنگ، فراگير و هميشگي )مادام العمر( است. 2

 خودي آدمي است.ه  ب ( تربيت مشتمل بر تحول غير اختياري و خود3

 ين و تعالي پيوسته و يك پارچه تمام ابعاد فردي واجتماعي وجود انسان، به منزله يك كل، سر و كار دارد. ( تربيت امري واحد، با تكو4

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

زمينه ســاز تحول اختياري و آگاهانه آدمي دانست كه به  تربيــت« را بايدعملــي جامع و يــك پارچه، تدريجي هماهنــگ، فراگير و هميشــگي )مادام العمر( و مشــتمل بر تمام فرايندهاي  »  

 .اجتماعي وجود انسان، به منزله يك كل، سر و كار دارد مثابه امري واحد، با تكوين و تعالي پيوسته و يك پارچه تمام ابعاد فردي و

 ( iranarze.ir( )تیو ترب میدر نظام تعل  نیادیتحول بن ينظر ی)مبان ..... نوعی از جریان تربیت است که شرکت متربیان در آن داوطلبانه است -9

 ( تربيت تخصصي4                   ( تربيت عمومي3            ( تربيت اختياري 2        ( تربيت الزامي1

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 .داوطلبانه استتربيت اختياري نوعي از جريان تربيت است كه شركت متربيان در آن 

 ( iranarze.irدر قرآن( )   یاسالم شهیاند ی)طرح کلرحمت خدا ان وقتی است که ملتی............ -10

 دعاي فراوان كنند ( 2          ايمان داشته باشند. (1

 به مسئوليت خود عمل كند.   (4                        توبه كند  (3

 4: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 خدا ان وقتي است كه ملتي به مسئوليت خود عمل كند.رحمت 

 (iranarze.irدر قرآن( ) یاسالم شهیاند ی)طرح کل؟  آیه زیر از کدام سوره است-11
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 المومنون  (4            الكافرون  ( 3            النسا  (2           133سوره ال عمران ايه  (1

 1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 از سوره ال عمران است. 133اين آيه 

 ( iranarze.irدر قرآن( ) یاسالم شهیاند ی)طرح کلدر ایه زیر خدا می گوید من امرزنده ام براي کسانی که.........  -12

 

 ايمان اورند   (2                                         توبه كنند (1

 همه موارد  (4         كارشايسته كنند و راه راست را روند  (3

 4: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 توبه، ايمان و كارشايسته به منظور جبران آمرزش خداوند را به ارمغان مي آورد.

 (iranarze.ir( ) ن ی)همرزمان حس رفتار آغازین امام حسین )ع( با یزید.............بود. -13

 .به انتقادهاي شديد از حكومت وي پرداخت (2          .از روش »تقيه« استفاده كرد (1

 .همان روش برادر بزرگوارش را پيش گرفت (4                       زير بار بيعت نرفت (3

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 امام حسين در ابتدا زير بار بيعت با يزيد نرفت

 ( iranarze.ir( )نی)همرزمان حس  صحیح است؟کدام گزینه  -14

 اي از جهاد دفاعي بود. هاي ايران و روم در صدر اسالم، نمونه( نبرد سپاه اسالم با حكومت1

 ( در جهاد دفاعي هدف نجات مستضعفان از اسارت ظالمان است. 2 

 ( هدف مهم از كسب آمادگي براي دفاع، در واقع جلوگيري از آغاز جنگ است. 3

 اند.»قرض« نوعي انفاق واجب است و براي آن ثواب زيادي قرار داده( 4

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 هدف مهم از كسب آمادگي براي دفاع، در واقع جلوگيري از آغاز جنگ است.

 ( iranarze.ir( )نی )همرزمان حس ثمره ارتباط امامان با مردم از طریق وکیل چه بود؟ -15

 ( شناسايي نشدن صالحان جامعه 2           ( سازي براي غيبت امام عصر )ع زمينه( 1

 ( تشخيص الگوهاي نامناسب توسط مردم 4                 ( عدم تحريف سخنان پيامبر )ص( 3

  1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 غيبت امام عصر )ع( سازي براي ثمره ارتباط امامان با مردم از طريق وكيل چه بود؟ زمينه

 

 آموزش و پرورش با پاسخنامه تشریحی  آموزگار ابتدایی  تصاصیخ اه نمونه سواالت استخدامی حیط

 (iranarze.irتحول در نظام آموزش و پرورش( ) جادیا یکل يها استی)س ها بر چه اساس می باشد؟استقرار نظام پرداخت -16

 ( عملكرد رقابتي مبتني بر نظام 2( تخصص معلمان                           1

 ( همه موارد4اي معلمان           بندي حرفهرتبه ( 3
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 4: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 اي معلمان مي باشد.بندي حرفهها و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبهها بر اساس تخصص، شايستگي استقرار نظام پرداخت

 (iranarze.irتحول در نظام آموزش و پرورش( ) جادیا  یکل يها استی)س چیست؟  هدف از بهبود مدیریت منابع و مصارف -17

  هاي كالبديسازي فضا، زيرساخت( بهينه1

 وري نظام آموزش و پرورش ( ارتقاء كيفيت و بهره2

  ي مورد نياز آموزش و پرورش( رعايت اولويت در بودجه3

 ( تحول در ساختار مالي، اداري و نظام مديريتي4

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 وري نظام آموزش و پرورش است.ارتقاء كيفيت و بهره  هدف از بهبود مديريت منابع و مصارف

هاي کلی »ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور« را که پس از مشورت با مجمع تشخیص  سیاست قانون اساسی  110اصل   چه کسی در اجراي بند یک  -18

 (iranarze.irتحول در نظام آموزش و پرورش( ) جادیا یکل يها استی)س  .مصلحت نظام تعیین شده است، ابالغ کردند

 ( استاندار كل 4( رفسنجاني                3( آيت اهلل خامنه اي        2( رياست وزارت اموزش و پرورش        1

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

هاي كلي »ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور« را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده  سياست قانون اساسي  11۰اصل   آيت اهلل خامنه اي در اجراي بند يك

 .است، ابالغ كردند

 ( iranarze.irآموزش و پرورش( )  نیادی)سند تحول بن تربیت رسمی وعمومی بر عهده کدامیک است؟ تعلیم و -19

 ( همه موارد4( وقف                3( آموزش و پرروش        2         ( خانواده      1

 2پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه 

 ( iranarze.irآموزش و پرورش( ) نیادی)سند تحول بن وظایف........ است.حقوق اجتماعی تربیت از  -20

 ( نهاد هاي عمومي4( حكومت                3       ( خانواده     2              ( مدرسه    1

 3پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه 

 ( iranarze.irآموزش و پرورش( )  نیادی)سند تحول بن سند تحول بنیادین داراي چند فصل می باشد؟ -21

 فصل 12( 4فصل                   1۰( 3       فصل          8( 2            فصل      5( 1

 2پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه 

 (iranarze.ir( )1400مدارس مصوب  یینامه اجرا نیی)آاداره میشوند.  و تاسیس.................................مدارس به شیوه  -22

 2و   1 (4                    انتفاعي ( 3            غيردولتي (2         عمومي دولتي (1

  4: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 واداره ميشوند.   تاسيس و غيردولتي عمومي مدارس به شيوه دولتي

 (iranarze.ir( )1400مدارس مصوب  یینامه اجرا  نیی)آ  کدامبک است؟ صدور مجوز تاسیس مدارس غیردولتی مرجع -23

 پرورش  و آموزش  وزارت ( 2                           دادستان كل  (1

 اداره كل اموزش و پرورش هر ناحيه  ( 4                 اداره ثبت شركت ها (3

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 است.   پرورش و آموزش وزارت مدارس غيردولتي،صدور مجوز تاسيس  مرجع

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17003#asle110
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17003#asle110
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 ( iranarze.ir( )1400مدارس مصوب  یینامه اجرا نیی)آ...................  هستند،  پرورش و آموزش وزارت از که فاقد مجوز مراکزي -24

 اجازه فعاليت ندارند  (1

 در صورت رعايت قوانين فعاليت مي كنند (2

 با دستور نهاد رياست جمهوري اجازه فعاليت دارند  (3

 به صورت خصوصي فعاليت مي كنند (4

  1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 .اجازه فعاليت ندارند هستند، پرورش و آموزش وزارت از كه فاقد مجوز مراكزي

 ( iranarze.ir( ) یفیتوص یابیمعلم در ارزش ي)راهنما  .استفاده از اعداد، از خطوط افقی استفاده میشوددر کدام مقیاس به جاي  -25

 مقياس درجه بندي نگاره اي  (2                    مقياس درجه بندي عددي (1

 مقياس درجه بندي مشاهدهاي رفتار  (4      مقياس درجه بندي نگاره اي توصيفي  (3

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

   .در مقياس درجه بندي نگاره اي، به جاي استفاده از اعداد، از خطوط افقي استفاده ميشود

 ( iranarze.ir( )یفیتوص یابیمعلم در ارزش ي)راهنما هدف غایی ارزشیابی، .....................است. -26

                  يادگيري ( 2        اصالح و بهبود فرايند ياددهي ــ يادگيري (1

 تعيين سطح  (4                                              نمره دادن (3

 1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 هدف غايي ارزشيابي، اصالح و بهبود فرايند ياددهي ــ يادگيري است

 ( iranarze.ir( )یف یتوص یابیمعلم در ارزش ي)راهنما نمونه اي از آزمون............ است. .یک بازدید علمیتهیه گزارش از  -27

 آزمون كتبي عملكردي  (2                                           آزمون شناسايي (1

 نمونه كار  ( 4    انجام عملكرد در موقعيت هاي شبيه سازي شده  (3

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 نمونه اي از آزمون كتبي عملكردي است. .تهيه گزارش از يك بازديد علمي

 

 آموزش و پرورش با پاسخنامه تشریحی  آموزگار ابتدایی  تخصصیه نمونه سواالت استخدامی حیط

 ( iranarze.irمعلم قرآن اول تا ششم دبستان( )  ي)نهج القرآن راهنما کدام مورد است؟  (ص) بعثت و رسالت پیامبر اکرمبرنامه  -28

 همه موارد  ( 4           و حكمت الهي تعليم كتاب خدا (3        مردمتزكيه  (2         وت آيات الهيالت (1

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 است. ( ص) پيامبر اكرمبعثت و رسالت برنامه   مردمو حكمت الهي و تزكيه  تعليم كتاب خدا، وت آيات الهيالت

 (iranarze.irمعلم قرآن اول تا ششم دبستان( )  ي)نهج القرآن راهنما چیست؟ ترین رکن سواد قرآنی اولین و مهم -29

 درک معنا  ( 4                           مهارت خواندن (3       مهارت ترجمه (2           مهارت نوشتاري  (1

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 است «مهارت خواندن»  ترين ركن سواد قرآني كسب  اولين و مهم

 ( iranarze.irمعلم قرآن اول تا ششم دبستان( ) ي)نهج القرآن راهنما آیه فاصلحوا بین اخویكم به کدام صفت اشاره می کند؟  -30
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 آشتي  (4                               برابري   (3                       ايمان (2                    برادري (1

 1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 فاصلحوا بين اخويكم يعني بين برادران خود صلح كنيد

 ( iranarze.irسوم و ششم دبستان( )  یآسمان يها هیمعلم آموزش هد  ي)راهنما گزینه غلط را بیابید.  -31

 دهي ــ يادگيري نقش اساسي دارد  يند يادآدانش اموز از اراده و انگيزه برخوردار است كه در فر (1

 هاي خويش به لحاظ ذاتي نقش غيرفعال دارد  پذيري و توسعه شايستگي در فرايند ياددهي ــ يادگيري و تربيت (2

 دانش اموز امانت الهي و داراي كرامت ذاتي است  (3

 هاي گوناگون است  ها و توانايي ها، تجربيات، ظرفيت ابليتدانش اموز داراي ق (4

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 .يند ياددهي ــ يادگيري و تربيت پذيري و توسعه شايستگي هاي خويش به لحاظ ذاتي نقش فعال داردآدر فر

 (iranarze.irسوم و ششم دبستان( ) یآسمان يها  هیمعلم آموزش هد ي)راهنما  چیست؟  هدف اصلی تربیت دینی -32

 افزايش اسالم به عنوان دين غالب  (1

 آشنايي با معارف ديني، هدفي مياني و زيستن ديني انسان  (2

 بافتن راه صحيح زندگي  (3

 3و  2 (4

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 تربيت ديني است آشنايي با معارف ديني، هدفي مياني و زيستن ديني انسان، هدف اصلي 

 ( iranarze.irسوم و ششم دبستان( ) یآسمان يها ه یمعلم آموزش هد ي)راهنما گزینه غلط در مورد ارزشیابی را بیابید. -33

 آموزان انجام شود  ترين بخش فرايند يادگيري، بايد با هدف رشد دانش  ارزشيابي، به عنوان مهم (1

 هايي است كه بايد تصحيح شوند  موارد اشتباه و ضعف راي مشخص ساختن  ارزشيابي صرفا ب  (2

 است  براي ثبت اشكاالت و گزارش آن به ديگران ارزشيابي   (3

 آموزان به يادگيري بيشتر اي است براي تحريك و تشويق دانش وسيله (4

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 نيست. براي ثبت اشكاالت و گزارش آن به ديگرانارزشيابي 

 ( iranarze.irاول و ششم دبستان( ) یاضیمعلم ر ي)راهنما کدامیک از اصول رویكرد محاوا محور با تاکید بر عملكرد نیست؟ -34

 يافتن قاعده كلي يك اصل است ( 1

 دانش رياضيات منجر به توانايي استفاده از قواعد در حل مسائل رياضي بدون در نظر گرفتن كسب نتيجه ميگردد (2

 عملكرد رياضي قواعد حاكم هستنددر تمام  (3

 مبناي ساختاري بخشهاي كلي دانش رياضيات، قواعد ميباشند  (4

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

اســتفاده از قواعد در حل مسائل  در اين رويكرد، دانش رياضيات منجر به توانايي   .مبناي ســاختاري بخشهاي كلي دانش رياضيات، قواعد ميباشند و در تمام عملكرد رياضي قواعد حاكم هستند

 .اشتباهات نيستاگر آموزش در مســير صحيح قرار گيرد باعث يادگيــري مطلوب در دانش آموزان ميگردد، و ديگر نيازي به محتوا و منابع ديگر براي جبران   .رياضي به منظور كسب نتيجه ميگردد

 ( iranarze.irاول و ششم دبستان( ) یاضیمعلم ر  ي)راهنما  با هدف............... طراحی نمی شود؟ «سال کار در ک « -35
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 ( استراحت معلم با تقسيم وظيفه 2( تثبيت و تعميق و در مواردي                      1

 تدريس به دانش اموزان ( محول كردن سهمي در فرايند  4( تعميم يادگيري                                   3

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

هاي همكاران   دادن به دانش آموز براي اينكه خود به كشف مفهوم بپردازد، ميتواند يكي از اهداف طراحي شده و انتظاردل مشغولي  هاي يادگيري و فرصت  به طور خالصه، فراهم كردن موقعيت

 تعميق و در مواردي، تعميم يادگيري مي باشد.با هدف تثبيت و  «كار در كالس»عزيزمان  

 (iranarze.irاول و ششم دبستان( ) یاضیمعلم ر ي)راهنما  با کدام مولفه همخوانی دارد؟ (رویه ها، تعاریف و مفاهیم) -36

 3و  2 ( 4                       فراشناخت (3                   استراتژي   (2              دانش پايه (1

 1: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 با مولفه دانش پايه همخواني دارد. (رويه ها، تعاريف و مفاهيم)

 ( iranarze.irدوم، چهارم و ششم دبستان( ) یمعلم علوم تجرب ي)راهنما وقتی شب می شود گرماي زمین کجا می رود؟ -37

 شود توسط موجودات زنده به طور كامل جذب مي (2            شودالكتريسيته ميتبديل به  (1

 رودكامال از بين مي (4            شوداز سطح زمين خارج مي (3

   3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 .شوداز سطح زمين خارج ميوقتي شب مي شود گرماي زمين 

 ( iranarze.irدوم، چهارم و ششم دبستان( ) یمعلم علوم تجرب ي)راهنما نیاز است؟در تفكیک کدام مخلوط، به کاغذ صافی  -38

 ( روغن در آب 4( نمك در اب                       3( گچ در آب                  2( سركه در آب         1

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 شود.مخلوط گچ و اب كه ناهمگن است با گاغذ صافي جدا مي 

 ( iranarze.irدوم، چهارم و ششم دبستان( ) یمعلم علوم تجرب ي)راهنما ؟چیست بهترین راه متوجه شدن درست یا نادرست بودن فرضیه -39

 جمع اوري داده  (4                    ش يآزما  ( 3                     شي آزماتكرار  (2             هيفرض (1

 3: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

  است. شيآزما بهترين راه متوجه شدن درست يا نادرست بودن فرضيه

 ( iranarze.irاول، چهارم و ششم دبستان( ) یمعلم فارس ي)راهنما فعالیت ببین و بگو چیست؟ از هدف -40

 سازي  جمله( 2            آموز دانش تمركز( جلب توجه و 1

 ( همه موارد 4                         بيان شفاهي تصويرها( 3

 4: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 است. بيان شفاهي تصويرها و سازي آموز،جمله دانش تمركزفعاليت ببين و بگو  از هدف

 (iranarze.irاول، چهارم و ششم دبستان( )  یمعلم فارس ي)راهنما کدامیک از اهداف تدوین کتاب فارسی است؟ -41

 گسترش و تعميق دانش معلمان  (2                  تبيين رويكرد خاص آموزش  (1

 همه موارد  (4           هاي تدريس توسعه و كاربست روش  (3

 4: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

 توسعه و كاربست روشهاي تدريس ( 3 گسترش و تعميق دانش معلمان( 2تبيين رويكرد خاص آموزش( 1برخي از اهداف تدوين كتاب فارسي عبارتند از: 

 ( iranarze.irاول، چهارم و ششم دبستان( )  یمعلم فارس ي)راهنما هستند به جز.......... هاي خوانداري ریزمهارتهمه عناصر زیر ازعناصر   -42

 گوش دادن انتقادي( 1
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 ( ياد دهي 2

 گيري از ديگر حواس ظاهري در پرورش ذهن و زبان  هره ( ب3

 درنگ ِ در خوانش متن و تقويت خواندن انتقادي ( 4

 2: گزینه سایت ایران عرضهپاسخ 

م، تكيه،  الگيري از ديگر حواس ظاهري در پرورش ذهن و زبان، رعايت آهنگ، لحن ك  هاي خوانداري ديدن و گوش دادن انتقادي، بهره   مهارت  دهي ــ يادگيري، عناصر و ريز  زم است در فرايند يادال

 .دارد درس و نقد و تحليل واهاي زيرين متن   آموزش داده شوند تا زبان آموز را پس از درک و دريافت درست، به تفكر در اليه مكث و درنگ در خوانش متن و تقويت خواندن انتقادي

 (iranarze.irپنجم و ششم دبستان( )  یمعلم مطالعات اجتماع ي)راهنما همه انسانها از بدو تولد به............. نیاز دارند. -43

 گران يدوست داشتن د ( 4                گراني ارتباط با د( 3                 گرانيمحبت د ( 2             گران يد ي غذا( 1

 3پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه 

 نياز دارند. گرانيارتباط با د همه انسانها از بدو تولد به

 (iranarze.irپنجم و ششم دبستان( )  یمعلم مطالعات اجتماع يتواند تنها زندگی کند؟ )راهنماچرا انسان نمی  -44

 تواند تنها باشد.( به صورت غريزي نمي 2            ( چون دوست دارد ازدواج كند1

 ( هيچكدام 4            ( ذاتا موجودي اجتماعي است.3

 3پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه 

 زيرا انسان موجودي اجتماعي است و تنهايي برايش احساس ناخوشايندي استانسان نمي تواند تنها زندگي كند 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران عرضه  

 سواالت   مرجع نمونه 

 سراسری   آزمون های استخدامی 

 به همراه پاسخنامه تشریحی 

 خدمات ایران عرضه: 

 یاستخدام یارائه اصل سواالت آزمون ها  •

 پاسخنامه های تشریحی سواالت •

 جزوات و درسنامه های آموزشی •

•  

iranarze.ir 

 بزنید.اینجا ، تشریحی پاسخنامهبا  آموزگار ابتداییاستخدامی  تهیه بسته کامل سواالت برای

 .بزنیداینجا ، پرورشآموزش و مشاهده آخرین اخبار استخدامی جهت همچنین 

 
@iranarze 
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