
مهدکودک مربی:  رشته

 تراست؟ مفید کودکان برای زیر یادگیری ابزارهای از کدامیک.1

 تلویزیون( الف

  کامپیوتر( ب

 رادیو و صوت ضبط( ج

 * کتاب( د

 گیرد؟ می قرار ارزشیابی نوع جزءکدام درمهد کودک آموزشی ی پرونده.2

 *کار نمونه( الف

 بندی درجه مقیاس( ب

 نویسی واقعه( ج

 لیست چک( د

 است؟ شده تشکیل وعناصری اجزاء چه از ترتیب به سیستم. 3

 *بازخورد – فرایند  - داد برون -داد درون( الف

 بازخورد – داد برون – فرایند – داد درون( ب

 داد برون – فرایند – بازخورد – داد درون( ج

 داد برون  - بازخورد  - فرایند  - داد درون( د

 گیرد؟ می قرار ها ریزی برنامه گروه کدام جزء آموزشی کمک وسایل و درسی کتب ی تهیه. 4

 *درسی ریزی برنامه( الف

 آموزشی ریزی برنامه( ب

 کالن ریزی برنامه( ج
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 (پرخاشگر بسیار و هستند فعال) شود؟ می دیده بیشتر سنی گروه کدام در ویژگی این. 5

 *سال 5 تا 4( الف

  سال 3 تا 2( ب

 سال 4 تا 3( ج

 سال 6 تا 5( د

 نیست؟ ضروری مهدکودک در زیر تجهیزات و وسایل از کدامیک. 6

 حریق ضد کپسول( الف

 * برقی آبسردکن( ب

 قوی ی تهویه وسایل( ج

 توالت یک از بیش وجود( د

  باشد؟ می الزامی رسمی کالس و فراگیر و معلم وجود و درسی طرح یک وجود زیر مفاهیم از درکدامیک. 7

 *تدریس( الف

 آموزش( ب

 پرورش( ج

 یادگیری( د

 بدن ایمنی سیستم تحلیل باعث که است عفونی بیماری یک: ) است زیر مشکالت از کدامیک صحیح تعریف عبارت این. 8

 (گردد می مرگ به منجر عموماً و شود می

 *ایدز( الف

 صرع( ب

 شوک( ج
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