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 ( iranarze.irاول دبستان( )  یمعلم فارس ی)راهنما؟  توصيه ميشودکدام روش تدريس ها  بخشی و تثبيت آموخته برای پوياترکردن آموزش و ژرفا  -1

 همه موارد   ( 4              روش همیاری ( 3        روش مشارکتی  (2       روش های فعال  (1

  4پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 توصیه میشود، مشارکتی و همیاری  روش های فعالها  بخشی و تثبیت آموخته برای پوياترکردن آموزش و ژرفا

 ( iranarze.irدبستان( ) چهارم یمعلم فارس ی)راهنمامهارت زبان جايی ندارد؟  4کدام گزينه در حوزه   -2

 خواندن، نوشتن (  4                گوش دادن ( 3( درک کردن               2            سخن گفتن( 1

 2پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 ، سخن گفتن و گوش کردن خواندن، نوشتنمهارت زبانی عبارتند از  4

 (iranarze.irدبستان( )  ششم یمعلم فارس ی)راهنما ؟زبان فارسی، برای ما جايگاه و اهميت بسيار ارجمندی دارد چرا  -3

 هويت فرهنگی ما را سامان میدهد  (1

 فضايل است رفتن به دنیای آموزش و يادگیری ديگر علوم و درگاه  (2

 زبان مادری ماست  (3

 2و  1 (4

  4پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 .رفتن به دنیای آموزش و يادگیری ديگر علوم و فضايل است سوی درگاه   چون از سويی هويت فرهنگی ما را سامان میدهد و از ديگر  زيرا    زبان فارسی، برای ما جايگاه و اهمیت بسیار ارجمندی دارد

 ی)راهنما  .فعاليت کتابخوانی..............ريزی کنندکه در هر  برنامه  ای  گونه  به  ميشودمعلمان توصيه    کتابخوانی،به  روحيه  پرورش  و  مطالعه  فرهنگ  گسترش  برای  -4

 ( iranarze.irاول دبستان( ) یمعلم فارس

 يک فعالیت خالقانه گنجانده شود  (1

 در کالس خوانده شود ه سنی يک کتاب مناسب با اين گرو (2

 روخوانی تمرين شود. (3

 زيبا نويسی در کنارروخوانی توسط معلم اموزش اداده شود  (4

 2پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

در کالس خوانده  ه سنی  يک کتاب مناسب با اين گرو   فعالیت کتابخوانیريزی کنندکه در هر  برنامه   ای  گونه  به   شودمی معلمان توصیه    کتابخوانی،به  روحیه  پرورش   و   مطالعه  فرهنگ  گسترش   برای

 .شود

 ( iranarze.irدبستان( )  چهارم یمعلم فارس ی)راهنماکدام مورد آغاز می شود؟   آموزش مهارت نگارش در فارسی سوم ابتدايی با -5

 ( کشیدن حروف 4( بند نويسی              3( شعر خوانی                 2( انشا نويسی                  1

   3پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

آغاز شدهاست ودانش آموزان سوم ابتدايی در پايان سال تحصیلی توانايی نوشتن يک بند منسجم را با رعايت اصول علمی نگارش فرا   «بندنويسی»آموزش مهارت نگارش در فارسی سوم ابتدايی با  

 گرفته اند 

 دبستان آموزش و پرورش ، چهارم و ششماول فارسیمعلم  یراهنما یسواالت استخدام

 



 

 
 

 iranarze.Ir فارسی راهنمای معلم  سواالت استخدامی 3

 (iranarze.irدبستان( )  ششم یمعلم فارس ی)راهنما .زبان مربوط ميشود...........و به بيان ديگر به قلمرو ............تاب فارسی مهارتهای خوانداری به قلمرو ک  -6

 دريافتی يا ادراکی، شفاهی زبان ( 2    دريافتی يا ادراکی نوشتاری،  (1

 شفاهی، نوشتاری  (4                خوانداری، شفاهی (3

   2پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 دريافتی يا ادراکی زبان مربوط میشودتاب فارسی مهارتهای خوانداری به قلمرو شفاهی زبان و به بیان ديگر به قلمرو ک

آموزی،    های فرهنگی ــ تربيتی و اهداف آموزشی زبان  درپيشانی بخشهای کتاب فارسی گنجانده شده است، با ً با آموزه  که   وپرمايه  گويا  های کوتاه،   جمله  -7

 (iranarze.irاول دبستان( ) یمعلم فارس ی)راهنما .اند انتخاب شده.........از ديد محتوايی کامال کتاب،  ......وپيوندی 

 درآمیخته و آگاهانه مستقیم دارد،  (2    درآمیخته و آگاهانه، مستقیم ندارد (1

 ، مرتبط مستقیم دارد (4                  ، اتفاقیداردنمستقیم  (3

  1پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

آموزی، پیوندی مستقیم ندارد اما از ديد   های فرهنگی ــ تربیتی و اهداف آموزشی زبان  درپیشانی بخشهای کتاب فارسی گنجانده شده است، اگرچه با با آموزه  که   وپرمايه  گويا  های کوتاه،   جمله

 .اند محتوايی کامال کتاب، درآمیخته و آگاهانه انتخاب شده 

مهارت  -8 زبان    عاتطالا  های  درکتاب  فارسی،  و خوانداری  اطمعارف  از  العاتآموز،  کند؟    را  دريافت می  فارس  ی)راهنماطريق چه  دبستان(    چهارم  یمعلم 

(iranarze.ir ) 

 ( تدريس معلم 2( لوح فشرده                                 1

 متن درسها و آموزه ها ( 4( اموزش مهارت سخن گفتن             3

  4پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 دريافت می کند. متن درسها و آموزه ها، را از ِ طريق العاتمعارف و خوانداری فارسی، زبان آموز، اط عاتطالهای ّا  درکتاب مهارت

 (iranarze.irدبستان( )  ششم یمعلم فارس ی)راهنما مهارت نوشتاری در کداميک از گزينه های زير مشاهده می شود؟ -9

 نوشتن کتاب داستان  ( 2          گوش کردن به لوح فشره  (1

 نگارش انشا  (4               نقد و تحلیل شفاهی (3

   3پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

میکند و اين کار،    بیان و  گفتار در که  میشود آموز دانش تحلیل و  تفکر تقويت  و  واژگانها، دريافت  عات و معارف را از طريق متن درسها و آموزه الهای خوانداری فارسی، زبان آموز، اط کتاب مهارت

ها در   های نوشتاری فارسی، آموخته   ها و حضورفعال در کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی، قابل مشاهده و ارزشیابی است؛ اما در کتاب مهارت  سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنه ديدگاه 

 .قالب نوشته، نمايان میشوند

 ( iranarze.irاول دبستان( ) یمعلم فارس  ی)راهنمای کتاب فارسی ابتدايی است؟ کداميک از اهداف زبان آموز -10

 همه موارد  (4               ادبی و مهارت های زندگی ( 3               نگارشی اماليی  (2           ارزشی  اهداف (1

  4پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 های زندگی   ارزشی ونگرشی، نگارشی، اماليی، ادبی ومهارت  آموزی اهداف  زبان  گوناگون برای تحقق اهداففعالیت های  و  ايفاگرنقشها  که بايد  ابتدايی است  اساسی دوره   های  فارسی ازکتاب  کتاب

 ادبیات اماده کند. آموز را برای زيستن متعالی و شناخت درست و دقیق زبان و فرهنگ و تا دانش باشد

  چهارم  یمعلم فارس  ی)راهنما.  استفاده کند  ............ زبان، در هفت سالگی وارد مدرسه ميشود، ميتواند از زبان فارسی برای    سیهنگامی که دانش آموز فار  -11

 ( iranarze.irدبستان( )

 ( تفکر انتقادی2( صحبت کردن                      1



 

 
 

 iranarze.Ir فارسی راهنمای معلم  سواالت استخدامی 4

 ( ابراز وجود در جامعه 4                انتقال و درک پیام( 3

   3پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 زبان، در هفت سالگی وارد مدرسه میشود، میتواند از زبان فارسی برای انتقال و درک پیام استفاده کند  هنگامی که دانش آموز فارسی

 ششم   یمعلم فارس  ی)راهنما  .نمود  .........توان به صنعت نقطه    یاشعار م  نيخود را خوردند در ا  هيگر، رودها  هستند    سيو ابرها خشک و خ   کارنديبادها ب  -12

 (  iranarze.irدبستان( )

 ندا  ( 4                تشخیص ( 3                 استعاره  ( 2                تشبیه (1

   3پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 اشاره نمود  یو جان بخش یبخش ت یتوان به صنعت شخص یاشعار م نيخود را خوردند در ا هيهستند که گر سیو ابرها خشک و خ کارندیبادها ب

 ( iranarze.irاول دبستان( ) یمعلم فارس ی)راهنمافعاليت ببين و بگو چيست؟  از هدف -13

 سازی  جمله  (2           آموز دانش تمرکزجلب توجه و  (1

 همه موارد  (4                       شفاهی تصويرهابیان   (3

  4پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 است. بیان شفاهی تصويرها و سازی آموز،جمله تمرکزدانشفعالیت ببین و بگو  از هدف

 ( iranarze.irدبستان( )  چهارم یمعلم فارس ی)راهنمادر اموزش زبان فارسی است؟  علمی و منطقیکدام گزينه از اهداف  -14

 تشخیص تضادها، شباهتها و تفاوتهای واژه ها ( 1

 ب اسالمیالهای ارزشی انق  ايجاد باور نسبت به جلوه( 2

 ل منطقی از طريق رعايت انسجام در سخن گفتن و نوشتن الاستد( 3

 توانايی تحلیل نوشته ها و گفته ها با استفاده از روش قضاوت عملکرد ( 4

   3پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 در اموزش زبان فارسی است علمی و منطقیاز اهداف  توانايی تحلیل نوشته ها و گفته ها با استفاده از روش قضاوت عملکرد

 ( iranarze.irدبستان( )  ششم یمعلم فارس ی)راهنما .نديا یکنار هم نم....................هرگز دو  یدر زبان فارس -15

 هیچکدام  ( 4                      الف  (3                 له فاص یمصوت ب ( 2               حرف صدادار (1

   2پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 .نديا یکنار هم نم لهفاص یهرگز دو مصوت ب یدر زبان فارس

معلم   ی)راهنما  .آموزان برقرار ميشود  نيز بين دانش  صميمید و فضای  آموزان اعتماد به نفس ايجاد کن  دانش  در تمامیدر کدام فعاليت معلم فرصت می يابد    -16

 ( iranarze.irاول دبستان( ) یفارس

 بگرد و پیدا کن  (4             به دوستانت بگو  (3                گوش کن و بگو  (2              ببین و بگو (1

   3پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 .آموزان برقرار میشود نیز بین دانش صمیمید و فضای آموزان اعتماد به نفس ايجاد کن  دانش در تمامیمعلم فرصت می يابد  به دوستانت بگودر فعالیت 

 ( iranarze.irدبستان( ) چهارم یمعلم فارس ی)راهنماچيست؟  لين سطح خواندناو -17

 ( تقويت مهارت شنیداری 2( روخوانی                           1

 ( اموزش کلمات 4( کشیدن صداها                   3

  1پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 



 

 
 

 iranarze.Ir فارسی راهنمای معلم  سواالت استخدامی 5

 روخوانی است. لین سطح خواندناو

 ( iranarze.irدبستان( )  ششم یمعلم فارس  یآنکه متن و مفهوم دگرگون شود. )راهنما ینثر به نثر و عبارت است ب ايبرگردان متون کهن شعر ............. -18

 گزارش نويسی   (4              یسيبازنو   (3             یسيخالصه نو ( 2            بازآفرينی (1

   3پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 آنکه متن و مفهوم دگرگون شود. ینثر به نثر و عبارت است ب ايبرگردان متون کهن شعر   یسيبازنو

 (iranarze.irاول دبستان( )  یمعلم فارس ی)راهنماکدام مورد از بخش های موجود در بخش نشانه های دو نيست؟ -19

 چینش نشانه  ( 4           بازی و تماشا   (3               متن نوشتاری ( 2     ها صويرک ت (1

   3پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 تصويرکها، تصوير بزرگ و چینش نشانه از بخش های موجود در بخش نشانه های دو است.

خواندن،     -20 دوم  ميشود.............سطح  تقويت  آموزان  دانش  در  مهارت  اين  گام  به  گام  فرايند  يک  در  که  فارس  ی)راهنما  .است  دبستان(    چهارم  یمعلم 

(iranarze.ir ) 

 ( صحبت کردن 4( خواندن روان                  3( صريح خوانی           2        درک متن ( 1

  1پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 .دسطح دوم خواندن، درک متن است که در يک فرايند گام به گام اين مهارت در دانش آموزان تقويت میشو

 ( iranarze.irدبستان( )  ششم یمعلم فارس ی)راهنما ؟است ی ابيچه نوع ارزش یبيتقر یامال  -21

 همه موارد  (4                         تقريبی (3                   شفاهی (2              یکتب (1

  1پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 است ی کتب یابینوع ارزش از یبيتقر یامال

اول دبستان(    یمعلم فارس  ی)راهنما  مورد نظر زير ان نوشته شده است.  مربوط به هر تصويرک با خط نسخ، خط خوانداری با رنگی کردن نشانه  ................. -22

(iranarze.ir ) 

 حرف   (4                            عالمت  ( 3                       جمله ( 2             واژه  (1

  1پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 مورد نظر زير ان نوشته شده است. مربوط به هر تصويرک با خط نسخ، خط خوانداری با رنگی کردن نشانهواژه 

 ( iranarze.irدبستان( )  چهارم یمعلم فارس ی)راهنمانيست؟  گامهای فرايند درک خوانداریکداميک از   -23

 عات صريح متن ( درک اطال2          قويت تمرکز خوانداری و ايجاد عادت صامت خوانی ( ت1

 رسیدن به استنباط(  4( نوشتن بند                                                            3

   3پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 نوشتاری است.نوشتن بند از گام های اموزش مهارت 

 ( iranarze.irدبستان( )  ششم یمعلم فارس ی)راهنما  سبک نگارش؟ر دتن ساخ نه بهترشود و نه قالب و محتوا و   یعوض م اميدر کدام مورد نه پ -24

 انشا نويسی  ( 4                     باز آفرينی ( 3              ی سيخالصه نو ( 2       بازنويسی (1

   2پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 .سبک نگارشر دتن ساخ نه بهتر شود و نه قالب و محتوا و  یعوض م امینه پی سيخالصه نودر 

 (iranarze.irاول دبستان( )  یمعلم فارس ی)راهنما و فعاليتی پيچيده و وابسته به مقدمات می باشد. است؛ آموزی زبان ازمراتب  ترين مرحله عالی ، ....... -25



 

 
 

 iranarze.Ir فارسی راهنمای معلم  سواالت استخدامی 6

 شنیدن   (4                           درک کردن  (3                  نوشتن ( 2       خواندن   (1

   2پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 و فعالیتی پیچیده و وابسته به مقدمات می باشد.  است؛ آموزی زبان ازمراتب ترين مرحله عالینوشتن 

 ( iranarze.irدبستان( )  چهارم یمعلم فارس ی)راهنمادر ارتباط با کدام گزينه است؟  درک سير رويدادهای متن -26

 ( درک فرامتنی4                استنباط(  3                اطالعات  صريح متن( 2( تلفیق اطالعات       1

  1پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 م تلفیق کند درک سیر رويدادهای متن است. وقتی خواننده متنی را میخواند بايد رخدادهای آن را به خاطر بسپارد، در اين صورت میتواند مطالب را با ه

 ( iranarze.irدبستان( )  ششم یمعلم فارس  ی)راهنما؟ کند یم هيتوصچه چيزی مردم را به   هيشعر عمر گران ما -27

 قدر دانستن زمان  (1

 غنیمت شمردن لحظات زيبای زندگی  (2

 به عزت نفس  افتنيداشتن طبع بلند و دست   (3

 کار نیکو کردن از پر کردن است  (4

   3پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 کند یم هیبه عزت نفس توص افتنيمردم را به داشتن طبع بلند و دست   هيشعر عمر گران ما

 ( iranarze.irاول دبستان( ) یمعلم فارس ی)راهنمانام ديگر خط نوشتاری چيست؟  -28

 3و  1 (4                  مشق نظری  ( 3                  چاپی (2                  تحريری (1

  4پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 ر می شود.است، اين کار با الگوپذيری از روی کتاب و تمرين و تکرار میس آموزان ورزی و تمرين عملی دانش گیری از ّخط نوشتاری يا تحريری، مشق نظری، دست مبنای بهره 

 ( iranarze.irدبستان( ) چهارم یمعلم فارس ی)راهنما..............به نوعی ترکيبی از تلفيق اطالعات متن و استنباط است. -29

 ( تفسیر اطالعات متن 2( تلفیق اطالعات             1

 ( درک فرامتنی 4                     استنباط( 3

   2پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 تن به نوعی ترکیبی از تلفیق اطالعات متن و استنباط است.تفسیر اطالعات م

 ( iranarze.irدبستان( ) ششم یمعلم فارس یندارد . )راهنما هيکه مصراع سوم آن قاف تياست مشتمل بر دو ب ی... شعر -30

 قصیده  (4                             مثنوی (3                    رباعی ( 2             دوبیتی (1

  1پاسخ سايت ايران عرضه: گزينه 

 ندارد . هیکه مصراع سوم آن قاف ت یاست مشتمل بر دو ب یشعردوبیتی 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 برای تهیه بسته کامل سواالت استخدامی راهنمای معلم فارسی با پاسخنامه تشریحی، 

 .بزنیداینجا ، آموزش و پرروشمشاهده آخرین اخبار استخدامی جهت همچنین 

 
@iranarze 

 

https://iranarze.ir/estekhdam44
https://t.me/iranarze
https://iranarze.ir/ES485

	صفحه اول و آخر سوالات استخدامی  راهنمای معلم هدیه های آسمان سوم دبستان
	سوالات استخدامی ایران عرضه (3)

