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اصول و فلسفه تعلیم 

 1 ارزیابی معیارهای اخالقی و ارائۀ دستورالعمل های اخالقی در چه بعدی از فلسفه قرار می گیرد؟
۴( فلسفۀ منطقی ۳( فلسفۀ نظری  ۲( فلسفۀ تجویزی  ۱( فلسفۀ تحلیلی 

 2 محدود نکردِن دایرۀ فعالیت دانش آموز، مطلوب کدام اصل تعلیم و تربیت است؟
۴( کمال ۳( حریت  ۲( سندیت  ۱( فعالیت 

 3 »هدایت فرد به وسیلۀ فیلسوف و حکیم براي عضویت در مدینۀ فاضله به منظور دستیابی به سعادت و کمال اول در این دنیا و 
کمال نهایی در آخرت تعلیم و تربیت است.« دیدگاه کدام اندیشمند در مورد مفهوم تعلیم و تربیت است؟

۴( امام محمد غزالی ۳( ابن مسکویه  ۲( ابن سینا  ۱( فارابی 

 4 پراگماتیسم در کدام روش، کودک را با مشکالت و مسائل عملي در زندگي مواجه مي کند تا شخصاً درباره آنها بیندیشد و براي 
)آموزگاري ابتدایي 99( حل آنها بکوشد؟�

۴( پروژه ۳( تجربه شخصي  ۲( تربیت پیشرفته  ۱( بینش 

 5 کدام شیوۀ فلسفی بیشتر روي شیوه ها و مطالب درسي سنتي تأکید دارد و براي سنت هاي فرهنگي اعتبار بیشتري قائل است؟
۴( طبیعت گرا ۳( واقع نگر  ۲( پراگماتیسم  ۱( ایده آلیسم 

 6 کدام مکتب هدف آموزش و پرورش را تحقق ذات انسان می داند؟
۴( ماتریالیسم ۳( ناتورالیسم  ۲( رئالیسم  ۱( ایده آلیسم 

 7 عبارت زیر کدام دیدگاه را نمایندگی می کند؟

»در این مکتب، تربیت عبارت از ایجاد انضباط در نیروهای عقالنی و پروراندن فکر دانش آموزان است.«
۴( پایاگرایی ۳( طبیعت گرایی  ۲( پراگماتیسم  ۱( ماهیت گرایی 

 8 آشنایی با تجارب متعالی و برجسته بشری در طول تاریخ، توصیه کدام یک از مکاتب تربیتی می باشد؟
۲( دوام گرایی )پایدارگرایی( ۱( وجودگرایی  

۴( تجدید نظر گرایی ۳( ضرورت گرایی  

روان شناسی پرورشی 

 9 مهم ترین ویژگی پژوهش آزمایشی چیست؟
۲( تکرار مشاهدات 	 ۱( کنترل شرایط و مشاهدات	

۴( کاربرد مفهوم همبستگی ۳( استفاده از روش های دقیق اندازه گیری	

 10 کدام موارد در نظریۀ رشد شناختی ویگوتسکی حائز اهمیت باال هستند؟
۴( هوش و تفکر ۳( کارکردهای نخستین و عالی ذهن	 ۲( نمادها و مفاهیم انتزاعی	 ۱( امور فرهنگی، تاریخی و اجتماعی	
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)آموزگار ابتدایي 97(  11 اینکه کودکان دوست دارند داستان ها پایان خوشي داشته باشند از کدام قانون ادراکي گشتالت تبعیت مي کند؟�
۴( ادامه خوب ۳( شباهت	 ۲( سادگي	 ۱( تکمیل	

 12 مفهوم معنی دار در نظریۀ آزوبل چیست؟
۱( مفهومی که قابل ارتباط دادن با مفاهیم موجود در ساخِت شناختی فرد است.

۲( مفهومی که برای فرد قابل درک باشد.
۳( مفهومی که در فرد پاسخ مطلوب ایجاد کند.

۴( مفهومی که از سرمشق یا الگو به صورت مشاهده دریافت گردد.

 13 در سلسله مراتب نیازهای مازلو، کدامیک از موارد زیر، شامل خودشکوفایی است؟
۲( کنجکاوی، اکتشاف، یادگیری و دانش ۱( تحقق توانایی های بالقوۀ فرد   

۴( زیبایی، نظم و محافظت ۳( احترام، پیشرفت و عّزت نفس  

 14 کدامیک از ویژگی های شخصیتی زیر، دارای تأثیر منفی بر آفرینندگی است؟� )آموزگار ابتدایی ۱۴0۱(
۴( مقاومت ۳( عالقۀ پایین به روابط اجتماعی  ۲( قدرت تأثیر گذاری بر دیگران  ۱( اشتیاق و احساس سرشار 

 15 عامل تعیین کنندۀ ویژگی ورودی عاطفِی یادگیرنده چه شرایطی هستند؟
۲( شرایط محیطی و عاطفی دانش آموز در خانه ۱( تجارب گذشتۀ دانش آموز در زمینۀ یادگیری 

۴( شکل ارتباط با معلم و همکالسی ها ۳( شرایط محیطی و عاطفی دانش آموز در محیط مدرسه 

 16 »موتور اتومبیل چگونه انرژی شیمیایی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند؟« جواب این سوال به چگونه توضیحی نیاز دارد؟
۴( تحلیلی ۳( توصیفی  ۲( تعلیلی  ۱( تفسیری 

روان شناسی رشد 

 17 کدام اندیشمند اعتقاد داشت که کودکان وحشیاني شریف هستند که از موهبت خداداي تشخیص درست از غلط برخوردارند، در 
نتیجه اگر والدین در رشد آنها دخالت نکنند و آنها را به انحراف نکشانند، بر اساس سرشت خود به سمت نیکي رشد مي کنند؟  

)آموزگار ابتدایي 98( �
۴( الک ۳( هال  ۲( روسو  ۱( گزل  

برونفن برنر  نظام  در  مورد  مطالعۀ  به  عمدتاً  می کنند،  برریس  را  فرهنگ  بر  حاکم  ارزش های  و  اعتقادات  که  مردم شناسانی   18 

می پردازند؟
۴( مزوسیستم ۳( کرونوسیستم  ۲( ماکروسیستم  ۱( اگزوسیستم 

 19 النه گزینی جزو کدامیک از مراحل بارداری است؟
۴( لقاح ۳( دورۀ جنینی  ۲( دورۀ رویانی   ۱( دورۀ تخمک بارور  

 20 کودکان محزون که خواب و خوراک نامنظمي دارند، در اثر تغییر مقاوم و نسبتاً تحریک پذیر هستند در کدام دسته قرار 
� )آموزگار ابتدایي 97( مي گیرند؟ 

۲( راحت ۱( ناهماهنگ   
۴( دشوار ۳( داراي اختالل سلوگ  
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 21 در مقیاس آپگار نوزاد با چه نمرۀ ترکیبی نیاز به کمک های فوری پزشکی دارد؟

۴( کمتر از ۳ ۳( کمتر از 5  ۲( کمتر از 7  ۱( باالتر از 7 

 22 در خانواده اي داراي دو دختر، از دختر دوره پیش عملیاتي پرسیده مي شود آیا خواهر او خواهر دارد وي پاسخ مي دهد خیر. این 
امر بر کدام ویژگي تحولي داللت دارد؟� )آموزگار ابتدایي 97(

۴( خودمحوري ۳( ساخته پنداري  ۲( تمرکز  ۱( جاندارپنداري  

 23 اساسی ترین نارسایی در دورۀ تفکر پیش عملیاتی در کودکان چیست؟

۴( تمرکز گرایی ۳( بازگشت ناپذیری  ۲( عدم درک مفهوم بقا  ۱( خودمحوری 

 24 کودکان در کدام دوره تحولي، مسئله هاي طبقه بندي، سلسله مراتبي، یعني طبقه بندي براساس چند ویژگي را نمي توانند حل 
کنند؟� )آموزگار ابتدایي 97(

۲( پیش عملیاتي ۱( عملیات صوري   
۴( عملیات پساصوري ۳( عملیات عیني  

روش ها و فنون تدریس 

)آموزگار ابتدایي 95(  25 معلم از کدام طریق، می تواند رفتارهای مطلوب دانش آموزان را حفظ کند؟�
۴( شکل دادن ۳( سیری یا اشباع  ۲( تقویت  ۱( تفکیک پاسخ 

 26 مطابق کدام دیدگاه معرفت شناختي، یادگیري فرآیندي است که در ذهن، هنگام رویارویي با یک ساختار موجود یا تجربه جدید 
)آموزگار ابتدایي 97( و براي درک اتفاق مي افتد؟�

۴( نسبت گرایي ۳( فرهنگ گرایي  ۲( تجربه گرایي  ۱( عقل گرایي  

 27 »مفهوم و مضمون است و ریشه در درون خود دارد.« به گدام گزینه اشاره می کند؟
۲( گفتار ۱( ارتباط  
۴( بینش ۳( معنی  

 28 بنابر نتایج پژوهش ها، تنّوع و انعطاف پذیري در روش تدریس، موجب افزایش پیشرفت تحصیلي دانش آموزان مي شود. کدام 
مورد از موانع و محدودیت هاي این امر است؟� )آموزگار ابتدایي 98(

۱( مقاوم بودن برنامه هاي درسي در مقابل معلم 
۲( دخالت معلمان در تعیین برنامه هاي درسي
۳( آزادي معلمان در اجراي برنامه هاي درسي

۴( استقالل معلمان در ارائه مواد آموزشي کالس درس خود

 29 کدام مورد از مراحل نگارش اهداف آموزشی محسوب نمی شود؟
۲( تبدیل اهداف کلی به اهداف واسطه ای ۱(تعیین هدف به صورت هدف کلی  

۴( انجام ارزشیابی ۳( تبدیل اهداف واسطه ای به هدف های عینی 
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 30 کدام مورد به ترتیب جزو محدودیت هاي روش هاي تدریس سخنراني و بدیعه پردازي است؟� )آموزگار ابتدایي 98(
۱( کاهش همکاري متقابل بین دانش آموزان ـ قابلیت کاربرد نداشتن در تمامي رشته ها 

۲( مناسب نبودن براي همه معلمان ـ عدم تقویت همکاري متقابل بین دانش آموزان
۳( عدم کاربرد صحیح ـ نیاز به تسهیالت کافي و رهبري شایسته

۴( افزایش حاالت انفعالي در دانش آموزان ـ عدم توانایي گسترش اندیشه در زماني کوتاه

 31 ........... از مراحل آموزش به شیوۀ نمایش نیست؟
۲( توضیح و نمایش ۱( آمادگي و جهت دهي        
۴( تمرین منظم    ۳( مرور و بازبینی  

 32 کدام مورد در خصوص روش آموزش برنامه ای صحیح است؟� )آموزگار ابتدایي 96(
۲( رقابت زیادی بین فراگیران ایجاد می کند.  ۱( منفعل شدن فراگیران را در پی دارد.  

۴( افزایش دادن خالقیت از نقاط قوت آن است. ۳( بازخورد، باید بالفاصله بعد از هر فعالیت ارائه شود. 

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی 

)آموزگار ابتدایي 95(  33 کدام مورد، صحیح است؟ �
۱( سنجش، همان اندازه گیري با استفاده از انواع آزمون ها است.

۲( یافته هاي حاصل از ارزشیابي، برخالف سنجش قابلیت تعمیم دارند.
۳( اندازه گیري بخشي از فرآیند سنجش است.

۴( سنجش و ارزشیابي، مستلزم داوري ارزشي هستند.

 34 هدف کدام الگوي ارزشیابي، فهمیدن و نشان دادن پیچیدگي هاي برنامه آموزشي و پاسخگویي به نیاز دست اندرکاران برنامه 
است؟� )آموزگار ابتدایي 96(

۲( مبتني بر نظر متخصصان   ۱( مبتني بر مدیریت   
۴( مبتني بر اختالف نظر متخصصان ۳( طبیعت گرایانه و مبتني بر مشارکت کنندگان 

)آموزگار ابتدایي 96(  35 کدام مورد در خصوص قواعد تهیه سؤال هاي چند گزینه اي، صحیح است؟�
۱( گزینه هاي انحرافي را طوري بنویسید که توجه آزمون شنوندگان با اطالع از موضوع سؤال را به خود جلب کند.

۲( تا حّد امکان از متجانس نمودن همه گزینه هاي یک سؤال خودداري کنید.
۳( طول گزینه درست را در سؤال هاي مختلف، یکسان انتخاب کنید.

۴( مطالب اصلي سؤال را به طور کامل در تنه سؤال بنویسید.

 36 در کدام روش سنجش رفتاری، آزمون شونده به طور طبیعی و بدون اینکه خودش متوجه باشد، رفتار مورِد سنجش را از خود 
)آموزگار ابتدایی ۱۴0۱( بروز می دهد؟ �

۲( مشاهده نهان یابی ۱( سنجش موقعیتی  
۴( نظارت شخصی ۳( سنجش قیاس پذیر  

)آموزگار ابتدایي 95(  37 در زمان تهیه فهرست وارسي، کدام موارد باید در فهرست گنجانده شود؟ �
۱( رفتارها و ویژگي هاي مهم ـ غلط هاي متداول

۲( رفتارها و ویژگي ها با جزئیات کامل ـ اطالعات فردي
۳( ویژگي هاي عملکرد مورد بررسي ـ غلط هاي متداول
۴( ویژگي هاي عملکرد مورد بررسي ـ اطالعات فردي
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 38  آموزگار پایه پنجم، قبل و بعد از تدریس مبحث اعداد اعشاری، یک پیش آزمون و پس آزمون 8 سوالی برگزار کرد. از 10 نفری 

که به سوال چهارم پیش آزمون پاسخ دادند، پاسخ 6 نفر صحیح بود و در پس آزمون نیز، تمامی 10 نفر به سوال مذکور پاسخ صحیح 
)آموزگار ابتدایی ۱۴0۱( دادند. »ضریب تمیز پیش و پس از آزمون« این سوال، کدام است؟ �

0.6 )۱
0.5 )۲
0.۴ )۳

۱ )۴

 39 در یک امتحان 50 سوالی چهار گزینه ای، دانش آموزی به 38 سوال پاسخ صحیح و به بقیه سوال ها پاسخ غلط داده است. چنان 
)آموزگار ابتدایي 95( چه هر سوال یک نمره داشته باشد، نمره وی پس از حذف عامل حدس، کدام خواهد بود؟�

۳۴ )۴  ۳5 )۳  ۲6 )۲  ۳۲ )۱

 40 در کدام هنجار، نمرات دانش آموزانی که سنشان خیلی باالتر یا پایین تر از میانگین کالس است، حذف شده است؟
۱( هنجار دو رشته ای

۲( هنجار کالسی
۳( هنجار سنی نمایی
۴( هنجار سن ذهنی


