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اصول و فلسفه تعلیم 

)آموزگار ابتدايي 95(  1 از نظر کانت، معرفت چگونه شکل مي گیرد؟�
1( امري عيني و حاصل درک مستقيم شيء خارجي است.

2( حاصل مشابهت تضاد يا مجاورت دو امر با هم و درک ارتباط توسط فرد است.
3( محصول ذهن است.

4( نتيجه ارتباط امر خارجي و مفهوم ذهني است.

 2 کدام فیلسوف، فلسفه را لذتی گرامی می دانست؟
4( کانت 3( ابن سينا  2( ارسطو  1( افالطون 

 3 کسب توانایی برای برخورد با امور مختلف، بررسی و اظهارنظر در مورد آنها در کدام جنبه از تعلم و تربیت مدنظر قرار می گیرد؟
2( تشکيل ذهن 1( هدايت رشد  

4( قضاوت صحيح 3( تجديد سازمان تجربه  

 4 تأکید معرفت شناسی عملگرا، بر کدام مورد است؟� )آموزگار ابتدايی 1401(
2( فرآيند معرفت 1( جنبۀ صوری امور  

4( امور کلی و عام 3( قلمروهای شناختی صرف  

 5 نگراني از ظهور جامعه توده گر و مدارس دیوانساالرانه که شأن دانش آموز را تا سر حد شئ و ایفاگر نقش پایین مي آورد و 
انسانیت را از آنها مي زداید، مربوط به کدام دیدگاه فلسفه تعلیم و تربیت است؟� )آموزگار ابتدايي 97(

4( اگزيستانسياليست 3( مارکسيست  2( رئاليست  1( فلسفه تحليلي  

 6 در ارتباط با مکاتب فلسفی، دین اسالم چه دینی است؟
4( وجودگرا 3( واقع گرا  2( عمل گرا  1( آرمان گرا 

 7 اصل سلسله مراتب اجتماعی که بر اساس آن آموزش و پرورش باید بر وفق استعداد و رتبۀ اجتماعی افراد سامان یابد، در کدام 
دیدگاه مطرح می شود؟� )آموزگار ابتدايی 97(

4( مارکسيسم 3( محافظه کاری  2( ملی گرايی  1( ليبراليسم 

)آموزگار ابتدايي 97(  8 عبارت زیر بیانگر دیدگاه کدام فیلسوف تعلیم وتربیت است؟�

»همین که دوران شیرخوارگي کودک به سر آمد باید پیش از آنکه اخالق تباه فراگیرد تربیت اخالقي او را آغاز کرد و در این کار باید 
از طبیعت وي پیروي نمود.«

4( غزالي 3( ابن مسکويه  2( ابن خلدون  1( خواجه نصيرالدين طوسي  

روان شناسی پرورشی 

 9 پرورش در قیاس با کارآموزی .......... .
2( اهداف معين تر دارد. 	 1( حيطۀ مشخص تری دارد.	

4( برای اهداف شغلِی کارفرما مطلوب تر است. 	 3( معمواًل طوالنی تر است.	
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 10 مطابق نظر پیاژه کودک از طریق کدام مکانیسم تعادل یابي چیزي را از محیط مي گیرد و آن را جزئي از خود مي سازد؟
)آموزگار ابتدايي 98( �

4( طرحواره 	 	 3( جذب 2( سازمان	 1( تطابق	

 11 تبدیل تدریجی تجارب و فعالیت های بیرونی به فرآیندهای عالی ذهن چه نام دارد؟
4( درونی سازی 3( تکيه گاه سازی	 2( انطباق	 1( اين همانی	

 12 تفاوت جذب و انطباق در نظریۀ رشد شناختی پیاژه چیست؟
1( جذب، غير ارادی و انطباق، ارادی است.

2( هدف از جذب، کنترل رفتار ديگران و انطباق، کنترل رفتار خود است.
3( جذب، مرتبط با داده های حسی و انطباق، مرتبط با داده های کالمی است.

4( جذب، مستند به تجربۀ قبلی و انطباق، ايجاد تغيير در رفتار است.

)آموزگار ابتدايي 96(  13 رهنمود زیر براي معلم، جهت استفاده از کدام نظریه یادگیري در آموزش کاربرد دارد؟�

»به دانش آموزان نشان دهید که رفتارهاي مثبت دیگران تقویت مي شود.«
4( گشتالت 3( شرطي سازي- کالسيک  2( معني دار کالمي	 1( شناختي- اجتماعي	

 14 علی می بیند دوستانش مقررات مدرسه را زیر پا می گذارند و هیچ اتفاقی نمی افتد، دفعۀ بعد او نیز به آنها می پیوندد. این نمونه ای 
از کدام تأثیر یادگیری از راه مشاهده است؟

2( تشويق و ترغيب رفتارهای قباًل آموخته شده 	 1( آموزش رفتارها و مهارت های تازه	
4( جلب توجه 	 3( ضعيف کردن اثر بازداری ها	

را آموزش بدهد و چگونه تعیین کند که  را آموزش بدهد، چگونه آن   15 فرآیندی که در آن، معلم تصمیم می گیرد که چه چیزی 
دانش آموزان در یادگیری موفق بوده اند، چه نام دارد؟

4( طراحی آموزشی 3( نقشۀ راه  2( اهداف آموزشی  1( غايت آموزشی 

 16 کدام در مورد روش آموزش برنامه ای صحیح است؟� )آموزگار ابتدايی 96(
2( رقابت زيادی بين فراگيران ايجاد می کند. 1( منفعل شدِن فراگيران را درپی دارد.  

4( افزايش دادِن خالقيت از نقاط قوت آن است. 3( بازخورد، بايد بالفاصله بعد از هر فعاليت ارائه شود. 

روان شناسی رشد 

 17 از نظر فروید، عملکرد مطلوب اخالقی، مستلزم شکل گیری کدام مورد است؟� )آموزگار ابتدايی 1401(
4( فراخود 3( نهاد  2( بُن  1( من 

 18 کودکان که اعمال غلط یا درست را بر اساس پیامدهاي منفي یا مثبت آن ارزیابي و بر این اساس استدالل اخالقي مي کنند، در 

کدام مرحله از رشد اخالقي قرار دارند؟� )آموزگار ابتدايي 97(
2( جهت گيري قرارداد اجتماعي 1( جهت گيري صاحبان قدرت   

4( جهت گيري پسرخوب /دختر خوب 3( جهت گيري تنبيه / پاداش  
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 19 کدام عبارت در مورد مراحل رشد درست است؟
1( رشد و تحوالت در انسان روندی ثابت، مشخص و غير منعطف هستند.

2( انعطاف و شکل پذيری در رشد انسان با افزايش سن، بيشتر می شود
3( دوره های سنی در مسير رشد انسان ارجحيتی بر يکديگر ندارند.

4( رسش به کليۀ عوامل تأثير گذار بر رشد انسان شامل بر عوامل درونی و بيرونی مانند محيط اشاره دارد.

 20 بر اساس کدام ديدگاه، شيرخواران با دستگاه فراگيری زبان که آنها را قادر به گوش دادن و تقليد اصوات و الگوهای صوتی می کند، متولد 
می شوند، بنابراين آنها زبان يادمی گيرند چون دارای ساختار عصب شناختِی زبان هستند؟� )آموزگار ابتدايی 98(

4( شناختی 3( فرهنگی-اجتماعی  2( يادگيری  1( زيست شناختی 

 21 کودکی که قادر است پستانکش را در حالی پیدا کند که مادرش در زمان عدم حضور کودک آن را زیر بالش پنهان کرده، باید 

چند ماهه باشد؟
4( 18 ماهه 3( 12 ماهه  2( 6 ماهه   1( 3 ماهه 

 22 پیاژه براي بیان توانایي کودک از اینکه جرم اشیاء علیرغم تغییراتي که در ظاهر اشیاء  صورت مي گیرد همچنان ثابت مي ماند، 
از کدام اصطالح استفاده کرده است؟� )آموزگار ابتدايي 98(

2( نگهداري ذهني 1( نقشه شناختي   
4( درونسازي 3( عمليات عيني  

 23 در نظریۀ پیاژه »کودک تخیالتش را عین واقعیت می پندارد.« این وضعیت چه نامیده می شود؟

4( ضعف در علّيت 3( تفکر جادويی  2( ساخته پنداری  1( جاندارپنداری 

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

2( پيش عملياتي 1( عمليات صوري   
4( عمليات پساصوري 3( عمليات عيني  

روش ها و فنون تدریس 

)آموزگار ابتدايي 95(  25 »امکان کسب تجارب مستقیم« از مزایاي کدام روش تدریس است؟ �
4( پرسش و پاسخ 3( ايفاي نقش  2( نمايش علمي  1( تلفيقي 

)آموزگار ابتدايي 96(  26 کدام مورد در خصوص روش آموزش برنامه اي، صحیح است؟�
2( رقابت زيادي بين فراگيران ايجاد مي کند. 1( منفعل شدن فراگيران را در پي دارد.   

4( افزايش دادن خالقيت از نقاط قوت آن است. 3( بازخورد، بايد بالفاصله بعد از هر فعاليت ارائه شود. 

 27 اگر یادگیری های قبلی فرد باعث اختالل در یادگیری جدید شود، با چه چیزی مواجه هستیم؟
2( انتقال منفی 1( تعادل يابی  

4( تحليل ساخت شناختی 3( عدم تعادل  
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 28 دانش آموزی فیلم آموزشی درس علوم را بر روی یک وبسایت تماشا می کند و زیر صفحۀ وبسایت، دیدگاه خود را می نویسد. با 
چه نوع ارتباطی مواجه هستیم؟

2( فردی 1( غيرکالمی  
4( دوطرفه 3( يک طرفه   

)آموزگار ابتدايي 96(  29 کدام مورد، در خصوص هدف آموزشي زیر، صحیح است؟�

»دانش آموز بتواند حداقل چهار پادشاه سلسه قاجار را نام ببرد.« 
1( موقعيتي که رفتار بايد در آن مشاهده شود، تعيين نشده است. 

2( رفتار مورد انتظار آن مشخص نيست. 
3( سطح اجراي آن تعيين نشده است. 

4( يک هدف رفتاري کامل است.

 30 کدامیک از انواع روش های تنبیه مؤثرتر است؟
2( تنبيه همراه تشويق 1( توبيخ ماليم  

4( جريمه کردن 3( انزوای اجتماعی  

 31 در کدامیک از مراحل الگوی تدریس فراگیری مفهوم، دانش آموزان خصوصیات نمونه های منفی و مثبت را با یکدیگر مقایسه 
می کنند؟� )آموزگار ابتدايی 1401(

2( تحليل راهبردهای تفکر 1( آزمون فراگيری مفهوم و تحليل راهبردهای تفکر 
4( ارائه اطالعات و شناسايی مفهوم 3( آزمون فراگيری مفهوم  

 32 کدام مورد در خصوص روش آموزش برنامه ای صحیح است؟� )آموزگار ابتدايي 96(
2( رقابت زيادی بين فراگيران ايجاد می کند.  1( منفعل شدن فراگيران را در پی دارد.  

4( افزايش دادن خالقيت از نقاط قوت آن است. 3( بازخورد، بايد بالفاصله بعد از هر فعاليت ارائه شود. 

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی 

)آموزگار ابتدايي 95(  33 کدام مورد، صحیح است؟ �
1( سنجش، همان اندازه گيري با استفاده از انواع آزمون ها است.

2( يافته هاي حاصل از ارزشيابي، برخالف سنجش قابليت تعميم دارند.
3( اندازه گيري بخشي از فرآيند سنجش است.

4( سنجش و ارزشيابي، مستلزم داوري ارزشي هستند.

 34 کدام نوع از ارزشیابی در پایان آموزش انجام می شود؟
2( ارزشيابی تشخيصی 1( ارزشيابی تکوينی  

4( ارزشيابی پاسخگو 3( ارزشيابی تراکمی  

 35 هدف زیر مربوط به کدامیک از سطوح حوزه شناختي است؟

»تقسیم یک عدد صحیح چند رقمي بر یک عدد صحیح چند رقمي دیگر«� )آموزگار ابتدايي 98(
4( آفريدن 3( فهميدن  2( به کار بستن  1( تحليل  
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)آموزگار ابتدايي 96(  36 کدام مورد در خصوص قواعد تهیه سؤال هاي چند گزینه اي، صحیح است؟�
1( گزينه هاي انحرافي را طوري بنويسيد که توجه آزمون شنوندگان با اطالع از موضوع سؤال را به خود جلب کند.

2( تا حّد امکان از متجانس نمودن همه گزينه هاي يک سؤال خودداري کنيد.
3( طول گزينه درست را در سؤال هاي مختلف، يکسان انتخاب کنيد.

4( مطالب اصلي سؤال را به طور کامل در تنه سؤال بنويسيد.

)آموزگاري ابتدايي 99(  37 کدام مورد، از ویژگي هاي سنجش عملکردي نیست؟�
2( تشويق تفکر باز 1( تأکيد بر سنجش غير مستقيم  

4( تأکيد بر کاربست 3( استفاده از مسائل واقعي  

 38 در کدام نوع از سنجش رفتاری، فرد آزمون  شونده، در محیطی در معرض محرک های تشدید کنندۀ رفتار آماج قرار می گیرد و 

رفتارش در آن محیط مورد مشاهده و سنجش قرار می گیرد.
2( سنجش موقعيتی 1( سنجش قياس پذير  

4( سنجش شناختی-رفتاری 3( سنجش نهان يابی  

 39 کدام مورد باعث افزایش پایایي آزمون نمي شود؟� )آموزگار ابتدايي 97(
2( حذف منابع خطاي تصادفي اندازه گيري 1( اضافه کردن تعداد سؤاالت آزمون   

4( اجراي آزمون در يک نمونه همگن 3( حذف سؤاالت ناهمسان  

 40 معلم درس علوم پایه ششم، یک آزمون 25 سؤالي چهارگزینه اي براي دانش آموزان خود طراحي کرده است. تعداد شرکت 
کنندگان آزمون، 40 نفر و تعداد کساني که به سؤال شماره 10 جواب داده اند، 35 نفر است چنانچه 30 نفر به سؤال مذکور پاسخ 
صحیح داده باشند، ضریب دشواري آن کدام است؟� )آموزگار ابتدايي 98(
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