
1 صفحهآزمون تخصصی عنوان شغلی آموزگاری ابتدایی )۱۳۹5(

مواد امتحانیردیف
اصول و فلسفه تعلیم1
روان شناسی پرورشی2
روان شناسی رشد3
روش ها و فنون تدریس4
اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی5

اصول و فلسفه تعلیم:

 کدام فلسفه، درصدد یافتن پیوستگی در تمام قلمرو اندیشه و تجربه است؟ . 	
4( تحلیلی 3( نظری  2( تربیتی  1( تجویزی 

 اساس کدام مورد، اثبات یا رد یک نظریه است؟  . 	
4( مناظره 3( قیاس  2( استقرا  1( تحلیل 

 از نظر کانت، معرفت چگونه شکل مي گیرد؟. 	
1( امري عیني و حاصل درک مستقیم شيء خارجي است.

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

4( نتیجه ارتباط امر خارجي و مفهوم ذهني است.

ظاهر . 	 خود  از  محیط  با  برخورد  در  فرد  که  را  مخصوصي  و  فعال  قواي  وجود  تربیت  و  تعلیم  نظریه  کدام  دیویي،  دیدگاه  از   
مي سازد، مورد غفلت قرار مي دهد؟

2( تعلیم و تربیت به عنوان آمادگي 1( تعلیم و تربیت به عنوان آشکار کردن استعدادها 
4( تعلیم و تربیت و تشکیل یا پرورش قواي ذهني 3( تعلیم و تربیت به عنوان تشکیل ذهن  

 کدام مورد در خصوص قضایاي ارزشي، مطابق نظر طرفداران مکتب تحلیلي، صحیح است؟. 	
2( بیانگر احساسات و تمایالت فرد هستند. 1( قابل بررسي عقالني هستند.  

4( واقعي هستند و ما را از جهان خارج آگاه مي سازند. 3( مانند قضایاي علمي جنبه معرفتي دارند.  

 »دیالکتیک« روش آموزش مورد استفاده در کدام مکتب تربیتي است؟. 	
4( رئالیسم 3( پوزیتیویسم   2( ایده آلیسم  1( پراگماتیسم  

و . 	 آگاهي الزم  کردن  پیدا  در  را  انسان  باید  تربیت  بنابراین،  است.  انسان  به  تربیت، خدمت  عمده  مکتب؛ هدف  کدام  نظر  از   
درست از خویشتن یاري کند؟

4( اگزیستانسیالیسم 3( ایده آلیسم  2( رئالیسم  1( پراگماتیسم  

 کدام مورد در خصوص فلسفه عملگرا صحیح است؟. 	
1( طبیعت انسان، اساسًا جنبه زیستي و اجتماعي دارد.

2( وظیفه فلسفه عبارت است از هماهنگ کردن مفاهیم و یافته هاي علوم مختلف.
3( جهان تصور من است.

4( آنچه در اندیشه نیاید، نمي تواند واقعي باشد.

 عبارت زیر، جزء اصول کدام دیدگاه تربیتی است؟ . 	
ــرای همــه  ــد ب ــز بای ــن، تربیــت نی ــه رقــم وجــود محیط هــای متفــاوت، طبیعــت انســان همــه جــا یکســان اســت، بنابرای »ب

یکســان باشــد.«
4( پیشرفت گرایی 3( بازسازی  2( پایدارگرایی  1( بنیادگرایی 
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 کدام مورد، بیانگر دیدگاه روسو نیست؟. 		
1( تربیت بیش از هر چیز راهي است براي دربند کردن آدمیان.

2( انسان به وسیله سه استاد تربیت میشود : طبیعت، اشیاء و انسان هاي دیگر.
3( تربیت دیني مردود و مضر است.

4( پیشرفت تمدن مایه تباهي اخالقي انسان است.

پرورش . 		 و  آموزش  علمي  روش  بنیانگذاران  از  دیگر،  طرف  از  و  نو  روانشناسي  پیشروان  از  سو،  یک  از  اندیشمند  کدام   
است؟ 

4( پستالوتسي 3( روسو  2( فروید  1( هربارت  

 کدام فیلسوف، از بنیان گذاران »آموزش و پرورش نو« است؟ . 		
4( بیکن 3( دکارت  2( مونتنی  1( کمنیوس 

روان شناسی پرورشی:

 کدام یک از اصول گشتالت بیشتر به موضوع هاي یادگیري و حافظه مربوط است؟. 		
4( بستن 3( دوام خوب	 2( شباهت	 1( مجاورت	

 دانش آموزي نمره باالي خود در امتحان را به »توانایي خود در موضوع درسي« نسبت مي دهد ابعاد اسناددهي او کدام اند؟     . 		
2( بیروني ـ ناپایدار ـ قابل کنترل 1( بیروني ـ پایدار ـ غیر قابل کنترل  

4( دروني ـ پایدار ـ قابل کنترل 3( دروني ـ پایدار ـ غیر قابل کنترل    

 اگر دانش آموزی دارای منبع کنترل درونی باشد، نمرۀ خوب خود در درس ریاضی را به کدام مورد نسبت می دهد؟. 		
2( آسان بودن امتحان 1( مطالعۀ دقیق درس  

4( خوش شانسی 3( ارفاق معلم   

 وقتي دانش آموزي با توجه به زمان در اختیار جهت آماده شدن براي امتحان سرعت مطالعه اش را افزایش مي دهد از کدام . 		
راهبرد فراشناختي استفاده کرده است؟

4( نظارت 3( ارزیابي  2( برنامه ریزي  1( نظم دهي  

 هدف زیر، مربوط به کدام طبقه حیطه شناختي است؟. 		
»از دانش آموز انتظار مي رود که معناي یک بیت شعر حافظ را به زبان ساده بیان کند.«

4( کاربرد 3( دانش  2( تحلیل  1( فهمیدن 

شناختی . 		 راهبرد  کدام  از  می دهد،  آموزش  خود  همکالسی  به  را  شده  آموخته  مطالب  بهتر،  یادگیری  برای  که  دانش آموزی   
استفاده می کند؟ 

2( تکرار و مرور ویژۀ تکالیف ساده 1( بسط و گسترش معنایی ویژۀ تکالیف ساده 
4( تکرار و مرور ویژۀ تکالیف پیچیده 3( بسط و گسترش معنایی ویژۀ تکالیف پیچیده  

 عبارت زیر، بیانگر کدام نوع از انتقال است؟. 		
»فردی که دوچرخه سواری را یاد گرفته است، موتور سیکلت سواری را هم راحت تر یاد می گیرد« 

4( انتزاعی 3( نزدیک  1( سطح باال  2( ناظر به آینده 

 یک معلم علوم در حین تدریس مبحث جاذبۀ زمین، با طرح کدام سوال می تواند به پرورش تفکر واگرا و خالقیت دانش آموزان . 		
خود کمک کند؟ 

2(  چه کسی نیروی جاذبه را کشف کرد؟  1( چه چیزی باعث افتادن اجسام و کشش زمین می شود؟ 
4( وزن اجسام به دلیل وجود چه نیرویی است؟ 3( اگر نیروی جاذبه وجود نداشت، انسان با چه مشکالتی روبرو می شد؟ 

 مضطرب شدن دانش آموز، پس از دیدن سوال های امتحانی، بیانگر کدام نوع از یادگیری است؟ . 		
4( محرک-پاسخ 3( تداعی کالمی  2( عالمتی  1( زنجیره سازی 
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از طریق . 		 این معلم  آموخته اند.  قباًل  را  از مطالب درس جدید  نتیجه رسیده است که دانش آموزان بخش مهمی  این  به   معلم 
اجرای کدام آزمون، این مطلب را دریافته است؟ 

4( جایابی 3( تکوینی  2( رفتارهای ورودی  1( آمادگی 

 بهترین روش برای ارتقای رفتارهای ورودی عاطفی یا ایجاد انگیزه در دانش آموزان، کدام است. . 		
2( رفع کاستی های یادگیری آنها و ارتقای کیفیت آموزش 1( تشویق کالمی و آشنا ساختن آنها با روش های یادگیری 

4( ایجاد رابطۀ صمیمانه توسط معلم وتشویق کالمِی او 3( آشنا کردن آنها با لذت یادگیری و ترغیب کالمی 

مي کند. . 		 پخش  دانش آموزان  براي  آن  از  ناشي  مشکالت  و  هوا  آلودگي  مورد  در  مستند  فیلمي  خود،  درس  در کالس  معلمي   
سپس از آنها مي خواهد تا با یافتن نکات بارز موجود در این فیلم، راه حل هایي براي مسئله آلوگي هوا بیابند. وي از کدام روش تدریس 

استفاده کرده است؟ 
4( سخنراني 3( آموزش اکتشافي  2( بحث گروهي  1( آموزش مستقیم  

 زمانی که معلمی قرار می گذارد، با حل هر 		 مسئلۀ ریاضی، 		.	 نمره خواهد داد، در واقع از کدام برنامۀ تقویتی استفاده . 		
کرده است؟

4( نسبت ثابت 3( زمانی ثابت  2( نسبت متغیر  1( زمانی متغیر 

آورده کم می کند، . 		 به دست  قباًل  که  را  تقویت کننده هایی  از  مقداری  نامطلوب،  رفتار  انجام  به خاطر  دانش آموز  از یک  معلمی   
این معلم، از کدام روش کاهش رفتار استفاده کرده است؟

4( جبران کردن 3( خاموشی  2( جریمه کردن  1( محروم کردن 

روان شناسی رشد:

 در نظر گرفتن انواع احتماالت و فرضیه سازی، مربوط به کدام مرحله رشد شناختی است؟ . 		
4( عملیات انتزاعی 3( حسی-حرکتی  2( پیش عملیاتی  1( عملیات نسبی 

 اینکه کودکی به طور همزمان می تواند کل و جزء اشیاء را ببیند و در مورد آنها استدالل کند، به کدام مورد مربوط است؟. 		

		 . 
4( درون گنجی طبقه ای 3( پایداری شئ  2( نگهداری ذهنی  1( خودمرکزبینی 

به کدام . 		 کند  پیدا  را  بزند و شيء  کنار  را  پارچه  او  و  کنیم  پنهان  پارچه  زیر یک  او در  را در حضور  اگر شيء دلخواه کودکي   
مفهوم دست پیدا کرده است؟

2( خودمیان بیني 1( درون گنجي طبقه اي  
4( طرحواره 3( پایداري شيء  

 این موضوع که کودک بین خود و اشیاي خارجي تمایزي نمي بیند حاکي از کدام مفهوم است؟ . 		
2( خودمیان بیني 1( مرکز گریزي  

4( انطباق 3( برون سازي  

 دختربچه اي که مي گوید که یک برادر دارد، ولي نمي تواند تشخیص دهد که برادر او چند خواهر دارد، تحت تأثیر کدام مفهوم . 		
است؟

4( مرکز گرایي 3( برگشت ناپذیري  2( ساخته پنداري  1( جاندار پنداري 

 اینکه کودک به مادر خود مي گوید »آب میخواهم« یا »بیا« بیانگر کدام نوع گفتار در نظریه ویگوتسکي است؟ . 		
2( اشتراکي 1( اجتماعي  

4( خصوصي 3( دروني  

 به کودکي چند میله پالستیکي داده مي شود و او صرفنظر از اندازه و رنگ، آنها را در یک گروه قرار مي دهد. او در کدام مرحله . 		
از رشد شناختي پیاژه قرار دارد؟ 

2( عملیات صوري 1( عملیات انتزاعي  
4( حسي ـ حرکتي 3( پیش عملیاتي  
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 در کدام مرحله رواني اجتماعي، فرد از خود سؤال مي کند که من کیستم؟. 		
2( کارایي در برابر حقارت 1( هویت در برابر سردرگمي نفس  

4( خودمختاري در برابر شک و شرم 3( ابتکار در برابر احساس گناه  

 نوجواني که هیچ نوع بحراني را سپري نکرده اند در عین حال به اهداف خاصي هم احساس تعهد نمي کنند و افرادي بیخیال . 		
هستند، در کدام حالت هویت قرار دارند؟ 

4( خویشتن یابي 3( پیش رس  2( ابهام  1( کسب شده 

این . 		 نمي دارد.  بر  دست  دخانیات  مصرف  از  همزمان  ولي  مي کند،  راهپیمایي  زیست  محیط  آلودگي  به  اعتراض  در  نوجواني   
موضوع بیانگر کدام ویژگي است؟ 

2( بالتصمیمي  1( خودمحوري  
4( دوگانگي در فکر و عمل 3( توجه به خود  

روش ها و فنون تدریس:

 سؤال زیر، در کدام مرحله از طراحي آموزشي، براي معلم مطرح مي شود؟. 		
»چه وقایع و تجاربي، دانش آموزان را سریع تر و بهتر به هدف هاي آموزشي مي رساند؟« 

2( تحلیل و تنظیم اهداف آموزشي  1( تحلیل و تعیین محتوا، روش و وسیله  
4( تحلیل و تعیین نظام ارزشیابي 3( تحلیل و تعیین موقعیت آموزشي  

 سوال زیر در کدام مرحله از طراحی آموزشی برای معلم مطرح می شود؟. 		
»چگونه باید فعالیت های دانش آموزان را سازمان دهی کرد تا به هدف های آموزشی تعیین شده رسید؟«

2( تحلیل و تعیین نظام آموزشی  1( تحلیل و تعیین محتوی، روش و وسیله 
4( تحلیل و تنظیم اهداف آموزشی 3( تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی  

 عبارت زیر، اشاره به هدف کدامیک از الگوهاي تعامل اجتماعي دارد؟. 		
»بررسي و مطالعه ارزش ها و نقش آن در تعامل اجتماعي و درک فردي از ارزش ها و رفتار«

4( پژوهش اجتماعي 3( بررسي گروهي  2( روش آزمایشگاهي  1( ایفاي نقش 

 کدام مورد از ویژگي هاي روش آموزشي به کمک یادگیري مشارکتي است؟ . 		
2( پاداش فردي  1( داشتن هدف هاي کلي  

4( مسئولیت فردي 3( تشکیل گروه هاي کوچک متجانس  

 »امکان کسب تجارب مستقیم« از مزایاي کدام روش تدریس است؟ . 		
4( پرسش و پاسخ 3( ایفاي نقش  2( نمایش علمي  1( تلفیقي 

 منعطف ترین روش تدریس از لحاظ طراحي، نوع گروه مورد تدریس، مدت زمان و وسایل آموزشي کدام است؟. 		
4( ایفاي نقش 3( نمایشي  2( بحث گروهي  1( سخنراني 

 در کدام روش آموزش، رقابت بین فراگیران ایجاد نمي شود؟ . 		
4( برنامه اي 3( سخنراني  2( پرسش و پاسخ  1( بحث گروهي 

 کدام عامل، بیانگر تفکیک و تمایز روش یادگیری مشارکتی از سایر گروه های کوچک یاددهی-یادگیری است؟ . 		
4( هدف 3( روش  2( محتوی  1( انگیزه 

 در کدام روش تدریس، بیشتر بر اهمیت فرایند یادگیري و کسب معرفت تأکید مي شود؟ . 		
4( سخنراني 3( اکتشافي  2( پرسش و پاسخ  1( تلفیقي 

 معلم از کدام طریق، می تواند رفتارهای مطلوب دانش آموزان را حفظ کند؟. 		
4( شکل دادن 3( سیری یا اشباع  2( تقویت  1( تفکیک پاسخ 

 کدامیک می تواند اولین نشانه از یادگیری محسوب شود؟. 		
2( رفتارهای شفاهی 1( تغییر در عملکرد  

4( تغییر در ساخت شناختی 3( تغییر در ساختارهای ذهنی  
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 متخصصان کدام مکتب تربیتي بر اهمیت و تأثیر برنامه درسي پنهان در تغییر و تحول اندیشه دانش آموزان تأکید دارند؟ . 		
2( ساختن گرایان  1( سنت گرایان  

4( تجربه گرایان مفهومي 3( نومفهوم گرایان  

 مهم ترین کارکرد تدریس مؤثر کدام است؟ . 		
4( انتقال اطالعات 3( ایجاد انگیزه  2( ایجاد عدم تعادل  1( کنترل و هدایت 

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی :

 کدام مورد، صحیح است؟ . 		
1( سنجش، همان اندازه گیري با استفاده از انواع آزمون ها است.

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

4( سنجش و ارزشیابي، مستلزم داوري ارزشي هستند.

 ازکدام نوع ارزشیابی، برای اصالح فرآیند آموزش در طول سال تحصیلی، بیشتر استفاده می شود؟ . 		
4( ورودی 3( پایانی  2( تشخیصی  1( تکوینی  

 انتخاب طرح یا طرح های پژوهشی در کدام مرحله از ارزشیابی انجام می شود؟. 		
2( مرحلۀ تعیین هدف 1( مرحلۀ طراحی  
4( مرحلۀ فرآورده ای 3( مرحلۀ اجرا  

 کدام مورد، از قواعد تصحیح پاسخ هاي سؤال هاي تشریحي نیست؟ . 		
1( تهیه کلید براي سؤال ها قبل از تصحیح

2( تصحیح ورقه به ورقه پاسخ ها
3( تصحیح تمام پاسخ هاي مربوط به یک سؤال در یک جلسه

4( تصحیح مجدد برگه ها توسط همکاران در صورت امکان

 کدام مورد در خصوص نمره گذاري کارپوشه )پورت فولیو( صحیح نیست؟ . 		
1( معلم و دانش آموزان، هر دو در آن مشارکت دارند.

2( مانند آزمون هاي تشریحي، مي تواند تحلیلي یا کلي باشد.
3( عیني و فارغ از سلیقه تصحیح کننده است. 
4( از مقیاس درجه بندي مي توان استفاده کرد.

 در زمان تهیه فهرست وارسي، کدام موارد باید در فهرست گنجانده شود؟ . 		
1( رفتارها و ویژگي هاي مهم ـ غلط هاي متداول

2( رفتارها و ویژگي ها با جزئیات کامل ـ اطالعات فردي
3( ویژگي هاي عملکرد مورد بررسي ـ غلط هاي متداول
4( ویژگي هاي عملکرد مورد بررسي ـ اطالعات فردي

 پاسخ صحیح سؤال گزینه »د« است. ضریب دشواري سؤال کدام است؟ . 		
0/46 )4  0/52 )3  0/21 )2  0/42 )1

 ضریب تمیز سؤال کدام است؟. 		
0/68 )4  0/52 )3  0/48 )2  0/42 )1

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

34 )4  35 )3  26 )2  32 )1

 نتایج آزمون هاي مختلفي که فرد در آنها شرکت کرده، به صورت نمرات استاندارد گزارش شده است، عملکرد فرد در کدام . 		
آزمون، ضعیف تر است؟ 

NCE= 80 )2   SAS=120 )1
T= 60 )4   Z=1/5  )3



6 صفحهآزمون تخصصی عنوان شغلی آموزگاری ابتدایی )۱۳۹5(

 براي حصول روایي محتوایي آزمون، انجام کدام فعالیت، مهم تر است؟ . 		
1( انتخاب تعداد سؤال مساوي از تمام فصول کتاب

2( نوشتن سؤال هاي آزمون بر اساس قواعد سؤال نویسي
3( تهیه جدول مشخصات آزمون

4( تعیین دقیق هدف هاي آموزشي

از محتواي درس و هدف هاي آموزشي براي حصول روایي محتوایي بیشتر در کدام نوع . 		  محدودیت در گنجاندن نمونه کافي 
از آزمون ها دیده مي شود؟ 

2( تشریحي 1( کوتاه پاسخ  
4( چند گزینه اي 3( صحیح- غلط  

محتوایي . 		 روایي  تحلیل  به  شبیه  کار  روش  و  منطق  لحاظ  از  مالک،  به  وابسته  آزمون هاي  سازه  روایي  تعیین  روش  کدام   
است؟  

2( تحلیل آماري : همبستگي  1( تحلیل آماري: تفاوت گروهي  
4( تحلیل منطقي 3( تحلیل عاملي  

 براي محاسبه همساني دروني آزمون هایي با سؤاالت دو ارزشي و چند ارزشي، به ترتیب کدام روش ها مناسب است؟ . 		
2( کودر ریچاردسون ـ الفاي کرونباخ  1( کودر ریچاردسون ـ فرم هاي هم ارز  

4( استفاده از فرم هاي هم ارز ـ بازآزمایي 3( بازآزمایي ـ همساني دروني  


