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اصول و فلسفه تعلیم:

اشاره . 	 تربیت  و  تعلیم  معناي  کدام  به  کنیم،  مقایسه  جدید  تربیت  و  تعلیم  با  و  تحلیل  و  تجزیه  را  قدیم  تربیت  و  تعلیم  اگر   
کرده ایم؟ »تعلیم و تربیت به عنوان .................................« 

4( محتوا 3( نتیجه یا محصول   2( مؤسسه و نهاد  1( عمل یا تأثیر  

دارد. . 	 گذشته  مطالب  ادراک  وضع  به  تامي  بستگي  جدید  موقعیت هاي  هضم  یا  درک  تربیت،  و  تعلیم  مفهوم  کدام  مطابق   
عنوان  به  تربیت  و  »تعلیم  دهد؟  ترتیب  گذشته  امور  با  آنها  ارتباط  به  توجه  با  را  جدید  مطالب  که  است  این  مربي  وظیفه  پس 

  )............................
2( پرورش قواي ذهني 1( تجربه و رشد قضاوت هاي صحیح   

4( تکرار و توجه به گذشته 3( تشکیل ذهن  

 عبارت زیر بیانگر دیدگاه کدام اندیشمند است و ناظر به کدام اصل آموزشي مي باشد؟. 	
ــه  ــه او روش کســب علــم را وقتــي ب ــه او )امیــل( علــم بیامــوزم، غرضــم آن اســت کــه ب ــه ایــن اســت کــه ب »هــدف مــن ن
آن نیــاز داشــت، یــاد بدهــم و او را بــه جایــي برســانم کــه ارزش علــم را بــه درســتي درک کنــد و موجباتــي فراهــم کنــم کــه 

حقیقت را بیش از هر چیز دوست بدارد و طلب کند.« 
2( دیویي - فعالیت 1( پستالوتسي- مفرد   

4( مونشیني- فعالیت 3( روسو- کمال  

 کدام مورد، جزو نقاط قوت روش فلسفی »تحلیل منطقی نیست؟ . 	
1( اعطای صالحیت به دانش آموز

2( آشکار کردن ابهامات و تضادهای استدالل های تربیتی
3( تعلیم مادام العمر به دانش آموز، نه انتقال صرف اطالعات

4( سهیم کردن دانش آموز در آموزش

 از نظر کرشن اشتاینر کدام عامل موجب پروش شخصیت اخالقي فرد مي شود؟ . 	
2( سرمایه هاي اجتماعي 1( ارزش هاي روحاني   
4( سرمایه هاي فرهنگي 3( ارزش هاي اخالقي  

 عبارت روبه رو از کدام فیلسوف تربیت است؟ »آدمي را در تمام مراحل زندگي اش خوشبخت کنیم.«. 	
4( دیویي 3( کالپارد  2( روسو  1( کانت  

 انتقاد زیر به کدام یک از مکاتب تربیتي وارد شده است؟. 	
»اعتقادي به هیچ گونه آسان گیري در رفتار و معیارهاي آموزشي و تحصیلي مدرسه ندارد.« 

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

 مخرج و زیربنای نظریات مربوط به »مدارس کار« مطلوب کدام اصل تربیتی است؟ . 	
2( تفرد 1( حّریت   

4( فعالیت 3( کمال  
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 عبارت زیر با آموزه هاي کدام دیدگاه فلسفي مطابقت بیشتري دارد؟. 	
»هــدف غایــي آمــوزش و پــرورش، زندگــي نیکــو اســت کــه شــامل فعلیــت بخشــیدن اســتعدادهاي بالقــوه انســاني بــر اســاس 

فراینــد خودفرمانــي، خودشــکوفایي و خودســازماني اســت.« 
4( ایده آلیسم 3( پراگماتیسم  2( رئالیسم  1( اگزیستانسیالیسم 

 از دیدگاه »رواقیون« ، »غزالي« و »روسو« به ترتیب، ماهیت طبیعت و سرشت آدمي کدام است؟ . 		
4( شر- خیر- شر 3( خیر- شر- خیر  2( شر- خیر- خیر  1( خیر- شر- شر  

جملۀ »طوری آفریده شده است« در عبارت زیر، اشاره به کدام ویژگی انسان دارد؟ . 		
»آدمی طبعاً قایل به آن است که به صورت اجتماع زندگی کند، یا الاقل طوری آفریده شده است که اجتماعی شود.«  

1( باید خود سرنوشتس را تعیین کند و تحقق خصیصۀ اجتماعی خویش را بر عهده بگیرد.
2( می تواند ناهمواری ها و اختالفات موجود در جامعه را هموار سازد و روح اجتماعی را در خود تقویت کند.

3( برای پیوست به اجتماع، استعدادی خاص دارد و می تواند مطابق با مقررات و چارچوب های آن زندگی کند.
4( می تواند خودش منطبق با شرایط عقالنی خویش در سطح اجتماع سربلند بیرون آید.

 عبارت زیر اشاره به دیدگاه کدام فیلسوف تربیت دارد و در کدام باب بیان شده است؟. 		
»تــو را حقیقــت خــود طلــب بایــد کــرد تــا خــود تــو، چــه چیــزي و از کجــا آمــدي و بــه کجــا خواهــي رفــت و انــدر ایــن منزلــگاه 

به چه کار آمده اي و تو را بهر چه آورده اند و سعادت تو چیست و شقاوت تو چیست و در چیست.«  
2( فارابي- ضرورت تربیت آدمي  1( ابن سینا- امکان تربیت آدمي   
4( غزالي- اهمیت تربیت آدمي 3( خواجه نصیرالدین طوسي- ضرورت تربیت آدمي 

 معلمان به عنوان »روشنفکران عامل و دگرگوني آفرین« بیانگر دیدگاه کدام نظریه تربیتي است؟ . 		
4( مارکسیسم 3( تحلیلي  2( بازسازي اجتماعي  1( نّقادي  

روان شناسی پرورشی:

 مطابق نظر پیاژه کودک از طریق کدام مکانیسم تعادل یابي چیزي را از محیط مي گیرد و آن را جزئي از خود مي سازد؟. 		
4( طرحواره 	 	 3( جذب 2( سازمان	 1( تطابق	

کدام مفهوم زیر در نظریه ویگوتسکي اهمیت تعامل اجتماعي در یادگیري را نشان مي دهد؟. 		
4( گفتار اجتماعي 3( منطقه تقریبي رشد	 2( گفتار خودمحورانه	 1( خودتنظیمي	

 آموزش ساختار بنیادی دانش به کودکان، مورد تأکید کدام نظریه پرداز است؟. 		
4( پیاژه 3( اسکینر	 2( برونر	 1( ویگوتسکی	

 عبارت زیر، بیانگر دیدگاه کدام نظریه سازنده گرایی است؟. 		

»دانش از طریق فعالیت شناختِی انتزاع یا تجرید به دست می آید و انعکاس دنیای بیرونی حاصل از تجربه، آموزش یا تعامل . 		
اجتماعی نیست.« 

4(  روان شناختی 3( رادیکال 	 2( برون زاد	 1( اجتماعی	

 مهمترین دلیل فراموشي اطالعات از حافظه دراز مدت مطابق نظریه یادگیري خبرپردازي کدام است؟. 		
4( رد حافظه 3( مشکالت بازیابي  2( سرکوب  1( تداخل یادگیري  

نداشته . 		 تأخیر  تا  می شود  خارج  خانه  از  زودتر  دقیقه  مدرسه، 		  ناظم  از سرزنش  جلوگیری  دلیل  به  که  دانش آموزی  رفتار   
باشد، مصداق کدام مورد است؟

4(یادگیری اجتنابی 3( تنبیه	 2( جریمه	 1( گریز آموزی	

تأکید بر »حل مسائل واقعی زندگی« مربوط به کدام جنبه از هوش سه بخشی استرنبرگ است؟ . 		
2( تحلیلی 1( آفریننده   
4( عملی 3( موفق  

 عامل انگیزشي مؤثر بر یادگیري معني دار آزوبل کدام است؟. 		
4( شمول 3( سکوسازي	 2( ساخت شناختي	 1( کنجکاوي	
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تالش . 		 به  می توان  الگو  کدام  طریق  از  می شود،  مردود  درس  یک  در  تالش  علی رغم  که  را  دانش آموزی  اسناد،  نظریۀ  طبق   
بیشتر در آینده برانگیخت؟

2( درونی، پایدار و غیرقابل کنترل 1( درونی، ناپایدار و قابل کنترل  
4( بیرونی، ناپایدار و قابل کنترل 3( بیرونی، پایدار و قابل گنترل  

 استرنبرگ، شامل توانایی پرداختن به مسائل و مشکالت زندگی روزانه است؟  . 		
4( تحلیل 3( انتزاعی  2( عملی  1( خاّلق 

 کدامیک از موانع حل مسئله، مانع از اقدام فرد به آزمودن راه حل های تازه و ناآشنا می شود؟ . 		
2( کمبود انگیزش 1( تثبیت کارکردی  

4( آمایه ذهنی 3( ناتوانی در تعریف کردن مسائل  

وی . 		 تحصیلی  پیشرفت  و  یادگیری  اساس  بر  باید  دانش آموز  به   معلم  نمرات  ارزشیابی،  و  سنجش  اصول  از  کدامیک  طبق   
باشد، نه عامل دیگر؟

4( بازخورد 3( انصاف  2( رشد  1( ارتباط 

 کدام مورد در خصوص تنبیه صحیح نیست؟ . 		
1( رفتار تنبیه شده، به محض تضعیف عامل تنبیه کننده، مجددا ظاهر می شود.

2( رفتار تنبیه شده به صورت موقت، از خزانۀ رفتاری فرد پاک می شود.
3( تنبیه کردن، عملی مسری است.

4( تنبیه شده حتی اگر بداند این عمل تنبیه کننده از روی دلسوزی و به خیر و صالح اوست، باز هم از وی احساس انزجار می کند.

 طبق نظریۀ گانیه و بریگز، یادگیری کدام مهارت ذهنی زیر، پیچیده تر و دشوارتر از بقیه است؟. 		
4( مفهوم تعریفی 3( تمیز دادن  2( قاعده  1( مفهوم عینی 

روان شناسی رشد:

 بر اساس دیدگاه رواني- اجتماعي اریکسون کودکان 	 تا 		 ساله درگیر حّل کدام تکالیف رواني- اجتماعي هستند؟. 		
2( هویت در برابر سردرگمي  1( ابتکار در برابر احساس گناه  

4( سختکوشي در برابر حقارت 3( خودمختاري در برابر شرم  

 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؟  

4( الک 3( هال  2( روسو  1( گزل  

از قوانین و مقررات به دلیل ضرورت حفظ نظم جامعه است، ولی در صورت وجود گزینۀ بهتر، . 		  فردی اعتقاد دارد که پیروی 
می توان این قوانین را تغییر داد، با توجه به نظریۀ اخالقی کلبرگ، این فرد در کدام مرحله از رشد اخالقی قرار دارد؟ 

2( مبتنی بر اصول فردی و وجدان 1( مبتنی بر قدرت  
4(  مبتنی بر تأیید اجتماعی 3( مبتنی بر قرارداد اجتماعی  

 بر اساس نظریۀ نقش گزینی اجتماعی سلمن ظرفیت ادراک اجتماعی کودکان تا 	 سالگی چگونه است؟ . 		
1( عالو.ه بر دیدگاه خود، می توانند چمش اندار فردی دیگری را در نظر بگیرند.

2( می دانند دیگران ممکن است، دیدگاه اجتماعی متفاوتی داشته باشند، ولی در حد اندک
3( نمی توانند بین تفسیر خود از یک موقعیت اجتماعی و دیدگاه سایرین تفکیک قائل شوند.

4( دیدگاه اجتماعی فراگیری در زمینۀ تعامل خود و دیگران دارند.

کدام مورد در خصوص تغییرات هویت جنسي در دوره میانسالي، صحیح است؟. 		
1( صفات مردانه در زنان، کاهش و در مردان، افزایش مي یابد.

2( هویت جنسي زنانه تحکیم مي شود ولي هویت جنسي مردانه تضعیف مي شود.

3( هویت جنسي زنانه تضعیف مي شود ولي هویت جنسي مردانه تحکیم مي شود.
4( صفات مردانه در زنان و صفات زنانه در مردان افزایش مي یابد.
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 بر اساس دیدگاه روان پویشی فروید، کدام مورد صحیح نیست؟ . 		
1( تجارب کوکی و انگیزه های ناهوشیار، تأثیر زیادی بر رفتار افراد دارند.

2( افراد از مکانیسم های دفاعی، به طور ناهوشیار برای محافظت از خود در برابر رنج روانی استفاده می کنند.
3( بخش فراخود شخصیت، در نتیجۀ همانند سازی با والدین، سرمشق گیری و آموزش اجتماعی شکل می گیرد.

4( نهاد بر اساس اصل واقعیت به دنبال ارضای امیال غریزی خود است.

 بر اساس کدام دیدگاه، شیرخواران با دستگاه فراگیری زبان که آنها را قادر به گوش دادن و تقلید اصوات و الگوهای صوتی . 		
می کند، متولد می شوند، بنابراین آنها زبان یادمی گیرند چون دارای ساختار عصب شناختِی زبان هستند؟ 

4( شناختی 3( فرهنگی-اجتماعی  2( یادگیری  1( زیست شناختی 

 در مراحل رشد پیش از تولد از هفته دوم بعد از لقاح تا پایان دو ماهگي چه نام دارد؟ . 		
4( پالستوسیت 3( رویاني  2( جنیني  1( نوجنیني 

جنبه . 		 مهمترین  زبان  اکتساب  و  است  اساسي  نقش  داراي  شناختي  رشد  در  زبان  رشد  نظریه پرداز  کدام  دیدگاه  اساس  بر   
رشد کودک است؟ 

4( پیاژه 3( ویگوتسکي  2( گزل  1( گیلیگان  

 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؟ 

2( نگهداري ذهني 1( نقشه شناختي   
4( درونسازي 3( عملیات عیني  

در . 		 اجتماعي  بلکه محیط  نیست،  تمایل سالمندان  از  ناشي  پیري  دوران  در  اجتماعي  تعامالت  کاهش  نظریه  کدام  اساس  بر   
تأمین فرصت هاي تماس اجتماعي ناتوان است؟ 

4( کناره گیري 3( سازگاري  2( فعالیت  1( همراهي  

 کدام مورد در خصوص تغییرات دوره نوجواني صحیح نیست؟ . 		
2( ترشح هورمون رشد و تیروکسین بیشتر مي شود. 1( توانایي استدالل فرضي- قیاسي کسب مي شود.  
4( نگرش واقع بینانه جایگزین آرمانگرایي مي شود. 3( گرایش به همساالن جنس مخالف افزایش مي یابد. 

روش ها و فنون تدریس:

 در مفهوم یادگیري از کدام طریق زیر، ادراک نتیجه فرآیندهاي داخلي ذهن فرد در تعامل با ایده ها و پدیده هایي هستند که . 		
به وسیله محیط ارائه مي شوند؟

4( شناخت 3( اکتشاف  2( بینش  1( فراشناخت  

 آموزگار کالس پنجم مدرسه X رفتارهاي دانش آموزان خود را در طول روز ثبت مي کند. کدام یک از موارد مشاهده شده زیر . 		
توسط وي در کالس، در مقوله رفتارهاي مشکل آفرین دانش آموزان جزو »رفتارهاي بسیار نامطلوب« قرار مي گیرد؟ 

1( در هنگام حمله از خود دفاع نمي کند. 
2( با صداي بسیار آهسته صحبت مي کند.

3( وقتي به وي گفته مي شود حرکت کن، از حرکت امتناع مي کند.
4( با دیگران تعامل برقرار نمي کند.

 از دیدگاه سنت گرایان عمل گرا، اهداف کلي آموزشي در فرایند برنامه ریزي درسي و تدریس، به ترتیب باید به کدام موارد . 		
زیر تبدیل شوند؟ 

2( خط مشي هاي کلي- اهداف عیني  1( محتوا- فعالیت هاي یادگیري   
4( اهداف عیني- فعالیت هاي یادگیري 3( اهداف رفتاري- محتوا  

فرآیند . 		 در  را  آن  بودن  ناکافی  یا  کارآیی  عدم  عماًل  و  می برد  سوال  زیر  را  دانش آموزان  گذشتۀ  شناختی  ساخِت  که  معلمی   
مواجهه با مسائل جدید نشان می دهد و از آنها در بازسازی و ایجاد ساختارهای جدید شناختی حمایت می کند، کدام کارکرد درونی 

تدریس را محقق کرده است؟ 
2( کنترل، هدایت و تحول  1( ایجاد عدم تعادل در دانش آموزان   

4( ذخیره سازی و اصالح مجدد 3( ایجاد انگیزه  
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مي شود. . 		 دانش آموزان  تحصیلي  پیشرفت  افزایش  موجب  تدریس،  روش  در  انعطاف پذیري  و  تنّوع  پژوهش ها،  نتایج  بنابر   
کدام مورد از موانع و محدودیت هاي این امر است؟ 

1( مقاوم بودن برنامه هاي درسي در مقابل معلم 
2( دخالت معلمان در تعیین برنامه هاي درسي
3( آزادي معلمان در اجراي برنامه هاي درسي

4( استقالل معلمان در ارائه مواد آموزشي کالس درس خود

 کدام مورد از مزایاي آموزش به کمک رایانه نیست؟ . 		
2( امکان روابط متقابل اندیشه ها و اشتراک معني 1( پرورش دادن تخّیل   

4( تنّوع بخشیدن به روش هاي نمایشي 3( کاهش دادن مدت زمان آموزش  

 بیشتر نظریه ها و الگوهای یادگیری، از کدام مورد در فرآیند یادگیری انسان، غفلت ورزیده اند؟ . 		
2( مفاهیم هدف و انگیزه 1( مفهوم خود   

4( نقش و جایگاه معلم 3( موقعیت و محیط یادگیری  

 آنچه که بالک با عنوان »قوانین بازي زبان در کالس درس« از آن نام مي برد، از نکات مشترک کدامیک از روش هاي تدریس . 		
زیر است؟ 

4( پرسش و پاسخ 3( نمایش علمي  2( تلفیقي  1( بحث گروهي  

تنظیم . 		 زیر  موارد  کدام  اساس  بر  باید  معلمان  و  دانش آموزان  فعالیت هاي  آموزشي،  طراحي  در  گام  نخستین  عنوان  به   
شود؟  

2( اهداف آموزشي- نوع یادگیري  1( محتواي آموزشي- روش یادگیري   
4( موقعیت آموزشي- نظام ارزشیابي 3( اهداف کلي- اهداف رفتاري  

 وقتی معلم به جای اینکه به دانش آموز بگوید: »چرا نخواستی تمیز و درست بنویسی؟« به او می گوید: »من نمی توانم دست . 		
نوشتۀ شما را بخوانم، زیرا تمیز ننوشته ای« کدام توصیه را رعایت کرده است؟ 

1( به جای تمرکز بر روی قصد و نّیت، روی رفتار متمرکز شده است.
2( له دانش آموز کمک نموده به جای نتایج، روی فرآیند متمرکز شود.

3( عالوه بر ارائۀ بازخور منفی، عملکرد اشتباه را نیز اصالح نموده است.
4( بازخورد تشویق را برای عملکرد صحیح به کار برده است.

 صاحب نظران تربیتي، بر کدام یک از کارکردهاي نوین پرورش یا تربیت تأکید دارند؟ . 		
1( تفکر انتقادي و القاي اخالقیات پذیرفته شده جامعه 
2( تفکر انتقادي، تحلیل ارزش ها و مهارت هاي گروهي

3( مردم ساالري و اخالقیات پذیرفته شده جامعه
4( القاي ارزش ها، سنت ها و اخالّقیات پذیرفته شده جامعه

 »تأکید بر همبستگي تفکر و یادگیري و پیوند دادن فعالیت هاي کالس با مسائل اجتماعي« از ویژگي هاي کدام دیدگاه تربیتي . 		
است؟

4( نومفهوم گرایي 3( تجربه گرایي مفهومي  2( سنت گرایي عملگرا  1( فرانوگرایي  

 کدام مورد به ترتیب جزو محدودیت هاي روش هاي تدریس سخنراني و بدیعه پردازي است؟ . 		
1( کاهش همکاري متقابل بین دانش آموزان ـ قابلیت کاربرد نداشتن در تمامي رشته ها 

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

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



6 صفحهآزمون تخصصی عنوان شغلی آموزگاری ابتدایی )۱۳۹8(

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی :

 هدف زیر مربوط به کدام سطح از حیطه  هدف هاي یادگیري و آموزشي شناختي است؟. 		
»به خاطر آوردن چگونگي ضرب اعداد دورقمي« 

2( کاربرد دانش فراشناختي 1( تحلیل دانش واقعیات   
4( به یاد آوردن دانش شیوه ها 3( کاربرد دانش مفهومي  

 هدف زیر مربوط به کدامیک از سطوح حوزه شناختي است؟. 		
»تقسیم یک عدد صحیح چند رقمي بر یک عدد صحیح چند رقمي دیگر« 

4( آفریدن 3( فهمیدن  2( به کار بستن  1( تحلیل  

 هدف زیر مربوط به کدام سطح از حوزه عاطفي است؟. 		
ــاع  ــود دف ــي خ ــان همکالس ــد احس ــزرگ، از عقای ــهرهاي ب ــي ش ــکالت ترافیک ــوع مش ــا موض ــي ب ــث گروه ــد در بح »محم

مي کند.«  
4( توجه کردن 3( سازمان دادن به ارزش ها  2( شخصیت پذیرفتن  1( ارزش گذاري  

 کار پوشه هاي مورد استفاده براي آموزش، به کدام منظور تهیه مي شوند؟ . 		
2( تسهیل کار معلم  1( ایجاد مهارت خود ارزشیابي   

4( افزایش تعامل دانش آموز و معلم 3( افزایش اشتیاق یادگیري  
راهنمای سوال:  با توجه به اطالعات زیر، به دو سوال بعد پاسخ دهید

جدول زیر، بیانگر مشخصات یک سوال پنج گزینه اي است که گزینه »ب«، پاسخ صحیح آن است.

گروه قوی )دانش آموز(گروه ضعیف )دانش آموز(گزینه ها

		الف

		ب

		ج

		د

		ه 

 بهترین و بدترین گزینه انحرافي به ترتیب کدام است؟ . 		
4( »الف« و »هـ« 3( »ج« و »د«  2( »هـ« و »الف«  1( »د« و »ح«  

 ضریب تمیز سؤال، کدام است؟   . 		
0/4 )4  0/7 )3  0/5 )2   0/6 )1

 معلم درس علوم پایه ششم، یک آزمون 		 سؤالي چهارگزینه اي براي دانش آموزان خود طراحي کرده است. تعداد شرکت . 		
کنندگان آزمون، 		 نفر و تعداد کساني که به سؤال شماره 		 جواب داده اند، 		 نفر است چنانچه 		 نفر به سؤال مذکور پاسخ 

صحیح داده باشند، ضریب دشواري آن کدام است؟ 
0/62 )4  0/87 )3  0/86 )2   0/75 )1
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 در زیر ضریب دشواري )P( چهار سؤال داده شده است. واریانس کدام مورد بیشتر است؟. 		
الف( 	/	                                              ب( 	/	                                         ج( 	/	                                          د( 	/	  

1( »ب« 
2( »ج«
3( »د«

4( »الف«

پاسخ . 		 داده که 		  پاسخ  به 		 سؤال  پایه ششم که 		 سؤال داشته،  فنّاوري  و  کار  پنج گزینه اي درس  آزمون  در   مهران 
صحیح و 	 پاسخ غلط بوده است. نمره اصالح شده وي در این آزمون کدام است؟ 

21 )1
19 )2
18 )3
27 )4


