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اصول و فلسفه تعلیم:

 کدام مورد در خصوص تشکیل معرفت از طریق عکس العمل مشروط، صحیح است؟. 	
2( تکرار و تمرین، شرط اساسي کسب این نوع از معرفت است. 1( اثر تربیتي این نوع از معرفت، بسیار زیاد است. 

4( نقش و اهمیت زیادي در تغییر رفتار فراگیران دارد. 3( درک و فهم، نقش و جایگاه بسیار مهمي در آن دارد. 

 بنابر کدام دیدگاه تربیتي، قضایاي ریاضي وقتي واقعي هستند که با اصول، تعاریف و امور بدیهي مورد قبول در نظامي معین، . 	
مطابقت داشته باشند؟

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

 عبارت زیر، از مباني کدام مکتب تربیتي است؟. 	
»جهان از یک »خود جامع« تشکیل شده که تمام خودهاي پایینتر، به منزله اجزا یا اعضاي آن هستند.«

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

 استفاده از تجربیات عادي زندگي افراد، به عنوان منبع محتواي مواد درسي، مورد تأکید کدام مکتب تربیتي است؟. 	
4( پراگماتیسم 3( رئالیسم  2( تحلیلي  1( ایدئالیسم 

 فالسفه عملگرا، کدام روش را مطلوب ترین راه کسب معرفت مي دانند؟. 	
4( هوشي 3( الهامي  2( اجتهادي  1( شهودي 

 بنابر دیدگاه کدام دسته از واقعگرایان، »صواب و خطا از درک ما درباره طبیعت ناشي مي شود، نه از اصول دیني«؟. 	
4( قدیم 3( دیني  2( علمي و قدیم  1( علمي 

و . 	 بیندیشد  آنها  درباره  تا شخصاً  مي کند  مواجه  زندگي  در  عملي  مسائل  و  مشکالت  با  را  کودک  روش،  کدام  در  پراگماتیسم   
براي حل آنها بکوشد؟

4( پروژه 3( تجربه شخصي  2( تربیت پیشرفته  1( بینش 

 عبارت زیر، اشاره به کدام روش تربیتي مکتب طبیعت گرایي دارد؟. 	
»اهمیــت ایــن روش تربیتــي کــه ریشــه در دیــدگاه ســقراط دارد، آن اســت کــه توانایــي فهمیــدن را پــرورش مي دهــد و شــوق 

بــه آموختــن را در شــاگرد بیــدار مي کنــد.«
4( تربیت اخالقي 3( حل مسئله  2( تربیت منفي  1( کشف دوباره 

 کدام معلم دانش آموز خود را وادار می کند در مقابل نتایج اعمال خویش مسئولیت بپذیرد و به آنها بپردازد؟ . 	
4( بنیادگرا 3( عمل گرا  2( هستی گرا  1( پایدارگرا 

 به اعتقاد یاسپرس، برنامه ریزی برای آموزش، چه موقع انسان را به بیراهه می برد؟. 		
1( بر اساس اهداف تربیتی بنا نشده باشد.

2( پی در پی و مستمر باشد.
3( به جزئیات فعالیت های آموزشی توجه نداشته باشد.

4( بخواهد همه چیز را در بربگیرد و مطلق باشد.



2 صفحهآزمون تخصصی عنوان شغلی آموزگاری ابتدایی )۱۳۹۹(

 عبارت زیر، بیانگر دیدگاه کدام فیلسوف تربیتي است؟. 		
»آمــوزش و پــرورش بــه راســتي انســاني، بــه معنــاي ســمت دادن هوشــمندانه بــه فعالیت هــاي فطــري در پرتــو امکانــات و 

ملزومــات شــرایط اجتماعــي اســت«
4( مونته سوري 3( دیویي  2( دورکیم  1( دکرولي 

 در نظام آموزشي مونته سوري، مسئولیت آموزش و پرورش کودک، تا حد امکان بر عهده کیست؟. 		
4( معلم 3( والدین  2( خود کودک  1( جامعه 

روان شناسی پرورشی:

 کدام مورد در خصوص مفهوم »یادگیري«، صحیح است؟�. 		
2( یادگیري، نتیجه عملکرد است. 1( یادگیري، همیشه جنبه عمدي دارد و اتفاقي رخ نمي دهد.	

4( تفکر و یادگیري، دو فرایند کاماًل مشابه هستند. 	 3( هر نوع یادگیري به تغییر مي انجامد.	

 کدام مورد، از اهداف اقدام پژوهي نیست؟�. 		
1(رفع مشکالتي که در موقعیت هاي خاص تشخیص داده شده اند یا بهبود دادن آنها

2(افزودن رویکردهاي تازه آموزش و یادگیري به نظام جاري
3(بررسي و رفع مسائل زیربنایي و بنیادي نظام آموزشي یک کشور یا منطقه

4(فراهم آوردن یک روش حل مسئله در کالس درس که از روش کنوني برتر باشد.

و . 		 خودگردانی  برای  پیش دبستانی،  کودکان  در  خود(  با  کردن  )صحبت  خصوصی  گفتار  اندیشمند،  کدام  دیدگاه  اساس  بر   
هدایت است و با افزایش سن به گفتار درونی تبدیل می شود.

4( بندورا 3( پیاژه	 2( ویگوتسکی	 1( مونته سوری	

 رفتار دانش آموزي که براي جلوگیري از ابتال به بیماري کووید ـ 		، قبل از حاضر شدن در کالس درس، ماسک میزند، اشاره . 		
به کدام مورد دارد؟ �

4( تقویت جانشیني 3( گریز آموزي  2( تمیزآموزي	 1( یادگیري اجتنابي	

 کدام نظریه سازنده گرایي، بیشترین تأکید را بر نقش یادگیرنده در ساختن دانش دارد؟�. 		
4( رادیکال 3( روانشناختي  2( اجتماعي  1( برون زاد 

 کدام مورد، در خصوص مقایسۀ مقدار پاسخی که قبل از وقوع خاموشی رفتار پاسخگر و کنشگر رخ می داده و مقدار پاسخی . 		
که بعد از بازگشت خود به خودی رخ می دهد صحیح است؟

»مقدار پاسخ بعد از بازگشت خود به خودی رفتار، نسبت به قبل از خاموشی .......... .«
2( تفاوتی ندارد. 	 1( بسیار کمتر است.	

4( بسیار بیشتر است. 3( قابل پیشبینی نیست و بستگی به شدت خاموشی دارد.	

 براساس کدامیک از قوانین نظریه گشتالت، احتمال به یاد آوردن خاطرات قدیمي تر و دورتر، کمتر است؟. 		
4( شباهت 3( مجاورت	 2( ادامه خوب	 1( بستن یا تکمیل	

 کدام مورد، جزو کاربردهاي آموزشي نظریه یادگیري مشاهده اي بندورا نیست؟. 		
2( معني دار کردن مطالب یادگیري 1( نیرومند کردن یا ضعیف کردن اثر بازداري ها	

4( تشویق رفتارهاي قباًل آموخته شده 	 3( ایجاد پاسخ هاي هیجاني	

 همزمان بودن پردازش اطالعات در هر سه حافظه حسي، کوتاه مدت و درازمدت، دیدگاه کدام نظریه است؟. 		
4( رمز دوگانه 3( پردازش توزیع موازي  2( سطوح پردازش  1( خبرپردازي 

 دانش آموزي که ترجیح مي دهد داستان ها و شعرهاي دیگران را حفظ کند، داراي کدام سبک تفکر است؟�. 		
4( اجرایي 3( قانونگذارانه  2( قضایي  1( خالقانه 

 کدام مورد، از ویژگي هاي دانش آموزان داراي سبک یادگیري نابسته به زمینه یا مستقل از زمینه است؟ . 		
2( موفق در یادگیري و یادآوري مطالب داراي جنبه اجتماعي 1( داراي انگیزه دروني  

4( نیازمند هدایت و راهنمایي معلم 3( تمایل به انجام فعالیت هاي گروهي  
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 عبارت زیر، از توفیق هاي تحولي کدام یک از مراحل نظریه رشد شناختي پیاژه است؟�. 		
»کودک، گول ظاهر چیزها را نمي خورد و از عملیات ذهني خود براي استدالل استفاده میکند.«

4( پیش عملیاتي 	 	 3( عملیات صوري 2( عملیات عیني	 1( حسي ـ حرکتي	

 »اثر رابینهود«، از نقاط ضعف کدام نظریه یادگیري است؟�. 		
4( اکتشافي 3( آموزش برنامه اي  2( در حد تسلط  1( بحث گروهي 

با . 		 اما  نمي دهند،  از خود نشان  یادگیري  براي  اغلب مشاهده میشود که دانش آموزان در طول سال تحصیلي، کوشش زیادي   
نزدیک شدن به امتحانات پایان ترم، فعالیت خود را بیشتر مي کنند. این مسئله، ضعف کدام برنامه تقویت را نمایان میسازد؟�

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

روان شناسی رشد:

تأکید . 		 رفتار  توضیح  و  تبیین  در  ناهشیار  انگیزه هاي  و  کودکي  دوران  تجارب  اهمیت  بر  روان شناسي،  رویکردهاي  از  کدامیک   
مي کند؟

4( شناختي 3( رفتاري  2( روان پویش  1( انسانگرایي 

 مطابق با نظریه اریکسون، ناتواني در حل بحران در کدام مرحله از رشد باعث ایجاد سردرگمي در نقش مي شود؟. 		
4( میانسالي 3( نوجواني  2( کودکي  1( سالمندي 

 کدام نظریه پرداز، به مفهوم دوره هاي حساس یا زمان هاي برنامه ریزي شده ژنتیکي که در خالل آنها، کودک مشتاق و آماده . 		
یادگیري و تسلط یافتن بر تکلیف معیني است، تأکید داشت؟

4( مونته سوري 3( ماهلر  2( فروید  1( واتسون 

نظم . 		 حفظ  دلیل  به  مقررات  از  اطاعت  که  مي رسد  باور  این  به  فرد  اخالقي،  رشد  از  کدام سطح  در  کلبرگ،  نظریه  براساس   
اجتماعي ضروري است. اما در صورت وجود گزینه هاي بهتر، مي توان مقررات را تغییر داد؟

4( قراردادي 3( بین قراردادي  2( پیش قراردادي  1( پس قراردادي 

 در خصوص نظریه چامسکي درباره رشد زبان، کدام مورد صحیح است؟. 		
1( زبان از تصاویر ذهني نشأت مي گیرد که نتیجه مستقیم رشد شناختي است.

2( زبان از طریق تقلید، شرطي سازي و تقویت آموخته مي شود.
3( کودکان، استعداد یادگیري زبان در سني معین را به ارث مي برند.

4( کودکان از طریق تعامل با محیط، قواعد و ساختار زبان را یاد مي گیرند.

استفاده مي کنند، چه . 		 در محیط  موقعیتي خاص  با  مقابله  براي  آنها  از  افراد  که  تفکر  اصلي  الگوهاي  پیاژه  نظریه شناختي  در   
نام دارد؟

4( طرحواره 3( برونسازي  2( درونسازي  1( تعادل 

 براساس دیدگاه کدام اندیشمند، گفتار خصوصي )صحبت کردن با خود( در کودکان پیش دبستاني براي خودگرداني و هدایت . 		
است و با افزایش سن، به گفتار دروني تبدیل مي شود؟

4( مونته سوري 3( بندورا  2( پیاژه  1( ویگوتسکي 

 کودکان در سنین 	 تا 		 سالگي، از لحاظ ترجیح دوستي با همتایان، چگونه هستند؟. 		
1( از دوستي و همراهي با دیگران اجتناب مي کنند و منزوي هستند.

2( با افراد هم جنس، دوستي و همراهي دارند.
3( بدون توجه به جنس، با دیگران همراهي مي کنند.

4( از دوستي و همراهي با جنس مخالف استقبال مي کنند.

 در کدام مرحله از رشد شناختي، کودکان مي فهمند که اگر آب موجود در یک لیوان بلند را در یک لیوان پهن تر بریزند، مقدار . 		
آب تغییر نمي کند؟

4( پیش عملیاتي 3( حسي ـ حرکتي  2( عملیات صوري  1( عملیات عیني 
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 طبق نظر کوبلر ـ راس، اولین واکنش افراد محتضر )در آستانه مرگ(، بعد از آگاهي از جدي بودن مرگشان چیست؟. 		
4( خشم 3( چانه زني  2( انکار  1( افسردگي 

 کدام مورد صحیح است؟. 		
1( هوش متبلور، شامل ظرفیت حافظه فعال و سرعت پردازش اطالعات است.

2( هوش سیال، تا میانسالي افزایش مي یابد.
3( هوش متبلور، تا اواخر بزرگسالي افزایش مي یابد.

4( هوش سیال، شامل آگاهي، تجربه انباشته و قضاوت درست است.

 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.

 نوجواناني که معتقد هستند واقعیت مطلق، همیشه دست یافتني است و در نتیجه، متعصب و انعطاف ناپذیر هستند، در کدام . 		
وضعیت هویتي از نظر مارسیا قرار دارند؟

4( پراکندگي 3( ضبط  2( وقفه  1( کسب 

روش ها و فنون تدریس:

 هدف زیر، در کدام سطح از حیطه شناختي قرار مي گیرد؟. 		
»دانش آموز بتواند درباره سهراب سپهري و ویژگي هاي شخصیتي او، دو دقیقه صحبت کند.«

4( تجزیه و تحلیل 3( کاربرد  2( درک و فهم  1( ترکیب 

از کدام روش مي تواند . 		 نماید،  ایجاد  را در دانش آموز  تازه اي  براساس نظریه شرطي شدن فعال، معلمي که مي خواهد رفتار   
این کار را انجام دهد؟

4( جریمه کردن 3( تقویت مثبت  2( تفکیک پاسخ  1( تعمیم و تمیز 

آزمون درس علوم تجربي، در صورت نسبت دادن شکست . 		 با شکست خوردن در  پایه ششم  بنابر نظریه اسناد، دانش آموز   
خویش به کدام مورد، کوشش خود را رها نمي کند؟

4( تالش نکردن 3( عدم توانایي  2( مشکل بودن وظیفه  1( شانس بد 

 معلمي که قصد نوشتن هدف رفتاري را دارد، از کدام فعل زیر، مي تواند استفاده کند؟. 		
2( درک کند 1( تمایل پیدا کند  

4( پیش بیني کند 3( آشنا شود  

 کدام مورد در خصوص مفاهیم »آموزش« و »پرورش« صحیح است؟. 		
1( هدف هاي پرورشي، دقیق تر و مشخص تر از هدف هاي آموزشي هستند.

2( آموزش، همان پرورش است.
3( آموزش، وسیله اي است براي پرورش

4( هدف هاي آموزشي، دیررس تر از هدف هاي پرورشي هستند.

 کدام مکتب تربیتي، به دلیل اینکه معلم را یک عامل مسلط بر محیط و ایجاد کننده موقعیت یادگیري مي داند، نگاهي ارزشمند . 		
به معلم و برنامه درسي دارد؟

4( تجربه گرایي مفهومي 3( نومفهوم گرایي  2( سنت گرایي عمل گرا  1( پیشرفت گرایي 

 عبارت زیر، به ترتیب، بیانگر کدام الگوي آموزشي است و در کدام رویکرد قرار مي گیرد؟. 		
»موضــوع یــا مطلبــي کلــي اســت کــه در آمــوزش یــک درس جدیــد ارائــه مي شــود تــا بــه وســیله آن، بیــن مفاهیــم جدیــد و 

ســاخت شــناختي یادگیرنــده، ارتبــاط برقــرار شــود.«
2( مهارت آموزي ـ شاگرد محور 1( پیش سازمان دهنده ـ مستقیم  

4( مهارت آموزي ـ مستقیم 3( پیش سازمان دهنده ـ شاگرد محور  
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 معلم درس مطالعات اجتماعي پایه ششم، در مقدمه تدریس خود به قسمت هاي بسیار مهم درس که ممکن است سوال هاي . 		
امتحاني از آنها طرح شود، اشاره مي کند. وي از کدام روش جلب توجه استفاده کرده است؟

2( استفاده از پیش سازمان دهنده 1( فراهم کردن سرنخ انگیزشي  
4( شناخت عالیق و خواسته هاي دانش آموزان 3( بیان صریح هدف ها  

 دانش آموزي که در جست و جوي توجه، حمایت و تأیید است، کدام رفتار مشکل آفرین را دارد؟. 		
2( عدم موفقیت در تعامل با سایر دانش آموزان 1( ناتواني در ارائه رفتار مستقل  

4( قصور از توجه کردن 3( عدم توافق درباره قواعد مواظبت و برانگیختگي 

روش . 		 کدام  از  شوند،  بهره مند  قضاوت«  در  نکردن  عجله  و  »فراخ اندیشي  مزیت  از  او  دانش آموزان  مي خواهد  که  معلمي   
تدریس بهره مي گیرد؟

4( تلفیقي 3( سخنراني  2( کاوشگري  1( نمایش علمي 

 چنانچه معلمي قصد استفاده از روش تدریس »پرسش و پاسخ« را داشته باشد، باید بداند که این روش، کدام ویژگي زیر . 		
را دارد؟

2( اعتماد به نفس دانش آموز را خدشه دار مي کند. 1( نیازي به مهارت معلم ندارد.  
4( تفکر خالق را سرکوب مي کند. 3( در همه دروس، قابل اجرا نیست.  

قرار . 		 دانش آموز  اختیار  در  اجتماعي  و  میان فردي  براي حل مسائل  به فردي  دارد، فرصت هاي منحصر  معلمي که قصد  براي   
دهد، استفاده از کدام روش تدریس مناسب است؟

4( بدیعه پردازي 3( ایفاي نقش  2( پرسش و پاسخ  1( تلفیقي 

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی :

 در کدامیک از مقیاس هاي اندازه گیري زیر، تمامي چهار عمل ریاضي مجاز است؟. 		
2( نسبي 1( ترتیبي و فاصله اي  

4( ترتیبي، فاصله اي و نسبي 3( فاصله اي و نسبي  

 الگوي ارزشیابي هدف آزاد، توسط کدام صاحب نظر و به کدام منظور ارائه شده است؟. 		
2( استافل بیم ـ مکمل ارزشیابي مبتني بر هدف 1( استافل بیم ـ جانشین ارزشیابي مبتني بر هدف 

4( اسکریون ـ مکمل ارزشیابي مبتني بر هدف 3( اسکریون ـ جانشین ارزشیابي مبتني بر هدف 

 هدف زیر مربوط به کدامیک از سطوح حیطۀ شناختي است؟. 		
»تعیین ارزش های مذهبی نویسندۀ یک مقاله، از محتوای مقالۀ او دربارۀ اخالق« 

4( به کار بستن 3( ترکیب کردن  2( تحلیل کردن  1( ارزشیابی کردن  

 کدام مورد، از ویژگي هاي سنجش عملکردي نیست؟. 		
2( تشویق تفکر باز 1( تأکید بر سنجش غیر مستقیم  

4( تأکید بر کاربست 3( استفاده از مسائل واقعي  

 در سوال زیر، از کدام مقیاس استفاده شده است؟. 		
ــر  ــرار دادن عالمــت  ب ــا ق ــد؟ )ب ــي مي کنی ــه ارزیاب »ســوال: کیفیــت کار دانش آمــوز را در انجــام تکالیــف درس ریاضــي چگون

روي خــط مربوطــه مشــخص کنیــد.(«
1( گروه سنجي

2( درجه بندي نگاره اي توصیفي
3( درجه بندي عددي

4( افتراق معنایي
ضعیف	است	و	
اشتباهات	آن،	

زیاد	است

قابل	قبول	است،	
اما	نیاز	به	نظارت	

زیاد	دارد

خوب	است	اما	
کمی	نیاز	به	
نظارت	دارد

خیلی	خوب	
است



6 صفحهآزمون تخصصی عنوان شغلی آموزگاری ابتدایی )۱۳۹۹(

 کدام مورد در خصوص نحوه نوشتن گزینه هاي انحرافي براي آزمون هاي چند گزینه اي، صحیح است؟. 		
1( از نظر طول واژگان، ساختار جمله و پیچیدگي، متفاوت با گزینه درست باشند.

2( براي تهیه آنها، از غلط هاي معمول دانش آموزان استفاده نشود.
3( از لحاظ محتوایي، متجانس و شبیه به گزینه درست سوال باشند.

4( توانایي گمراه کردن پاسخ دهندگان مسلط بر موضوع را داشته باشند.

 با استفاده از سوال تشریحی زیر، کدام هدف را می توان سنجید؟. 		
»در تعیین رفتار انسان ها، طبیعت بیشتر نقش دارد یا تربیت؟ نظر خود را با ذکر دلیل، توضیح دهید.« 

4( ارزشیابی دانش مفهومی 3( آفریدن دانش مفهومی  2( به کار بستن دانش روندی  1( فهمیدن دانش مفهومی  

 کدام مورد از ویژگي هاي روش مصاحبه به عنوان یکي از روش هاي گردآوري اطالعات است؟. 		
2( زمان بر بودن و هزینه باال 1( قدرت باالي تعمیم اطالعات جمع آوري شده با این روش 

4( آسان بودن تعبیر و تفسیر اطالعات 3( عدم نیاز به افراد مجرب در اجرا  

 کدام مورد در خصوص استفاده از روش یادداشت هاي روزانه براي سنجش عواطف دانش آموزان، صحیح است؟. 		
1( استفاده از آن دشوار و پرهزینه است.

2( نتایج آن کاماًل قابل اعتماد است و داده هاي حاصل از آن، عینیت الزم را دارند.
3( شناسایي روش ها و راهبردهاي یادگیري دانش آموزان را نیز ممکن مي سازد.

4( توانایي سنجش احساس ها و عواطف دانش آموزان را ندارد.

گزینه . 		 بهترین  است،  آن  صحیح  پاسخ  »ب«،  گزینه  که  مي دهد  نشان  را  گزینه اي  پنج  سوال  یک  مشخصات  زیر،  جدول   
انحرافي، کدام است؟

1( »الف«
2( »ه «
3( »ج«
4( »د«

گروه ضعیفگروه قویگزینه ها
		الف
		ب
		ج
		د
		ه 

 جدول زیر، بیانگر مشخصات یک سوال چهارگزینه اي آزمون نهایي درس علوم تجربي پایه پنجم است. به ترتیب، ضریب . 		
تمیز این سوال کدام است و توانایي آن در جدا کردن آزمون شوندگان قوي و ضعیف چگونه ارزیابي مي شود؟

1( 0/35- ، باال
2( 0/1 - ، پایین
3( 0/35 + ، باال
4( 0/1+ ، پایین

تعداد پاسخ های صحیحتعداد گروهگروه
			قوی

			ضعیف

 بهترین و دقیق ترین روش محاسبه همبستگي بین دو متغیر، کدام است؟. 		
2( گشتاوري پیرسون  1( في  

4( دو رشته اي 3( رتبه اي اسپیرمن  


