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 گرايان چيست؟ . هدف تعليم وتربيت از نظر پيشرفت1

 اي و بازرگاني در دورة دبيرستان تنظيم دروس عملي و نظري و فني و حرفه الف.  

 پرورش ذهن و توسعة عقل ب.  

 كردن فكر روشن ج.  

  خواندن، نوشتن و حساب كردن در دورة ابتدايي ايجاد مهارت در د.  
 رود؟ اي از وجود بيماري است، چه موقع زير سوال مي . اهميت اين ادعا كه انتخاب شغل معلمي براساس ميل ناخودآگاه و نشانه2

 دهد، مغاير باشد. داليل بيان شده، با آنچه شخص انجام مي الف.  

 داشته باشد. انگيزة ناخودآگاه قابل تحسيني وجود ب.  

 داليل ارائه شده از طرف شخص كافي نباشد. ج.  

  اي براي انتخاب شغل ارائه شود. داليل آگاهانه د.  
 ها و خصوصيات علم پزشكي و آموزش و پرورش، كدام گزينه صحيح است؟ . در خصوص مقايسة ويژگي3

 رسيد. ان نميدهد كه هرگز به فكرش آموزش و پرورش مردم را در مسيرهايي قرار مي الف.  

 در آموزش و پرورش در مورد غايت كيفيات مطلوب، اتفاق نظر وجود دارد. ب.  

 شود. ها مي تربيت به معني اعم، فقط شامل انسان ج.  

  ها اتفاق نظر وجود ندارد. در ميان پزشكان در مورد سالمتي جسمي انسان د.  
 كنند، چه نوع تعاريفي هستند؟ مي . اصطالحي را كه اشخاص مختلف، براساس نظر شخصي خود تعريف4

  توصيفي و تجويزي د.  توصيفي ج.  اي برنامه ب.  دستوري الف.  
 ؟غلط است. در مورد دانش كاربردي يا مستقل بودن آموزش و پرورش، كداميك از عبارات زير 5

 دانشي را كاربردي گويند كه هر برنامه بر فعاليتي كاربردي مبتني باشد. الف.  

دي در مورد آموزش و پرورش، به اين معني است كه مادة درسي مستقلي به نام آموزش و پرورش وجود دانش كاربر ب.
 ندارد.

اگر بگوييم در برنامة تربيت معلم، به استثناي تدريس عملي و كارورزي، دروس ديگر حذف شوند، با كاربردي بودن  ج.  
 آموزش و پرورش مطابقت دارد.

  بردي است.آموزش و پرورش، دانشي كار د.  
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 . ويژگي تفكر تربيتي چيست؟6

    تنها به استفاده از الگوهاي متداول، گرايش دارد. الف.  
 كاوش و بررسي الگوها به منظور توضيح و تصريح معاني مفاهيم است. ب.  

 ها، سروكار دارد. با توصيف و تبيين روش ج.  

 ها است. دادن روش انديشيدن در بارة توسعه د.  

 شود؟ اخالقي آموزش و پرورش، از كجا ناشي مي. بعد 7

 نظام متداول اجتماعي ب.  شناختي نظام متداول اجتماعي ـ روان الف.  

 قواعد آموزش و پرورش د.  ها پذيرش بدون چون و چراي روش ج.  

 . كدام گزينه صحيح است؟8

 بردن به منظور ارسطو از دانش، مهم است. براي مربي، پي الف.  

 وجود آمده است. شناسي، به شناسي و جامعه شناسي، زيست پرورش بر اثر علم علم روانآموزش و  ب.  

 شناسي هر گز بدون آموزش و پرورش وجود نداشتند شناسي و جامعه شناسي و زيست روان ج.  

 گيرد. فرد، عمل تدريس را تنها ازطريق تدريس كردن، ياد مي د.  

 ية تربيتي است؟هاي زير بيانگر يك نظر. كداميك از گزينه9

    اند. حال وجود نداشته تجويز فرايندهايي كه تابه الف.  
 شناختي و الگوهاي رفتاري موجود. توصيف فرايندهاي روان ب.  

 تبيين ماهيت يك فرايند طبيعي ج.  

 برقراري قواعد تجربي ميان انگيزش و يادگيري د.  

 . در نظرية رشد، بازده نهايي چيست؟10

 يك نوع انسان ب.    تربيتشناسي  روان الف.  

 مشخص كردن مراحل رشد د.    يك نوع تفكر ج.  

 يعني چه؟» شناختي . مغالطة روان11

 تر صورت گسترده دادن مطالب و مفاهيم به بسط الف.  

 شناختي محدود كردن چيزهاي آموختني به تعدادي از مفاهيم روان ب.  

 شدن توصيف موانع بر سر راه چگونه ج.  

 شدن، به تعدادي از مفاهيم كلي چگونه كردنِ مشخص د.  
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 برنامة درسي و برنامة رشدي چه مفهومي دارند؟» الكايند«. از نظر 12

 كند. برنامة رشدي، شامل موضوعات درسي معين هستند كه بهترين روش تدريس را به ما روشن مي الف.  

 كند. هر دو را يكسان تلقي مي ب.  

 هاي درسي مدرسه است. تحليل و داوري در مورد برنامهبرنامة رشدي، ابزاري براي  ج.  

 كنند. برنامة درسي شامل مفاهيمي هستند كه كودكان كم و بيش، كسب مي د.  

 از كيست؟» تواند هدفي فراسوي خود داشته باشد. آموزش و پروش، نمي« . اين گفته كه: 13

 افالطون د.  ديويي جان ج.  ارسطو ب.  راجرز الف.  

شوند و مسائل آن علم براساس آن اصول اثبات  قضايا و احكام نظري كه بدون استدالل و برهان در علمي پذيرفته مي. مجموعة 14
 شوند، به چه نوع اصولي موسومند؟ مي

 متعارفه د.  بديهي ج.  متداول ب.  موضوعه الف.  

 نيازهاي انسان كدامند؟» پرسكات«. به نظر 15

 فيزيولوژيك، اجتماعي، تكاملي ب.  روه، احترام، خوديابيفيزيولوژيك، ايمني، تعلق به گ الف.  

 خوديابي، احترام، ايمني د.    ايمني، اجتماعي، خوديابي ج.  

 . كدام گزينه بر خالف نظر تافلر است؟16

 موج سوم، همان تغيير است كه به بقية زندگي ما نظم خواهد داد. الف.  

 ست.بحران، همة سطوح جوامع صنعتي را فرا گرفته ا ب.  

 اند. هاي صنعتي به بحران دچار شده اكنون نظام ج.  

 بازي صنعت در كشورهاي صنعتي آغاز گرديده است. د.  

كداميك » شود، كدام است وكدام ارزش، برترين است اي كه امر آموزش و پرورش در آن واقع مي ماهيت جامعه«. اين سوال كه: 17
 دهد؟ اين سوال ميهاي گزينش اهداف، پاسخ مناسبي را به  از مالك

 هاي درسي اصحاب علم و نويسندگان كتاب ب.  فلسفة آموزش و پرورش الف.  

 شناسي يادگيري روان د.    آموزان دانش ج.  

 هاي آموزش و پرورش مطابقت دارد؟ بردن به خويشتن خويش، با كداميك از اصول هدف . پي18

 روحي معنويت و تربيت ب.  آشنايي و اشتراك در تمدن انساني الف.  

 توجه به استعدادها و شخصيت فردي د.  كسب موقعيت اجتماعي و شغلي ج.  

هاي آموزش و پرورش  . استفاده از علوم و فنون و تجربيات مفيد ديگران و ترغيب افراد به پژوهش، جزو كداميك از هدف19
 باشد؟ مي

 اجتماعي د.  فرهنگي ج.  ايماني و اخالقي ب.  سياسي الف.  
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ضر دو جريان مهم كه لزوم توجه به كودك، كشف و شناخت مراحل مختلف رشد او و اتخاذ تدابير تربيتي با آن . در عصر حا20

 مراحل را باعث گرديد، كدامند؟

 دادن به مربي و متربي توجه به معني و مفهوم رشد كودك و اهميت الف.  

 اسي.شن شناسي و زيست روان ظهور دانشمندان بزرگ تربيتي و پيشرفت دانش ب.  

 شناسي و نظرات ژان پياژه پيشرفت روان ج.  

 شناسي كودك انقالب صنعتي و پيشرفت روان د.  

 باشد؟ هاي زير در مورد اصول و قوانين رشد، غلط مي . كداميك از گزينه21

 نداشتن آهنگ و سرعت يكنواخت ب.  يكسان نبودن سرعت رشد در افراد انساني الف.  

 تدريجي بودن رشد د.    مداوم نبودن رشد ج.  

 . در مورد سخن گفتن كودكان، كدام گزينه صحيح است؟22

 گفتن نقش مهمي دارند. تقليد و پاداش و تنبيه هم در سخن الف.  

 گفتن، رابطة غيرمستقيمي با هوش دارد. سخن ب.  

 مدرسه اولين معلم زبان طفل است. ج.  

 كنند. اطفال در پرورشگاه، ديرتر شروع به تكلم مي د.  

 . تا چند سالگي، رشد دستگاه اعصاب در كودكان بسيار سريع است؟23

 6 د.  5 ج.  4 ب.  7 الف.  

 . عواطف كودكان، پس از چند سالگي، تقريباً شبيه حاالت بزرگسالي را دارد؟24

 6 د.  4 ج.  3 ب.  5 الف.  

 هاي زير، مختص دورة اول كودكي است؟ . كداميك از ويژگي25

  پردازند. هاي انفرادي مي به بازي در اين دوره بيشتر الف.  
 حسادت در اين دوره وجود ندارد. ب.  

 كودك قبل از اين دوره به بزرگساالن متكي است. ج.  

 رسد. هاي واقعي به اوج خود مي ميل به داستان د.  

 . در مورد بازي و كار، گزينة صحيح كدام است؟26

 حساب آيد. بازي به ممكن است عملي براي كسي كار و براي شخصي ديگر الف.  

 شود. كس، بازي تلقي مي ها براي هميشه و همه برخي فعاليت ب.  

 باشد. بازي فعاليت غير جدي است و داراي ارزش اخالقي مي ج.  

 گيرد. شود كه براي منظور خاصي انجام مي هايي اطالق مي بازي به فعاليت د.  
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 ؟رود كامل مي. ادراك اجتماعي كودك از چه سني به سرعت رو به ت27

 قبل از سه سالگي ب.  از شش سالگي به بعد الف.  

 از پانزده سالگي به بعد د.    قبل از نه سالگي ج.  

 دهند؟ . پايه و اساس تفكر منطقي در كودكان را چه عواملي تشكيل مي28

 رشد زبان و عواطف ب.  درك مفاهيم زبان و زمان الف.  

 و وزن متعادل توان جسمي د.  درك مفاهيم زمان ومكان ج.  

 . از نظر پياژه، گفتار كودكان در دورة دوم كودكي چه حالتي دارد؟29

 پندارگرا د.  شخصي نگر ج.  اجتماعي شده ب.  خودمداري الف.  

 سالگي) است؟ 16تا  11هاي زير مربوط به دورة نوجواني(از  . كداميك از گزينه30

 خواب، داري عادات مطلوبي هستند. آموزان در اين دوره از نظر تغذيه و بيشتر دانش الف.  

 در اين دوره، تعادل رواني خوبي بر نوجوانان حاكم است. ب.  

 تحمل جسمي و رواني نوجوانان، در اين دوره نامحدود است. ج.  

 نوجوانان در اين دوره، از تندرستي نسبتاً خوبي برخوردارند. د.  

 . تفكر انضمامي، يعني چه؟31

 تفكر انتزاعي ب.  به وقايع عيني وابستگي شديد تفكر الف.  

 ها تفكر غيرمنطقي در مورد پديده د.  روياي روز يا خواب در بيداري ج.  

 هاي آموزشي و پرورشي هر نظام و كشوري به كداميك از عوامل زير بستگي دارد؟ ها و فعاليت . موفقيت يا شكست برنامه32

 امكانات مادي ب.  ريزان آموزشي برنامه الف.  

 مديران آموزشي د.    انمعلم ج.  

هاي علوم تربيتي در آمريكا و انگلستان در مقايسه با ساير دانشجويان  . مطالعات در بارة بهرة هوشي دانشجويان دانشكده33
 ها مانند تكنولوژي و حسابداري، ميزان بهرة هوشي دانشجويان علوم تربيتي را به چه ميزان نتيجه گرفتند؟ ساير رشته

    در سطح متوسط ب.    يين تردر سطح پا الف.  
 ها باالتر از دانشجويان ساير رشته د.  العاده باال(نابغه) با هوش فوق ج.  

مورد  آموزان، به كردن دانش طور شايسته در عرصة عمل يعني در آموختن و هدايت هاي خود را بتواند به . معلمي كه دانسته34
 اجرا بگذارد، داراي چه نوع معلوماتي است؟

 عمومي د.  فني ج.  اي حرفه ب.  تخصصي الف.  
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 كند؟ براي برقراري مناسبات صحيح انساني، چه مواردي را پيشنهاد مي» كارل راجرز. « 35

 تسلط بر بيان، فهم ديگران از مطالب ما، واقعي بودن ارتباط الف.  

 عشق ورزيدن به آدميان، ايمان قوي، فروتني ب.  

 هاي ديگران گفتهآرامش، احساس، ادراك  ج.  

 دادن ديگران به حرفهاي ما، واقعي بودن دادن به حرفهاي ديگران، گوش گوش د.  

 . در خصوص يادگيري كدام گزينه غلط است؟36

 كسب تسلط، براي مشخص كردن يادگيري كافي است. الف.  

 است. فرايند يادگيري هميشه با كسب نوعي تسلط و مهارت در بارة چيزي يا در كاري همراه ب.  

 فرايندهاي آموزش و پرورش، بايد متضمن يادگيري باشند. ج.  

 آموزش و پرورشي كه به تغيير و تحول در رفتار نيانجامد، آموزش و پرورش نيست. د.  

 . كدام گزينه در مورد تدريس، غلط است؟37

    فعاليتي به قصد معين است. الف.  
 كردن موجبات يادگيري است. هدف آن فراهم ب.  

    شود. هاي ويژة تدريس را شامل مي طور اعم تنها، فعاليت به ج.  
 فعاليتي است كه هدف آن، وادار كردن شاگردان به يادگيري است. د.  

هستند، آن سه  هاي تدريس، مشخص كردن سه مورد است، كه داراي اهميت ويژه ريزي فعاليت . اولين مالحظة فلسفي در برنامه38
 مورد كدامند؟

    ريزي، اجرا، ارزشيابيبرنامه  الف.  
 آموزان، معلم، محتوا دانش ب.  

    هاي آموزشي، محتوا، روش اراية محتوا كردن هدف مشخص ج.  
 هاي آموزشي، محتوا، ارزشيابي كردن هدف مشخص د.  

ي اين امر جزو چه نوع انضباط» خواهند در بارة چرايي و چگونگي وجود خدا اطالعاتي كسب كنند، وقتي كودكان مي. « 39
 باشد؟ مي

 شخصي د.  تحميلي ج.  اي واسطه ب.  تكميلي الف.  

 انضباطي است؟ . ميل به خودنمايي و اظهار وجود، جزو كداميك از علل بي40

 رواني د.  خانوادگي ج.  جسماني ب.  اجتماعي الف.  
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