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 چه كسي است؟لقب پدر كودكستان . 1

 افالطون .د  فروبل .ج  پستالوزي  .ب  ژان ژاك روسو       .الف  

 كدام گزينه درست است؟. 2

 ثر مي باشدٔدرصد مو 80و عوامل محيطي  درصد 20ثر در رشد ارگانيسم عوامل ژنيتيكي ٔدر تخمين سهم عوامل مو .الف  

 ثيري نداردژه اي  مثل رشد فيزيكي واجتماعي تاعوامل محيطي بر خصوصيات ورفتارهاي وي .ب  

 خردسالي ناپايدارو كم دوام است ٔاز ديدگاه غزالي تعليم در دوره .ج  

 نمره مي شود 18تا حدود هوشي  ٔكودكي باعث افزايش بهره ٔبرخورداري از رژيم غذائي كافي در دوره .د  

بر نقش تجارب اوليه معتقد است كه كيدتاكدام يك از دانشمندان تربيتي با . 3
3

2
سالگي كه سن 6توانائي هوش نهايي كودك در

 ورود به مدرسه است شكل مي گيرد؟

 بنجامين بلوم  .د  ژان پياژه          .ج  ژان ژاك روسو         .ب  ستالوزي .الف  

بر روي تعدادي از كودكان ايراني در يتيم خانه اي واقع در تهران چه )1960(ه ترين نتيجه از مطالعه واين دنيس ظقابل مالح. 4

 بوده است ؟

 هوشي كودكان نداشته است  ثيري در رشدتامحروميت از محركات حسي اوليه  .الف  

 خير در رشد زبا ن كودكان شده است تاحسي اوليه باعث  محروميت از محركات .ب  

 خير در رشدذهني و رشد فيزيكي كودكان شده است تامحروميت از محركات حسي اوليه باعث  .ج  

  ثيري در رشد فيزيكي ٔمحروميت از محركات حسي اوليه فقط باعث عقب ماندگي ذهني در كودكان شده است وهيچگونه تا .د  

  نداشته است  

 علمي كودك اولين بار توسط چه كسي و در چه سالي كاشته شده است؟ ٔبذر جنبش مطالعه. 5

 )1930( استانلي هال .ب  )بعد از جنگ جهاني دوم(فرويد  .الف  

 )1920(جان بي واتسون  .د  )                               1897(چارلز داروين  .ج  

 ؟و اعالم شد ومجاني در ايران در چه سالي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيدعمومي ، آموزش ابتدايي به شكل اجباري. 6

 شمسي                                      .هجري  1290در سال  .ب  شمسي  .هجري 1313در سال  .الف  

 شمسي.هجري  1349تحصيلي  در سال .د  شمسي                 .هجري 1322در سال  .ج  

 سيس گرديد؟ٔدر ايران در چه سالي وتوسط چه كسي تااولين كودكستان . 7

 توسط جبار باغچه بان.ش.ه 1307در سال  .ب  توسط جبار باغچه بان.ش.ه 1303در سال  .الف  

 توسط خانم سروزيان  .ش.ه1298در سال  .د  توسط خانم هوسپيان.ش.ه 1310در سال  .ج  
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 است؟ غلطزينه در زمينه تعيين اهداف دوره پيش ازدبستان كدام گ. 8

  دوره هاي تحصيلي  ٔاهدافي كه بر مهد كودك ها وكودكستانها مترتب است درست همان اهدافي است كه در همه .الف  

 آموزشگاهي وجود دارد  

 اين گونه اهداف نمي تواننداز اهداف كلي آموزش براي كودكان در مراحل بعدي تحصيلي جدا گردند .ب  

 ابتدائي تر اغلب از تفاوت هاي تدريجي و رشد افراد تحت آموزش ناشي مي شودتفاوت اهداف در مراحل  .ج  

 دبستان داراي تفاوت هاي فلسفي و ماهوي است ٔپيش از دبستان نسبت به اهداف دوره ٔاهدافي دوره .د  

 برآيند ونتيجه نگارش كتاب هنر بزرگ تعليم توسط جان آموس كمينيوس كدام گزينه زير است؟. 9

 ن در فرايند آموزشاليت كمتر معلمان و درعوض فعاليت بيشتر فراگيرفعا .الف  

 كيد برآموزش فن وحرفه وعلوم وناديده گرفتن پرورش اخالقي ومذهبئتا .ب  

 كيد بر پرورش اخالقي و مذهبي وناديده گرفتن آموزش علومٔتا .ج  

 آموزشفعاليت بيشتر معلمان و در عوض فعاليت كمتر فراگيران در فرايند  .د  

 را مطرح ساخت؟)عقب مانده ذهني (كداميك از دانشمندان تربيتي براي اولين بار آموزش پذيري افراد كودن . 10

  جان الك     .ب    ژان پياژه .الف  

 سو           وژان ژاك ر .د     جان آموس كمينيوس  .ج  

 ؟نداردتربيتي جان الك فيلسوف شهير انگليسي هم خواني  ٔكدام يك از مفاهيم زير با نظريه. 11

 اصالت طينت پليد انسان                                        .ب  لوح و صفحه سفيد ذهن .الف  

 فلسفه مبتني بر اعتبار حواس                                 .د  اصالت طينت پاك انسان .ج  

 رباره عادت كدام گزينه درست است؟ الك د در مورد عقيده جان. 12

 هيچ اهميتي براي تمرين وتكرار درآ موزش  مفاهيم قائل نيست .الف  

 معتقد است چند عادت را مي توان بطور همزمان در فرد ايجاد كرد .ب  

 معتقد است تشكيل عادت بايد از طريق ديكته كردن مقررات صورت پذيرد .ج  

 وسردرگمي ذهن مي شود اغتشاشتنوع وگوناگوني باعث ، در تشكيل عادت .د  

 سو هماهنگ است؟وكدام يك از عبارت زير باعقايد تربيتي ژان ژاك ر.. 13

 كيد بر مواد درسئاهميت دادن به كودك و كودك محوري بجاي تا .الف  

 كيد بر مرّبي وفراگيران ٔاهميت دادن به مواد درسي و موضوعات علمي بجاي تا .ب  

 عات درسيوكيد برآموزش موضٔاهميت دادن به رشد و پرورش اخالقي و اجتماعي بجاي تا .ج  

 كيد بر فراگيرانٔاهميت دادن به مربي و نقش او در تربيت بجاي تا .د  
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 است ؟ استوار يچه اصلبر مجازات طبيعي  روسو ٔنظريه. 14

 طبيعي هر عملي ناهنجار اين است كه والدين  ويا مربيان او را تنبيه كنند تا آن عمل تكرار نشود ٔنتيجه .الف  

 . براي هر عمل و رفتار غيرمطلوبي، تنبيه و مجازات طبيعي و متناسب با آن وجود دارد .ب  

 مجازات هر عمل بد بايد متناسب با سن كودك اعمال شود .ج  

 كودك بايد هميشه از تنبيه متناسب با طبيعت او بهره ببرد انسان در فرايند تربيت  .د  

 داند؟  براي آغاز آموزش مفاهيم اخالقي و شكوفايي آن در كودك مناسب ميژان ژاك روسو چه سنّي را . 15

 سالگي و نوجواني15سن  .د  طفوليت .ج  سن جواني .ب  كودكي .الف  

 ديدگاه پستالوزي تطبيق دارد؟درمورد استفاده ازتنبيه بدني كدام مورد با . 16

 بايد بسيار جدي وگاهي از تنبيه بدني استفاده نمود ،در برابر بچه هاي لجوج سر سخت وبي ادب .الف  

 ثير بسيار بد ونامطلوبي  روي كود كانشان مي گذاردٔتا تنبيهي كه والدين در مورد كودكانشان اعمال  مي كنند .ب  

 جاي استفاده از تنبيه بدني و در هيچ شرايطي نبايد از تنبيه بدني استفاده نمود استفاده از پند و اندرز به  .ج  

 استفاده  از تنبيه بدني حتي به كمترين مقدار باعث سلب اعتماد كودك از معلم مي شود  .د  

 ؟نيستكدام گزينه با عقايد تربيتي فروبل سازگار . 17

 كودك به توازن وتعادل ورشد يكپارچه و هماهنگ مي رسد بازي از ديد فروبل عاملي است كه ازطريق آن .الف  

 او ندارد ٔاز نظر فروبل بازي هاي خود بخودي وطبيعي كودك ارزش چنداني جهت شكوفايي زندگي دروني و آينده .ب  

 مدرسه جائي است كه هر فعاليت چنان طرح ريزي مي شود كه منجر به لذت وشادي فراگيران از طريق آموزش مي شود .ج  

 بازي از ديد فروبل امري سطحي وبيهوده نيست بلكه بسيار جدي و از اهميت به سزايي برخوردار است .د  

 واساس برنامه درسي است؟ٔاز ديدگاه فروبل كدام عامل منبع ومنشا. 18

 فضاي مدرسه            .د  كودك .ج  مربي     .ب  هدايا ومشغوالت .الف  

 يك از كتابهايش از آموزش و پرورش علمي سخن مي گويد؟ماريا مونته سوري در كدام . 19

  روش تعليم وتربيت           .ب    تربيت وصلح            .الف  

 راز كودكي   .د  مباني تربيت علمي               .ج  

 منظور از درجه بندي در وسايل و ابزار حسي ابداعي مونته سوري چيست؟. 20

          متناسب با سطح رشد ذهني فراگيران سازمان دهي فضاي آموزشي .الف  

 كنترل خطا توسط خود كودك                                        .ب  

    گذر از مرحله حسي به مرحله دروني كردن انديشه ها .ج  

 تنظيم فعاليت از ساده به مشكل .د  
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ثرتري روبرو گردد در نظام شناختي پياژه چه ؤموقعيت جديد به نحو متغيير ساختار هاي موجود فرد به طريقي كه بتواند با . 21

 نام دارد؟

 سازگاري .د  درون سازي .ج  برون سازي  .ب  تعادل جوئي  .الف  

 دارد؟مصداق با كدام مرحله از رشد ذهني در نظام شناختي پياژه ) از دل برود هرآنكه از ديده رود:(اين ضرب المثل كه . 22

 عمليات عيني وملموس                                ٔمرحله .ب    پيش دبستاني ٔمرحله .الف  

      ابتداي مرحله حسي وحركتي                           .د  آخرين مرحله حسي وحركتي .ج  

 پيش عملياتي است؟ٔكدام مورد از ويژگي ذهني در دوره. 23

  تجربيات لحظه اي ومستقيم                                      .ب    پايداري ودوام شئ    .الف  

 خود مركز گرائي                                                  .د    اعمال هدف دارو ارادي .ج  

 شناختي پياژه به چه معناست؟ ٔفعاليت در نظريه= هوش ٔمعادله. 24

   مرحله از رشد ذهني از خود نشان مي دهدهوش همان فعاليتي است كه فرد در هر  .الف  

 . است هر كودكي كه هوش بيشتر دارد از فعاليت بيشتري برخور .ب  

 هر كودكي كه فعاليت بيشتري دارد هوش او باالتر است .ج  

 فعاليت سبب رشد هوشي مي گردد .د  

 خود مداري در كودكان به چه معناست؟. 25

    ديگران مي بيندكودك دنيا را از نقطه نظر  .الف  

 در اين فرايند  مخاطب صحبت هاي  كودك خود اوست .ب  

 كودك  در كنار ديگران بازي مي كند  ولي با آنها بازي نمي كند .ج  

 در اين فرايند كودك نمي تواند خود را به جاي ديگران بگذارد ونقطه نظرات آنها را در يابد .د  

 كدام گزينه درست است؟. 26

 قابت بين كودكان سنين چهار وشش سالگي كاهش شديدي پيدا مي كندحسادت ور .الف  

  ثير الگوهاي ٔثير مي پذيرند وكمتر تحت تأشواهد حاكي است كه كودكان بيشتر از الگو هاي موعظه اي و اخالقي تا .ب  

 رفتاري قرار مي گيرد  

 تقويت منفي و تقويت مثبت ياد مي گيرند شواهد حاكي است كه كودكان پاسخ هاي قابل قبول اجتماعي را در نتيجه  .ج  

 شايسته است ازحضور معلمان مرد در مهد كودك و كودكستانها پرهيز شود .د  

 ؟نمي شودكدام يك از موارد زير از محاسن تشويق كودكان براي  ابراز خواسته ها واحساسات خود به ديگران محسوب . 27

    تخليه احساسات         .ب    رشد هوش .الف  

  رهايي از خود محوري                  .د    بخشندگي وسخاوت .ج  

  

WWW.20FILE.ORG



 
        
        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        30303030         -- -- -- --        40404040         -- -- -- --        
        آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني         

        ))))1211061121106112110611211061) () () () (آوپ پيش دبستاني و دبستانيآوپ پيش دبستاني و دبستانيآوپ پيش دبستاني و دبستانيآوپ پيش دبستاني و دبستاني((((علوم تربيتي علوم تربيتي علوم تربيتي علوم تربيتي         
 -- -- -- --        

        

 5555ازازازاز5555صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  

 

افراد غير خالق تربيت  ،افراد وجود دارد ولي در مسير آموزش وتعليمٔكدام يك از دانشمندان معتقد است كه خالّقيت در همه. 28

 مي شوند؟

 گيلفورد .د  ويليام جيمز                .ج  سيميالنسكي  .ب  پياژه .الف  

 ي وسيالي از نظر گيلفورد از چه طريقي قابل سنجش است؟نروا. 29

 كميت پاسخ ها .الف  

 انتخاب عنوان داستان                                           .ب  

 .دله ارائه دهٔراه هاي مختلفي كه فرد مي تواند براي حل يك مسا .ج  

 كيفيت پاسخ ها    .د  

 خالقيت كودكان بهتر است از كدام مورد زير پرهيز كنند؟معلمان در جهت پرورش . 30

 معلمان با دخالت در بازي كودكان  وتسلط بر آن تالش كنند تا هدفهاي آموزشي خود را محقق سازند .الف  

 معلمان بهتر است كه عقايد واگرا را مورد تشويق قرار دهند .ب  

 تغيير داده واز تنوع آن بهره بگيرندمعلمان سعي كنند همواره وسايل وتجهيزات بازي را  .ج  

 بهتر است معلمان نقش كمك دهنده وراهنما را ايفا كنند .د  

 

 

  

  

  

WWW.20FILE.ORG


