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مقدمه

 مفهوم آموزش و پرورش ظاهراً با مفهوم معالجه در پزشــکی قرابت دارد. زیرا در پزشــکی نیز بر بهبود و 
پیشــگیری تأکید می شود و هدف غایی، بهداشت جســمی و روانی است. لیکن تفاوت های آشکاری میان 

دالیل پزشکی و دالیل تربیتی آموزش و پرورش وجود دارد.

 نکتـه

آموزش و پرورش نه تنها در پی آن اســت که چه نوع رشــدی در فرد باارزش اســت، بلکه متضمن رشد معرفت و 
فهم نیز می باشد. *

 تفاوت آشکار میان دالیل پزشکی و تربیتی، از ماهیت هدف های آن ها سرچشمه می گیرد.

جدول 1-1

دالیل انتخاب شغل معلمی

دالیل درونی
با صفات ممیز تدریس ارتباط پیدا می کنند و تا اندازه ای کلی هســتند؛ مانند: عالقه، دریافت پاداش مادی و 

معنوی، مبارزه با بیکاری.
دالیلی که با طبیعت تدریس ارتباطی ندارد و یا به طور اتفاقی با آن ارتباط پیدا می کند؛ مانند: درآمد و مقام.دالیل بیرونی

توجیهاتخودآگاهوناخودآگاهبرایورودبهحرفهمعلمیازدیدگاهروانشناسان:
 روان شــناس ممکن است در توجیه شغل معلمی، دو نوع اظهارنظرکند: یکی این که، انتخاب حرفه معلمی 
به وسیله یک شــخص باید برمیل ناآگاه آن شخص برای دستیابی به فرصت های فراوانی مبتنی باشد که 
معموالً زندگی آموزشــگاهی آن را فراهم می کند. دوم این که، انتخاب این حرفه ممکن اســت، نشانه ای از 
بیماری عدم قبول و مواجهه با زندگی بزرگســالی باشــد اما هر دوی این توجیهات رد می شوند، زیرا افراد 
دالیل آگاهانه ای برای انتخاب معلمی دارند و معلمان در تالش برای دوری از زندگی بزرگســالی نیستند، 

زیرا معلمی و محیط آموزشگاهی نیز بخش و نهاد کوچکی از زندگی جامعه و بزرگسالی می باشد.

مفهوم آموزش و پرورش

 تغییر و اصالح رفتار انسان ها، شامل فرآیندهای هم خانواده ای می شود که در تهذیب اخالق انسان ها نقش 
دارد، از این رو آموزش و پرورش نیز که در پی تغییر و اصالح رفتار انســان ها می باشــد، شامل فرآیندهای 
هم خانواده ای می شــود که اصل وحدت آن ها رشــد »کیفیات مطلوب« در انسان ها است. بنابراین »دالیل 

تربیتی« با رشد »کیفیات مطلوب«، که غایت در نظر گرفته می شود، ارتباط پیدا می کنند.
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جدول 1ـ2

تعاریف.مفاهیم.اساسی.تعلیم.و.تربیت

آموزش
انتقال.مهارت.ها.و.معلومات.به.دیگران،.به.گونه.ای.که.موجب.تحول.و.دگرگونی.در.رفتار.آن.ها.شود..آموزش.

به.عنوان.وسیله.و.زمینه..ساز.پرورش.می..باشد.
به.معنای.فراهم.آوردن.زمینه.برای.شکوفایی.استعدادها.و.توانایی.های.درونی.می.ِباشد.پرورش

تربیت

به.معنای.پروردن.و.بارآوردن.است.
برای.انسان.ها،.حیوانات.و.گیاهان،.قابل.کاربرد.است.تربیت.به.معنای.اعم
معادل.آموزش.و.پرورش.است.و.تنها.برای.انسان..ها.به.کار.می.رود.تربیت.به.معنای.اخص

آموزش.و.پرورش
امری.که.مختص.انسان..هاست.و.در.زمان.و.مکان..های.مختلف.به.صورت..های.متفاوتی.تفسیر.می.شود.

آموزش.و.پرورش.از.لحاظ.مفهومی.مترادف.هستند.و.با.واژه.تربیت.نیز.معادل.می.باشند.

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال دوم 83-84( 1ـ.کدام..یک.از.گزینه.های.زیر،.از.جمله.دالیل.درونی.شغل.معلمی.محسوب.می..شود؟..
ب(.کسب.درآمد . الف(.کسب.موقعیت.اجتماعی..

د(.دستیابی.به.علم.و.دانش ج(.دستیابی.به.پاداش.مادی.و.معنوی..
2-.عبارت.زیر.به.کدام.گزینه.اشاره.دارد؟.»انتقال.مهارت.ها.به.دیگران.که.موجب.تحول.در.رفتار.فرد.می.شود«.

د(.تدریس ج(.آموزش. ب(.رشد.. الف(.یادگیری.
)نیمسال اول 84-85( 3ـ.اصل.وحدت.در.فرآیندهای.هم..خانواده.آموزش.و.پرورش،.در.کدام.گزینه.مشخص.شده.است؟.

ب(.پرورش.ذهن.و.توسعه.عقل . الف(.بهداشت.جسمی.و.روانی..
د(.تغییر.و.اصالح.رفتار.مردم . ج(.رشد.کیفیات.مطلوب..

)نیمسال اول 84-85( 4ـ.کدام.گزینه.صحیح.نمی..باشد؟..
ب(.پرورش.وسیله..ای.برای.آموزش.است. الف(.آموزش.و.پرورش.از.لحاظ.مفهوم.مترادف..اند...

د(.تربیت.یعنی.بارآوردن ج(.پرورش.یعنی.فراهم..سازی.زمینه.شکوفایی..
5ـ.اهمیت.این.ادعا.که.انتخاب.شــغل.معلمی.براساس.میل.ناخودآگاه.و.نشانه..ای.از.وجود.بیماری.است،.چه.موقع.زیر.

)نیمسال اول 90-91( سؤال.می..رود؟..
الف(.دالیل.بیان.شده،.با.آنچه.شخص.انجام.می..دهد.مغایر.باشد.

ب(.انگیزه.ناخودآگاه.قابل.تحسینی.وجود.داشته.باشد.
ج(.دالیل.ارائه.شده.از.طرف.شخص.کافی.نباشد.
د(.دالیل.آگاهانه.ای.برای.انتخاب.شغل.ارائه.شود.

5..د4..ب3..ج2..ج1..ج
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.در.قرن.نوزدهم.میالدی،.با.پیدایش.مفهوم.انســان.فرهیخته،.یعنی.کســی.که.در.تمامی.ابعاد.جســمانی،.

اخالقی،.عقالنی.و.اجتماعی.رشــد.یافته.اســت،.مفهوم.اخص.آموزش.و.پرورش.رشد.پیدا.کرد..در.مفهوم.

اخص،.آموزش.و.پرورش.به.عنوان.عامل.انتقال.دهنده.فرهنگ.و.تجربه.انســان.و.ایجاد.دگرگونی.در.وی،.با.
توجه.به.توانایی.های.بالقوه.ای.که.دارد،.محسوب.می.گردد.

 نکتـه

در قرن نوزدهم، تمایز میان آموزش و پرورش و مفهوم تربیت به طور اعم انجام گرفت.
*

 نکتـه

تربیت در معنای اخص، به تحول و رشــد انســان اشــاره دارد و در معنای اعم، به بار آوردن و پروراندن کودکان و 
حیوانات اشاره می کند. *

جدول 3-1

موارد.قابل.تأکید.آموزش.و.پرورش.در.مفاهیم.قدیم.و.جدید

در.مفاهیم.قدیم
آموزش.و.پرورش.غیرمتمایز.بود.و.به.پرورش.جســم.و.مهارت..های.بدنی.تأکید.داشــت،.گرچه.به.صورت.

اتفاقی.نیز.می.توانست،.در.رشد.ذهنی.فرد.مؤثر.باشد.

در.مفاهیم.جدید
آموزش.و.پرورش.به.رشــد.استعدادهای.فرد.)رشــد.کیفیات.مطلوب(.و.رشد.فهم.و.معرفت.تأکید.دارد..

عالوه.به.این.آموزش.و.پرورش.بر.مطلوبیت.این.استعدادها.و.رشد.فهم.و.معرفت.نیز.اشاره.دارد.

جدول 1ـ4

تعاریف.دستوری،.توصیفی.و.برنامه..ای.از.آموزش.و.پرورش

تعریف.
دستوری
)تجویزی(

.تعریفی.مقید.به.نظر.شــخصی،.بدون.توجه.به.نظر.دیگران،.که.شرایط.آموزش.و.پرورش.را.از.نظر.تقویت.کنندگی.
آن.نشان.می.دهد.

تعریف.دســتوری.باور.تعریف..کننده.را.نشــان.می..دهد.که.به.عنوان.مثال:.فردی.می.گوید.آموزش.را.برای.چنین.و.
چنان.به.کار.می..برم.

در.تعریف.دستوری،.هدف.های.آموزش.و.پرورش.در.خود.تعریف.مستتر.می.باشد.
در.رابطه.با.تعریف.دســتوری.از.نظر.برخی.»آموزش.و.پرورش«.عبارت.از.آن.چیزی.اســت.که.در.نهاد.اجتماعی.به.

منظور.حفظ.و.نگه.داری.جنبه.هایی.از.میراث.فرهنگی.)به.وسیله.تدریس.و.یادگیری.عمدی(.انجام.می.گیرد.

تعریف.
توصیفی

تعریف.توصیفی،.مبین.مفاد.اصطالح.در.مضمون..های.متفاوتی.است.که.به.طرق.مختلف.به.کار.برده.می..شود.
تعریف.توصیفی.مانند.کارکرد.واژه..نامه..ها.و.فرهنگ.لغات.است.

تعاریف.توصیفی.آموزش.و.پرورش:.نشــو.و.نمو.دادن،.بار.آوردن،.جامعه.پذیر.کردن.انســان.ها،.بازسازی.تجارب،.به.
فعلیت.رساندن.استعدادهای.بالقوه.و.رشد.هماهنگ.توانایی.های.فرد.

تعریف.
برنامه.ای

تعریف.برنامه.ای.به.طور.صریح.و.ضمنی،.چگونگی.بودن.را.بیان.می.کند..این.تعریف.می.گوید.»این.اســت،.آنچه.که.
یک.چیز.باید.باشد«.

تعریف.برنامه.ای.ترکیبی.از.کلمات.»است«.و.»باید«.می..باشد.
مثال:.آموزش.و.پرورش.وسیله.ای.است.که.از.طریق.جامعه.در.رشد.استعداد.کودکان.برای.تشخیص.ارزش.ها.تالش.می.کند.
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 ـ ل لصف س لوا لصف

انـــــــتــــــشارات طالیــــــــــی 
پـــــــویـــــنـدگان دانـــــــشگاه

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

1ـ.کدام.یک.از.عبارات.زیر،.درباره.مفهوم.اخص.آموزش.و.پرورش.گویاتر.است؟.
الف(.فراهم.آوردن.موجبات.رشد.فهم.و.معرفت.انسان

ب(.فراهم.آوردن.زمینه..های.رشد.و.شکوفایی.استعدادهای.بالقوه
ج(.پیش..بینی.عوامل.مؤثر.برای.انتقال.معلومات.از.نسلی.به.نسل.دیگر

د(.پیش..بینی.عوامل.مؤثر.برای.ایجاد.مهارت..های.بدنی
)نیمسال اول 87-88( 2ـ.از.ویژگی..های.شخص.فرهیخته.تلقی.می..شود:.

الف(.عقل.و.ذهن.قوی
ب(.تعادل.روانی.و.سالمت.عاطفی

ج(.مهارت.در.حرفه..ای.خاص
د(.دارا.بودن.رشد.متعادل.در.تمام.جنبه..های.گوناگون.شخصیت

)نیمسال اول 87-88( 3ـ.کدام.یک.از.تعاریف.زیر،.با.تعریف.برنامه.ای.از.آموزش.و.پرورش.مطابقت.دارد؟.
الف(.مقید.به.نظر.شخصی

ب(.این.است.آنچه.یک.چیز.باید.باشد.
ج(.موارد.استفاده.مناسب.اصطالح.در.مضمون..های.متفاوت

د(.مبین.نظر.تعریف..کننده.می..باشد.
)نیمسال دوم 88-89( 4ـ.تعریفی.که.مبین.نظر.تعریف..کننده.است،.مصداق.کدام..یک.از.تعاریف.زیر.می.باشد؟.

ب(.تعریف.دستوری .. الف(.تعریف.توصیفی.
د(.تعریف.ضمنی . ج(.تعریف.برنامه.ای.

)نیمسال دوم 88-89( 5ـ.در.کدام..یک.از.تعاریف.زیر،.آموزش.و.پرورش.ترکیبی.از.»است«.و.»باید«.می..باشد؟..
د(.برنامه..ای ج(.توصیفی. ب(.دستوری.. الف(.تجویزی..

5..د4..ب3..ب2..د1..ب
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آزمون لوا لصف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

)نیمسال اول 94-95( 1ـ.کدام..یک.از.مفاهیم.زیر،.تنها.درباره.انسان.به.کار.برده.می..شود؟..
ب(.پرورش . الف(.تربیت.به.معنای.اعم..

د(.تربیت.به.معنای.اخص . ج(.آموزش..
2ـ.در.کدام.یک.از.انــواع.تعاریف.آموزش.و.پرورش،.غالبًا.هدف.های.آموزش.و.پرورش.نیز.در.خود.تعریف.مســتتر.
)نیمسال اول 94-95( می.باشد؟.

ب(.تعریف.دستوری . الف(.تعریف.توصیفی.
د(.تعریف.برنامه..ای . ج(.تعریف.کاربردی.

)تابستان 94( 3ـ.تربیت.در.معنای.اعم،.با.چه.مفهومی.مترادف.است؟..
ب(.آموزش . الف(.پروردن..

د(.مهارت..آموزی . ج(.آموزش.و.پرورش..
)نیمسال دوم 93-94( 4ـ.چرا.انتخاب.شغل.معلمی.به.عنوان.تالشی.توأم.با.لذت،.یک.دلیل.درونی.محسوب.می..شود؟..

الف(.چون.با.صفت.ممیز.تدریس.در.ارتباط.است.
ب(.چون.بیشتر.معلمان.این.دلیل.را.عنوان.می..کنند.

ج(.چون.دارای.پاداش.مادی.است.
د(.چون.این.دالیل.اغلب.استقرایی.هستند.

)نیمسال اول 93-94( 5ـ.کدام..یک.از.موارد.زیر،.از.دالیل.درونی.انتخاب.شغل.معلمی.محسوب.می..شود؟..
ب(.عالقمندی.به.تدریس . الف(.درآمدزایی..
د(.اخذ.مدرک.تحصیلی . ج(.کمیت.مقام.اجتماعی.

6ـ.در.کدام.قرن،.تصور.مفهوم.انســان.فرهیخته.به.عنوان.کسی.که.از.تمامی.جنبه.های.جسمانی،.اخالقی،.عقالنی.و.
)نیمسال اول 93-94( اجتماعی.رشد.یافته.است،.پدیدار.شد؟.

ب(.هجدهم . الف(.شانزدهم..
د(.بیستم . ج(.نوزدهم..

)نیمسال اول 93-94( 7ـ.کدام..یک.از.تعاریف.زیر،.به.طور.صریح.یا.ضمنی،.چگونگی.بودن.را.بیان.می..کند؟..
ب(.دستوری . الف(.برنامه..ای.
د(.تجویزی . ج(.توصیفی..

8-.تربیت.در.معانی.اخص.به...........اشاره.دارد.
ب(.بارآوردن.کودکان.و.حیوانات . الف(.بارآوردن.کودکان.

د(.تحول.و.رشد.انسان ج(.فراهم.آوردن.زمینه.شکوفایی.
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 ـ ل لصف س لوا لصف

آزمون لوا لصف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

9ـ.زمانی.که.می..گوییم.»آموزش.و.پرورش.آن.چیزی.است.که.در.نهاد.اجتماعی.به.منظور.حفظ.و.نگهداری.جنبه..هایی.
)نیمسال اول 92-93( از.میراث.فرهنگی.به.وسیله.تدریس.و.یادگیری.عمومی.انجام.می..گیرد«،.چه.نوع.تعریفی.است؟..

د(.راهبردی ج(.برنامه..ای. ب(.توصیفی. الف(.دستوری.
)نیمسال دوم 91-92( 10ـ.تعاریفی.که.معموالً.در.واژه..نامه..ها.و.فرهنگ..های.لغت.ارائه.می..شود،.بیانگر.کدام.نوع.تعریف.است؟..

د(.برنامه..ای ج(.تجویزی.. .ب(.توصیفی.. الف(.دستوری..
)نیمسال اول 90-91( 11ـ.اصطالحی.که.اشخاص.مختلف،.براساس.نظر.شخصی.خود.تعریف.می..کنند،.چه.تعریفی.است؟..

د(.توصیفی.و.تجویزی ج(.توصیفی.. ب(.برنامه..ای. الف(.دستوری..
)نیمسال دوم 89-90( 12ـ.کدام..یک.از.گزینه..های.زیر،.صحیح.می.باشد؟.

الف(.از.نظر.واژه..شناختی،.آموزش.به.معنای.تربیت.در.معنای.اخص.است.
ب(.آموزش.به.معنای.فراهم.آوردن.زمینه.برای.شکوفایی.استعدادهاست.

ج(.آموزش.و.پرورش،.امری.مختص.انسان..هاست.که.به.صور.مختلفی.تعبیر.و.تفسیر.می..شود.
د(.آموزش.و.پرورش.مترادف.معنی.کلمه.تربیت.در.معنای.اعم.آن.است.

13ـ.حلقه.جدید.و.اخص..تر.مفهوم.آموزش.و.پرورش،.دربردارنده.کدام..یک.از.مفاهیم.زیر.است.که.در.حلقه..های.پیشین.
)نیمسال دوم 89-90( وجود.نداشت؟..

ب(.رشد.همه..جانبه.استعدادهای.فرد . الف(.مطلوبیت.توانایی..های.فرد.
د(.فراهم.کردن.فهم.و.معرفت.فردی . ج(.توسعه.کیفیات.ذهنی.فرد.

14ـ.مفهوم.آموزش.و.پرورش،.به.کدام.مفهوم.در.پزشکی.نزدیک.است؟.
د(.درمان ج(.بیمار. ب(.معالجه. الف(.بیماری.

15ـ.تفاوت.آشکار.میان.دالیل.پزشکی.و.تربیتی،.از.چه.چیزی.سرچشمه.می..گیرد؟.
ب(.تعریف.مفاهیم . الف(.ماهیت.اهداف.آن...

د(.ماهیت.ابزارهای.آنها . ج(.روند.اجرای.اهداف..
16ـ.اصل..............در.فرآیندهای.آموزش.و.پرورش،.رشد.کیفیات.مطلوب.است..

د(.وحدت ج(.هدف. ب(.هماهنگی. الف(.کثرت.
17ـ.کدام.گزینه.به.معنای.پروردن.و.بارآوردن.می.باشد؟.

د(.آموزش.و.پرورش ج(.تربیت.. .ب(.پرورش.. الف(.آموزش..
18ـ.کدام.مفهوم.برای.حیوانات.و.گیاهان.نیز.به.کار.می..رود؟.

ب(.تربیت.به.معنای.اعم . الف(.تربیت.به.معنای.اخص..
د(.پرورش.به.معنای.اعم . ج(.پرورش.به.معنای.اخص...
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آزمون لوا لصف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

19ـ کدام گزینه، به عنوان عامل انتقال  دهنده فرهنگ و تجربه به انسان می  باشد؟ 
ب( مفهوم اعم تربیت الف( مفهوم اخص تربیت   

د( مفهوم اعم آموزش و پرورش ج( مفهوم اخص آموزش و پرورش 
20ـ جامعه  پذیر کردن انسان  ها، از کدام نوع تعریف آموزش و پرورش است؟

د( دستوری ج( برنامه  ای   ب( تجویزی   الف( توصیفی 

پاسخ نامه آزمون فصل اول

12345678910سؤال
بالفدالفجبالفالفبدپاسخ
11121314151617181920سؤال
الفجبجدالفبدجالفپاسخ



فصلدوم
آموزش و پرورش

 به عنوان 
دانش پایه یا کاربردی؟
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مقدمه

دالیل.گروهی.که.آموزش.را.به.عنوان.یک.دانش.کاربردی.می..دانند:

1-.استفاده.از.نظریات.یادگیری.مطرح.شده.در.روان.شناسی؛
2-.استفاده.از.نظریات.رفتار.سازمانی.و.محیط.در.جامعه..شناسی؛

3-.استفاده.از.ارزش..های.اخالقی.علم.فلسفه.

.تمامی.دالیل.یاده.شــده.موجب.می.شــود.که.گویی.علمی.مستقل.به.نام.آموزش.و.پرورش.موجود.نبوده.و.
آموزش.و.پرورش.هویتی.صرفاً.کاربردی.دارد.

پیامدهای.تلقی.کردن.آموزش.و.پرورش.به.عنوان.دانش.کاربردی:

1-.تلقی.کردن.معلم.به.عنوان.فردی.جامع..المعارف.در.چهار.حوزه.از.علوم.)روان.شناسی،.جامعه.شناسی،.مردم.شناسی.و.فلسفه(.
که.این.امر.غیرممکن.است؛
2-.رشد.ضد.روشنفکرگرایی؛

3-.دانــش.کاربردی.تنها.با.علم.مربوط.به.عمل.و.کاربرد.ســروکار.دارد.و.درصورت.پذیرفتن.آموزش.و.پرورش.به.عنوان.دانش.
کاربردی،.بخش.بسیاری.از.دانش.های.نظری.این.علم.نادیده.گرفته.می.شود.

.کســانی.که.از.آموزش.و.پرورش.به.عنوان.دانش.کاربردی.دفاع.می.کنند،.اما.می.کوشــند.آن.را.به.صورت.

واحــدی.از.معرفت.بشــری.معرفی.کنند،.کاربرد.اصول.را.به.عنوان.یک.دانــش،.)مانند:.اصل.فعالیت،.اصل.

کمال،.اصل.حّریت.]آزادی[،.اصل.ســندیت،.اصل.تفرد.و.اصــل.اجتماع(،.را.با.کاربرد.اصول.در.یک.دانش.

)ماننــد:.اصل.آمادگی.یادگیرنــده،.اصل.انتقال.در.یادگیری،.اصل.همکاری.و.ســازگاری.اجتماعی.و.اصل.
احترام.به.افراد(،.اشتباه.می.گیرند.

اصولی.که.به.عنوان.دانش.مطرح.شده.اند:

1-.اصل.فعالیت.....................................2-.اصل.کمال....................3-.اصل.حّریت.)آزادی(
4-.اصل.سندیت....................................5-.اصل.تفرد......................6-.اصل.اجتماع

اصولی.که.در.یک.دانش.می..توان.به.کار.برد:

1-.اصل.آمادگی.یادگیرنده............................................................2-.اصل.انتقال.در.یادگیری
3-.اصل.همکاری.و.سازگاری.اجتماعی..............................................4-.اصل.احترام.به.افراد.

.مطــرح.کردن.آموزش.و.پرورش.به.عنــوان.دانش.کاربردی،.یک.ادعای.متناقض.اســت،.زیرا.به.کار.بردن.

اصطالح.دانش.کاربردی.برای.آموزش.و.پرورش،.درســت.مانند.این.اســت.کــه.بگوییم.فیزیک،.ریاضیات.
کاربردی.است..در.صورتی.که.در.فیزیک،.ریاضیات.به.طور.سودمندی.به.کار.برده.می.شود.
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آموزش و پرورش به عنوان معرفت نظام یافته مستقل )دانش پایه(

.هر.دانشــی.برای.آن.که.به.عنوان.معرفت.مســتقلی.مطرح.گردد،.بایستی.حوزه.و.محدوده.مشخصی.داشته.
باشد،.هم.چنین.دارای.اهداف،.چارچوب.و.منابع.مشخص.باشد.

مالک.های.متمایز.کننده.دانش.های.پایه.از.یکدیگر:.

1ـ.سطح.انتزاع.)تجرید(.مفاهیم.مربوط.به.خود
2ـ.روش..های.تفکر.یا.استدالل

3ـ.اهداف.هر.دانش
4ـ.سنخ.ها.و.نمودهای.قوانین.اخالقی.که.به.وسیله.آن.ها،.دانش.پایه.محدود.می.شود.و.مورد.ارزشیابی.قرار.می.گیرد.

.آموزش.و.پرورش.به.عنوان.دانش.پایه.به.وجود.یا.عدم.وجود.مالک.های.فوق.بستگی.دارد.

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال دوم 83-84( 1ـ.کدام..یک.از.اصول.زیر.را.می.توان،.جزء.اصول.کاربردی.در.یک.دانش.محسوب.نمود؟..
د(.اصل.اجتماع ج(.اصل.سندیت.. .ب(.اصل.کمال. الف(.اصل.انتقال.یادگیری.

2ـ.در.مورد.دانش.کاربردی.یا.مستقل.بودن.آموزش.و.پرورش،.کدام..یک.از.عبارات.زیر.نادرست.می.باشد؟.)نیمسال اول 90-91(
الف(.دانشی.را.کاربردی.گویند.که.در.آن.هر.برنامه،.بر.فعالیتی.کاربردی.مبتنی.باشد.

ب(.دانش.کاربردی.درمورد.آموزش.و.پرورش.به.این.معنا.است.که.ماده.درسی.مستقلی.به.نام.آموزش.و.پرورش.وجود.ندارد.
ج(.اگر.بگوییم.در.برنامه.تربیت.معلم،.به.اســتثنای.تدریس.عملی.و.کارورزی،.دروس.دیگر.حذف.شوند،.این.امر.با.کاربردی.بودن.

آموزش.و.پرورش.مطابقت.دارد.
د(.آموزش.و.پرورش،.دانشی.کاربردی.است.

3ـ.این.که.تصور.آموزش.و.پرورش.به.عنوان.دانش.کاربردی،.نوعی.تناقض.گویی.است،.مانند.قضاوت.در.مورد.کدام..یک.
)نیمسال اول 92-93( از.موارد.زیر.است؟..

ب(.منطق،.فلسفه.کاربردی.است. الف(.فیزیک،.ریاضیات.کاربردی.است...
د(.منطق،.ریاضیات.کاربردی.است. ج(.یادگیری،.روان.شناسی.کاربردی.است..

4ـ.در.صورت.پذیرفتن.آموزش.و.پرورش.به.عنوان.دانش.کاربردی،.بخش.بسیاری.از.دانش..های.نظری.این.علم.............
د(.نادیده.گرفته.می..شود. ج(.جایگزین.می..شود.. ب(.کامل.می..شود... الف(.اضافه.می..شود..

5ـ.کدام.گزینه،.از.اصول.مطرح.شده.به.عنوان.دانش.نمی..باشد؟.
د(.اصل.آزادی ج(.اصل.احترام.به.افراد.. .ب(.اصل.تفرد.. الف(.اصل.اجتماع..

5..ج4..د3..الف2..د1..د
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مالک  های معرفت نظام یافته مستقل

1ـ سطح انتزاع مفاهیم
 روش تفکر هر دانشــی متفاوت اســت. به عنوان مثال، وظیفه روان شناسی کشــف قواعد رفتار است تا به 
کنترل و پیش بینی رفتار انســان برسد. وظیفه فلســفه، کنکاش در مفاهیم، روابط منطقی و تأثیر آنها در 

زندگی انسان است.
 آموزش و پرورش در هیچ یک از سطوح انتزاع روان شناسی و فلسفه عمل نمی کند، بلکه به ارتباط بین مفاهیم 

و تأثیر این مفاهیم در رشد و یادگیری عالقمند است و در واقع به توسعه و خالقیت در ایده ها می پردازد.
 وجه تمایز و انتزاع دانش آموزش و پرورش از سایر دانش ها، از طریق مطالعه آموزش و پرورش در الگوهای 

توصیف، تبیین، اکتشاف و اختراع مشخص می  شود.
 بررسی روش های تولید ایده و آزمایش آن ها، از جمله روش های تعیین سطح انتزاع آموزش و پرورش می باشد.

 نکتـه

ســطوح انتزاع دانش هایی مانند: فیزیک، روان شناســی، ریاضیات و جامعه شناســی، به وســیله عالقه هایشان به 
تجربه های خاص انسان مطرح می شود. *

2ـ روش  های تفکر یا استدالل کردن
جدول 1-2

روش  های تفکر یا استدالل کردن
یعنی استنتاج منطقی از اصول بدیهی.تفکر یا استدالل ریاضی

تفکر یا استدالل علمی
 به وسیله فرآیندهایی مشخص می  شود که برای داوری و پیش  بینی کردن پدیده های دنیای مادی، 

به کار برده می  شود.

تفکر یا استدالل فلسفی
تفکری به شیوه منظم، که درباره مسائل و امور معین از قیاس استفاده می کند، به درک و فهم معانی 

مفاهیم، مقاصد و تعهداتی عالقه مند است و به طور ضمنی در بیانات و داوری ها دیده می شود.

تفکر تربیتی
اندیشــیدن درباره چگونگی به وجود آوردن، امتحان و توسعه  ی آزمون  ها می باشد، به همین دلیل 

پایه  ی موضوع یادگیری برای تفکر است.

 روش های تفکر در آموزش و پرورش، برخالف روش  های دیگر که به بیان و مقایســه می پردازند، بیشتر به 
خلق شیوه  های جدید توصیفی، تبیینی و اکتشافی عالقمند است.

 نکتـه

نتیجه  های اخذ شده از روش تفکر فلسفی را نمی توان به بوته آزمایش گذاشت.
*
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 نکتـه

تفکر تربیتی تا حدی متمایل به تفکر فلسفی است، زیرا با الگوهای تفکر که باعث به وجود آمدن وسعت و کیفیت 
تجارب می  شود سروکار دارد. **

.در.تفکــر.تربیتی،.تنها.گرایش.به.اســتفاده.از.الگوهای.متداول.وجود.نــدارد،.هم.چنین.این.تفکر.کاوش.و.
بررسی.الگوها.را.به.منظور.تصریح.و.توضیح.آن.ها.دربرنمی.گیرد.

3ـ اهداف دانش های پایه
جدول 2-2

اهداف.دانش.های.پایه
کشف.و.توسعه.نظریه..هایی.که.با.آن.بتوان.جهان.مادی.را.تجزیه.و.تبیین.نمود.علم.تجربی.
تعمق.در.روابط.میان.اندیشه..ها.و.اندیشیدن.برای.تشکیل.قواعد.ریاضی.و.منطق

طرح.مسائل.اساسی.در.مورد.هستی،.درک،.فهم.و.تبیین.پدیده..ها.فلسفه

آموزش.و.پرورش

بهبود.روش.های.پژوهش.و.آفرینندگی.که.به.وســیله.آنها،.علومی.مانند.ریاضیات.و.فلســفه،.نقش.های.
خود.را.ایفا.و.اهداف.خود.را.دنبال.می..کنند.

مدارس.به.عنوان.یک.نهاد.اجتماعی،.مسئول.انتقال.دانش.نسل.های.پیشین.به.نسل.های.جدید.است..اما.

آموزش.و.پرورش.مسئول.درک.و.فهم.مفاهیم،.بازبینی،.آزمودن.و.تولید.مفاهیم.جدید.است.که.به.قول.
جان.دیویی،.آموزش.و.پرورش.به.غیر.از.بهسازی.و.رهایی.خود.برای.رشد.درونی،.هدف.دیگری.ندارد.
در.کل.هدف.آموزش.و.پرورش،.جهت..دهی.به.مدارس،.اکتشــاف.راه..های.تقویت.هوش،.ارتقای.تفکر.و.

توانایی..های.انسان.می.باشد.

 نکتـه

بــا اهداف ذاتی آموزش و پرورش نمی توان، در یک جلســه با تعهدات اخالقی خاص کاری انجام داد و این اهداف 
بخشی از لیست هدف های پیشنهادی جامعه است که شامل اصول در حال توسعه مدارس نیز می  شود. ***

.منازعات.عمومی.درباره.هدف.ها.و.آرمان.های.آموزش.و.پرورش،.حل.شدنی.نیست،.زیرا.آرمان.های.آموزش.
و.پرورش.موضوع.بحث.کلیه.نقطه.نظرهایی.هستند.که.احتماالً.متقابل.هم.یا.مخالف.یکدیگر.قرار.دارند.
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سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

1ـ.کدام.یک.از.روش.های.تفکر.به.وســیله.فرآیندهایی.مشخص.می.شود.که.برای.داوری.و.پیش.بینی.کردن.پدیده.های.
)نیمسال اول 94-95( دنیای.مادی.به.کار.برده.می.شوند؟.

د(.تفکر.فلسفی ج(.تفکر.منطقی. ب(.تفکر.علمی. الف(.تفکر.ریاضی..
)نیمسال اول 94-95( 2ـ.کدام.گزینه.زیر،.درباره.هدف.های.آموزش.و.پرورش.صحیح.نمی.باشد؟.

الف(.اهداف.آموزشی.و.پرورشی.مدارس،.تنها.بخشی.از.لیست.هدف.های.پیشنهادی.گروه..ها.و.اقشار.مختلف.جامعه.است.
ب(.اهداف.ذاتی.آموزش.و.پرورش،.اصول.در.حال.توسعه.راهنمای.مدارس.هستند.

ج(.با.اهداف.ذاتی.آموزش.و.پرورش،.نمی.توان.دریک.جامعه.معین.با.تعهدات.اخالقی.خاص.کاری.انجام.داد.
د(.اهداف.آموزش.و.پرورش.از.خود.مدارس.نشأت.می..گیرند.

)نیمسال اول 93-94( 3ـ.کدام.یک.از.گزینه..های.زیر،.نمایانگر.هدف.آموزش.و.پرورش.می..باشد؟..
ب(.طرح.مسائل.اساسی.درباره.هستی الف(.اهداف.تحصیلی.آموزشگاهی..

د(.بهبود.کردن.روش..های.پژوهش.و.آفرینندگی ج(.کندوکاو.در.معانی.و.روش..های.آن.
4ـ.استدالل.به.روش.استنتاج.منطقی.از.اصول.بدیهی،.به.کدام.نوع.تفکر.اشاره.دارد؟.

د(.تفکر.تربیتی ج(.تفکر.ریاضی. ب(.تفکر.فلسفی. الف(.تفکر.منطقی.
5ـ.تفکر.تربیتی،.بیشتر.مایل.به.کدام.نوع.تفکر.است؟

د(.تفکر.روان.شناسی ج(.تفکر.ریاضی.. ب(.تفکر.منطقی.. الف(.تفکر.فلسفی..

4ـ نمودهای اخالقی
.هر.دانش.دارای.قواعدی.برای.انجام.نقش.های.خود،.در.جهت.اهدافش.می.باشد..این.قواعد.در.واقع.راهنمای.
عمــل.انتخاب،.مــالک.ارزیابی.و.اصالح..کننده.می..باشــند..در.واقع.این.قواعــد،.محدودیت..های.اخالقی.را.

مشخص.کرده.و.اعمال.مجاز.را.از.غیرمجاز.متمایز.می..نمایند.

 نکتـه

بُعد اخالقی آموزش و پرورش، از قواعد آن سرچشــمه نمی گیرد، بلکه از نظام متداول اجتماعی او روان شــناختی 
سرچشمه می گیرد. *

5..الف4..ج3..د2..د1..ب
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.موضوع.بررسی.آموزش.و.پرورش،.پذیرفتن.تبیین،.توصیف.و.اکتشاف.سایر.دانش..ها.نمی.باشد،.بلکه.تحلیل.

انتقادی.هر.یک.از.این.موارد.است..به.عبارتی.پذیرفتن.بی..چون.و.چرای.دستاوردهای.پیشینیان.طبق.این.
تعریف،.کاری.غیراخالقی.می.باشد.

.با.توجه.به.نشــأت.گرفتن.بعد.اخالقی.آموزش.و.پرورش.از.نظام.متداول.اجتماعی.روان.شــناختی،.بعضی.

کتب.درســی.و.مطالب.آن،.غیراخالقی.به.شــمار.می.رود.و.فشار.عمومی.برای.حذف.آن.اعمال.می.شود،.اما.
از.سویی.به.خاطر.جلوگیری.از.دسترسی.یادگیرندگان.به.این.مطلب.نیز،.دچار.کاری.غیراخالقی.می.شویم.

5- تمایزات عملیاتی1
.هدف.از.این.بحث،.شناخت.ارتباط.و.تمایز.بین.دانش..های.گوناگون.با.دانش.آموزش.و.پرورش.است.

.تمایزات عملیاتی با مواردی مانند: روش.مطالعه.موضوع.درســی،.رویکرد.فلســفی.از.نظر.بررســی.مفاد.و.

معانــی.مفاهیم.و.روابط.آن.ها.با.ســایر.مفاهیم،.و.در.آخر.رویکرد.تربیتــی.در.جهت.درک.روش.های.تفکر.
مشخص.می.شود.

ویژگی..های.تفکر.تربیتی:

1ـ.مطالعه.نقش.الگوها.و.روش..ها؛
2ـ.چگونگی.به.وجود.آمدن.شکل..های.مختلف.معرفت؛

3ـ.مطالعه.پیامد.معرفت..های.مختلف.در.تجارب.انسان.ها؛
4ـ.مطالعه.نحوه.تغییر.و.اصالح.معرفت..های.مختلف؛

5-.مطالعه.آفرینندگی.

 نکتـه

دانش آموزش و پرورش به صورت مستقل، موجودیت داشته و هیچ دانشی نمی تواند جایگزین آن گردد، از این رو 
این دانش، درس تمامی درس ها و موضوع تمامی موضوعات می باشد. *

 نکتـه

آموزش و پرورش شامل مطالعه چگونگی پیدایش و اصالح موضوع، نحوه ارتباط موضوعات با دنیای واقعی و مطالعه 
عملکرد شناخت می باشد. *

1. Operational Distinctions
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سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال دوم 88-89( 1ـ.در.آموزش.و.پرورش،.بُعد.اخالقی.از.کدام..یک.از.موارد.زیر.سرچشمه.می..گیرد؟..
ب(.از.رویه..های.تبیین.و.توصیف.سایر.دانش..ها الف(.مطلقاً.از.قواعد.آموزش.و.پرورش..

د(.از.نظام.متداول.اجتماعی.روان.شناختی ج(.از.مفهوم.آفرینی.اسلوب..دار.پرورشی..
)نیمسال دوم 83-84( 2ـ.کدام.گزینه.صحیح.نمی.باشد؟.

الف(.آموزش.و.پرورش.مطالعه.بنیاد.و.اساس.روش..شناختی.است.
ب(.مطالعه.آموزش.و.پرورش،.مطالعه.الگوها.و.نقش.ها.می.باشد.

ج(.آموزش.و.پرورش،.مطالعه.چگونگی.به.وجود.آمدن.و.اصالح.موضوعات.می.باشد.
د(.پذیرفتن.رویه..ها،.اختراع.و.اکتشاف.سایر.علوم

3ـ.با.توجه.به.مالک.نمودهای.اخالقی،.پذیرفتن.بی..چون.و.چرای.دانش.پیشینیان.................می..باشد.
د(.غیرعلمی ج(.علمی.. ب(.غیراخالقی. الف(.اخالقی..

4ـ.کدام.گزینه،.راهنمای.عمل.و.مالک.ارزیابی.می..باشد؟.
د(.تمایزات.عملیاتی ج(.نمودهای.اخالقی. ب(.نمودهای.عملیاتی. الف(.تمایزات.اخالقی.

5ـ.نمودهای.اخالقی.در.واقع.همان،...................می..باشد..
ب(.تمایز.بین.دانش..های.مختلف الف(.قواعد.انجام.نقش..ها.در.راستای.اهداف..

د(.طرح.مسائل.اصلی.در.مورد.اخالق.و.هستی . ج(.روش..های.تفکر..

5..الف4..ج3..ب2..د1..د
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آزمون لوا لصم
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

)تابستان 94( 1ـ.کدام..یک.از.موارد.زیر،.جزء.مالک.های.معرفت.نظام.یافته.مستقل.نمی..باشد؟..
ب(.طبقه..بندی.دقیق.و.مشخص الف(.سطح.انتزاع.یا.تجرید.مفاهیم.

د(.نمودهای.اخالقی ج(.هدف.هایی.که.هر.دانش.پایه.دارد...
2ـ.در.بیــن.مالک..هایی.که.دانش..های.پایه.متفاوت.را.از.هم.متمایز.می.کند،.به.وســیله.کدام.مالک،.دانش.پایه.مورد.
)نیمسال دوم 93-94( ارزشیابی.قرار.می.گیرد؟.

ب(.سنخ.ها.و.نمودهای.قوانین.اخالقی الف(.سطح.انتزاع.یا.تجرید.مفاهیم.
د(.هدف.های.هر.دانش ج(.روش..های.تفکر.یا.استدالل..

)نیمسال دوم 93-94( 3-.در.کدام.یک.از.موارد.زیر،.به.موضوع.بررسی.آموزش.و.پرورش.اشاره.شده.است؟.
ب(.تحلیل.انتقادی.طرح.رویه..های.اکتشاف الف(.پذیرفتن.رویه..های.تبیین.سایر.دانش..ها.

د(.موافقت.با.رویه..های.اختراع ج(.قبول.کردن.رویه..های.تبیین.و.توصیف.دانش..
)نیمسال دوم 93-94( 4ـ.کدام.گزینه.صحیح.می.باشد؟..

ب(.تفکر.تربیتی.بیشتر.متوجه.داوری.ها.است. الف(.تفکر.تربیتی.بیشتر.متمایل.به.تفکر.ریاضی.است..
د(.تفکر.تربیتی.بیشتر.متوجه.الگوهای.تفکر.و.تفکر.فلسفی.است. ج(.تفکر.تربیتی.بیشتر.متوجه.منطق.روابط.است..
5ـ.به.گفته.کدام..یک.از.افراد.زیر،.آموزش.و.پرورش.به.جزء.بهســازی.کیفیت.و.رهایی.خود.برای.رشد.درونی،.هدف.
)نیمسال اول 93-94( دیگری.ندارد؟..

د(.جان.دیویی ج(.ژان.پیاژه. .ب(.ارسطو.. الف(.الکانیو..
)نیمسال دوم 92-93( 6ـ.به.وسیله.کدام..یک.از.مالک.های.زیر،.دانش.پایه.محدود.شده.و.مورد.ارزشیابی.قرار.می..گیرد؟.

ب(.هدف.های.پایه . الف(.سطح.انتزاعی.مفاهیم.
د(.روش..های.تفکر . ج(.سنخ..ها.و.نمودهای.اخالقی.

)نیمسال دوم 92-93( 7ـ.کدام..یک.از.موارد.زیر.را.می..توان،.درس.تمامی.درس.ها.و.موضوع.تمامی.موضوع.ها.دانست؟..
د(.آموزش.و.پرورش ج(.علم..النفس. ب(.فلسفه. الف(.روان.شناسی.

)نیمسال اول 92-93( 8ـ.نقش.و.وظیفه.تفکر.تربیتی.کدام.است؟..
الف(.فرآیندی.است.که.برای.پیش..بینی.پدیده..های.دنیای.مادی.به.کار.می..رود.

ب(.اندیشیدن.درباره.چگونگی.به.وجود.آوردن،.امتحان.و.توسعه.روش..ها
ج(.تفکری.است.منظم،.درباره.مسائل.و.امور.معین

د(.استنتاج.منطقی.از.اصول.بدیهی.که.خودشان.نیازی.به.بررسی.ندارند.
9ـ.سطوح.انتزاع.کدام.دانش.بشری،.به.وسیله.عالقه.های.شان.به.تجربه..های.خاص.انسان.تعیین.نمی.شوند؟.)نیمسال اول 91-92(

د(.آموزش.و.پرورش ج(.جامعه.شناسی. ب(.روان.شناسی. الف(.فیزیک.
)نیمسال اول 91-92( 10ـ.کدام..یک.از.معرفت.های.دانش.بشری،.مبنای.دانش.آموزش.و.پرورش.درنظرگرفته.نمی.شود؟.

د(.فلسفه ج(.روان.شناسی.. .ب(.اقتصاد.. الف(.جامعه.شناسی..
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آزمون لوا لصم
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

11ـ.کدام.گزینه،.از.پیامدهای.تلقی.کردن.آموزش.و.پرورش.به.عنوان.دانش.کاربردی.نمی..باشد؟
ب(.رواج.فرهنگ.روشنفکرگرایی الف(.تلقی.کردن.معلم.به.عنوان.فرد.جامع..المعارف..

د(.حذف.دانش..های.نظری ج(.سر.و.کار.داشتن.با.مسائل.کاربردی..
12ـ.مطرح.کردن.آموزش.و.پرورش.به.عنوان.دانش.کاربردی،.یک.ادعای..................است..

د(.محدودکننده ج(.غیراخالقی.. ب(.متناقض. الف(.متضاد.
13ـ.روش.تفکر.کدام.دانش،.کشف.قواعد.رفتار.است؟.

د(.روان.شناسی ج(.آموزش.و.پرورش. ب(.فلسفه. الف(.جامعه..شناسی..
14ـ.کدام.گزینه،.از.روش..های.تفکر.آموزش.و.پرورش.نمی.باشد؟

د(.تأثیر.مفاهیم.در.رشد ج(.روابط.منطقی. ب(.ارتباط.بین.مفاهیم. الف(.توسعه.خالقیت.
15-.بعد.اخالقی.آموزش.و.پرورش.از...........سرچشمه.می.گیرد.
ب(.دین . الف(.روان.شناسی.تربیتی.

د(.هنجارهای.اجتماعی ج(.نظام.متداول.اجتماعی.روان.شناختی.
16ـ.نتیجه.اخذ.شده.از.کدام.روش.تفکر.را.نمی.توان،.به.بوته.ی.آزمایش.گذاشت؟

د(.آموزش.و.پرورش ج(.فلسفی.. ب(.علمی. الف(.ریاضی..
17ـ.کدام..یک.از.گزینه..های.زیر،.در.مقایسه.با.دیگر.روش..های.تفکر،.کم.تر.به.بیان.و.مقایسه.می.پردازد؟

د(.ریاضی ج(.علمی. ب(.تربیتی. الف(.فلسفی.
18ـ.هدف.کدام.دانش،.تعمق.درباره.روابط.میان.اندیشه.ها.است؟

د(.آموزش.و.پرورش ج(.دانش.تجربی.. ب(.فلسفه. الف(.منطق..
19ـ.کدام.گزینه.مسئول.انتقال.دانش..های.نسل.قبل.به.نسل..های.بعدی.است؟

د(.روان.شناسی ج(.معلم. ب(.مدرسه. الف(.آموزش.و.پرورش.
20ـ.پذیرفتن.و.نپذیرفتن.بی..چون.و.چرای.پیشینیان،.در.کدام..یک.از.مالک..های.معرفت.نظام.یافته.مستقل.مطرح.می.گردد؟

د(.هدف.ها ج(.سطح.انتزاع.مفاهیم. ب(.نمودهای.اخالقی. الف(.روش..های.تفکر.

پاسخ نامه آزمون فصل دوم  

12345678910سؤال
بدبدجددبببپاسخ
11121314151617181920سؤال
ببالفبججبدببپاسخ



فصلسوم
آموزش و پرورش

و روان شناسی
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تفاوت های میان روان شناسی و آموزش و پرورش

1- توصیف آنچه که هست، تجویز آنچه که باید باشد.
.یک.نظریه.تربیتی.می.کوشــد.تا.مراحل.رشــد.تربیتی.را.مشخص.سازد،.بدین.صورت.که.هرمرحله.از.رشد.

برحسب.محتوا،.مفاهیم.و.شکل..های.ارائه.معرفت.تعیین.می..شود.
.روان.شناســی.درصدد.پاسخ.گویی.به.پرســش.هایی.در.رابطه.با.رشد.برحسب.محتوا.و.فرهنگ.نمی.باشد..به.
طور.کلی.نظریه.روان.شــناختی.درباره.پدیده.هایی.است.که.در.جهان.وجود.دارد.و.در.این.حیطه.پژوهشگر.

سعی.می.کند.تا.فرآیندهای.روان.شناختی.و.الگوهای.رفتاری.را.توصیف.کند.
.پیش..فرض.روان.شناســی.علمی.این.اســت.که.پدیده.های.روان.شــناختی،.دارای.چنان.ماهیتی.هستند.که.
می.تــوان.با.اطمینان.نظریه.هایــی.را.در.مورد.آن.ها.تدوین.کرد..اما.برای.آمــوزش.و.پرورش،.هدف.تبیین.
ماهیت.فرآیند.نیســت،.بلکه.تدوین.و.تجویز.آن.چیزی.اســت.که.باید.برای.بــه.وجود.آوردن.یک.فرآیند.

ایده.آل.انجام.گیرد.
.در.واقع.روان.شناسی.مربوط.به.پدیده..هایی.است.که.وجود.دارد.و.آموزش.و.پرورش.تجویز.فرآیندهایی.است.
که.وجود.ندارند..هم.چنین.روان.شناسان.قواعد.تجربی.و.مفاهیم.را.از.یکدیگر.جدا.می.کنند،.اما.در.آموزش.

و.پرورش.این.قواعد.و.مفاهیم،.درهم.تنیده.می.باشند.

 نکتـه

سه مبنای دانش و سه شاخه ی اصلی در آموزش و پرورش، علوم روان شناسی، جامعه شناسی و فلسفه می باشند.
*

.روان.شناسان.در.پی.این.هستند.که.قواعد.تجربی.میان،.انگیزش.و.یادگیری.برقرار.کنند..اما.شرط.برقرار.کردن.
چنان.قواعدی،.این.است.که.آن.دو.)یعنی.انگیزش.و.یادگیری(،.دو.»هستی«.مستقل.و.جدا.از.هم.باشند.

2- نگاه کردن به آموزش و پرورش از دریچه روان شناختی
.نظریه.های.روان.شناختی،.ظاهراً.به.دلیل.سندیت.علمی.و.قطعیت.بیشترشان،.سعی.می.کنند،.جانشین.نقش.

خاص.نظریه.های.تربیتی.شوند.
.نظریه..های.روان.شــناختی.به.دلیل.محدودیت.در.تأکید.برمحتوا،.در.هدف.تأثیر.می.گذارند.و.تنها.به.رشــد.
جنبه..های.محدودی.می..پردازند،.اما.آموزش.و.پرورش.همه.جانبه.اســت.و.رشد.تربیتی.و.تحصیلی.کاملی.را.

مدنظر.قرار.می..دهد.
.خطری.که.آموزش.و.پرورش.را.تهدید.می.کند،.این.اســت.که.تأکید.بیش.از.حد.بر.فرآیند.رشــد.شناختی،.
موجب.می.شود.که.به.جای.توجه.اصلی.به.مربی.و.پدیده..های.مورد.عالقه.وی،.به.روان.شناسی.و.پدیده.های.

مرتبط.با.آن.توجه.گردد.
3- آیا توصیف  های روان شناسی باید تجویزهای آموزش و پرورش را محدود کنند؟

.هدف.روان.شناسی.این.است.که.به.صورت.یکی.از.رشته..های.علوم.تجربی.درآید.و.داده..های.خود.را.با.دقت.
و.اعتماد.علوم.مادی،.مورد.بحث.قرار.دهد.
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 ـ ل لصف س لوا لصف

انـــــــتــــــشارات طالیــــــــــی 
پـــــــویـــــنـدگان دانـــــــشگاه

.نظریه.تربیتی.می.تواند.طرح.کلی.فرآیند.رشــدی.را.ارائه.دهد.که.تا.به.حال.کسی.آن.را.تجربه.نکرده.است.

و.اگر.این.نظریه.دارای.تفکر.جدید.و.مراحل.عملی.باشد،.می.توان.گفت.که.آن،.دقیقاً.می.تواند.چیزهایی.را.
درباره.آموزش.و.پرورش.به.ما.می..گوید.که.می.خواهیم.بدانیم.

.نظریه.روان.شناســی.کاماًل.توصیفی.است.و.امید.است.که.به.صورت.تبیینی.درآید،..اما.نظریه.تربیتی.کاماًل.
تجویزی.است.

.روان.شناسی،.یک.سری.اطالعات.را.در.دسترس.قرار.می.دهد.که.به.اجزا.و.عناصر.متشکله.یک.نظریه.تربیتی.

قابل.تبدیل.نیست،.بلکه.اطالعات.روان.شناختی.به.عنوان.محدودیت..هایی.در.برابر.تجویزهای.نظریه.تربیتی.
مطرح.می.شود.

 نکتـه

علت ایجاد محدودیت اطالعات روان شناســی در نظریه های تربیتی، ابهام در توصیف و مشکالت مربوط به فرهنگ 
و عدم توانایی روشن کردن تأثیر محیط و ژنتیک در مفاهیم روان شناسی است. **

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال دوم 88-89( 1ـ.کدام.گزینه.زیر،.در.مورد.نظریه..های.روان.شناسی.و.تربیتی.صحیح.می.باشد؟.
ب(.یک.نظریه.تربیتی.کامالً.برنامه..ای.است. الف(.یک.نظریه.روان.شناسی.کامالً.تجویزی.است...
د(.یک.نظریه.تربیتی.کاماًل.تجویزی.است. ج(.یک.نظریه.روان.شناسی.کاماًل.دستوری.است...

)نیمسال دوم 83-84( 2ـ.منظور.از.داشتن.هدف.علمی.در.روان.شناسی.این.است.که:..
الف(.به.صورت.یکی.از.رشته..های.علوم.تجربی.درآید.

ب(.موجب.توصیف.دقیق..تر.و.تکوینی.رفتار.گردد.
ج(.به.صورت.یکی.از.نظریه..های.تجویزی.درآید.

د(.برای.دستیابی.به.پاسخ.سؤال،.چه.نوع.انسان.فرهیخته.ای.باید.تربیت.شود.
)نیمسال اول 84-85( 3ـ.مسأله.اصلی.برای.مربی.آموزش.و.پرورش.عبارت.است.از:..

ب(.برقراری.قواعد.تجربی.میان.انگیزش.و.یادگیری الف(.تعریف.دقیق.از.انگیزش.و.یادگیری.
د(.توصیف.یا.توضیح.فرآیندهای.روان.شناختی ج(.تجویز.برای.به.وجود.آوردن.یک.فرآیند.ایده..آل.

)نیمسال دوم 89-90( 4ـ.روان.شناسان.به.دنبال.بررسی.کدام..یک.از.گزینه..های.زیر.هستند؟..
ب(.پاسخ.به.سؤاالت.مرتبط.با.برنامه.های.آشنا.با.فرهنگ الف(.برقراری.قواعد.تجربی.میان.انگیزش.و.یادگیری.

د(.طرح.مسائل.مربوط.به.هستی ج(.بررسی.تأثیر.شرایط.تاریخی.بررشد.شناختی.
5ـ.کدام.دانش،.از.مبناهای.دانش.آموزش.و.پرورش.نمی..باشد؟.

د(.روان.شناسی ج(.منطق. ب(.جامعه..شناسی. الف(.فلسفه..

5..ج4..الف3..ج2..الف1..د
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بازده یا محصول نهایی آموزش و پرورش

 در روان شناســی، هنجارها مطرح می  شود و این علم در پی آن است که رشد انسان را به صورت عینی در 
قالب مراحل، بدون توجه به ارزش  ها، توصیف کند. اما معلم و آموزش و پرورش ســعی می کنند تا بهترین 

روش را برای کسب مهارت ها و توانایی ها تجویز نمایند.
 بُعد رشــدی نظریه تربیتی، به هنجارهای توصیفی تأکید نمی کند، بلکه برای تجویز روش ها اهمیت قائل 
می شــود. از این رو کمال تربیتــی را نمی  توان امری بدیهی یا ضمنی فرض کــرد، بلکه باید مانند نظریه 

مفیدی بیان شود.

 نکتـه

مواردی که به عنوان هنجار، برای روان شناسان دارای اهمیت است، برای زیست شناسان اهمیت چندانی ندارد.
*

جدول 3ـ1

تمایز نظریه های روان شناختی با نظریه تربیتی

نظریه تربیتی

1- بازده نهایی، یک نوع انسان است که یک انسان ایده آل با توصیفات مشخص می شود.
2- دارای بار ارزشی است.

3- مشخصه کلی یک نظریه تربیتی، توصیف روشن محصول مطلوب نهایی فرآیند رشد است.
4- نظریه تربیتی انسان ها را به عنوان موجودات اجتماعی، سیاسی و عقالنی که باید توانایی هایشان بالفعل 

گردد، به حساب می آورد.
5- نظریه تربیتی، فرهنگ را نیز مدنظر قرار می  دهد.

نظریه 

روان شناختی

1- بازده نهایی یک نوع تفکر است که اشاره به نقطه نهایی فرآیند دارد.
2- تأثیر فرهنگ را نادیده می  گیرد.
3- از جنبه  های بار ارزشی می کاهد.

4- روان شناســی ادعایی در مورد مشخص کردن »چگونه شدن« موجود انسانی ندارد و تنها به ذکر موانع 
چگونه شدن انسان می  پردازد.

 نکتـه

یک نظریه جامع تربیتی، باید به طور ضمنی یا آشکار، نظریه اجتماعی و سیاسی نیز باشد.
**

چه چیزی باید آموخته شود؟

 طبق نظریات روان شناختی در هر سنی، مجاز به آموزش مسائل خاصی به افراد هستیم، مانند نظریه رشد 
شناختی پیاژه که می گوید،کودکان مفاهیم انتزاعی را تنها در مرحله عملیات صوری درک می کنند.
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از.این.نظریه.دو.معنای.ضمنی.استنباط.می.شود:
1-.مواردی.که.باید.در.تدریس.لحاظ.گردد.

2-.مناسب.ترین.سن.برای.آموزش.که.به.عنوان.مثال.تأکید.دارد.که.آموزش.مفاهیم.انتزاعی.مانند.دین،.پیش.از.نوجوانی.نباید.
صورت.گیرد.

تحقیقات.روان.شناختی.نشان.داده.اند.که.کودکان،.فاقد.برخی.مفاهیم.انتزاعی.اند،.لیکن.در.این.رابطه.سه.پاسخ.وجود.دارد:
1-.بیشتر.این.مفاهیم.انتزاعی،.مواردی.هستند.که.کودک.در.زندگی.روزمره.خود.با.آنها.سروکار.دارد.و.چندان.هم.ناآشنا.نمی.باشد.

2-.مفاهیم.انتزاعی.مطرح.شده.را.می.توان.با.روش.های.ساده.تر.و.مثال.های.هماهنگ.با.سن.به.آسانی.به.کودکان.یاد.داد.
3-.کودکان.مفاهیم.انتزاعی.بسیاری.مانند:.جادوگر،.شاهزاده،.عشق،.محبت،.شادی.و.ترس.را.می.دانند،.پس.این.تصور.که.آن.ها.

توانایی.درک.مفاهیم.انتزاعی.را.ندارد،.چندان.صحیح.نیست.

 نکتـه

روان شناسی رشد شناختی، واحد معمول بررسی مفاهیم است. از همین رو چیزهای آموختنی به تعدادی مفاهیم 
محدود را مطالعه روان شناختی می نامند. ***

.چگونگی.ســازمان.یافتن.محتوا،.داللتی.اســت.که.نظریه.های.تربیتی.برای.محتوای.تربیتی.دارند،.عالوه.بر.این،.
نظریه.های.تربیتی.زمان.مناسب.تدریس.را.تعیین.می.کنند،.اما.در.رابطه.با.سایر.محتواهای.خاص.کاربردی.ندارند.

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 94-95( 1ـ.کدام.گزینه.زیر،.درباره.نظریه..های.روان.شناختی.و.تربیتی.صحیح.می.باشد؟.
الف(.داده..های.روان.شناختی.به.عنوان.محدودیت..هایی.در.مقابل.آنچه.یک.نظریه.تربیتی.به.طور.معناداری.تجویز.می.کند،.مطرح.می.شوند.

ب(.یک.نظریه.روان.شناختی.کاماًل.تجویزی.است.
ج(.یک.نظریه.تربیتی.کاماًل.توصیفی.است.

د(.کافی.است.که.بگوییم.یک.نظریه.تربیتی.کاماًل.تجویزی.است.
2ـ.در.بحث.آموزش.و.پرورش.و.روان.شناســی،.می.توان.گفت.یک.نظریه.روان.شناسی.کاماًل.حالت...........و.یک.نظریه.

تربیتی.حالتی...........دارد.
د(.توصیفی.ـ.تجویزی ج(.تحلیلی.ـ.توصیفی.. ب(.دستوری.ـ.تجویزی. الف(.تجویزی.ـ.توصیفی..

)نیمسال دوم 93-94( 3ـ.براساس.آنچه.در.کتاب.مطرح.شده،.کدام.گزینه.مبین.یکی.از.اهداف.روان.شناسی.می.باشد؟.
الف(.تبدیل.شدن.به.صورت.یک.رشته.از.علوم.تجربی

ب(.برقرار.کردن.ارتباط.بین.انگیزش.و.فلسفه
ج(.دوری.کردن.از.تبیین.ماهیت.فرآیندهای.روان.شناختی

د(.هماهنگ.کردن.رشد.برحسب.محتوا.و.برنامه..های.آشنایی.با.فرهنگ

3..الف2..د1..الف
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)نیمسال دوم 92-93( 4ـ	بازده	نهایی	در	یک	نظریه	تربیتی	و	یک	نظریه	روان	شناسی	چیست؟		
ب( نوع سبک رفتار ـ یک نوع تفکر الف( یک نوع تفکر ـ یک نوع انسان 

د( یک نوع انسان ـ نوعی تفکر ج( نوعی رشد شناختی ـ یک نوع شخصیت  
)نیمسال دوم 93-94( 5ـ	محدود	کردن	چیزهای	آموختنی	به	تعدادی	مفاهیم	محدود	را	چه	می		نامند؟		

د( مطالعه تربیتی ج( مطالعه روان شناختی   ب( مطالعه فراشناختی   الف( مطالعه رویکردی  

چه موقع چیزهای معینی را باید تدریس کرد؟

 سهم غیرمستقیم، اما مهم نظریه های روان شناختی )مانند نظریه پیاژه( در آموزش و پرورش، یادآوری این 
موضوع به کسانی است که گفته های افالطون و روسو را فراموش کرده اند و از یاد برده اند که فرآیند رشد 
تربیتی شــامل گذشــتن از مراحل مختلف به طور کیفی و رسیدن به مرحله کمال )پختگی( است و تفکر 

کودک، میکروفیلم ساده  ای از تفکر بزرگسال نمی باشد.
 نظریه تربیتی در پاســخ به این ســؤال که چه موقع چیزهای خاصی را باید تدریس کنیم، مراحل کیفی 

مختلفی را مشخص کرد که فرد باید در هر مرحله، کمال خاص آن مرحله را طی کند.
 نظریــه تربیتــی باید به صراحت، میــزان معلومات هر مرحله رشــد را تعیین کند و اگــر نظریه تربیتی 
راهنمایی های الزم برای تغییر کیفی را ارائه نکند، در حیطه های ضروری رشد تربیتی کوتاهی کرده است.

 نکتـه

فرآیند کلی رشد تربیتی، به روشنی شامل گذشتن از مراحل مختلف و رسیدن به کمال است که در طی آن، میزان 
عالقه و فهم افراد در هر یک از مراحل، از لحاظ کیفی متفاوت است. *

چگونه باید چیزها را تدریس کرد؟

 هدف از تعیین چگونگی تدریس، تعیین بهترین روش ارائه مطالب به گونه ای اســت که بیشــتر رشد معنا 
را موجب گردد.

 نظریه پیاژه، از نظر تنظیم و ارائه مواد آموزشی و پرورشی کاربرد دارد.
 الکاینر بین برنامه درســی مدرسه ای و برنامه درسی رشــدی، تمایز قائل شد و برنامه درسی مدرسه ای را 
شــامل یک رشته مواد و موضوعات درسی دانســت و برنامه درسی رشدی را شامل مفاهیم و توانایی های 

کسب شده کودکان در نظر گرفت.
 الکاینر، برنامه درســی رشــدی را به عنوان مکمل و ابزاری در اختیار برنامه های درسی مدرسه ای در نظر 

گرفت، هم چنین معتقد بود که برنامه درسی، برنامه ای است که باید آموخته شود.

 نکتـه

برنامه درسی رشدی، مالکی برای داوری کردن درباره مواد درسی منطبق و هماهنگ با سطح رشدی کودک است.
**

5. ج4. د
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محدودیت  های کاربرد نظریه روان شناختی درتعیین چگونگی تدریس

.برنامه..های.رشدی.تنها.مواد.برنامه.درسی.منطبق.با.رشد.شناختی.کودک.را.تعیین.کرده.و.چیزی.در.مورد.
نحوه.تدریس.به.ما.ارائه.نمی.دهند،.که.این.نقص.را.نظریه.تربیتی.جبران.کرده.است.

.پاسخ.به.سؤال.چگونگی.نحوه.تدریس.را.می..توان.با.آزمودن.تجربی.یافت،.نه.با.استنتاج.از.نظریات.رشدی.

 نکتـه

اولین عکس  العمل مربیان به کاربرد نظریات روان شــناختی در آموزش و پــرورش، از تأکید پیاژه بر روی مفاهیم 
خاص ناشی می  شود. ***

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 87-88( 1ـ.کدام.گزینه.نادرست.است؟..
الف(.از.نظر.روان.شناسان.معاصر،.تفکر.کودک.میکروفیلم.ساده..ای.از.تفکر.بزرگساالن.است.

ب(.از.نظر.افالطون.و.روسو.فرآیند.رشد.تربیتی،.شامل.گذشتن.از.مراحل.مختلف.کیفی.است.

ج(.یک.نظریه.جامع.تربیتی.باید.به.طور.ضمنی.یا.آشکار،.نظریه.اجتماعی.و.سیاسی.نیز.باشد.
د(.مشخصه.کلی.یک.نظریه.تربیتی،.توصیف.روشن.محصول.نهایی.فرآیند.رشد.تربیتی.است.

2ـ.نظریه..های.روان.شناختی.مانند.نظریه.پیاژه،.در.کدام.بخش.آموزش.و.پرورش.بیشتر.کاربرد.دارد؟.)نیمسال اول 87-88(
ب(.تنظیم.و.ارائه.مواد.آموزشی . الف(.تهیه.و.تولید.محتوا.

د(.ارزیابی.مربیان ج(.تشخیص.و.معرفی.بهترین.روش.تدریس.
)نیمسال اول 88-89( 3ـ.نظریه..های.روان.شناختی.در.آموزش.و.پرورش.چه.کاربردی.دارند؟..

الف(.در.سازماندهی.و.تنظیم.مطالب.نقش.دارند.
ب(.در.تعیین.محتوا.و.نحوه.تدریس.دخالت.دارند.

ج(.استقالل.آموزش.و.پرورش،.بدون.لحاظ.نظریات.روان.شناسی.معنا.ندارد.
د(.هیچ.کاربردی.ندارند.

4ـ.عکس..العمل.مربیان.نســبت.به.کاربرد.نظریات.روان.شــناختی،.)مثل.نظریه.پیاژه(،.از.کدام..یک.از.موارد.زیر.ناشی.
)نیمسال دوم 88-89( می.شود؟..

الف(.از.این.که.نظریه.پیاژه.بیشتر.برروی.رشد.هوشی.تأکید.دارد.
ب(.از.این.که.این.نظریه.بیشتر.تأکید.معرفت.شناختی.دارد.

ج(.از.این.که.بیشتر.برروی.تعدادی.مفاهیم.خاص.متمرکز.می..شود.
د(.از.این.که.برنامه.رشد،.تنها.به.عنوان.ابزار.تحلیل.معنا.می..شود.

)نیمسال اول 90-91( 5ـ.از.نظر.الکاینر.برنامه.درسی.و.برنامه.رشدی.چه.مفهومی.دارند؟..
الف(.برنامه.رشدی.شامل.موضوعات.درسی.معین.است.و.بهترین.روش.تدریس.را.معرفی.می..کند.

ب(.هر.دو.را.یکسان.تلقی.می..کند.
ج(.برنامه.مدرسه.ای.ابزاری.برای.تحلیل.و.داوری.در.مورد.برنامه.های.درسی.رشدی.است.

د(.برنامه.درسی.رشدی.شامل.مفاهیمی.است.که.کودک.کسب.می.کند.

5..د4..ج3..الف2..ب1..الف
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آزمون لوا سوم
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

)نیمسال اول 94-95( 1ـ.الکاینر.برنامه.رشدی.را.مکمل.کدام.گزینه.زیر.می..داند؟..
ب(.برنامه.درسی.مدرسه . الف(.ساختار.موضوع.درسی..

د(.فرآیند.یادگیری.و.رشد . ج(.استنتاج.نظریه.رشدی..
)نیمسال دوم 93-94( 2ـ.چرا.نظریه..های.روان.شناختی.سعی.می.کنند.تا.جانشین.نقش.خاص.نظریه..های.تربیتی.شوند؟..

ب(.به.خاطر.تمایالت.مختصصان الف(.به.دلیل.تنوع.گرایش.های.آن..ها.
د(.به.خاطر.عدم.قطعیت..شان . ج(.به.دلیل.سندیت.علمی..شان.

)نیمسال دوم 93-94( 3ـ.یک.نظریه.تربیتی.چه.ویژگی..هایی.دارد؟..
ب(.هم.توصیفی.و.هم.تبیینی.مطلق.است. . الف(.توصیفی.محض.است...

د(.کاماًل.تجویزی.و.فاقد.قابلیت.بررسی.تجربی.است. . ج(.تجویزی.است...
)نیمسال دوم 92-93( 4ـ.کدام.نظریه.کاماًل.توصیفی.است؟..

د(.نظریه.استداللی ج(.نظریه.تربیتی. ب(.نظریه.روان.شناسی. الف(.نظریه.عمومی..
5ـ.یک.نظریه.تربیتی.که.فاقد.مفاد.تغییرکیفی.در.فرآیند.راهنمایی.به.کمال.تربیتی.اســت،.در.تهیه.پاسخ.به.کدام.
)نیمسال دوم 92-93( سؤال.زیر.کوتاهی.نموده.است؟..

ب(.چه.موقع.چیزهای.معینی.را.باید.تدریس.کرد. الف(.محصول.نهایی.فرآیند.تربیتی.چیست...
د(.چگونه.باید.چیزها.را.آموزش.داد. ج(.چه.چیزهایی.را.باید.تدریس.نمود...

)نیمسال دوم 92-93( 6ـ.کدام..یک.از.اندیشمندان.زیر،.میان.برنامه.درسی.مدرسه..ای.و.رشدی.تمایز.قائل.شد؟..
د(.الکاینر ج(.مازلو.. ب(.دیویی. الف(.تایلر..

)نیمسال اول 92-93( 7ـ.کدام.گزینه.در.مورد.برنامه.درسی.رشدی.صحیح.نمی.باشد؟..
الف(.مجموعه..ای.از.ابزارها،.برای.تحلیل.برنامه.درسی.مدرسه..ای.است.

ب(.برنامه..ای.نیست.که.باید.آموخته.شود.
ج(.یک.رشته.توانایی.هایی.که.کودک.کم.و.بیش.کسب.می..کند.

د(.از.یک.رشته.مواد.و.موضوعات.درسی.درست.شده.است.
)نیمسال اول 92-93( 8ـ.کدام.گزینه،.کاربرد.نظریه.های.روان.شناختی.در.آموزش.و.پرورش.است؟..

ب(.چگونگی.روش.تدریس . الف(.تعیین.و.انتخاب.محتوا..
د(.تنظیم.محتوا . ج(.ارزشیابی.آموزش..

)نیمسال دوم 91-92( 9ـ.مقصود.از.طرح.سؤال.»چگونه.سایر.چیزها.را.تدریس.کرد«،.چیست؟..
ب(.بیان.شیوه.تدریس . الف(.طراحی.برنامه..های.درسی.

د(.سازمان.دادن.و.ارائه.مطالب.درسی ج(.مشخص.کردن.کیفیت.درسی..
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 ـ ل لصف س لوا لصف

آزمون لوا سوم
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

10ـ.کدام.یک.از.نظریات.زیر،.می.تواند.مشخص.کند.که.کدام..یک.از.روش..های.تدریس.بهترین.و.ارزشمندترین.است؟
)نیمسال دوم 89-90( ..

د(.نظریه.برنامه.مدرسه..ای ج(.نظریه.تربیتی.. .ب(.نظریه.شناختی.. الف(.نظریه.رشدی..
)نیمسال اول 84-85( 11ـ.با.توجه.به.نظر.الکاینر،.کدام.گزینه.صحیح.است؟..

الف(.برنامه.درسی.رشدی.با.برنامه.درسی.مدرسه.ای،.از.نظر.مفهوم.مترادف.هستند.
ب(.برنامه.درسی.مدرسه.ای،.شامل.یک.رشته.توانایی..ها.و.مفاهیم.است.

ج(.برنامه.درسی.مدرسه.ای،.شامل.یک.رشته.مواد.و.موضوعات.درسی.است.
د(.برنامه.درسی.رشدی،.شامل.یک.رشته.مواد.و.موضوعات.درسی.است.

12ـ.روان.شناسی.درصدد.پاسخ.گویی.به.پرسش.هایی.درباره.رشد،.برحسب.....................نمی..باشد.
د(.یادگیری ج(.فرهنگ.. ب(.رشد. الف(.ارزشیابی.

13ـ.کدام.گزینه.از.علت.های.ایجاد.محدودیت.اطالعات.روان.شناسی،.در.نظریه..های.تربیتی.نمی.باشد؟
الف(.ابهام.در.توصیف.مشکالت.مربوط.به.فرهنگ

ب(.روان.شناسی.به.رشد.همه.جانبه.می..پردازد.
ج(.عدم.توانایی.روشن.کردن.تأثیر.محیط.در.مفاهیم.روان.شناسی
د(.عدم.توانایی.روشن.کردن.تأثیر.ژنتیک.در.مفاهیم.روان.شناسی

14ـ.در.بحث.هنجارهای.روان.شناسی،.به.ارزش..ها.چگونه.نگریسته.می..شود؟.
ب(.توجهی.نمی..شود. . الف(.توجه.کامل.می..شود...

د(.در.تنظیم.محتوا.نقش.دارد. .. ج(.مبنای.مطالعات.است...
15ـ.کدام.نظریه.های.زیر،.در.مورد.چگونگی.انســان.شــدن.ادعایی.ندارد.و.کدام.نظریه.تنها.به.ذکر.موانع.چگونگی.

انسان.شدن.می..پردازد؟.
ب(.تربیتی.ـ.روان.شناسی . الف(.روان.شناسی.ـ.تربیتی.
د(.رشدی.ـ.روان.شناسی .ج(.روان.شناسی.ـ.روان.شناسی.
16ـ.طبق.نظر.پیاژه،.کودکان.مفاهیم.انتزاعی.را.در.کدام.مرحله.درک.می..کنند؟

د(.پیش.عملیاتی ج(.عملیات.رشدی.. ب(.عملیات.صوری. الف(.عملیات.عینی.
17ـ.فرآیند.کلی.رشد.تربیتی،.شامل.گذشتن.از.مراحل.مختلف.و.رسیدن.به................است..

د(.بازده.نهایی ج(.کمال.. ب(.بلوغ. الف(.رشد..
18ـ.نظریه.رشدی.پیاژه،.مسائل.مطرح.شده.توسط.کدام.دانشمند.را.زنده.کرد؟.

د(.جان.الک ج(.ارسطو. ب(.افالطون. الف(.سقراط..
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آزمون لوا سوم
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

19ـ الکاینر کدام برنامه را به عنوان برنامه  ای که باید آموخته شود، مطرح کرد؟
د(درسیمدرسهای ج(یادگیری ب(تربیتی الف(رشدی

20ـ هدف از بهترین راه ارائه مطالب در چگونگی تدریس، کدام گزینه است؟
ب(یادگیریباتوجهبهفرهنگ  الف(یادگیری

د(رشدمعنا  ج(کمال

پاسخنامهآزمونفصلسوم

12345678910سؤال
جددددببججبپاسخ
11121314151617181920سؤال
ددبجبجببججپاسخ



چهارم
فصل

هدف های 
آموزش و پرورش
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مقدمه

.هدف.هــای.آمــوزش.و.پرورش.از.ســادگی.و.در.عین.حال.از.پیچیدگی.برخوردارند،.ســاده.به.دلیل.اینکه.

هدف.ها،.در.تعیین.برنامه.های.آموزش.و.پرورش،.ارزشــیابی.و.کوشــش.معلم.و.شاگرد.نقش.اساسی.دارد.و.
پیچیده.به.دلیل.اینکه.هر.کسی.انتظاراتی.از.آموزش.و.پرورش.دارد.و.هدف.هایی.را.بیان.می.کند.

.این.موضوع.که.معلم.تربیت.عام.مردم.را.بر.عهده.بگیرد.و.یا.آموزش.آنان.را،.به.هدف.و.تصوری.که.از.کارش.
دارد،.بستگی.دارد.

 نکتـه

موضوع اصلی آموزش و پرورش انســان و سرنوشت ســازندگی او می باشد، سرنوشت سازندگی مساوی با غایت در 
فلسفه و هدف در آموزش و پرورش است. *

.جان.دیویی،.انســان.را.موجودی.زیســتی.می.داند.که.دائماً.درحال.تکامل.است.و.معتقد.است.که.آموزش.و.
پرورش.نمی.تواند.هدفی.فراسوی.خود.داشته.باشد.

.به.زعــم.دیویی،.هدف.های.آموزش.و.پرورش.را.باید.در.اذهان.و.قلوب.مردم.جســتجو.کرد،.نه.در.نهادهای.
اجتماعی.که.آموزش.و.پرورش.نامیده.می..شود.

 نکتـه

از دیدگاه دیویی آموزش و پرورش، بازســازی یا ســازمان دادن مجدد تجربه اســت که این همان هدف آموزش و 
پرورش است. *

.هدف.فیلســوفان.از.آموزش.و.پرورش،.از.تفکراتشــان.درباره.غایت.و.طبیعت.انســان.برمی.خیزد.و.هدف.
جامعه.شناسان،.از.احتیاجات.جامعه.و.هدف.روان.شناسان،.از.انتظارات.و.توقعات.خود.سرچشمه.می.گیرد.

.دونالد.باتلر.آموزش.و.پرورش.را.فعالیتی.می.داند.که.در.آن.افراد.مســن.تر.)دارای.رشــد.بیشتر(.با.افراد.کم.
رشدتر.برخورد.می.کنند.تا.رشد.بیشتری.در.آن.ها.به.وجود.آورند.

اصول و منابع تعیین هدف های آموزش و پرورش

.پروفسور.برودی.در.رابطه.با.منابع.تعیین.هدف.های.آموزش.و.پرورش.معتقد.است.که.به.جای.مطرح.کردن.

تمایالت.گروه.های.مقتدر.سیاسی،.یا.عادات.و.تلون.و.فرصت.طلبی،.باید.از.میزان.معین.پیروی.کنیم.و.باید.
این.مورد.را.در.نظر.بگیریم.که.اصول.و.منشأ.تعیین.هدف.های.آموزش.و.پرورش.کدام.ها.هستند.

.در.ابتدا،.به.طور.اجمالی.به.معنا.و.مفهوم.اصل.پرداخته.می.شــود.و.ســپس.اصول.و.منابع.تعیین.اهداف.
عنوان.می.گردد.
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معنا و مفهوم اصل

.اصل،.در.لغت.به.معنای.مبنا.و.ریشــه.ی.درخت.است،.فالسفه.آن.را.به.عنوان.منشأ.و.مصدر.به.کار.می.برند.
و.از.همین.رو.از.نظر.فالسفه.و.علمای.تربیت،.اصل.به.منشأ.و.سرچشمه.رفتار.اشاره.دارد.

.دکتر.هوشیار.مقصود.از.اصل.را.جستجوی.آن..گونه.مبانی.عقالنی.و.آن..گونه.مقیاس..ها.می..داند.که.به.وسیله.

آن.ها.می.توان.در.هر.مورد.با.کمال.ســهولت،.رفتار.پرورشــی.مطلوب.کرد.و.به.نظر.ایشــان.علم.آموزش.و.
پرورش.عبارت.است.از.مجموعه.اصولی.که.منشأ.و.مصدر.رفتار.معلم.و.دانش.آموز.می.باشد.

 نکتـه

اصــول، بنیــاد و مبنای عمل و رفتار مربی و متربی اســت که به عنوان یک تکیه گاه نظــری یا مجموعه قضایا و 
قضاوت های روشن و قطعی محسوب می گردد. **

جدول 1-4

انواع.اصول
قضایایی.که.در.خود.علم،.اثبات.می..شوند.و.به.صورت.قواعد.کلی.درمی.آیند..مانند.اصول.مکانیک.متعارفه

موضوعه
مجموعه.قضایایی.که.بدون.اســتدالل.و.برهان.در.علم.پذیرفته.می.شوند..مانند.اصل.موضوعی.تربیت.پذیر.بودن.در.

آموزش.و.پرورش.

سه.منبع.کشف.اصول:

1-.انسان
2-.جامعه

3-.نظریات.فالسفه.و.علما.)در.حوزه.های.هستی.شناسی،.معرفت.شناسی،.زیست.شناسی.و.روان.شناسی(.

.دکتر.هوشیار.آموزش.و.پرورش.را.فعل.و.انفعالی.میان.دو.قطب.سیال.)شاگرد.و.معلم(.که.مسبوق.به.اصل.

و.متوجه.هدف.هســتند.می.داند.و.تأکید.بسیاری.بر.ارتباط.بین.اصل.و.هدف.دارد.و.معتقد.است.که.هرگاه.
میان.اصل.و.هدف.ارتباطی.نباشد،.اشکاالتی.در.جریان.آموزش.و.پرورش.رخ.می.دهد.



انــتـشارات طالیی پــویــندگان دانـــشگاه 40
ورش اصول و مبانی آموزش و پر

انـــــــتــــــشارات طالیــــــــــی 
پـــــــویـــــنـدگان دانـــــــشگاه

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 87-88( 1ـ.کدام.گزینه.صحیح.می.باشد؟.
الف(.اصول.مکانیک.جز.اصول.متعارفه.هستند.

ب(.اصول.در.آموزش.و.پرورش.جز.اصول.متعارفه.می..باشد.
ج(.اصول.موضوعه.در.خود.آن.علم.ثابت.می..شود.

د(.اصل.تربیت..پذیر.بودن.انسان،.جز.اصول.متعارفه.است.
)نیمسال اول 87-88( 2ـ.جان.دیویی.فیلسوف.معروف.آمریکایی.معتقد.است:..

الف(.آموزش.و.پرورش.نمی..تواند.هدفی.فراسوی.خود.داشته.باشد.
ب(.اهداف.آموزش.و.پرورش.را.باید.در.اذهان.و.قلوب.مردم.جستجو.کرد.

ج(.آموزش.و.پرورش.بازسازی.یا.سازمان.دادن.مجدد.تجارب.می.باشد.
د(.همه.موارد.صحیح.است.

)نیمسال اول 88-89( 3ـ.مجموعه.قضایا.و.قواعد.کلی.که.در.خود.علم.اثبات.می..شوند،.عبارتند.از:..
د(.اصول.متعارفه ج(.اصول.موضوعه.. ب(.اصول.بدیهی.. الف(.اصول.اولیه..

)نیمسال دوم 88-89( 4ـ.از.دیدگاه.دکتر.هوشیار،.آموزش.و.پرورش.فعل.و.انفعالی.است.که.متوجه..................می..باشد...
د(.نقشه ج(.هدف. ب(.طرح. الف(.اصل..

)نیمسال دوم 86-87( 5ـ.با.توجه.به.نظر.جان.دیویی.در.مورد.آموزش.و.پرورش،.کدام.گزینه.زیر.صحیح.نمی.باشد؟.
الف(.هدف.های.آموزش.و.پرورش.را.باید.در.نهاد.اجتماعی.جستجو.کرد.
ب(.انسان.موجودی.زیستی.است.که.پیوسته.در.حال.تکامل.می.باشد.

ج(.آموزش.و.پرورش.نمی..تواند.هدفی.فراسوی.خود.داشته.باشد.
د(.هدف.های.آموزش.و.پرورش.را.باید.در.اذهان.و.قلوب.مردم.جستجو.کرد.

منابع تعیین هدف ها

1ـ یادگیرندگان و نیازهای آنان
.رالف.تایلر.در.کتاب.»اصول.اساسی.برنامه.ریزی.درسی.و.آموزشی«،.درمورد.نیازهای.یادگیرندگان.به.عنوان.
منبع.تعیین.هدف.معتقد.است.که.آموزش.و.پرورش.فرآیند.تغییر.الگوهای.رفتار.افراد.است.)رفتار.در.این.

تعریف،.شامل.افکار.و.احساسات.نیز.می.شود(.

5..الف4..ج3..د2..د1..الف
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 نیازهای یادگیرندگان، هنگامی به عنوان منبع تعیین اهداف آموزش و پرورش درنظر گرفته می شــود که 
اختالف بین شرایط موجود دانش آموز با هنجارهای قابل قبول تشخیص داده نشود و اختالف بین این دو 
حالت، نیاز نامیده می شــود. به عبارت دیگر نیازها در آمــوزش و پرورش به معنای اختالف بین آنچه که 

هست و آنچه که باید باشد، تعریف می شود.

 نکتـه

نیاز از دیدگاه روان شناســان، به معنای تنش هایی که درنتیجه به هم خوردن تعادل ارگانیســم به وجود می آید و 
ارگانیسم واکنش  هایی را در جهت کسب تعادل دوباره از خود نشان می دهد، می باشد. *

جدول 2-4

طبقه  بندی نیازها از نظر پرسکات
غذا، آب و فعالیتنیازهای فیزیولوژیک

نیاز به محبت، تعلق خاطر، موقعیت اجتماعی و احترامنیازهای اجتماعی
مانند نیازخود به چیزهای بزرگ تر و ماورای خود، مانند نیاز به یک فلسفه زندگی.نیازهای تکاملی یا وابستگی

طبقه  بندی مازلو از نیازها:

1- نیازهای فیزیولوژیک؛
2- نیازهای ایمنی )محافظت از خود در برابر خطر(؛

3- نیازهای اجتماعی )تعلق به گروه(؛
4- نیازهای »خود، یا شخصی« )نیاز محترم شمردن خود و نیاز به شهرت و اعتبار(؛

5- نیاز به شناخت توانایی  های فطری و تحقق ذات.

فواید مطالعه نیازها درکودکان:

1- شناخت نیازهایی که به طورکامل ارضا نشده اند؛
2- مشخص شدن نقش کمکی مدرسه در ارضای نیازهای کودکان؛

3- مشخص کردن روش های تأمین نیازهای دانش آموزان برای آموزش و پرورش.

2- تغییرات و نیازهای جامعه
 در دوره کشــاورزی، علوم توسعه یافته نبود، اما با انقالب صنعتی، شیوه زندگی انسان ها تغییرات بسیاری 
کرد. انقالب صنعتی همان گونه که تافلر در کتاب »موج سوم« می نویسد، »عالوه بر تکنولوژی و بازرگانی، 
در برخورد با تمدن کشــاورزی، نه تنها یک واقعیت تازه برای میلیون ها نفر بوده، بلکه شــیوه جدیدی از 

تفکر درباره واقعیت نیز به وجود می آورد.
سه مفهوم اصلی در جهان  بینی انقالب صنعتی )از دیدگاه تافلر(:

1- جنگ با طبیعت و تسلط بر آن                       2- تکامل                       3- اصل پیشرفت



انــتـشارات طالیی پــویــندگان دانـــشگاه 42
ورش اصول و مبانی آموزش و پر

انـــــــتــــــشارات طالیــــــــــی 
پـــــــویـــــنـدگان دانـــــــشگاه

 تمدن صنعتی، منش اجتماعی جدیدی برای انســان  ها به وجود آورد، اما به قول تافلر، بازی صنعت تمام 
شــده اســت و نظام صنعتی با بحران روبه رو شده، اما در کشــورهای در حال توسعه هنوز صنعت اهمیت 
وافری دارد، لذا وظیفه  ی دولت  ها این اســت که اثرات این نظام  ها را در جوامع شناســایی و خود را برای 
مقابلــه با آن ها آماده نمایند که این موارد را بایســتی در هدف های آموزش و پرورش قرار دهند. در واقع 
آموزش و پرورش باید در تربیت نسلی بکوشد که عالوه بر دانش و آگاهی، مهارت  های الزم برای مقابله با 

مشکالت احتمالی زندگی آینده را نیز داشته باشند.
3- اصحاب علم و نویسندگان کتاب  های درسی

 صاحب  نظران و متخصصان در رشته  های مختلف بشری، که مؤلف کتاب  های درسی هستند، معمولی ترین 
منبع تعیین هدف برای آموزش و پرورش هستند.

 محدود شــدن علوم کالسیک، پیشــرفت فناوری و دانش  های نوظهور و فناوری  های ارتباطی مانند ویدئو 
دیســک، از جمله عواملی هستند که به متخصصان آموزش و پرورش حداکثر آزادی در انتخاب برنامه ها، 
و روش های متناســب با هدف های پیش بینی شده را می دهند، عالوه بر این پیشرفت های نوظهور امکانات 
بی شماری را برای متخصصان مواد درسی و نویسندگان کتب درسی فراهم می آورند تا هدف های آموزش 
و پرورش را یک بار دیگر، با توجه به پیشــرفت ســریع علوم و نیاز کودکان و جوانان و مردان و زنان آینده 

کشور تعریف و تصریح کنند.
 طبق گفته اسپنســر )کدام معرفت ارزش بیشتری دارد؟(، رشد علوم و فناوری باعث شده که تغییراتی در 

محتوا و هدف های آموزش و پرورش انجام گردد.

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

1ـدرطبقهبندینیازهاازدیدگاهمازلو،نیازبهشهرتواعتبار،جزءکدامدستهازنیازهامیباشد؟
)نیمسال اول 88-87(، )نیمسال دوم 90-91( 

د( نیاز به تحقق ذات ج( نیازهای شخصی   ب( نیازهای ایمنی  الف( نیازهای اجتماعی  
2ـتعیینومشخصکردنکدامفعالیتدرآموزشوپرورش،ازاهمیتوضرورتبیشتریبرخورداراست؟)نیمسال اول 87-88(

ب( تعیین روش  های تدریس الف( تعیین محتوا  
د( تعیین مالک های ارزشیابی ج( تعیین هدف   

)نیمسال اول 87-88( 3ـبهعقیدهتافلر،انقالبصنعتیچهباورهایاساسیایرادرماایجادکردهاست؟
ب( تسلط بر طبیعت و اصل اطالعات الف( تسلط برطبیعت و نوع دوستی  

د( جنگ با طبیعت، تکامل و اصل پیشرفت ج( تخریب طبیعت و اصل پیشرفت 

3. د2. ج1. ج
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)نیمسال اول 88-89( 4ـ.معمولی..ترین.منبع.تعیین.هدف.های.آموزش.و.پرورش.کدام.است؟..
ب(.اولیا.و.دست..اندرکاران.تعلیم.و.تربیت الف(.یادگیرندگان.و.نیازهای.آن..ها.

د(.تغییرات.و.نیازهای.جامعه ج(.اصحاب.علم.و.نویسندگان.کتاب..های.درسی..
5-.به.زعم.تافلر،.دومین.مفهوم.اصلی.در.جهان.بینی.انقالب.صنعتی.کدام.است؟

د(.اصل.پیشرفت ج(.تسامح.و.سازگاری. ب(.تکامل. الف(.جنگ.با.طبیعت.

مالک  های گزینش اهداف

1ـ فلسفه آموزش و پرورش
.منابع.تعیین.هدف.های.آموزشی.و.پرورشی.به.قدری.می.تواند.تولید.هدف.کنند.که.گاه.این.اهداف.در.تضاد.
و.تناقض.با.هم.قرار.می.گیرند..بنابراین.به.ابزار.و.وسیله..ای.برای.غربال.اهداف.نیاز.می.باشد،.که.یکی.از.این.

غربال.های.اهداف،.فلسفه.آموزش.و.پرورش.و.فلسفه.اجتماعی.هر.جامعه.است.
.فلســفه.آموزش.و.پرورش.هر.جامعه،.از.فلسفه.اجتماعی.آن.نشــأت.می..گیرد،.فلسفه.اجتماعی.هر.جامعه.
نیز،.جهت.گیری.و.موضع.نظری.هرجامعه.در.مورد.مســائل.اساســی.معنوی.و.مادی،.فرهنگی،.اقتصادی.و.

اجتماعی.می.باشد.
.فلســفه.اجتماعی.به.معنای.مجموعه..ای.از.عقاید،.نظام.ارزشــی.و.جهان..بینی.مشترک.یک.ملتی.)که.آن.را.
در.زمینه..های.مختلف.فرهنگی،.هنری.و.اخالقی.اعمال.می.کند(،.می.باشد.و.وجود.این.فلسفه.سبب.وحدت.

اجتماعی.می.گردد.

پرسش..های.بنیادی.که.فلسفه.آموزش.و.پرورش.و.فلسفه.اجتماعی.در.هنگام.غربال..گری.هدف.ها،.بایستی.بدان..ها.پاسخ.گوید:

1-.طبیعت.انسان،.که.آموزش.و.پرورش.به.دنبال.تربیت.آن.است،.چه.چیزی.است؟
2-.کمال.انسان.در.چیست؟

3-.ماهیت.جامعه..ای.که.آموزش.و.پرورش.در.آن.اتفاق.می..افتد،.چیست؟
4-.کدام.ارزش.برترین.است؟

5-.زندگی.خوب.و.راه.روش.خوب.زندگی.کردن.کدام.است؟

 نکتـه

برای این که از فلسفه، به عنوان مالک و معیار )غربال( در انتخاب هدف ها استفاده گردد، به بیان روشن به نقطه نظر 
کاربرد فلسفه در تعیین هدف های آموزش و پرورش نیاز است. *

5..ب4..ج
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در.یک.جامعه.دموکراسی،.آموزش.و.پرورش.به.چهار.ارزش.در.زندگی.فردی.اهمیت.می.دهد:

1-.بازشناسی.اهمیت.فرد،.به.عنوان.یک.انسان.بدون.توجه.به.نژاد،.ملیت،.موقعیت.اجتماعی.یا.اقتصادی.او؛
2-.داشتن.فرصت.شرکت.در.کلیه.فعالیت.های.گروه.های.اجتماعی.جامعه.برای.همه؛

3-.ترغیب.مردم.به.انعطاف.پذیری.به.جای.یک.شخصیت.جزمی.بودن؛
4-.ایمان.داشتن.به.هوش.و.استعداد.افراد،.به.عنوان.وسیله.مقابله.با.مشکالت.

2ـ روان شناسی پرورشی و یادگیری
.دومیــن.مــالک.و.غربالی.که.هدف.های.آموزش.و.پرورش.از.آن.عبور.می.کنند،.روان.شناســی.پرورشــی.و.

یادگیری.می.باشد.
.با.اســتفاده.از.روان.شناســی.پرورشــی.و.یادگیری،.می.توان.تغییرات.یادگیرندگان.را.که.امکان.پذیر.است.
شناسایی،.و.از.انتظارات.بیهوده.جدا.شویم..هم.چنین.می.توانیم.شرایط.الزم.برای.یادگیری.و.زمان..های.الزم.

برای.ایجاد.هر.تغییر.و.یادگیری.را.بشناسیم.
فواید.روان.شناسی.پرورشی.و.یادگیری.در.تعیین.انواع.هدف.ها:

1-.امکان.تغییرات.در.افراد.آدمی؛
2-.شرایط.الزم.برای.یادگیری؛

3-.مدت.زمان.الزم.برای.رسیدن.به.انواع.یادگیری؛
4-.مشخص.کردن.یادگیری.هایی.که.دارای.بازده.متعدد.هستند؛

5-.توصیف.انواع.تئوری..های.یادگیری.

 نکتـه

طبق مبانی روان شناســی پرورشــی و یادگیری، پنجاه درصد مطالب آموخته شده در دانشگاه، پس از یک سال و 
هشتاد درصد آنها پس از دو سال فراموش می  شود. **

 نکتـه

روان شناســی پرورشی برای جلوگیری از فراموشی، برکاربردی بودن مطالب تأکید دارد. به گونه ای که اگر مطالب 
در زندگی روزمره به کار روند کم تر فراموش می  شوند )حدود فراموشی کم تر از 15 درصد(. ***
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سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

1ـ.براســاس.تحقیقات.روان.شناسی.یادگیری،.چند.درصد.از.مطالب.آموخته.شده.در.دانشگاه.پس.از.دو.سال.فراموش.
)نیمسال اول 93-94( می.شود؟.

د(.100. ج(.80.. ب(.50.. الف(.30..
)نیمسال دوم 92-93( 2ـ.دومین.مالکی.که.در.گزینش.هدف.های.آموزش.و.پرورش.باید.به.آن.توجه.نمود،.کدام.است؟.

ب(.روان.شناسی.یادگیری.و.پرورشی . الف(.فلسفه.آموزش.و.پرورش.
د(.اصول.اخالقی.جامعه ج(.نظریات.روان.شناسان.و.عالمان.تعلیم.و.تربیت..

)نیمسال دوم 91-92( 3ـ.مالک..های.گزینش.هدف.ها.چیست؟..
ب(.فلسفه.آموزش.و.پرورش.و.روان.شناسی.تربیتی الف(.فلسفه.و.جامعه..شناسی.آموزش.و.پرورش.

د(.منطق.و.نظام.ارزشی ج(.برنامه..ریزی.درسی.و.آموزشی.
4ـ.فلسفه.آموزش.و.پرورش.هر.جامعه،.از.چه.چیزی.نشأت.می..گیرد؟.

ب(.آراء.متخصصان.و.صاحب..نظران . الف(.روان.شناسی.یادگیری..
د(.یادگیرندگان.و.نیازهای.آنان . ج(.فلسفه.اجتماعی.

5ـ.کدام.گزینه.از.مزایا.و.فواید.روان.شناسی.پرورشی.نمی..باشد؟.
ب(.تعیین.امکان.تغییرات.آدمی الف(.تعیین.شرایط.الزم.برای.یادگیری..

د(.مشخص.کردن.ارزش..های.برتر ج(.مشخص.کردن.طول.زمان.یادگیری..

جدول 4ـ3

اصول.اهداف.آموزش.و.پرورش
اصل.تأمین.رشد.زیستی.و.سازگاری.

انسان.در.برابر.محیط.طبیعی.و.انجام.دادن.

وظایف.حیات
هدف.تربیت.جسمانی.و.بدنی،.برای.سازش.با.محیط.است.

اصل.کسب.موقعیت.اجتماعی.و.شغلی
هدف.مهم.آموزش.و.پرورش،.کمک.به.شخص.در.کسب.فن.و.دانش.جهت.رسیدن.

به.شغل.است.

اصل.آشنایی.و.اشتراک.در.تمدن.انسانی
هدف.آموزش.و.پرورش.عالوه.بر.آشنا.کردن.فرد.با.آداب.و.رسوم.و.عقاید،.آماده.کردن.او.
با.سایر.اندیشه..ها.و.باورهای.سایر.ملل.و.اقوام.در.جهت.برقراری.تفاهم.بین.اقوام.می..باشد.

هدف.تدارک.شرایطی.است.که.فرد.به.خویشتن.خویش.پی.ببرد.اصل.توجه.به.استعدادها.و.شخصیت.فردی
هدف.ایجاد.فضایل.اخالقی،.تزکیه.نفس.و.ارزش..های.معنوی.می.باشد.اصل.معنویت.و.تربیت.روحی

5..د4..ج3..ب2..ب1..ج
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اهداف آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران

اهداف.آموزش.و.پرورش.از.دیدگاه.اسالم:

1-.فراهم.آوردن.زمینه.رشد.همه.جانبه.انسان؛
2-.هدایت.سیرتکاملی.به.سوی.وجود.مطلق.)اهلل(.به.کمک.برنامه.ای.منظم؛
3-.شناخت.خود،.جامعه.و.هستی.در.جهت.رسیدن.به.شناخت.پروردگار.

جدول 4ـ4

اهداف.آموزش.و.پرورش.ایران.از.منظر.دکتر.شریعتمداری.در.کتاب.»جامعه.و.تعلیم.و.تربیت«

اهداف.

ایمانی.و.اخالقی

هدف.های.

مبانی.اعتقادی

مانند:.شــناخت.خدا.و.کلیه..ی.تکالیفی.که.در.ارتباط.با.انسان.است..مانند:.پرستش،.
اطاعت.و.احترام.به.پیامبران(.

هدف.های.

اخالقی

مانند:.شــناخت.خود،.شناخت.بُعد.الهی.و.کرامت.انسان،.داشتن.روحیه.نظم،.تزکیه.

معنوی،.کســب.فضایل.اخالقی.هم.چون؛.امانت،.راستگویی،.صبر.در.برابر.مشکالت.و.
تعهد.برابر.خلق.و.خدا.

اهداف.فرهنگی
شناخت،.پذیرش.و.نشر.فرهنگ.اسالمی،.پرورش.نیروی.تفکر،.اشاعه.علم،.آشنایی.با.قرآن،.ایجاد.عادت.به.تعلیم.
و.تعلم.در.جامعه،.حفظ.میراث.فرهنگی.و.تاریخی،.ترغیب.افراد.به.پژوهش.و.ابداع.و.استفاده.از.علوم.و.فنون.

اهداف.خانوادگی
مانند.ضرورت.تشکیل.خانواده،.قداست.خانواده،.توجه.به.نقش.والدین.در.تربیت،.تقویت.روحیه.همکاری.

و.مشارکت.اعضا.در.انجام.امور.

اهداف.اجتماعی
رعایت.حقوق.انســان..ها،.احترام.به.دیگران،.تقویت.روحیه.خدمت.به.مســلمانان،.ایجاد.روحیه.ستیز.با.

ستمکاران،.امر.به.معروف.و.نهی.از.منکر.و.ایجاد.نظم.و.انضباط.

اهداف.سیاسی
سیاست.داخلی

ایجاد.قدرت.تحلیل.سیاسی،.مبارزه.با.استکبار،.پذیرش.اصل.رهبری.با.والیت.فقیه،.
احترام.به.قانون،.اصل.پیوستگی.دین.و.سیاست.و.احساس.مسئولیت.اجتماعی.

ارتباط.با.دیگر.جوامع.بر.مبنای.عدل.سیاست.خارجی
اهداف.دفاعی.و.

مانند:.سالمت.بدنی،.روحیه.شجاعت،.ایثار.و.فداکاری.نظامی

اهداف.اقتصادی
تقویــت.ایمان.به.مالکیت.پروردگار،.روحیه.کار.و.کوشــش،.توجه.به.ابعاد.مختلف.مالکیت.در.اســالم،.

صرفه..جویی،.نفی.بهره.کشی.و.تعدی.و.کشف.استعداد.
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 ـ ل لصف س لوا چ لصف

انـــــــتــــــشارات طالیــــــــــی 
پـــــــویـــــنـدگان دانـــــــشگاه

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 87-88( 1ـ.شناخت.امر.به.معروف.و.نهی.از.منکر،.جزء.کدام..یک.از.هدف.های.آموزش.و.پرورش.اسالمی.است؟..
ب(.هدف.های.ایمانی.و.اخالقی . الف(.هدف.های.فرهنگی..

د(.هدف.های.اجتماعی . ج(.هدف.های.سیاسی..
2ـ.پرورش.نیروی.تفکر،.اشاعه.علم،.آشنایی.با.زبان.و.معارف.قرآن،.مربوط.به.کدام..یک.از.هدف.های.آموزش.و.پرورش.

)نیمسال اول 88-89( در.نظام.جمهوری.اسالمی.ایران.است؟..
د(.سیاسی ج(.اجتماعی.. ب(.اخالقی. الف(.فرهنگی.

3ـ.پرورش.نیروی.تفکر،.از.جمله.مصادیق.کدام..یک.از.اهداف.آموزش.و.پرورش.جمهوری.اسالمی.ایران.می.باشد؟
)نیمسال دوم 88-89( .

د(.اقتصادی ج(.اجتماعی. ب(.سیاسی. الف(.فرهنگی.
4ـ.هدف.نهایی.آموزش.و.پرورش.از.دیدگاه.اسالم.چیست؟.

د(.شناخت.پروردگار ج(.شناخت.طبیعت. ب(.شناخت.جامعه. الف(.شناخت.خود.
5ـ.پذیرش.والیت.فقیه،.از.هدف.های...................در.آموزش.و.پرورش.جمهوری.اسالمی.ایران.است..

د(.فرهنگی ج(.دفاعی. ب(.سیاسی. الف(.اجتماعی..

5..ب4..د3..الف2..الف1..د
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آزمون لوا چ ارم
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

)نیمسال اول 94-95( 1ـ.مجموعه.قضایا.و.احکامی.که.بدون.استدالل.و.برهان.در.علم.پذیرفته.می..شوند.را.چه.می..نامند؟.
د(.اصول.مباینه ج(.اصول.موضوعه.. ب(.اصل.کامله.. الف(.اصول.متعارفه..

2ـ.طبق.نظر.کدام.اندیشمند،.آموزش.و.پرورش.فرآیند.تغییر.الگوهای.رفتاری.افراد.است؟
)نیمسال اول 93-92(، )نیمسال اول 94-95( .

د(.دیویی ج(.برودی.. ب(.تایلر. الف(.پیاژه.
3ـ.در.کتاب.منبع.این.درس،.نظرات.تافلر.درباره.انقالب.صنعتی،.به.منظور.بررســی.و.تبیین.کدام..یک.از.منابع.تعیین.
)نیمسال اول 94-95( هدف.ها،.مورد.استفاده.قرار.گرفته.است؟..

ب(.تغییرات.و.نیازهای.جامعه الف(.اصحاب.علم.و.نویسندگان.کتاب..های.درسی..
د(.فلسفه.آموزش.و.پرورش ج(.یادگیرندگان.و.نیازهای.آنان.

)تابستان 94( 4ـ.کدام..یک.از.موارد.زیر،.جزء.مالک..های.گزینش.هدف.های.آموزش.و.پرورش.می..باشد؟..
ب(.تغییرات.و.نیازهای.جامعه الف(.یادگیرندگان.و.نیازهای.آنان.
د(.اصحاب.علم.و.نویسندگان . ج(.فلسفه.آموزش.و.پرورش..

)تابستان 94( 5ـ.نفی.هرگونه.بهره.کشی،.جزء.کدام..یک.از.اهداف.آموزش.و.پرورش.جمهوری.اسالمی.ایران.می..باشد؟..
ب(.هدف.های.اجتماعی .. الف(.هدف.های.اقتصادی..
د(.هدف.های.فرهنگی . ج(.هدف.های.دفاعی..

)نیمسال دوم 93-94( 6ـ.به.اعتقاد.تایلر،.آموزش.و.پرورش.چگونه.فرآیندی.است؟..
ب(.پرورش.دهنده.قوه.عقل الف(.تغییردهنده.الگوهای.رفتاری.

د(.انتقال..دهنده.میراث.فرهنگی ج(.وسیله..ای.برای.نیل.به.اهداف.اقتصادی.
7ـ.براساس.سلسله.مراتب.نیازهای.پرسکات،.نیاز.به.داشتن.یک.فلسفه.زندگی،.از.جمله.مصادیق.کدام.نیاز.است؟

)نیمسال دوم 93-94( ..
د(.وابستگی ج(.احترام.. ب(.اجتماعی. الف(.فیزیولوژیک.

)نیمسال دوم 93-94( 8ـ.معمولی.ترین.منبع،.برای.تعیین.اهداف.آموزش.و.پرورش.کدام.است؟..
ب(.متخصصان.رشته..ها . الف(.مدیران.آموزشی..

د(.معلمین.دروس.مختلف . ج(.فلسفه.آموزش.و.پرورش..
9ـ.از.دیــدگاه.تایلر.کدام.یک.از.حوزه.های.زیر،.به.عنوان.تعیین.کننده.نوع.اهداف.آموزش.و.پرورش.هر.جامعه..ای.می.-
)نیمسال دوم 93-94( شود؟..

د(.ادبیات.فولکوریک ج(.فلسفه.اجتماعی. ب(.علوم.کاربردی.. الف(.جامعه..شناسی.
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 ـ ل لصف س لوا چ لصف

آزمون لوا چ ارم
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

10ـ.پذیرش.اصل.رهبری.از.جمله.مصادیق.کدام..یک.از.اهداف.آموزش.و.پرورش.جمهوری.اسالمی.ایران.است؟.
)نیمسال دوم 93-94( .

د(.اجتماعی ج(.اخالقی. .ب(.فرهنگی.. الف(.سیاسی..
11ـ.ایجاد.عادت.به.تعلیم.در.جهت.رشــد.و.تعالی.مســتمر.فرد.در.جامعه.و.ترغیب.افراد.به.پژوهش،.ابداع.و.ابتکار،.
)نیمسال اول 93-94( بیانگر.کدام..یک.از.هدف.های.آموزش.و.پرورش.کشورمان.می..باشد؟..

د(.خانوادگی ج(.اخالقی. ب(.اجتماعی. الف(.فرهنگی.
12ـ.داشتن.روحیه.نظم،.صبر.و.مقاومت.در.برابر.شداید.و.احساس.تعهد.و.مسئولیت.در.برابر.خدا.و.خلق،.بیانگر.کدام.
)نیمسال اول 93-94( گروه.از.هدف.های.آموزش.و.پرورش.کشورمان.می..باشد؟..

ب(.هدف.های.اجتماعی . الف(.هدف.های.فرهنگی.
د(.هدف.های.خانوادگی . ج(.هدف.های.اخالقی.

)نیمسال دوم 92-93( 13ـ.طبق.نظر.کدام.دانشمند.زیر،.آموزش.و.پرورش.نمی..تواند.هدفی.فراسوی.خود.داشته.باشد؟.
د(.دیویی ج(.الکاینر.. ب(.باتلر. الف(.پیاژه..

)نیمسال دوم 92-93( 14ـ.به.اختالف.شرایط.موجود.و.معیارهای.مطلوب،.چه.می.گویند؟..
د(.هدف ج(.نیاز. ب(.اصل. الف(.هنجار.

15ـ.کدام..یک.از.اصول.هدف.های.آموزش.و.پرورش،.شــیوه.بردباری.در.برابر.عقاید.مخالف.و.احترام.به.آزادی.نظرات.
)نیمسال اول 92-93( سایر.انسان..ها.را.پرورش.می..دهد؟..

ب(.اصل.آشنایی.و.اشتراک.در.تمدن.انسانی الف(.اصل.توجه.به.استعدادهای.فردی..
د(.اصل.کسب.موقعیت.اجتماعی.و.شغلی ج(.اصل.معنویت.و.تربیت.روحی.

)نیمسال اول 92-93( 16ـ.هدف.های.آموزش.و.پرورش.در.ایران،.توسط.کدام.اندیشمند.به.هفت.گروه.تقسیم.شده..اند؟..
د(.شکوهی ج(.هوشیار.. ب(.مطهری. الف(.شریعت..مداری..

)نیمسال اول 92-93( 17ـ.کدام.گزینه،.از.هدف.های.اقتصادی.آموزش.و.پرورش.محسوب.می..شود؟..
ب(.توجه.به.رشد.و.سالمت.بدن . الف(.تقویت.روحیه.تعاون.

د(.داشتن.روحیه.صبر.در.برابر.مشکالت ج(.تربیت.روحیه.احترام.به.کار.و.کوشش.
18ـ.شــناخت.بعد.الهی.و.کرامت.انســان،.مربوط.به.کدام..یک.از.اهداف.آموزش.و.پرورش.جمهوری.اســالمی.ایران.
)نیمسال دوم 92-93( می.باشد؟..

ب(.هدف.های.اجتماعی . الف(.هدف.های.سیاسی..
د(.هدف.های.فرهنگی ج(.هدف.های.ایمانی.و.اخالقی..
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انـــــــتــــــشارات طالیــــــــــی 
پـــــــویـــــنـدگان دانـــــــشگاه

آزمون لوا چ ارم
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

)نیمسال دوم 90-91( 19ـ	کدام		یک	از	گزینه		های	زیر،	جزء	اصول	هدف	های	آموزش	و	پرورش	نمی	باشد؟	
ب( اصل معنویت تربیت روحی الف( اصل مفهوم انتزاعی و تجربی 

د( اصل توجه به استعدادهای فردی ج( اصل کسب موقعیت اجتماعی و شغلی  
20-	در	طبقه	بندی	مازلو،	نیازها	به	چند	دسته	تقسیم	می	شود؟

د( پنج ج( چهار  ب( شش  الف( هفت 

پاسخ نامه آزمون فصل چهارم

12345678910سؤال
الفجبدالفالفجببجپاسخ
11121314151617181920سؤال
دالفججالفبجدجالفپاسخ
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 ـ ل لصف س لوا چ لصف

آزمون مروری قسمت اول
 )سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم( 

)نیمسال اول 87-88( 1ـ.کدام.گزینه.صحیح.می.باشد؟..
الف(.آموزش.مترادف.و.هم.معنی.با.پرورش.است.

ب(.مفهوم.آموزش.و.پرورش،.شباهت.بسیاری.با.مفهوم.معالجه.در.پزشکی.دارد.
ج(.واژه.تربیت.در.کاربرد.گسترده،.مترادف.با.آموزش.و.پرورش.است.

د(.آموزش.و.پرورش،.مترادف.با.مفهوم.اخص.تربیت.و.تنها.مربوط.به.انسان.است.
)نیمسال اول 87-88( 2ـ.کدام..یک.از.گزینه..های.زیر،.با.ویژگی.های.تفکر.تربیتی.تطبیق.ندارد؟..

الف(.گرایش.به.استفاده.از.الگوهای.متداول.اندیشیدن
ب(.کاوش.و.بررسی.الگوها،.به.منظور.توضیح.و.تصریح.آن.مفاهیم

ج(.اندیشیدن.درباره.چگونه.خلق.کردن.و.توسعه.روش..ها
د(.استنتاج.منطقی.از.اصول.است.که.خودشان.نیاز.به.بررسی.و.کاوش.ندارند.

)نیمسال اول 87-88( 3ـ.علت.اختالف.نظر.در.مورد.هدف.های.آموزش.و.پرورش.آموزشگاهی.چیست؟..
الف(.باورها.و.عقاید.مردم.یعنی.فلسفه.اجتماعی.حاکم.بر.جامعه

ب(.محدود.بودن.هدف.ها
ج(.مشخص.نبودن.آرمان..های.آموزش.و.پرورش

د(.انتزاعی.و.ذهنی.بودن.هدف.های.آموزش.و.پرورش
4ـ.مجموعه.قواعد.و.نظام.ارزشــی.قوم.یا.ملتی.که.در.زمینه..های.فرهنگی،.خبری،.تربیتی.و.اخالقی.اعمال.می..شود،.
)نیمسال اول 87-88( چه.نام.دارد؟..

ب(.فلسفه.اجتماعی . الف(.فلسفه.آموزش.و.پرورش..
د(.فلسفه.سیاسی . ج(.فلسفه.تربیتی..

)نیمسال اول 88-89( 5ـ.کدام..یک.از.دالیل.اشتغال.به.حرفه.معلمی،.جنبه.درونی.دارد؟..
د(.عالقمندی ج(.کسب.درآمد.. .ب(.توصیه.والدین. الف(.مقام..

)نیمسال اول 88-89( .6ـ.درباره.آموزش.و.پرورش.کدام.گزینه.صحیح.است؟..
الف(.زمینه..ساز.آموزش.است..

ب(.درباره.حیوانات.هم.به.کار.برده.می..شود.
ج(.مترادف.با.کارآموزی.است..

د(.بعد.اخالقی،.از.نظام.متداول.اجتماعی.روان.شناختی.نشأت.می..گیرد.



انــتـشارات طالیی پــویــندگان دانـــشگاه 52
ورش اصول و مبانی آموزش و پر

انـــــــتــــــشارات طالیــــــــــی 
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آزمون مروری قسمت اول
 )سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم( 

7ـکدامنوعتعریفمبینمفاداصالحدرمضمونهایمتفاوتیاست،کهبهطرقمختلفبهکاربردهمیشود؟

)نیمسال اول 88-89( 

د(برنامهای ج(تجویزی ب(توصیفی الف(دستوری

)نیمسال اول 88-89( 8ـبهوسیلهکدامیکازمالکهایزیر،دانشپایهمحدودشدهوارزشیابیمیگردد؟

ب(سطحانتزاعیمفاهیم  الف(سنخونمودهایاخالقی

د(اهداف ج(روشهایتفکریااستداللکردن

)نیمسال اول 88-89( 9ـتفکرتربیتیشاملتفکریاست،....................

الف(منظمدربارهمسائلاساسیجهان،عالمانسانیومعانیمفاهیم

ب(دربارهچگونگیبهوجودآوردنوخلقشیوههایجدیدتر

ج(منطقیدربارهپدیدههاوروابطمفاهیمومعانی

د(علمیبرایپیشبینیدربارهپدیدههایدنیایتجربی

10ـاینجملهکهآموزشوپرورشبهجزبهسازیخودجهترشددرونی،هدفدیگریندارد،ازکداممربیبزرگ

)نیمسال اول 88-89( تعلیموتربیتاست؟

د(جاندیویی ج(ژانپیاژه ب(ارسطو الف(الکاینر

)نیمسال دوم 88-89( 11ـاصلتربیتپذیربودنانسان،مصداقیبرایکدامیکازانواعاصولزیراست؟

د(اصولمتعارفه ج(اصولکیفیه ب(اصولعموممنوجه الف(اصولموضوعه

12ـفلسفهآموزشوپرورشهرجامعهایدردرجهاول،ازکدامیکازمواردزیر،سرچشمهمیگیرد؟)نیمسال دوم 88-89(

د(فلسفهاجتماعی ج(فلسفهاخالقی ب(فلسفهاقتصادی الف(فلسفهسیاسی

13ـتقویتروحیههمکاریومشارکتاعضادرانجامامور،ازکدامیکازاهدافآموزشوپرورشجمهوریاسالمی

)نیمسال دوم 88-89( است؟

ب(هدفهایاقتصادی  الف(هدفهایخانوادگی

د(هدفهایاجتماعی  ج(هدفهایفرهنگی

14ـکدامیکازانواعتفکر،عالقمندبهخلقکردنشیوههایجدیدترتوصیفی،اکتشافیوابداعیاست؟

)نیمسال دوم 86-87( 

د(فلسفی ج(روانشناسی ب(رشدی الف(تربیتی
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پـــــــویـــــنـدگان دانـــــــشگاه

 ـ ل لصف س لوا چ لصف

آزمون مروری قسمت اول
 )سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم( 

)نیمسال دوم 86-87( 15ـ.منشأ.و.سرچشمه.بعد.اخالقی.در.آموزش.و.پرورش.چیست؟..

الف(.جهان.هستی.و.نظام.طبیعت.

ب(.آراء.و.نظرات.اندیشمندان.تعلیم.و.تربیت

ج(.قوانین.و.قواعد.سازمان.آموزش.و.پرورش.

د(.نظام.متداول.اجتماعی.و.روان.شناختی

16ـ.تعریف.آموزش.و.پرورش.عبارت.است.از.فراهم.کردن.زمینه..ها.و.عوامل.برای.به.فعلیت.رساندن.استعدادهای.فرد،.

)نیمسال دوم 86-87( شامل.کدام.گزینه.است؟..

د(.برنامه..ای.و.تجویزی ج(.توصیفی.و.برنامه..ای.. ب(.دستوری.و.توصیفی. الف(.برنامه..ای.و.دستوری..

)نیمسال دوم 86-87( 17ـ.بازده.نهایی.یک.نظریه.تربیتی.کدام.است؟..

ب(.بالغ.شدن الف(.رسیدن.به.مرحله.تفکر.صوری..

د(.یک.نوع.انسان.ایده..آل . ج(.رشد.شناختی..

)نیمسال دوم 86-87( 18ـ.از.نظر.پرسکات،.نیاز.به.داشتن.یک.فلسفه.زندگی،.جزء.کدام.طبقه..بندی.قرار.می..گیرد؟..

ب(.نیازهای.تکاملی . الف(.نیازهای.ایمنی..

د(.نیازهای.فیزیولوژیک . ج(.نیازهای.اجتماعی..

19-.نیاز.به.چیزهای.بزرگ.تر.و.ماورای.خود،.در.کدام.دسته.از.نیازهای.زیر.قرار.می.گیرد؟

د(.خود.یا.شخصی ج(.تحقق.ذات. ب(.وابستگی. الف(.فیزیولوژیک.

)نیمسال دوم 86-87( 20ـ.معیار.و.مالک.و.یا.به.اصطالح.غربال.هدف.های.آموزش.و.پرورش.جامعه،.چیست؟..

ب(.برنامه..ها.و.نظر.مقامات.مسئول.آموزش.و.پرورش الف(.آرا.و.عقاید.مربیان.و.معلمان..

د(.عقاید.و.نظرات.متخصصان.آموزش.و.پرورش ج(.فلسفه.آموزش.و.پرورش.و.فلسفه.اجتماعی..

21ـ.شکل..گیری.پیدایش.مفهوم.انسان.فرهیخته.به.عنوان.کسی.که.از.جنبه..های.مختلف.جسمانی،.اخالقی،.عقالنی.و.

)نیمسال دوم 83-84( اجتماعی.رشد.یافته،.مربوط.به.کدام.عرصه.زمانی.است؟..

ب(.اوایل.قرن.هجدهم . الف(.دوره.رنسانس.علمی..

د(.قرن.نوزدهم . ج(.قبل.از.رنسانس.علمی..

)نیمسال اول 84-85( 22ـ.به.فعلیت.رساندن.تمامی.استعدادها،.شامل.کدام.تعریف.از.تعاریف.آموزش.و.پرورش.است؟.

د(.توصیفی.ـ.دستوری ج(.دستوری. ب(.برنامه..ای. الف(.توصیفی.
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آزمون مروری قسمت اول
 )سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم( 

)نیمسال اول 84-85( 23ـ.کدام.گزینه.صحیح.می.باشد؟..

الف(.تفکر.تربیتی.برای.پیش..بینی.پدیده..های.دنیای.مادی.به.کار.می..رود.

ب(.تفکر.تربیتی،.اندیشیدن.درباره.چگونگی.به.وجود.آوردن.و.توسعه.روش.ها.است.

ج(.مبتنی.بر.استنتاج.منطقی.از.اصول.بدیهی.است.

د(.تفکری.است.به.شیوه.منظم،.که.درباره.مسائل.و.امور.معین.از.قیاس.استفاده.می..کند.

24ـ.آماده.کردن.افراد.برای.شــناخت.اندیشــه..ها.و.افکار.مطلوب،.مربوط.به.کدام.اصل.از.اصول.هدف.های.آموزش.و.

)نیمسال اول 84-85( پرورش.می.باشد؟.

ب(.معنویت.و.تربیت.روحی الف(.کسب.موقعیت.اجتماعی.و.شغلی.

د(.توسعه.و.توجه.به.استعدادهای.فردی ج(.آشنایی.و.اشتراک.در.تمدن.انسانی.

25ـ.کدام.یک.از.افراد.زیر،.پیشنهاد.کرده.که.می.توان.میان.برنامه.درسی.مدرسه..ای.و.برنامه.درسی.رشدی.تمایز.قائل.

)نیمسال اول 89-90( شد؟..

د(.همه.موارد ج(.اسکینر.. .ب(.پیاژه.. الف(.الکاینر..

)نیمسال اول 89-90( 26ـ.کدام..یک.از.روان.شناسان،.نیازها.را.به.سه.نوع.طبقه..بندی.کرده.است؟..

د(.فروبل ج(.فروید.. ب(.پیاژه. الف(.پرسکات..

27-.کدام.یک.از.موارد.زیر،.جزء.منابع.کشف.اصول.نمی.باشند؟

د(.نظریات.فالسفه ج(.علم. ب(.جامعه. الف(.انسان.

28ـ.این.جمله.از.کیست؟.»اکنون.بازی.صنعتی.به.اتمام.رسیده.و.نظام..های.صنعتی.دچار.بحران.شده.اند«.

د(.فروید ج(.پیاژه.. ب(.مازلو. الف(.تافلر..

)نیمسال اول 89-90( 29ـ.کدام..یک.از.موارد.زیر،.از.اصول.هدف.های.آموزش.و.پرورش.می..باشد؟..

ب(.اصل.معنویت.و.تربیت.روحی . الف(.اصل.قانون.

د(.اصل.همگرا . ج(.اصل.واگرا..

30ـ.دکتر.شــریعت..مداری.در.کتاب.تعلیم.و.تربیت،.هدف.های.آموزش.و.پرورش.در.جمهوری.اسالمی.را.به.چند.گروه.

)نیمسال اول 89-90( تقسیم.می..کند؟..

د(.10. ج(.9.. .ب(.7. الف(.5..
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 ـ ل لصف س لوا چ لصف

آزمون مروری قسمت اول
 )سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم( 

)نیمسال اول 89-90( 31ـ.تقویت.ایمان.به.مالکیت.پروردگار،.جزء.کدام..یک.از.اهداف.آموزش.و.پرورش.می..باشد؟..

ب(.هدف.های.فرهنگی الف(.هدف.های.آرمانی.و.اخالقی..

د(.هدف.های.اقتصادی . ج(.هدف.های.سیاسی..

32ـ.شناخت.خود،.شناخت.بعد.الهی.و.کرامت.انسان،.جزء.کدام..یک.از.هدف.های.آموزش.و.پرورش.می..باشد؟

)نیمسال اول 89-90( ..

ب(.هدف.های.فرهنگی . الف(.هدف.های.اجتماعی..

د(.هدف.های.ایمانی.و.اخالقی . ج(.هدف.های.اخالقی..

)نیمسال دوم 89-90( 33ـ.کدام..یک.از.گزینه..های.زیر،.از.جمله.دالیل.درونی.انتخاب.شغل.معلمی.محسوب.می..شود؟..

ب(.درآمد.مالی . الف(.مقام.و.موقعیت.

د(.انتخاب.شغل.به.دلیل.اینکه.گزینه.دیگری.برای.فرد.وجود.ندارد. . ج(.پاداش.معنوی.

34ـ.اصطالحی.را.که.اشخاص.مختلف،.براساس.نظر.شخصی.خود.تعریف.می..کنند،.چه.نوع.تعاریفی.هستند؟

)نیمسال دوم 89-90( .

د(.توصیفی.و.تجویزی ج(.توصیفی. ب(.برنامه..ای. الف(.دستوری.

)نیمسال اول 90-91( 35ـ.ویژگی.روش.تفکر.تربیتی.چیست؟..

ب(.کاوش.و.بررسی.الگوها.به.منظور.توضیح.و.تصریح.مفاهیم الف(.تنها.به.استفاده.از.الگوهای.متداول.گرایش.دارد..

د(.اندیشیدن.درباره.توسعه.دادن.روش.ها.است. ج(.توصیف.و.تبیین.روش..ها.را.مدنظر.قرار.می..دهد..

)نیمسال اول 90-91( 36ـ.به.نظر.پرسکات.نیازهای.انسان.کدامند؟.

ب(.فیزیولوژیک،.اجتماعی.و.تکاملی الف(.فیزیولوژیک،.ایمنی،.تعلق.به.گروه.و.احترام.

د(.خودیابی،.احترام.و.ایمنی ج(.ایمنی،.اجتماعی.و.خودیابی.

37ـ.استفاده.از.علوم.و.فنون.و.تجربیات.مفید.دیگران.و.ترغیب.افراد.به.پژوهش،.جزء.کدام..یک.از.هدف.های.آموزش.

)نیمسال اول 90-91( و.پرورش.است؟..

د(.اجتماعی ج(.فرهنگی. ب(.ایمانی.و.اخالقی. الف(.سیاسی.

)نیمسال دوم 90-91( 38ـ.در.سلسله.مراتب.نیازهای.پرسکات،.نیاز.به.محبت.و.احترام،.جزء.کدام.طبقه.از.نیازها.می..باشد؟.

د(.وابستگی ج(.تکمیلی.. ب(.اجتماعی. الف(.فیزیولوژیک..
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انـــــــتــــــشارات طالیــــــــــی 
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آزمون مروری قسمت اول
 )سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم( 

)نیمسال دوم 90-91( 39ـ.تفکر.تربیتی.بیشتر.به.کدام.تفکر.متمایل.است؟..
د(.تجربی ج(.علمی. ب(.ریاضی. الف(.فلسفی.

40ـ.استنتاج.منطقی.از.اصول.بدیهی،.که.خودشان.نیاز.به.بررسی.ندارند،.جزء.کدام..یک.از.انواع.تفکر.است؟
)نیمسال دوم 90-91( .

د(.تجربی ج(.علمی. .ب(.فلسفی. الف(.ریاضی.
41ـ.به.کاربردن.کلمه.در.موقعیت.های.مختلف.با.معانی.مختلف،.جزء.کدام.یک.از.تعاریف.آموزش.و.پرورش.است؟.

)نیمسال دوم 90-91( .
د(.تحلیلی ج(.برنامه..ای.. ب(.توصیفی. الف(.دستوری..

)نیمسال دوم 91-92( 42ـ.در.چه.قرنی.تمایز.میان.آموزش.و.پرورش.و.تربیت،.به.معنای.اعم.انجام.گرفت؟..
د(.بیستم ج(.نوزدهم.. ب(.هجدهم. الف(.هفدهم.

43ـ.تعاریفی.که.معموالً.در.واژه..نامه..ها.و.فرهنگ..های.لغت.ارائه.می.شود،.بیانگر.کدام..یک.از.انواع.تعریف.است؟.
)نیمسال دوم 91-92( .

د(.برنامه..ای ج(.تجویزی.. ب(.توصیفی. الف(.دستوری..
)نیمسال دوم 91-92( 44ـ.در.یک.نظریه.تربیتی.بازده.نهایی.چیست؟..

د(.تغییر.رفتار ج(.یک.نوع.انسان. ب(.یک.نوع.تفکر. الف(.رسیدن.به.کمال.
45-.کتاب.»موج.سوم«.متعلق.به.کدام.یک.از.صاحب.نظران.زیر.می.باشد؟

د(.هوشیار ج(.دیویی. ب(.تایلر. الف(.تافلر.

پاسخ نامه آزمون مروری قسمت اول

123456789101112131415سؤال
دالفالفدالفدبالفبددبجددپاسخ
161718192021222324252627282930سؤال
ببالفجالفالفجبالفدجببدجپاسخ
313233343536373839404142434445سؤال
الفجبجبالفالفبجبدالفجددپاسخ



قسمتدوم
موضوع آموزش و 
پرورش )یادگیرنده(

به عنوان یکی از عناصر 
اصلی آموزش و پرورش



طالیـی انتـشارات 
پــویــندگان د انشگاه

طالیـی انتـشارات 
پویندگان دانشگاه



پنجم
فصل

آموزش و پرورش در دوره 
طفولیت و اول کودکی

)سال های قبل از دبستان(
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مقدمه

تعریف دکتر هوشیار از آموزش و پرورش:
.»آموزش.و.پرورش.فعل.و.انفعالی.اســت،.میان.دو.قطب.ســیال.که.مسبوق.به.اصلی.و.متوجه.به.هدفی.و.
مستلزم.طرح.و.نقشه.می..باشد«..دکتر.هوشیار.با.این.تعریف،.خطوط.و.عوامل.عمده.آموزش.و.پرورش.یعنی.

شاگرد،.معلم،.هدف.و.برنامه.را.ترسیم.نموده.است.
اهمیت شناخت متربی )کودک(

.پــس.از.افالطون.تا.قرن..ها،.کودک،.اســتعدادها.و.نیازهای.کودکی.مــورد.بی.اعتنایی.بود،.تا.این.که.در.قرن.

هجدهم.با.پیشرفت.روان.شناســی.و.انتشار.کتاب.»امیل«.توسط.ژان.ژاک.روسو،.شناخت.کودک.براساس.
تجربیات.علمی.مورد.توجه.قرار.گرفت.

دو.جریان.مهم.عصرکنونی.که.توجه.به.کودک.و.شناخت.مراحل.رشد.وی.را.مورد.اهمیت.قرار.داد:

1-.ظهور.دانشــمندان.بزرگ.تربیتی،.مانند:.جان.دیویی.)آمریکا(،.کاپالرد.)ســوئیس(،.مونته.سوری.)ایتالیا(،.دکرولی.)بلژیک(،.
کوزینه.)فرانسه(.و.کوش.اشتاینر.)آلمان(.که.آموزش.و.پرورش.سنتی.را.مورد.انتقاد.قرار.دادند.

2-.پیشــرفت.دانش.زیست.شناختی.و.روان.شناســی،.به.ویژه.روان.شناســی.کودک.و.تکوینی.و.یا.مطالعات.ژان.پیاژه.)دانشمند.
سوئیسی(.در.مورد.رشد.ذهنی.و.فعالیت..های.روانی.و.اتخاذ.تدابیر.تربیتی.

.با.تحول.در.آموزش.و.پرورش،.نقش.سنتی.معلم.)که.معلم.محور.آموزش.و.پرورش،.گوینده.درس.و.گیرنده.

تصمیمات.تربیتی.بود(.به.نقش.جدید.)کسی.که.وظیفه.ایجاد.و.فراهم.آوردن.محیط.مناسب.برای.یادگیری.

و.راهنمایی.شــاگرد.را.بر.عهده.دارد(.تغییر.یافت،.هم.چنین.نقش.شــاگرد.که.در.آموزش.و.پرورش.قدیم،.
عنصری.پذیرنده.و.غیرفعال.بود،.به.فردی.فعال.و.محور.آموزش.تغییر.کرد.

رشد کودک و مراحل تربیت
جدول 5ـ1

معنا.و.مفهوم.رشد
در.این.نوع.رشد،.مقصود.افزایش.کمیت.یا.ازدیاد.ابعاد.است،.مانند:.رشد.قد.و.وزن.رشد.کمی

رشد.کیفی
در.این.نوع.رشــد،.مقصود.افزایش.کیفیت.و.چگونگی.اعمال،.حرکات.و.اســتعدادها.می.باشد،.مانند:.

کامل.شدن.حرکات،.احساس.و.ادراک.

رشد.درونی،.فطری.و.

یا.پختگی

در.این.نوع.رشــد،.مقصود.تغییراتی.اســت.که.از.لحاظ.زیستی.)بیولوژیک(.در.کودک.پدید.می.آید.و.

کودک.مشــخصات.روانی.و.بدنی.تازه.ای.کســب.می..کند،.این.دستاوردهای.کودک.گاهی.از.تجربه.و.

گاهی.از.محیط.سرچشمه.می.گیرد،.اما.قسمت.عمده.آن،.نتیجه.تکامل.توانایی..های.بالقوه.انسان.است،.
مانند:.سخن.گفتن،.پدیدار.شدن.دندان..های.دائمی.و.خصوصیات.جنسی.
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به طور کلی مراد از رشــد، یک سلســله تغییرات تدریجی، مداوم و پیوســته است که در یک جهت معین به جلو 
حرکت می کند، تا در نتیجه آن، انسان به غایت و کمال بلوغ برسد. *

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

1ـ.این.مربی.بزرگ.سوئیســی.در.لزوم.توجه.به.کودک،.شــناخت.مراحل.رشد.او.و.اتخاذ.تدابیر.تربیتی.مناسب.به.آن.
)نیمسال اول 88-89( مراحل.نقش.با.اهمیتی.ایفا.کرد:.

د(.ژان.پیاژه ج(.مونته.سوری.. ب(.جان.دیویی. الف(.کالپارد..
)نیمسال دوم 86-87( 2ـ.کدام.گزینه.زیر،.مبین.نقش.معلم.در.آموزش.و.پرورش.جدید.می..باشد؟..

ب(.ایجادکننده.محیط.مناسب.برای.یادگیری.است. الف(.محور.تعلیم.و.تربیت.است...
د(.انتقال..دهنده.درونی.و.مهارت..هاست. ج(.گیرنده.تصمیمات.تربیتی.است..

3ـ.تغییراتی.که.از.لحاظ.زیستی.)بیولوژیک(.در.کودک.پدید.می..آید.و.حکایت.از.آمادگی.فرد.جهت.انجام.یک.وظیفه.
)نیمسال دوم 83-84( حیاتی.دارد،.چه.نامیده.می..شود؟..

د(.جهش ج(.نمو.. ب(.پختگی. الف(.رشد..
4ـ.کدام.گزینه.در.مورد.شناخت.اهمیت.متربی.)کودک(.صحیح.نمی..باشد؟.

الف(.پس.از.ارسطو.تا.قرن.ها،.کودک.مورد.بی..اعتنایی.قرار.گرفت.
ب(.در.قرن.هجدهم.تغییراتی.در.توجه.به.کودک.صورت.گرفت.
ج(.یکی.از.عوامل.اهمیت.به.کودک،.پیشرفت.روان.شناسی.بود.

.د(.روسو.با.انتشار.کتاب.امیل،.نقش.مهمی.در.افزایش.توجه.به.کودک.داشت.
5ـ.کامل.شدن.احساس.و.ادراک،.از.کدام.نوع.رشد.می..باشد؟

د(.هیجانی ج(.پختگی.. .ب(.کمی.. الف(.کیفی..

5..الف4..الف3..ب2..ب1..د
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جدول 5ـ2

اصول و قوانین رشد

رشد به صورت تغییرات 

تدریجی انجام می  گیرد.

تمام خصوصیات جسمانی و روانی، با نظم و ترتیب خاص، به طور تدریجی پیش می روند و تکامل 
می  یابند تا در اواخر نوجوانی به منتهای رشد خود برسند.

رشــد ســرعت یکنواختی ندارد و با نظم خاصی فزونی و کاهش می  یابد. دانشــمندان رشد را به 
دوره های آرامش نسبی )سنین دبستان( و جهش )نوجوانی و اوایل بلوغ( تقسیم کرده  اند.

رشد فرآیندی مداوم 

است.

رشــد امری به هم پیوسته اســت. در واقع آنچه در هر مرحله به وجود می آید مراحل بعدی را نیز 
تحــت تأثیر قــرار می دهد. به عبارتی دیگر هر مرحله، نتیجه مرحله قبل و پایه و اســاس مراحل 
بعدی است. از این رو مربی براســاس تجربیات و معلومات گذشته کودک، فعالیت های آموزشی و 

پرورشی را برنامه ریزی و اجرا می کند.

سرعت رشد در افراد 

یکسان نمی باشد.

گرچه رشد انسان و حیوانات، در قالب نمونه  ای مختص آن نوع انجام می گیرد، اما سرعت هر یک از 
مراحل رشد، تحت  تأثیر عواملی مانند: توارث، محیط )جغرافیا، فرهنگ و اجتماع(، تغذیه، شرایط 

بهداشتی و فرصت  های یادگیری قرار دارد.
گرچه به وســیله این عوامل، می  توان رشد را تسریع و یا کند نمود، اما هرگز نمی توان از محدوده 

موروثی فراتر رفت. 
مثال هایی از تفاوت رشدی در کودکان:

1- قد کودکان سریع  تر از مهارت  های زبانی رشد می  کند.
2- تخیل خالق در کودک به سرعت رشد می  کند و در نوجوانی به اوج می  رسد.

3- نیروی استدالل در کودک به کندی رشد می  کند.
4- حافظه به خاطرسپاری موارد عینی و اشیاء، سریع تر از حافظه موارد انتزاعی و نظری رشد می  کند.

هر مرحله از رشد دارای 

ویژگی  های مختص به 

خود است.

به زعم الیزابت هارالک )مؤلف کتاب رشد و تکامل کودک(، در هر سنی برخی از مشخصات سریع-
 تر از مشــخصات دیگر رشــد می کند. برای مثال کودک تا دو سالگی فعالیت  های مربوط به کشف 
محیط، تســلط بر بدن خود و ســخن گفتن را انجام می  دهد یا از ســه تا شش سالگی، در جهت 

سازگاری با اجتماع پیش می رود.
در طول رشد، مراحل تعادل و عدم تعادل وجود دارد که ناشی از سازگاری یا عدم سازگاری کودک 
با محیط است. به عنوان مثال عالئم مراحل عدم تعادل مانند: ناراحتی، بی ارادگی و عدم اطمینان 

در 15 ماهگی، 21 ماهگی، دو سال و نیمی و بین 10 تا 12 سالگی رخ می  دهد.

 نکتـه

 رفتارهایی که در مراحل عدم تعادل کودک رخ می دهد، رفتارهای غیرعادی نیســتند و حالت مرضی ندارند، مگر 
این که مسلم شود این رفتارها در میان هم سن و سال ها مشاهده نمی شود. *
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سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 87-88( 1ـ.کدام.گزینه.صحیح.است؟..
الف(.تخیل.در.دوره.کودکی.به.کندی.رشد.می..یابد.

ب(.حافظه.موضوعات.نظری،.سریع.تر.از.موضوعات.عینی.رشد.می.یابد.
ج(.رفتارهایی.که.در.مرحله.عدم.تعادل.از.کودک.ظاهر.می.شود،.جزء.رفتارهای.غیرعادی.است.

د(.قد.کودک.سریع..تر.از.مهارت..های.زبانی.او.رشد.می..کند.
)نیمسال اول 88-89( 2ـ.کدام.گزینه.نادرست.است؟..

الف(.رشد.به.صورت.تغییرات.تدریجی.انجام.می..گیرد.
ب(.هر.مرحله.از.رشد،.دارای.ویژگی..های.مخصوص.به.خود.است.

ج(.سرعت.رشد.در.افراد.یکسان.است.
د(.رشد.فرآیندی.مداوم.است.

)نیمسال اول 89-90( 3ـ.اصول.و.قوانین.رشد،.شامل.کدام..یک.از.موارد.زیر.می..باشد؟..
ب(.رشد.فرآیندی.مداوم.است. . الف(.رشد.مقطعی.است...

د(.رشد.مردان.بیشتر.است. ج(.رشد.در.تمامی.افراد.یکسان.می..باشد...
)نیمسال اول 90-91( 4ـ.کدام..یک.از.گزینه..های.زیر،.در.مورد.اصول.رشد.نادرست.است؟..

ب(.نداشتن.آهنگ.و.سرعتی.یکنواخت الف(.یکسان.نبودن.سرعت.رشد.
د(.تدریجی.بودن.رشد . ج(.مداوم.نبودن.رشد..

)نیمسال دوم 92-93( 5ـ.رشد.کودک.از.3.تا.6.سالگی،.در.کدام.جهت.پیش.می..رود؟..
ب(.کشف.محیط .. الف(.سازگاری.با.اجتماع..
د(.سخن.گفتن ج(.تسلط.یافتن.بر.بدن.خویش...

5..الف4..ج3..ب2..ج1..د
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جدول 5ـ3

مراحل.رشد.از.دیدگاه..های.مختلف

دکتر.شکوهی.در.

کتاب.تربیت

1-.دوره.طفولیت.)تولد.تا.18.ماهگی(
2-.دوره.کودکی.اول.)2.تا.4.سالگی(
3-.دوره.کودکی.دوم.)4.تا.7.سالگی(

4-.دوره.کودکی.سوم.)7.تا.12.سالگی(
5-.دوره.نوجوانی.)12.تا.16.سالگی(
6-.دوره.جوانی.)16.تا.20.سالگی(

موریس.دبس

1-.دوره.پرستاری.از.کودک.)کودکی.اول.از.تولد.تا.3.سالگی(
2-.دوره.کودکستانی.با.جست.و.خیز.)کودکی.دوم.از.3.تا.7.سالگی(

3-.دوره.دبستانی.)کودکی.سوم.از.6.تا.13.سالگی،.حتی.14.سالگی.برای.پسران(
4-.دوره.نگرانی.بلوغ.)نوجوانی.از.11.تا.16.سالگی(

5-.دوره.جوش.و.خروش.جوانی.)جوانی.از.16.تا.20.سالگی(

دکتر.علی.تقی.پور.

ظهیر

1-.دوره.شیرخوارگی.)از.تولد.تا.30.ماهگی(
2-.دوره.اول.کودکی.)از.30.ماهگی.تا.6.سالگی(

3-.دوره.دوم.کودکی.)از.7.سالگی.تا.ابتدای.بلوغ،.11.سال.برای.دختران.و.13.سال.برای.پسران(
4-.دوره.نوجوانی.با.بلوغ.)از.11.سالگی.تا.16.سالگی(

5-.دوره.جوانی.یا.شباب.)از.16.تا.20.سالگی(

طبقه..بندی.های.پیشین.براساس.عالئم.بدنی.و.آثار.رشد.روانی.صورت.گرفته.و.دارای.دو.مزیت.می..باشد:

1-.فراهم.شدن.تهیه.برنامه.های.تربیتی.متناسب.با.ویژگی..ها.و.نیازهای.هرمرحله؛
2-.اگر.رشــد.کودک.بر.اثر.عوامل.نامســاعد.محیطی،.دچار.رکود.گردید،.با.مهیا.کردن.شــرایط.الزم،.وی.را.یاری.می..دهیم.تا.

عقب.ماندگی.خود.را.جبران.کند.

 نکتـه

کودکانی که از نظر رشد به حد متوسطی نرسیده باشند، جبران عقب  ماندگی آنها میسر نیست.
*

 نکتـه

کودکان باید به طور طبیعی مراحل رشــد را طی کنند و نمی توان زمان گذشتن از مرحله  ای به مرحله ای دیگر را 
کوتاه کرد، زیرا هرگونه فشار در این زمینه یا بی  نتیجه می  ماند یا اثرات منفی بر جای می گذارد. **
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 ـ ل لصف س لوا  لصف
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سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 89-90( 1ـ.در.کدام.دوره.از.رشد،.دختران.دو.سال.نسبت.به.پسران.جلوترند؟..
د(.بزرگسالی ج(.پرستاری.. ب(.بلوغ. الف(.دوره.دوم.کودکی..

2ـ.دکتر.شکوهی.در.کتاب.تربیت.و.مراحل.آن،.رشد.دوره.کودکی.را.به.چه.ترتیب.تقسیم..بندی.کرده.است؟
)نیمسال اول 92-93( ..

ب(.طفولیت،.کودکی.اول،.کودکی.دوم،.کودکی.سوم الف(.پرستاری.از.کودک،.کودکستانی،.دبستانی.
د(.پرستاری.از.کودک،.دوره.کودکستانی،.دوره.دبستانی ج(.شیرخوارگی،.دوره.اول.کودکی،.دوره.دوم.کودکی.

3ـ.موریس.دبس.مراحل.تربیت.را.به.چند.دسته.تقسیم.کرده.است؟.
د(.7. ج(.6.. ب(.5.. الف(.4..

4ـ.جست.و.خیز،.نام.دیگر.کدام.مرحله.رشدی.موریس.دبس.می..باشد؟
د(.دوره.بلوغ ج(.دوره.کودکستانی.. ب(.دوره.دبستانی. الف(.دوره.پرستاری.

5ـ.کدام.گزینه.صحیح.نمی.باشد؟.
الف(.زمان.گذشتن.از.مراحل.رشدی،.را.نمی.توان.کوتاه.کرد.

ب(.تقسیم..بندی.مراحل.رشدی،.از.روی.تغییرات.بدنی.و.آثار.روانی.صورت.گرفته.است.
ج(.دوره.نوجوانی،.آخرین.تقسیم..بندی.مراحل.رشد.از.نظر.دکتر.تقی..پور.ظهیر.می..باشد.

د(.کودکانی.که.به.حد.متوسط.رشد.نرسیده.باشند،.جبران.عقب..ماندگی.آن.ها.میسر.نیست.

دوره  های رشدی از نظر تربیتی

1ـ دوره طفولیت )از تولد تا 30 ماهگی(
.در.این.دوره،.با.رشــد.ســریع.در.اندام..های.بدن.روبرو.هســتیم.و.تغییرات.مختلفی.در.دستگاه.های.بدن.به.

وجود.می.آید.
 اولین تغییر این دوره:.روییدن.دندان..های.شیری.و.تغییر.در.دستگاه.گوارشی.می.باشد.

روییدن.دندان.های.شیری،.نشانگر.تکامل.نسبی.دســتگاه.گوارش.و.آمادگی.کودک.در.استفاده.از.غذا.می.باشد.که.از.دو.لحاظ.

دارای.اهمیت.است:

1-.خوردن.غذاهای.دیگر.در.کنار.شیر.مادر،.که.برای.رشد.کامل.و.جلوگیری.از.بیماری.ها.ضروری.است.
2-.عادت.دادن.کودک.به.غذاهای.دیگر.و.فراهم.نمودن.مقدمات.از.شیرگرفتن.او.

5..ج4..ج3..ب2..ب1..الف
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 نکتـه

از شیر گرفتن کودک در زندگی وی، واقعه ی مهمی می باشد و مقدمه ای برای استقالل کودک می باشد.
*

.دومین.تغییر.این.دوره:.رشد.عضالت.ارادی،.که.شامل.نزدیک.ترین.نقطه.به.مغز.تا.پاها.می.باشد..اگر.کودک.

در.6.ماهگی.بتواند،.بدون.حرکات.اضافی.زیاد،.از.عضالت.گردن.و.ران.برای.نشستن.استفاده.کند.به.تدریج.

می..تواند.خود.را.به.طور.نشســته.روی.زمین.بکشد،.در.11.ماهگی.با.استفاده.از.تکیه..گاه..هایی.مانند:.دیوار،.
صندلی.و.میز.بایستد.و.در.15.ماهگی.راه.برود.

.راه.رفتن،.فضای.حرکتی.در.اختیار.کودک.می..گذارد.و.با.فراهم.نمودن.دســتیابی.به.محیط.تازه.و.اشیاء.از.
نزدیک،.سبب.ایجاد.پدیده.فردی.شدن.در.کودک.می.گردد.و.کودک.را.به.استقالل.هدایت.می.کند.

 نکتـه

پس از واقعه از شیر گرفتن کودک، راه رفتن دومین واقعه  ی مهم در زندگی کودک می باشد.
**

 نکتـه

در اوایل راه رفتن، به دلیل عدم هماهنگی بین عضالت با سلسله اعصاب، کودک نمی  تواند تعادل خود را حفظ کند 
و معموالً در موقع راه رفتن به زمین می  افتد. ***

.ســومین.تغییر.این.دوره:.رشد.عضالت.دســتگاه..های.صوتی،.همراه.با.تکامل.سلسله.اعصاب،.به.ویژه.مغز.و.
همکاری.اعصاب.لب،.زبان.و.عضالت.گلو.است.

.کودک،.تلفظ.را.از.راه.تقلید.یاد.می.گیرد.و.به.تدریج.کلمه.را.به.جای.جمله.به.کار.می.برد.
.کودک.در.این.دوره.هنوز.قدرت.تمییز.و.تفکیک.ندارد.و.کلمات.را.به.محرک..های.مختلف.تعمیم.می.دهد.
.کودک.در.2.ســالگی.ضمیر.اول.شــخص.را.به.کار.می.برد.که.این.موضوع.از.لحاظ.روان.شناسی.بسیار.مهم.
است،.زیرا.کودک.با.تلفظ.کلمه.»من«،.به.شخصیت.وجودی.خود.پی.برده.و.خود.را.فردی.از.افراد.می.داند.

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال دوم 86-87( 1ـ.عموماً.در.چه.سنی،.کودک.کلمه.من.را.در.مورد.خود.به.کار.می..برد؟..
د(.سه.سالگی ج(.دو.سالگی.. ب(.یک.سالگی. الف(.7.یا.8.ماهگی..

)نیمسال دوم 86-87( 2ـ.پدیده.فردی.شدن.و.در.نتیجه.استقالل،.چه.زمانی.در.کودک.ظاهر.می..شود؟..
ب(.قادر.به.نشستن.می..شود. . الف(.از.شیر.گرفته.می..شود...
د(.قادر.به.راه.رفتن.می..شود. ج(.سخن.گفتن.را.شروع.می..کند...

2..د1..ج
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)نیمسال دوم 91-92( 3ـ.کدام.گزینه،.اولین.تغییر.مهم.دوره.طفولیت.می..باشد؟..
ب(.تقویت.عضالت.ارادی . الف(.حفظ.تعادل.و.راه.رفتن.

د(.دستگاه.گوارشی.و.دندان..های.شیری ج(.دستگاه..های.صوتی.و.سخنگویی.
)نیمسال اول 93-94( 4ـ.کودک.در.چند.ماهگی،.می.تواند.راه.برود؟..

د(.24.ماهگی ج(.18.ماهگی... ب(.15.ماهگی. الف(.13.ماهگی.
5ـ.کودک.تلفظ.را.از.راه...............یاد.می..گیرد..

د(.آموزش ج(.تربیت.. .ب(.تقلید.. الف(.ارث..

سه.مرحله.یا.سه.فعالیت.تکلم.از.دیدگاه.روان.شناسان:

1-.فعالیت.درونی.یا.باطنی.که.در.7.یا.8.ماهگی.در.کودک.شکل.می.گیرد.و.او.در.این.مرحله.با.خودش.حرف.می.زند.
2-.دوره.گیرندگی.که.تا.13.ماهگی.طول.می.کشــد..در.این.مرحلــه،.کودک.معنای.کلمات.و.گفتار.دیگران.را.درک.می.کند،.اما.

نمی.تواند.پاسخ.گوید.
3-.مرحله.آخر.که.کودک.توانایی.به.کار.بردن.لغات.و.کلمات.را.کسب.می..کند.

 نکتـه

زبان در انسان وسیله تکلم درونی و نوعی برقرار کردن ارتباط داخلی است.
*

.سخن.گفتن.کودک،.از.2.سالگی.آغاز.می.شود،.سخن.گفتن.برای.انسان.ها،.فوایدی.هم.چون؛.بیان.احساس،.
برقراری.ارتباط،.اجتماعی.شدن.و.تکلم.درونی.در.برداشته.است.

.به.زعم.روانشناسان،.تفکر.و.زبان.با.یکدیگر.در.ارتباط.اند..بدین.معنی.که.برای.فکر.کردن.از.زبان.استفاده.می-
کنیم؛.نوع.تفکر.افراد.دارای.زبان.فصیح،.در.مقایسه.با.افرادی.که.از.زبان.ابتدایی.تر.برخوردارند.متفاوت.است.

 نکتـه

کر و الل ها که از زبان ایما و اشــاره اســتفاده می کنند، نسبت به سایر افراد از لحاظ هوش نظری )نه عملی( دارای 
کمبودهایی هستند. *

جدول 5ـ4

سه.عامل.مرتبط.با.سخن.گفتن
افراد.باهوش.سریع.تر.حرف.می.زنند.هوش

پاسخ..های.پاداش.یافته.تکرار.می..شوند.و.آنهایی.که.پاداش.نمی.گیرند،.از.بین.می.روند.تقلید.و.پاداش
مادر،.اولین.معلم.زبان.طفل.است.که.با.مهربانی.با.کودک.خود.ارتباط.صوتی.و.عالمتی.برقرار.می..کند.مهربانی.و.عطوفت.مادر

5..ب4..ب3..د
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 نکتـه

به دلیل تأثیر محبت مادر است که کودکان در پرورشگاه دیرتر زبان باز می  کنند.
*

.از.نظر.تربیتی،.باید.فرصت.داد.تا.کودکان.خواســته..ها.و.تمایالت.خود.را.بیان.کنند.و.بایستی.با.کودکان.به.
روشنی،.آرام،.شمرده.و.با.خوشرویی.سخن.بگوییم.

.رشد.عواطف.کودکان،.یکی.دو.ماه.پس.از.تولد.ظاهر.می.شود..کودک.در.هنگام.تولد،.از.عواطف.لذت.بخش.

عاری.اســت.و.هیجان..های.او.تنها.نتیجه.رنج.و.ناخوشایندی.است..پس.از.دو.ماه،.انگیزه.های.مادی.و.پس.
از.سه.ماه.یا.بیشتر،.انگیزه.های.روانی.به.کودک.لذت.یا.رنج.می.دهند.

.در.شــش.ماهگی،.برای.اولین.بار.در.کودک.حالت.اضطراب.دیده.می.شود.و.در.یک.سالگی.ناامیدی،.خشم،.
محبت،.همدردی،.لذت.و.حتی.مالکیت.به.روشنی.در.وی.مشاهده.می.شود.

.هرگاه.کودک.در.آخر.یک.ســالگی.از.درک.محبت.محروم.بماند،.حالتی.پیدا.می.کند.که.شــبیه.افســردگی.در.
بزرگساالن.است..به.دلیل.همین.محرومیت.از.محبت،.رشد.بدنی.و.ذهنی.کودکان.پرورشگاهی.به.تعویق.می.افتد.

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 88-89( 1ـ.انگیزه.های.مادی،.در.چند.سالگی.کودک.را.تحت.تأثیر.قرار.می..دهد؟..
د(.چهار.ماهگی ج(.سه.ماهگی.. ب(.دو.ماهگی. الف(.یک.ماهگی..

)نیمسال اول 90-91( 2ـ.در.مورد.سخن.گفتن،.کدام.گزینه.صحیح.است؟..
الف(.تقلید،.پاداش.و.تنبیه.در.سخن.گفتن.نقش.مهمی.دارند.

ب(.سخن.گفتن،.رابطه.غیرمستقیمی.با.هوش.دارد.
ج(.مدرسه،.اولین.معلم.زبان.طفل.است.

د(.اطفال.در.پرورشگاه،.دیرتر.شروع.به.تکلم.می..کنند.
)نیمسال اول 93-94( 3ـ.کیفیت.عواطف.لذت..بخش.نوزاد.در.هنگام.تولد.چگونه.می..باشد؟..

ب(.به.صورت.خشم.دیده.می..شود. الف(.عاری.از.چنین.عواطفی.است...
د(.بستگی.به.هوش.وی.دارد. ج(.به.صورت.محبت.دیده.می..شود...

4ـ.کدام.گزینه.وسیله.تکلم.درونی.است؟.
د(.ایما.و.اشاره ج(.محیط. ب(.زبان. الف(.تقلید..

5ـ.اولین.مرحله.تکلم،.یعنی.مرحله.فعالیت.درونی.تا.چند.ماهگی.طول.می..کشد؟.
د(.12.ماهگی ج(.7.یا.8.ماهگی.. .ب(.4.ماهگی.. الف(.13.ماهگی..

5..ج4..ب3..الف2..د1..ب
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2ـ دوره اول کودکی )از 30 ماهگی تا شش سالگی(
رشد جسمانی

.تکامل.استخوان..ها.در.این.دوره.عبارت.است.از.رشد،.تغییر،.تعداد.و.نحوه.ارتباط.استخوان.ها.
.استخوان.های.مچ.دست.که.در.دو.سالگی.دو.یا.سه.قطعه.بودند،.در.6.سالگی.به.6.یا.7.قطعه.می.رسند.

.تکامل.دستگاه.گوارش.و.دندان..های.شیری،.به.کودک.توانایی.استفاده.از.همه.نوع.غذایی.را.می.دهد.

 نکتـه

رشد دستگاه اعصاب، تا چهار سالگی بسیار سریع است.
*

.پس.از.تولد،.ســلول..های.عصبی.کمی.به.وجود.می..آیند.و.بیشــتر.همان.سلول..های.موجود.در.هنگام.تولد.
رشد.می..کنند.

.پس.از.سه.یا.چهار.سالگی،.رشد.دستگاه.اعصاب.به.کندی.صورت.می..گیرد.
.در.پنج.سال.اول.زندگی،.قسمت.اعظم.تکامل.عضالنی.در.عضالت.بزرگ.بدن.انجام.می.شود،.که.کودک.را.

قادر.به.راه.رفتن،.دویدن.و.شنا.کردن.می.کند.
.پس.از.پنج.ســالگی،.عضالت.کوچک.رشد.می.کنند.که.کودک.را.قادر.به.گرفتن.و.پرتاب.توپ،.نوشتن.و.به.

کار.بردن.ابزار.می.کند.

 نکتـه

بخش اعظم مهارت های بدنی و عضالنی بایســتی به کودکان یاد داده شــود و اگر کودک فرصت یادگیری و عمل 
پیدا نکند، ممکن است در تکامل عضالت دست عقب بماند. *

 نکتـه

با توجه به انعطاف و یادگیری بهتر کودک در مقایســه با بزرگســاالن، کســب مهارت ها در کودکان، باید هر چه 
سریع تر انجام شود. *

پنج.اهمیت.تسلط.کودک.بر.بدن.خود.از.دیدگاه.روان.شناسان:

1-.موجب.لذت.و.تفریح.کودک.می..شود،.مانند:.توانایی.بازی.کردن.
2-.بی.نیازی.کودک،.مقدمه.ی.استقالل.وی.را.فراهم.می..آورد.و.رفتن.به.سوی.استقالل.به.کودک.اعتماد.به.نفس.می..دهد.

3-.سبب.سازگاری.و.موفقیت.کودک.در.کودکستان.و.مدرسه.می..شود.
4-.در.رشد.اجتماعی.کودک،.تأثیر.فراوان.دارد،.زیرا.قسمت.اعظم.ارتباط.کودک.توسط.بازی.صورت.می..گیرد.و.فعالیت.عضالنی،.

اولین.شرط.بازی..ها.می..باشد.
5-.در.رشد.تصور.از.خود.و.شخصیت.کودک.تأثیر.دارد،.زیرا.کودک.در.هنگام.قضاوت.درباره.خود،.خویشتن.را.با.دیگران.مقایسه.

می..کند.و.اگر.متوجه.شود.که.عقب..تر.است،.مأیوس.می..گردد.و.اعتماد.به.نفس.خود.را.از.دست.می..دهد.
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نکات.مهم.تربیتی.دوره.اول.کودکی،.در.رابطه.با.رشد.جسمانی:
1-.کودکان.این.دوره.فوق..العاده.فعال..اند،.به.همین.دلیل.مربیان.باید.فرصت.فعالیت..هایی.مانند:.دویدن،.بازی.و....را.برای.کودک.

فراهم.آورند.
2-.به.دلیل.تمایل.به.فعالیت..های.شدید.اما.کوتاه.مدت،.کودکان.احتیاج.دارند.که.در.فواصل.معینی.استراحت.کنند،.از.همین.رو.

مربیان.در.میان.فعالیت..ها،.باید.زمان.استراحت.را.نیز.لحاظ.نمایند.
3-.به.دلیل.رشــد.ســریع.تر.عضالت.بزرگ.در.مقایسه.با.عضالت.کوچک.در.این.دوره،.مربیان.در.حرکات.ظریف.مانند.بستن.بند.

کفش،.بایستی.به.کودکان.کمک.کنند.
4-.به.دلیل.عدم.رشــد.کامل.عضالت.چشــم.و.مشکل.در.تمرکز.برروی.اشیاء،.کودکان.در.این.دوره.نمی.توانند.کارهای.ظریف.را.

انجام.دهند.و.نباید.از.آنان.چنین.انتظاری.داشت.
5-.گرچه.بدن.کودک.قابل.انعطاف.و.به.اصطالح.فنری.اســت،.اما.اســتخوان..های.بخش.سر.هنوز.نرم.هستند.که.بایستی.از.ضربه.

زدن.به.سر.در.بازی.جلوگیری.شود.
6-.پســرها.از.لحاظ.فیزیولوژی،.درشت.تر.از.دختران.هســتند.و.دختران.نیز.در.مهارت..های.حرکتی.ظریف،.بهتر.از.پسران..اند،.به.

همین.دلیل.نباید.بین.آنها.رقابت.و.مسابقه.برقرار.نمود.
7-.برتری.یکی.از.دست..ها.)چپ.یا.راست(.در.دوره.کودکستانی.)یعنی.5.و.6.سالگی(.کاماًل.مشهود.است.و.نباید.اقدام.به.تغییر.این.دست.
برتری.در.کودکان.نماییم،.زیرا.این.اجبار.به.شکل.مردد.شدن،.احساس.گناه.و.اختالالت.عصبی.مانند.لکنت.زبان.در.کودکان.می..شود.

 نکتـه

روان شناسان عقیده دارند که چپ دستی یا راست دستی نتیجه یادگیری و عوامل اجتماعی است که این موضوع 
را مطالعات نیز تأیید کرده است. **

.امروزه.مشــخص.شده.است.که.کودکان.و.بزرگســاالن.می.توانند.مهارت.های.تازه.ای.را.با.یکی.از.دو.دست.فرا.
گیرند.و.این.امر.موجب.اختالالت.عاطفی.نیز.نمی.گردد،.در.کل.چپ.دست.یا.راست.دست.بودن.اهمیتی.ندارد.

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

1ـ.در.فرآیند.رشد.جسمانی.دوره.اول.کودکی،.قسمت.اعظم.روابط.اجتماعی.کودک.از.چه.طریقی.انجام.می..شود؟
)نیمسال دوم 86-87( ..

د(.کتاب..های.درسی ج(.آموزش.و.پرورش.. ب(.بازی. الف(.آموزشگاه..
)نیمسال اول 90-91( 2ـ.تا.چند.سالگی،.رشد.دستگاه.اعصاب.در.کودکان.بسیار.سریع.است؟..

د(.6. ج(.5.. ب(.4.. الف(.7.
)نیمسال دوم 91-92( 3ـ.اغلب.روان.شناسان.کدام..یک.از.عقاید.مربوط.به.علت.چپ.یا.راست.دستی.را.تأیید.می..کنند؟.

ب(.تفوق.فعالیت.نیم.کره.های.مغزی الف(.یادگیری.و.عوامل.اجتماعی.
د(.دستگاه.گوارش.و.دندان..های.شیری . ج(.موروثی.بودن.

3..الف2..ب1..ب
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4ـ.به.زعم.روان.شناســان.برای.کودک،.مســلط.بودن.بر.بدن.از.چه.نظر.اهمیت؟.در.این.رابطــه.کدام.گزینه.صحیح.
)نیمسال اول 93-94( نمی.باشد؟.

ب(.استقالل.او.را.فراهم.می..آورد. الف(.موجب.لذت.و.تفریح.می..شود...
د(.در.رشد.اجتماعی.تأثیر.فراوان.دارد. ج(.بهره.هوشی.را.افزایش.می..دهد...

)نیمسال اول 94-95( 5ـ.کدام..یک.از.موارد.زیر،.در.ارتباط.با.رشد.جسمانی.در.دوره.اول.کودکی.صحیح.نمی.باشد؟.
الف(.کودک.در.این.دوره.فوق..العاده.فعال.است.

ب(.در.این.دوره،.رشد.جسمانی.با.همان.سرعت.دوره.قبل.پیش.می..رود.
ج(.در.این.دوره،.کودکان.از.مهارت.بدنی.کامل.برخوردار.شده..اند.

د(.کودکان.در.این.دوره،.به.خوبی.می..توانند.بدن.خود.را.کنترل.کنند.و.از.فعالیت.به.خاطر.خود.فعالیت.لذت.ببرند.

رشد اجتماعی
.غرض.از.رشــد.اجتماعــی،.درک.روابط.متقابل،.هماهنگی.و.همکاری.با.هیئــت.اجتماع.و.گردن.نهادن.به.
موازین.و.ســنن.آن.می..باشــد..کودک.در.این.مرحله.از.رشد.)دوره.اول.کودکی(،.از.طریق.تماس.با.دیگران.

به.سلوک.و.سازگاری.اجتماعی.می..رسد.
.کودک.در.دوره.قبل.)دوره.طفولیت(.در.خودمداری.به.ســر.می..برد،.در.ســه.ســالگی.به.بازی.های.گروهی.
عالقمند.می..شود.و.در.چهار.سالگی.به.تدریج.تحت.تأثیر.گروه.قرار.می.گیرد.و.این.کیفیت،.به.صورت.آگاهی.

از.عقاید.دیگران.و.خودنمایی.آغاز.می..شود.و.سپس.سازگاری.اجتماعی.ظاهر.می.گردد.

 نکتـه

در مرحله اول کودکی، کودک سعی می  کند تا مقام خود را در گروه تثبیت کند و در اواخر این دوره با برقرار شدن 
روابط گروهی، کودک از زندگی اجتماعی و بودن با همساالن لذت می برد. *

.تربیــت.اجتماعی.مطلوب،.از.طریق.بودن.با.دیگران.و.ارتباط.شــکل.می.گیرد..از.همین.رو.کودکان.دارای.
خانواده.های.پرجمعیت.و.کودکانی.که.به.کودکستان.می.روند،.از.تربیت.اجتماعی.مناسبی.برخوردارند.

 نکتـه

کودک با کمک همساالن، مهم ترین مرحله زندگی را که رها شدن از تسلط پدر و مادر و رسیدن به درجه فردیت 
و استقالل است را شروع می کند. *

رشد شخصیت
.کودک.از.طریق.محیط.خارج.به.تصور.از.خویشتن.)که.به.آگاهی.وی.از.قابلیت.ها.و.توانایی.هایش.می.انجامد.

و.در.سازگاری.وی.با.محیط.مفید.است(،.دست.پیدا.می.کند.

5..ج4..ج
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.از.نظر.روان.شناســان،.کسب.تصور.خویشــتن.اهمیت.بسیاری.دارد،.زیرا.بر.پایه.این.تصور.ابتدایی.است.که.
کودک،.سخنان.دیگران.و.موفقیت.خود.را.در.اجتماع.ارزیابی.می..کند.

.خانواده.در.تشکیل.شخصیت.طفل،.مهم.ترین.تأثیر.را.دارد.و.کودکستان.می..تواند.در.تقویت.و.تشکیل.عادات.

مفید.در.کودک.مؤثر.باشد..این.تأثیرگذاری.کودکستان.به.این.دلیل.است.که.کودک.بیشتر.از.آنکه.به.بازی.
با.همساالن.عالقه.مند.باشد،.به.کسب.پذیرش.و.توجه.از.بزرگساالن.نیازمند.است.

.عواملی.هم.چون؛.هوش،.تجربیات.نخستین.زندگی،.زندگی.خانوادگی،.طرز.رفتار.پدر.و.مادر.با.کودک،.اطرافیان،.
دوستان،.بدن.متناسب،.تندرستی،.لباس.و.حتی.نام.کودک،.همه.در.چگونگی.رشد.شخصیت.او.تأثیر.دارند.

رشد عواطف
.عواطف.کودکان.پس.از.سه.سالگی،.تقریباً.حاالت.شبیه.به.بزرگسالی.را.دارد.

.کودکان.به.تدریج.که.بزرگ.تر.می.شوند،.بر.پیچیدگی.عکس.العمل.های.عاطفی.شان.نیز.افزوده.می.شود.و.رفتارها.
سنجیده.تر،.مشخص.تر.و.با.هدف.تر،.به.صورت.شادی،.خشم،.ترس،.حسد،.غبطه.و.نفرت.نمایان.می.شود.

.تکامل.عواطف،.نتیجه.دو.عامل.یادگیری.و.رشد.بدنی.می.باشد.
.رشــد.قســمت.کرتکس.مغز.و.غدد.داخلی.بدن،.تأثیر.بســیاری.در.پیدایش.و.تکامل.عواطف.دارد..از.دیگر.
عوامل.مؤثر.در.تکامل.عواطف.کودک،.عوامل.شرطی.و.تقلید.است،.یعنی.مشاهده.رفتار.عاطفی.دیگران؛.از.

همین.رو.عده..ای.معتقدند.عواطف،.مسری.هستند.

 نکتـه

کودک تا چهار سالگی، از خطر مار آگاهی ندارد و هنگامی که خطرات آن را شناخت، از آن پس، از مار می ترسد.
***

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال دوم 88-89( 1ـ.کودک.در.چند.سالگی،.به.بازی..های.گروهی.عالقه.نشان.می..دهد؟..
د(.4.سالگی ج(.3.سالگی.. ب(.2.سالگی. الف(.5.سالگی..

)نیمسال دوم 88-89( 2ـ.کودک.تصور.از.خویشتن.را،.ابتدا.چگونه.کسب.می..کند؟..
د(.از.گروه.دوستان ج(.از.پدر.و.مادر.. ب(.از.محتوای.آموزشی. الف(.از.محیط.خارج.

)نیمسال دوم 86-87( 3ـ.چه.عواملی.در.چگونگی.تشکیل.و.رشد.شخصیت.کودک.تأثیر.دارد؟..
ب(.زندگی.خانوادگی.و.اطرافیان الف(.هوش.و.تجربیات.نخستین.زندگی.

د(.همه.موارد ج(.هم.بازی.ها،.دوستان،.نام.و.کنیه.
)نیمسال دوم 89-90( 4ـ.عواطف.کودک.از.چند.سالگی،.تقریبًا.شبیه.بزرگساالن.است؟..

د(.3. ج(.4. ب(.5.. الف(.6..
)نیمسال دوم 91-92( 5ـ.کدام..یک.از.موارد.زیر،.مهم..ترین.تأثیر.را.در.تشکیل.شخصیت.کودک.دارد؟..

د(.هم..بازی..ها ج(.خانواده.. .ب(.همساالن.. الف(.مربیان..

5..ج4..د3..د2..الف1..ج
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رشد ذهنی
.در.دوره.طفولیت،.کودک.از.راه.اکتشــاف.حســی.)که.از.طریق.اســتفاده.حواس.برای.شناسایی.محیط.و.
انگیزه.ها.صورت.می.گیرد،.به.کشف.محیط.نائل.می.شود.و.اگر.به.هرطریق.مانع.از.تماس.وی.با.اشیاء.شویم،.

وی.را.از.منبع.مهم.اطالعاتی..اش.محروم.کرده..ایم.
.به.محض.توانایی.کودک.در.ساختن.جمله،.پرسش.های.وی.شروع.می.شود..پرسش.که.از.سه..سالگی.شروع.

می.شود،.یکی.از.مهم.ترین.وسایل.کسب.اطالع.در.تمام.دوره..های.زندگی.است.

 نکتـه

میزان استفاده کودک از پرسش  ها، به پاسخ  ها و میزان رضایت  خاطری که از این راه به دست می آورد، بستگی دارد.
*

.کودک.در.این.دوره،.با.مفاهیم.عینی.سروکار.دارد.نه.با.مفاهیم.انتزاعی..از.لحاظ.رشد.هوشی.نیز،.کودک.مرحله.
.حرکتی.را.پشت.سر.می.گذارد.و.وارد.مرحله.پیش.از.تفکر.عملی.)که.پیاژه.آن.را.معرفی.نموده(.می.شود. حسیـ.

 نکتـه

کودک در سه سالگی، برخی مفاهیم را در ذهن دارد، اما توانایی طبقه بندی ندارد.
*

.کودک.در.چهار.سالگی،.می.تواند.ساده.ترین.روابط.بین.مفاهیم.را.دریابد.و.طبقه.بندی.نماید..به.عنوان.مثال.
می.تواند.تشخیص.دهد.که.سیب.از.میوه.هاست.و.میوه.از.غذاها.

.کودک.در.ابتدا،.طبقه.بندی.ها.را.براســاس.ادراک.کل.)کل.نســبی(.انجام.می..دهد.و.به.تدریج.جزئیات.هر.
موضوع.را.درک.و.طبقه.بندی.های.تخصصی.تری.را.انجام.می.دهد.

نکات مهم تربیتی در رابطه با رشد اجتماعی، عاطفی و ذهنی:
1-.کودک.پیش.از.این.دوره،.به.بزرگساالن.بخصوص.مادر.خود.متکی.است،.اما.در.این.دوره.می.کوشد.از.طریق.
روابط.با.همساالن.از.بزرگ.ترها.آزاد.و.مستقل.گردد..کودک.در.این.دوره،.خواهان.بازی.و.بودن.با.همساالن.
می.باشــد،.لذا.نقش.مربی.این.است.که.مقدمات.این.ارتباط.را.ایجاد.و.اگر.کودکی.از.بازی.و.دوستی.امتناع.

می.کند،.مشکل.را.شناسایی.و.رفع.نماید.
2-.در.این.دوره،.بازی..های.گروهی.با.تعداد.کم.افراد.انجام.می..شــود.که.سازمان.یافته.نیز.نمی.باشد..بازی..ها.در.

این.دوره،.به.سرعت.در.حال.تغییر.است.که.امری.عادی.می.باشد.
3-.کودکان.در.این.دوره،.با.هم.نزاع.می.کنند..البته.طوالنی.نمی..باشد.و.به.سرعت.هم.فراموش.می..شود..در.هنگام.
نزاع.کودکان.بهتر.است،.صبر.نماییم.تا.خودشان.مشکل.را.حل.کنند.و.تنها.زمانی.که.نزاع.شدت.یافت،.باید.

دخالت.کنیم.
4-.کودکان،.بیشــتر.از.بازی..های.نمایشــی.لذت.می..برنــد،.طرح.بازی..ها.را.نیز.از.تجارب.شــخصی،.دیگران.و.
مشــاهدات.خود.می..گیرند..براین.اســاس.باید.فرصت.این.بازی..ها.برای.یادگیری.همکاری.با.گروه.و.ارضای.

حس.خودنمایی.از.طریق.به.عهده.گرفتن.نقش.در.کودکان،.مهیا.شود.



انــتـشارات طالیی پــویــندگان دانـــشگاه 74
ورش اصول و مبانی آموزش و پر

انـــــــتــــــشارات طالیــــــــــی 
پـــــــویـــــنـدگان دانـــــــشگاه

5-.کودکان.تمایل.دارند.تا.احساســات.و.عواطف.خود.را.آزادانه.بیان.کنند..ظهور.و.بروز.خشــم.در.این.دوره،.

فراوان.اســت.و.بهترین.راه.برخورد.این.است.که.اجازه.دهیم،.کودک.عواطف.خود.را.آزادانه.بیان.کند.تا.به.
عواطفش.آگاهی.پیدا.کرده.و.آنها.را.مدیریت.کند.

6-.حسادت.در.دوران.کودکستان.عادی.است..کودکان.برای.جلب.توجه.مربی.تالش.می.کنند.و.مربی.بایستی.

به.صورت.برابر.به.تمامی.کودکان.توجه.نماید.و.در.صورت.لزوم،.به.صورت.خصوصی.یا.به.شــکلی.که.بقیه.
ناراحت.نشوند،.به.کودک.خاصی.توجه.کند.

7-.در.این.دوره.تخیل.و.میل.به.شــنیدن.داستان.های.شگفت.انگیز.در.اوج.خود.می.باشد.و.به.تدریج.با.بزرگ.تر.

شــدن،.این.ویژگی.کاهش.می.یابد..مربی.باید.کودک.را.تشــویق.کند.تا.آفریده..های.ذهنی.خود.را.از.طریق.

بازی،.قصه.گویی.و.نقاشی.ابراز.کند.و.اگر.کودکی.در.این.راه.افراط.نمود.و.نتوانست.میان.واقعیت.و.باور.خود.
تمییز.قائل.شود،.بایستی.از.وی.بخواهیم،.تنها.در.ساعات.مختص.قصه..گویی.به.گفتن.تخیالت.خود.بپردازد.

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال دوم 88-89( 1ـ.کدام..یک.از.گزینه..های.زیر،.در.مورد.مراحل.رشد.کودک.صحیح.می.باشد؟.
الف(.کودک.در.سه.سالگی،.به.طبقه..بندی.مفاهیم.نائل.می..شود.

ب(.پرسش.در.کودک.از.چهار.سالگی.آغاز.می..شود.
ج(.در.اوایل.سه.سالگی.کودک.برخی.از.مفاهیم.را.در.ذهن.دارد.

د(.در.حدود.دو.سالگی.کودک،.ساده..ترین.شکل.روابط.مفاهیم.را.درمی..یابد.
)نیمسال دوم 88-89( 2ـ.در.دوره.اول.کودکی.کدام..یک.از.گزینه..های.زیر،.در.خصوص.بازی..های.کودکان.صحیح.است؟..

الف(.بازی..های.گروهی.معموالً.با.تعداد.زیادی.از.کودکان.برگزار.می.شود.
ب(.بازی..های.این.دوره.به.طور.کامل.سازمان.یافته.به.حساب.نمی.آیند.

ج(.بازی..های.این.دوره.به.دلیل.ویژگی..هایشان.به.سرعت.تغییر.نمی.یابند.
د(.در.این.دوره.باید.بازی..های.کودکان.به.میزان.بسیاری.کنترل.شود.

)نیمسال اول 90-91( 3ـ.کدام.گزینه،.از.ویژگی..های.مختص.دوره.اول.کودکی.است؟..
ب(.حسادت.در.این.دوره.وجود.ندارد. الف(.در.این.دوره.بیشتر.به.بازی..های.انفرادی.می..پردازند..

د(.میل.به.داستان..های.واقعی.به.اوج.خود.می..رسد. ج(.کودک،.پیش.از.این.دوره،.به.بزرگساالن.متکی.است..
)نیمسال اول 93-94( 4ـ.چرا.حسادت.میان.کودکان.در.دوره.اول.کودکی،.مخصوصًا.کودکستان.کاماًل.عادی.است؟..

ب(.جلب.محبت.و.تأیید.بصری الف(.تخیل.و.میل.به.داستان..های.شگفت..انگیز.
د(.اتکای.بیش.از.حد.به.مادر . ج(.نزاع.مداوم.بین.کودکان..

)تابستان 94( 5ـ.نزاع.و.دعوای.کودکان.در.دوره.اول.کودکی.چگونه.است؟..
ب(.کینه..ورزی.به.دنبال.دارد. الف(.مدت.آن.طوالنی.نیست....

د(.فراموش.نمی.کنند. . ج(.مدت.آن.طوالنی.است....

5..الف4..ب3..ج2..ب1..ج
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3- اهمیت بازی و کودک
 بازی، بزرگ  ترین جلوه حیات دوران کودکی اســت که رشــد استعدادها و شخصیت کودک، به نحو بارزی 

به آن بستگی دارد.
 براســاس دانش زیست شناسی، هر موجودی که نوزادش دیرتر به بلوغ برسد، از تکامل عالی تری برخوردار 

است. شاید علت طوالنی بودن دوره بازی انسان در مقایسه با حیوانات نیز همین امر باشد.

 نکتـه

طول مدت بازی در کودک، دلیلی بر اهمیت بازی می باشد، زیرا در مهیا نمودن مقدمات زندگی اجتماعی دخالت دارد.
*

 به عقیده کاپالرد، دانشــمند سوییســی، مهم  ترین اثر بازی آن است که به کودک مجال و فرصت می دهد 
که اظهار شــخصیت کند و به اصطالح، »خویشــتن« خویش را آشکار سازد، به عبارت دیگر بازی، تمرین 

تمایالت است که گروس آن را پیش تمرین نامید.

فواید بازی:

1- ارضای امیال و نیازهایی که کودک توانایی ارضای این نیازها را در زندگی واقعی ندارد.
2- آموزش چگونگی ارتباط برقرار کردن با دیگران )کودکی که فرصت بازی را پیدا نکند، خودخواه، خودبین و خودرأی می گردد(.

3- فواید آموزشی و پرورشی، مانند: آشنایی با رنگ ها، قطعات، حجم ها و شکل ها و شناسایی محیط.
4- فواید تسکینی و درمانی )از طریق ابراز عواطف به صورت آزادانه(.

 بازی، نقش مهمی در رشد، تربیت فعلی و آینده کودک و هم چنین در تشخص طلبی وی دارد. از همین رو 
در برنامه های تربیتی اکثر کشــورها در درجه اول اهمیت قرار دارد، اما متأسفانه در کشورمان توجه کافی 

بدان نشده است.

 نکتـه

بازی، مهم ترین فصل کتاب زندگی کودک است.
***
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سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 94-95( 1ـ.کدام.گزینه.درباره.بازی.صحیح.نمی.باشد؟..
الف(.بازی،.بزرگ..ترین.جلوه.حیات.کودک.است.

ب(.بازی،.در.تهیه.و.تدارک.مقدمات.زندگی.دخالت.تمام.دارد.
ج(.به.عقیده.کالپارد،.مهم..ترین.اثر.بازی.آن.است.که.به.کودک.مجال.و.فرصت.می..دهد.که.اظهار.شخصیت.کند.

د(.بازی،.تثبیت.تمایالت.است.و.گروس.آن.را.تمرین.عملیاتی.می..نامد.
)نیمسال اول 92-93( 2ـ.به.زعم.کاپالرد،.مهم.ترین.اثر.بازی.برای.کودک.کدام.است؟..

ب(.جنبه.تسکینی.و.درمانی الف(.جنبه.آموزشی.و.پرورشی..
د(.تمرین.تمایالت ج(.آشکارسازی.خویشتن.خویش..

)نیمسال دوم 91-92( 3ـ.بزرگ..ترین.جلوه.حیات.دوران.کودکی.کدام.است؟..
د(.تربیت ج(.خالقیت.. ب(.تخیل. الف(.بازی..

4ـ.گروس.بازی.را.تحت.چه.عنوانی.قلمداد.می..کند؟.
د(.جلوه.حیات ج(.محرک.طبیعی. ب(.پیش..تمرین.. الف(.تخلیه.هیجانی..

5ـ.در.زیست..شناسی.ثابت.شده.است.که.هر.موجودی.که.نوزادش.دیرتر.به.مرحله.بلوغ.برسد،.............)نیمسال اول 84-85(
الف(.از.نظر.استعداد.و.تکامل.در.درجه.عالی..تری.قرار.دارد.

ب(.اکتشاف.حسی.او.سریع..تر.رشد.می..کند.
ج(.حس.کنجکاوی.او.برای.اکتشاف.و.دانستن.به.تأخیر.می..افتد.

د(.از.نظر.استعداد.و.تکامل.عقب..مانده.است.

اهمیت بازی در شناختن کودک
.مربی.خوب.کســی.است.که.پیش.از.هر.نوع.عمل.آموزش.و.پرورش،.به.قدر.امکان،.توانایی.ها،.استعدادها.و.

عالقه..های.متربی.)کودک(.را.بشناسد.تا.از.آموزش.و.پرورش.نتیجه..ی.مطلوبی.بگیرد.
. .دانشــمند.آلمانیـ. .بازی،.مهم.ترین.جلوه.حیات.کودک.و.وســیله.شــناخت.اوســت..از.همین.رو،.فروبلـ.
می.گوید:.»بازی.های.دوران.کودکی،.به.منزله.هســته.حیاتی.برای.تمام.دوران.زندگی.به.شمار.می.رود..زیرا.

رشد.و.بروز.شخصیت.واقعی.انسان.به.وسیله..ی.بازی.امکان..پذیر.می..شود«.

 نکتـه

از طریق بازی، انســان استعداد و شخصیت خود را آشکار می  سازد و ریشه اساسی زندگی هر فرد را باید در دوران 
کودکی او جستجو کرد. *

.علت.این.که.بازی.وســیله.مناسبی.برای.شناخت.کودک.است،.این.موضوع.می.باشد.که.درحین.بازی.روح.و.

فکرکودک.آزاد.اســت.و.از.بازی.لذت.برده.و.شخصیت،.امیال.و.عالقه.های.واقعی.خود.را.آشکار.می.کند،.در.
نتیجه.مربی.می.تواند.توانایی.ها،.عالقه.ها.و.ارتباطات.بین.فردی.کودک.را.به.خوبی.بشناسد.

5..الف4..ب3..الف2..ج1..د
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تعریف بازی و تفاوت آن با کار
.بازی،.به.فعالیت..هایی.اطالق.می..شود.که.برای.منظور.خاصی.انجام.نمی..گیرند..به.عبارت.دیگر،.بازی.فعالیتی.

غیرجدی.است.که.فاقد.ارزش.اخالقی.می..باشد.
نکاتی.پیرامون.فعالیت.بازی:

1-.بازی.فعالیتی.غیرمهم.و.آزاد.است.
2-.بازی،.فارغ.از.درخواست..های.جدی.ماست.

3-.تکالیف.اخالقی.را.می..توانیم.فراموش.کنیم،.اما.بازی..ها.را.فراموش.نمی.کنیم.
4-.در.بازی،.نفس.عمل.و.ایجاد.لذت.مهم.است.

5-.بازی،.برای.هدف.و.مقصود.معینی.انجام.نمی..گیرد.
6-.طبق.نظر.روان.شناسان.هر.بازی.کم.و.بیش.موقعیتی.را.دربردارد.و.درنتیجه،.دارای.هدف.و.قواعدی.می.باشد.

7-.بازی،.به.برخی.از.رسوم.و.تشریفات،.وابستگی.عمیق.دارد.و.به.افزایش.آن.ها.نیز.عالقه.مند.است.
8-.هدف.پیشنهادی.در.بازی،.به.وسیله.شرایط.و.قواعد.تصریح.می..گردد.

9-.هر.زمان.احساس.لذت.بازی.از.بین.برود،.کودک.از.بازی.سیر.می.شود.و.از.آن.دوری.می.جوید.

.بازی،.مستلزم.آگاهی.از.موقعیت.واقعی.است.که.فعالیت.در.آن.رخ.می..دهد،.به.همین.دلیل.نمی.توان.گفت،.

که.نوزادان.در.هفته.اول.زندگی..شان.بازی.می..کنند.و.همین..طور.کودکان.اتیسم،.زیرا.در.هر.دو.موقعیت.فرد.
نمی..تواند.بداند.که.چه.چیزی.انجام.می..دهد.

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 93-94( 1ـ.کودک.چه.زمانی.از.بازی.دست.می..کشد؟..
ب(.احساس.گرسنگی.کند. الف(.از.خودمحوری.خود.بکاهد...

د(.از.بازی.سیر.شود. ج(.والدینش.مانع.بازی.او.شوند...
2ـ.»بازی..های.دوران.کودکی.به.منزله.هســته.حیاتی.برای.تمام.دوران.زندگی.به.شــمار.می..رود«،.این.سخن.از.کدام.

)نیمسال دوم 90-91( اندیشمند.می.باشد؟.
د(.جان.الک ج(.ژان.پیاژه.. ب(.دیویی. الف(.فروبل.

)نیمسال دوم 86-87( 3ـ.در.تعریف.بازی.کدام.گزینه.صحیح.است؟.فعالیتی.است.............
ب(.جدی.و.بدون.هدف،.همراه.با.ارزش.های.اخالقی الف(.غیرجدی،.بدون.هدف.و.فاقد.ارزش.اخالقی.

د(.جدی.و.هدف.دار.همراه.با.ارزش.های.اخالقی ج(.غیرجدی.اما.هدف..دار.همراه.با.ارزش.های.اخالقی.
4ـ.بهترین.وسیله.شناخت.کودک.برای.مربی.کدام.است؟.

د(.هوش ج(.بازی. ب(.والدین. الف(.همساالن.
5ـ.در.بازی.چه.چیزی.مهم.است؟.

د(.هدف.و.لذت ج(.هدف.و.یادگیری.. ب(.نفس.عمل.و.لذت. الف(.نفس.عمل.و.یادگیری.

5..ب4..ج3..الف2..الف1..د
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آزمون لوا پلصف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

)نیمسال اول 89-90( 1ـ.به.طور.کلی.مراد.از.رشد،.رسیدن.به.کدام..یک.از.مراحل.زیر.می..باشد؟..
ب(.رسیدن.به.بزرگسالی . الف(.رسیدن.بلوغ.

د(.رسیدن.به.بیشترین.حد ج(.رسیدن.انسان.به.نهایت.کمال.و.بلوغ.
2ـ.در.عصرحاضر.دو.جریان.مهم.که.لزوم.توجه.به.کودک.و.شناخت.مراحل.مختلف.رشد.او،.و.هم.چنین.اتخاذ.تدابیر.
)نیمسال اول 90-91( تربیتی.با.آن.مراحل.را.باعث.گردید،.کدام.است؟..

الف(.توجه.به.معنی.و.مفهوم.رشد.کودک.و.اهمیت.دادن.به.متربی
ب(.ظهور.دانشمندان.بزرگ.تربیتی.و.پیشرفت.دانش.روان.شناسی.و.زیست..شناسی

ج(.پیشرفت.روان.شناسی.و.نظریات.ژان.پیاژه
د(.انقالب.صنعتی.و.پیشرفت.روان.شناسی.کودک

)نیمسال دوم 91-92( 3ـ.کدام..یک.از.موارد.زیر،.در.ارتباط.با.نقش.معلم.در.آموزش.و.پرورش.جدید.صحیح.می.باشد؟.
ب(.اتخاذ.تدابیرتربیتی . الف(.اولویت.و.رویه..سازی.

د(.ایجاد.و.فراهم.کردن.محیط.مناسب.برای.یادگیری ج(.تعیین.تجارب.مناسب.آموزشی.
)نیمسال اول 93-94( 4ـ.کدام.گزینه.درباره.رشد.صحیح.می.باشد؟..

ب(.سرعت.رشد.در.تمامی.افراد.یکسان.است. الف(.امری.به.هم.پیوسته.می..باشد...
د(.می..تواند.از.محدوده..ی.موروثی.فراتر.رود. ج(.به.صورت.تغییرات.سریع.و.ناگهانی.انجام.می..گیرد...

5ـ.محدوده.زمانی.دوره.پرستاری.از.کودک،.از.نظر.موریس.دبس.کدام.است؟.
د(.تولد.تا.30.ماهگی ج(.تولد.تا.3.ماهگی.. ب(.تولد.تا.3.سالگی. الف(.تولد.تا.18.ماهگی..

)نیمسال اول 89-90( 6ـ.در.کدام..یک.از.مراحل.زیر،.آهنگ.رشد.تسریع.می..یابد؟..
د(.دوره.بزرگسالی ج(.دوره.طفولیت. ب(.دوره.نوجوانی. الف(.دوره.جوانی..

)نیمسال اول 94-95( 7ـ.سومین.تغییر.مهم.اندام..ها.و.دستگاه..های.بدن.در.دوره.طفولیت.کدام.است؟..
ب(.رشد.عضالت.ارادی الف(.رشد.دستگاه.گوارش.و.دندان..های.شیری..

د(.رشد.عضالت.دستگاه..های.صوتی ج(.رشد.عضالت.حرکتی.و.راه.رفتن..
)نیمسال دوم 88-89( 8ـ.کدام..یک.از.گزینه..های.زیر،.در.مورد.مراحل.رشد.کودک.صحیح.می.باشد؟.

الف(.رشد.عواطف.یکی.دو.ماه.پس.از.تولد.ظاهر.می..شود.
ب(.پس.از.6.ماه،.انگیزه..های.مادی.به.کودک.لذت.یا.رنج.می..دهند.
ج(.در.دو.ماهگی.برای.اولین.بار،.اضطراب.در.کودک.دیده.می..شود.

د(.در.حدود.8.ماهگی،.حس.مالکیت.به.روشنی.در.کودک.دیده.می..شود.
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آزمون لوا پلصف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

)نیمسال اول 92-93( 9ـ.کدام.گزینه.در.مورد.رشد.تکلم.کودک.صحیح.نمی.باشد؟.
الف(.توانایی.به.کار.بردن.لغات.و.کلمات.مربوط.به.دوره.گیرندگی.است.
ب(.سخن.گفتن.پیش.از.توانایی.کنترل.عضالت.ارادی،.صورت.می.گیرد.

ج(.سخن.گفتن.کودک.از.حدود.دو.سالگی.آغاز.می.شود.
د(.سخن.گفتن.با.هوش.رابطه.ندارد.

)نیمسال دوم 93-94( 10ـ.در.مراحل.تکامل.تکلم.انسان،.دوره.گیرندگی.معموالً.تا.چند.ماهگی.طول.می..کشد؟..
د(.سیزده.ماهگی ج(.دوازده.ماهگی.. ب(.یازده.ماهگی. الف(.دو.ماهگی..

)نیمسال اول 84-85( 11ـ.کودک،.تصور.از.خویشتن.را.از.چه.طریقی.کسب.می..کند؟..
ب(.در.اثر.تکرار.و.تمرین الف(.درنتیجه.یادگیری.و.رشد.بدنی.
د(.از.محیط.خارج.از.خود . ج(.در.اثر.تفکر.و.حافظه..

)تابستان 94( 12ـ.بین.کدام.سنین،.دوران.خودمداری.به.خودنمایی.تبدیل.می..شود؟..
د(.7.تا.13.سالگی ج(.3.تا.4.سالگی.. .ب(.6.تا.7.سالگی.. الف(.1.تا.2.سالگی..

13ـ.غرض.از...........،.درک.روابط.متقابل،.هماهنگی.و.همکاری.با.اجتماع.و.گردن.نهادن.به.قوانین.و.سنن.آن.است..
)تابستان 94( .

د(.رشد.اخالقی ج(.رشد.ذهنی.. ب(.رشد.شخصیت. الف(.رشد.اجتماعی..
)تابستان 94( 14ـ.محدوده.سنی.تولد.تا.3.ماهگی،.در.تقسیم..بندی.دوره..های.رشدی.چه.نامیده.می..شود؟..

د(.پرستاری.از.کودک ج(.کودکی.دوم.. ب(.طفولیت. الف(.کودکی.اول.
)نیمسال اول 94-95( 15ـ.کدام..یک.از.عوامل.زیر،.نتیجه.هر.دو.عامل.یادگیری.و.رشد.بدنی.می.باشد؟.

د(.رشد.شخصیت ج(.جامعه..پذیری. ب(.تکامل.عواطف. الف(.رشد.ذهنی..
)نیمسال دوم 89-90( 16ـ.در.خصوص.رشد.اجتماعی.و.عاطفی.کودکان.از.30.ماهگی.تا.6.سالگی،.کدام.گزینه.صحیح.است؟.

الف(.بازی..های.گروهی.معموالً.در.این.دوره،.با.تعداد.کمتر.کودکان.برگزار.می..شود.
ب(.کودکان.در.این.دوره.نزاع.می..کنند.و.معموالً.نزاع.آنها.طوالنی..مدت.است.
ج(.در.این.دوره.کودکان.کم.تر.تمایل.به.بیان.احساسات.و.عواطف.خود.دارند.

د(.ظهور.و.بروز.خشم.ناگهانی.در.این.دوره،.به.دلیل.خردسالی.کمتر.به.چشم.می..خورد.
)نیمسال دوم 91-92( 17ـ.فرآیند.پرسش.از.چه.سنی.در.کودکان.آغاز.می.شود؟..

د(.5. ج(.4.. .ب(.3. الف(.2..
)نیمسال اول 94-95( 18ـ.کودک.در.حدود.چند.سالگی.می.تواند،.ساده.ترین.شکل.روابط.بین.مفاهیم.را.دریابد؟..

د(.6. ج(.5.. ب(.4.. الف(.3..
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آزمون لوا پلصف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

19ـ کدام  یک از دانشمندان زیر، معتقد اســت که بازی  های دوران کودکی به منزله هسته حیاتی برای تمام دوران 
)نیمسال اول 92-93( زندگی به شمار می روند؟  

د( پیاژه ج( فروبل   ب( گروس  الف( کالپارد 
)نیمسال دوم 88-89( 20ـ مهم  ترین فصل کتاب زندگی کودک، کدام  یک از موارد زیر است؟  

د( کنترل ج( ارزیابی   ب( آموزشی  الف( بازی  
21ـ این جمله از کیســت؟ »بازی به کودک مجال و فرصت می  دهد تا اظهار شــخصیت کند و به اصطالح، خویشتن 

خویش را آشکار سازد«. 
د( مونته سوری ج( کالپارد   ب( پیاژه  الف( گروس  

پاسخ نامه آزمون فصل پنجم  

1234567891011سؤال
ددبالفدببالفدبجپاسخ
ـ12131415161718192021سؤال
ـجالفجببالفبدالفجپاسخ



ششم
فصل

آموزش و پرورش در دوره 
دوم کودکی و نوجوانی

)سال  های تحصیل آموزشگاهی(
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1- دوره دوم کودکی )از 7 تا 11 سالگی(

رشد جسمانی
.این.دوره.بالفاصله.پس.از.کودکی.اول.شروع.و.تا.آغاز.بلوغ.)که.معموالً.آغاز.بلوغ.در.دختران.دو.سال.زودتر.
از.پســران.شروع.می..شود(.ادامه.می..یابد،.این.دوره.از.لحاظ.تربیتی.با.دوره.دبستان.و.اوایل.دوره.راهنمایی.

مصادف.می.باشد.
جدول 1-6

مراحل.رشد.جسمانی.دوره.دوم.کودکی.)از.7.تا.11.سالگی(

مرحله.اول
.)7.تا.9.سالگی(

1-.رشد.بدنی.در.این.دوره،.نسبت.به.دوره..های.قبلی.و.بعدی،.کندتر.است.
2-.این.دوره.را.دوره.آرامش.یا.استراحت.نسبی.می..نامند.

3-.مغز.در.9.سالگی.به.حجم.نهایی.خود.می..رسد.و.پس.از.آن.رشد.کیفی.دارد..در.نتیجه.تکامل.مغز.و.
دستگاه.عصبی،.کودک.می..تواند.پاسخ..های.کاماًل.اختصاصی.به.محیط.بدهد.
4-.قلب.برخالف.مغز.و.دستگاه.عصبی،.از.لحاظ.رشدی.به.کمال.نرسیده.است.

5-.وزن.قلب.در.این.دوره.به.سرعت.افزایش.پیدا.می..کند.
6-.به.استثنای.دستگاه.گردش.خون،.به.طور.کلی.رشد.بدنی.آرام.است.

مرحله.دوم
.)9.تا.11.سالگی(

1-.دوباره.آهنگ.رشد.تسریع.می.گردد.
2-.رشد.ناگهانی.در.اغلب.دختران.و.عده..ای.از.پسران.که.بلوغ.زودرس.دارند،.شروع.می.شود.

3-.قد.دختران.در.ظرف.دو.ســال.)9.تا.11.سالگی(.حدود.8.سانتی.متر.اضافه.می.شود..دختران.بین.11.
تا.14.سالگی.از.پسران.هم.سن.خود.بلند.قدتر.و.سنگین.وزن..تر.هستند.

4-.فعالیت.غدد.درون.ریز.تشدید.می.شود.
5-.تغییر.و.تحوالت.سریع.در.اندام.های.گوناگون.پدید.می.آید.و.اکثر.کودکان.در.آستانه.بلوغ.قرار.می.گیرند.

6-.در.این.دوره.پاها.نسبت.به.تنه.درازتر.می.شوند.

نکات مهم تربیتی دوره دوم کودکی در رابطه با رشد جسمانی:
1ـ.کودکان.در.این.دوره.عالقه.زیادی.به.فعالیت.بدنی.دارند،.اما.از.آن.جایی.که.برای.اولین.بار.از.کودک.خواسته.
می..شود.که.در.فعالیت..های.نشسته.در.سرکالس،.به.مدت.طوالنی.شرکت.نماید،.نیروهای.خود.را.به.صورت.
حاالت.عصبی.مانند:.جویدن.مداد،.بازی.با.ناخن..گیر،.بازی.با.موها.و.بی..قراری..های.عمومی.آشکار.می..کنند..
لذا.تأکید.بیش.از.حد.معلم.به.برقراری.سکوت،.باعث.می..شود.که.کودک.تمام.تالش.و.توجه.خود.را.صرف.
این.خواســته..ی.معلم.کند.و.از.یادگیری.غافل.بماند..هم.چنین.باید.مراقبت.زیادی.از.فعالیت..های.حرکتی.
این.کودکان.داشت،.زیرا.به.دلیل.مهارت.کودک.در.کنترل.بدن.خود،.به.اعمال.مخاطره.آمیز.دست.می.زند؛.

از.همین.رو.باالترین.درصد.تصادفات.در.سال.سوم.دبستان.است.
2ـ.کــودکان.در.اثر.خســتگی.فعالیت..های.بدنی.و.روانی،.به.دوره..های.متناوب.اســتراحت.نیــاز.دارند،.مانند:.

فعالیت.های.هنری.پس.از.خواندن.و.هجی.کردن.
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3ـ.به.دلیل.عدم.رشــد.عضالت.کوچک،.کودک.هنوز.آمادگی.الزم.برای.کارهای.ظریف.را.پیدا.نکرده.است..به.

همین.دلیل.معلمان.نباید.از.کودک.بخواهند.که.برای.مدت.طوالنی.بنویســد،.زیرا.تمرین.به.مدت.طوالنی.
به.جای.پیشرفت،.خستگی.و.زوال.را.به.دنبال.دارد.

4ـ.تطابق.و.هماهنگی.چشــم،.تا.ســن.8.ســالگی.هنوز.کامل.نشده.اســت..به.دلیل.مشکالت.تمرکز.چشم.و.

دوربینــی،.دانش..آموزان.ســال.اول.ابتدایی.در.تمرکز.بر.روی.حروف.ریز.مشــکل.دارند..از.همین.رو.معلم.
بایستی.به.نشانه..های.خستگی.چشم.مانند.مالیدن.آن.توجه.داشته.باشد.

5ـ.کودکان.در.این.دوره.مستعد.غیبت..های.مداوم.کالسی.و.جاماندن.از.مباحث.درسی.هستند؛.به.همین.علت.

معلم.بایســتی.با.تدابیری.مانند:.جدا.کردن.کودک.بیمار.از.سایرکودکان،.اعزام.او.به.خانه.و.اطالع.دادن.به.
والدین،.این.مشکل.را.حل.نماید.

6ـ.در.مرحله.دوم.این.دوره،.تطابق.و.هماهنگی.اندام..های.حرکتی.به.بهترین.وجه.کامل.شــده.اســت؛.از.همین.

رو.معلم.باید،.کودک.را.به.فعالیت..هایی.مانند:.نقاشی،.مدل..سازی.و.موسیقی.ترغیب.نماید.تا.کودک.ضمن.
کسب.لذت،.مهارت.های.شناختی.و.خالقیت.را.نیز.کسب.کند.

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 88-89( 1ـ.رشد.مغز.آدمی.در....................سالگی.به.حجم.نهایی.خود.می..رسد...
د(.17. ج(.11.. ب(.9.. الف(.6..

)نیمسال دوم 89-90( 2ـ.در.دوره.دوم.کودکی،.کدام.یک.از.ویژگی..های.زیر.در.مورد.کودکان.صادق.است؟..
الف(.به.دلیل.رشد.جسمی.کم.تر،.به.دوره.های.متناوب.استراحت.نیاز.دارند.

ب(.از.نظر.رشد.عضالت.کوچک،.آمادگی.الزم.برای.کارهای.ظریف.را.پیدا.کرده..اند.
ج(.تطابق.و.هماهنگی.اندام..های.حرکتی.در.این.دوره،.به.بهترین.وجه.کامل.می..شود.

د(.تطابق.و.هماهنگی.چشم..ها.در.مرحله.اول.این.دوره،.در.بیشتر.کودکان.کامل.می..شود.
)نیمسال دوم 91-92( 3ـ.کدام..یک.از.دوره..های.رشد،.دوره.آرامش.یا.استراحت.نسبی.نامیده.می..شود؟..

ب(.دوره.دوم.کودکی.)9.تا.11.سالگی( الف(.دوره.اول.کودکی.)7.تا.9.سالگی(..
د(.دوره.دوم.نوجوانی.)13.تا.15.سالگی( ج(.دوره.اول.نوجوانی.)11.تا.13.سالگی(..

4ـ.دوره.دوم.کودکی،.از.لحاظ.تربیتی.مصادف.با.کدام.دوره.است؟.
د(.دبیرستان ج(.ابتدایی. ب(.مهد.کودک. الف(.اواخر.راهنمایی..

)نیمسال اول 94-95( 5ـ.کدام.گزینه.زیر،.در.ارتباط.با.رشد.جسمانی.در.دوره.دوم.کودکی.صحیح.است؟..
الف(.مرحله.دوم.این.دوره.را،.دوره.آرامش.یا.استراحت.نسبی.می..نامند.

ب(.در.مرحله.اول،.از.7.تا.9.سالگی.رشد.و.تکامل.بدنی.نسبت.به.دوره..های.قبل.و.بعد.کندتر.و.آرام.تر.است.
ج(.در.مرحله.دوم،.از.9.تا.11.سالگی.مجدداً.آهنگ.رشد.آرام.می..شود.

د(.در.مرحله.اول.و.در.7.سالگی،.رشد.مغز.به.حجم.نهایی.خود.می..رسد.و.از.این.به.بعد،.تغییرات.آن.بیشتر.جنبه.کّمی.خواهد.داشت.

5..ب4..ج3..الف2..ج1..ب
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رشد اجتماعی
 نکتـه

ادراک اجتماعی کودک، از شش سالگی به بعد به سرعت رو به تکامل می  رود.
*

.به.دلیل.لذت.بردن.کودکان.از.بودن.در.بین.همساالن.خود،.این.دوره.از.کودکی،.با.فعالیت.درگروه.و.دانش.
روحیه.اجتماعی.مشخص.شده.است.

.در.دوره.گذشته،.بازی.ها.باعث.تشکیل.دسته.ها.می.شدند،.اما.در.این.دوره.دسته.ها.و.گروه.ها.بدون.توجه.به.
نوع.بازی.و.بلکه.در.نتیجه.تمایل.شدید.کودکان.به.استقالل.از.بزرگساالن.به.وجود.می.آید.

.نیازهای.کودک.که.در.میان.بزرگســاالن.ارضا.نمی.شوند،.در.داخل.گروه.ها.به.خوبی.برآورده.می.شوند،.زیرا.
در.این.گروه.های.منظم.و.مستقل.)که.خارج.از.نظارت.اولیا.هستند(،.تنها.اقتدار.کودکان.حکومت.می..کند.

 نکتـه

عضویت کودک در گروه  ها عالوه بر لذت باعث ایجاد میل تعلق، وفاداری و همبستگی در وی نیز می شود.
*

.زندگی.در.میان.همســاالن.و.عضویت.گروهی،.می.تواند.زمینه.ســاز.فواید.و.معایبی.باشــد،.مانند:.تقویت.
همبستگی.با.روحیه.آشوب.طلبی،.اما.در.کل.فواید.آن.بیشتر.است.

 نکتـه

این دوره، برای کودکان کم رو و دارای مشکالت هیجانی دوره مشکلی است.
**

رشد ذهنی
.این.دوره.را.دوره.عملیات.تفکر.عینی.نامیده.اند.

.کودک با مفاهیمی مانند:.مقدار،.مسافت،.وزن،.حجم،.ثابت.ماندن.و.بقا.آشنا.می.شود.و.در.نتیجه.می..پذیرد.
که.طول،.وزن.و.تعداد.اشیاء،.علی..رغم.تغییرات.ظاهری.شان.یکسان.می.ماند.

.کودک،.به.روابط.اشیاء.مانند.بزرگ..تر.و.کوچک..تر.دست.می..یابد.
.کودک.می.تواند.اشیا.را.براساس.ابعاد.کمی،.مانند.قد.و.وزن.طبقه..بندی.کند.

 نکتـه

تفکر کودک در این مرحله، انضمامی است و تنها درمورد اشیاء واقعی و محسوس می تواند به تفکر بپردازد که نشان 
می  دهد، او هنوز به مرحله تفکر انتزاعی نرسیده است. *

.کودک.به.مفاهیم.علت.و.معلول،.مکان.حرکت.و.زمان.پی.می..برد.
.در.رابطــه.با.درک.روابط.علی.و.معلولی،.کودکان.این.دوره.فاقد.دقت.غیرمنطقی.هســتند؛.به.عنوان.مثال.

نمی..توانند.رابطه.علی.و.معلولی.بین.هضم،.نفس.و.زیستن.را.درک.کنند.
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.با.رشــد.ذهنی.پس.از.10.ســالگی،.کودک.به.تدریج.به.مفهوم.علیت.پی.می..برد.و.صحیح.تر.از.مرحله.قبل،.
روابط.منطقی.را.درک.می..کند.

.کودک.در.این.دوره،.مفهوم.مکان.را.به.تدریج.درک.می..کند.
.کودک.»مسافت«.را.سریع.تر.از.»جهت«.تشخیص.می..دهد.

 نکتـه

کودک در سن 8 و 9 سالگی، متوجه چهار جهت اصلی می  شود.
*

.کودک.در.این.دوره.به.دو.بُعد.اشــیاء.و.اشکال.هندسی.پی.می..برد.و.در.سنین.باالتر.ابعاد.سه..گانه.اجسام.را.
درک.می..کند.و.به.درک.حجم.و.عمق.نائل.می..شود.

.مفهوم.زمان.در.کودک،.به.کندی.رشــد.می..کند..ابتدا.آن.قســمت.از.مفاهیم.زمان.را.درک.می.کند.که.با.
زندگی.شخصی.او.مرتبط.است.و.سپس.آن.هایی.را.که.از.حوزه.تجاربش.دورتر.است.را.تجربه.می.کند.

.زمانی.مفهوم.هفته.و.ماه.برای.کودک.مشــخص.می..شــود.که.بتواند.معنای.30.و.31.و.رابطه.آن.با.7.روز.
هفته.را.درک.کند.

 نکتـه

درک مفاهیم زمان و مکان، پایه و اساس تفکر منطقی است.
*

.ادراک.مفهوم.عدد،.به.تدریج.و.بر.اثر.سن.و.توسعه.تجارب.صورت.می..گیرد.
.از.دیدگاه.روان.شناسان،.کودک.تا.سن.5.و.6.سالگی،.هر.سال.یک.عدد.یاد.می..گیرد.

.کودک.مفهوم.عدد.به.معنای.ریاضی.آن.را.پس.از.6.سالگی.یاد.می.گیرد.
.یادگیری.مفهوم.عدد،.مستلزم.مواردی.مانند:.درک.قبلی.مرتب.کردن،.طبقه..بندی.کردن.و.مقابله.واحدهای.

دو.مجموعه.می..باشد.

 نکتـه

حافظه کودک در 9 سالگی بی  اندازه فعال و قوی است.
**

.کودک.دردوران.کودکســتان،.نمی.تواند.بیش.از.4.یا.5.عدد.را.تکرار.کند،.اما.در.10.ســالگی.می.تواند.6.یا.
7.عدد.را.تکرار.کند.

جدول2-6

عوامل.مؤثر.در.به.خاطر.سپردن.و.نگهداری.مطالب
اضطراب.توجه.فرد.به.محرک..های.مربوطه.را.مختل.می..کند.اضطراب
انگیزه.یعنی.آن.چیزی.که.برای.کودک.جذاب.است.انگیزه
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.استعداد.موسیقی.سریع.تر.از.سایر.استعدادها.در.9.یا.10.سالگی.ظاهر.می..شود،.سپس.استعداد.مکانیکی.و.
مهارت..های.فنی.و.در.نوجوانی.نیز.استعداد.ریاضی.و.ادبی.آشکار.می..شود.

 نکتـه

به زعم کانت، شــرط الزم معنادار شدن محسوسات و رسیدن این محسوسات به حد مدرکات، درک مفاهیم زمان 
و مکان می باشد. ***

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 94-95( 1ـ.ادراک.اجتماعی.کودک.از.چند.سالگی.به.بعد،.به.سرعت.رو.به.تکامل.می..رود؟..
د(.9. ج(.8.. ب(.7.. الف(.6..

)نیمسال اول 94-95( 2ـ.به.طور.کلی،.تفکر.کودک.در.دوره.دوم.کودکی.چگونه.است؟..
د(.انفعالی ج(.انطباقی.. ب(.انضمامی. الف(.انتزاعی.

3ـ.از.دیدگاه.کانت،.تشــکیل.کدام..یک.از.مفاهیم.زیر،.شرط.الزم.معنادار.شدن.محسوسات.و.رسیدن.به.حد.مدرکات.
)نیمسال اول 93-94( می..باشد؟..

د(.حرکت ج(.علت.و.معلول.. ب(.عدد. الف(.مکان.و.زمان..
)نیمسال دوم 92-93( 4ـ.در.چه.سنی.کودک،.متوجه.دو.بعدی.بودن.اشیاء.و.چهار.جهت.اصلی.می..شود؟..

د(.7.و.8.سالگی ج(.8.و.9.سالگی. ب(.9.و.10.سالگی. الف(.6.و.7.سالگی.
)نیمسال اول 92-93( 5ـ.کدام.گزینه.در.مورد.رشد.ذهنی.کودکان.7.تا.11.سال.صحیح.نمی.باشد؟.

الف(.مفهوم.مکان.را.به.تدریج.درک.می..کنند.
ب(.ادراک.مفهوم.زمان.به.کندی.رشد.می..کند.

ج(.استعدادهای.خاص.مانند:.ریاضی.و.ادبی.ظاهر.می..شود.
د(.برتری.یکی.از.دست..ها،.از.این.دوره.آغاز.می..شود.

نکات مهم تربیتی در رابطه با رشد اجتماعی و ذهنی:
1ـ.گرچه.کودک.در.اوایل.این.دوره،.به.بازی..های.سازمان..یافته..ای.که.درگروه..های.کوچک.صورت.می..گیرد،.روی.
می..آورد.و.به.شدت.به.قواعد.و.مقررات.بازی.پایبند.است،.اما.طبق.نظر.پیاژه.کودکان.این.دوره،.در.مرحله.
واقع.گرایی.اخالقی.قرار.دارند.و.برای.آنها.دانستن.چرایی.و.چگونگی.سازگاری.با.مقررات،.مشکل.می.باشد.
.در.ســنین.9.تا.11.ســالگی،.گروه..های.کودکان،.ســازمان..یافته..تر.و.قوی..تر.می..شــوند.و.منبع.تعیین.رفتار.

کودکان.که.در.دوره.قبل،.بزرگساالن.بود،.به.گروه.و.خواست،.و.کسب.تأیید.گروه.تغییر.می..کند.

5..ج4..ج3..الف2..ب1..الف
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2ـ.در.اوایل.این.دوره،.دعواهای.لفظی.بیشــتر.از.خشــونت..های.بدنی.است..بهترین.پیشنهاد.برای.حل.اختالف.
گروه..ها،.گماردن.اعضای.مختلف.آن.گروه..ها.در.کمیته..های.مختلف.مدرسه.می..باشد.

 نکتـه

قهرمان دوستی نیز، در این دوره رایج می باشد. افرادی مانند:.معلم،.بازیکنان.فوتبال،.قهرمانان.ورزشی.و.ستاره..های.
سینما.مورد.توجه.و.ستایش.کودکان.قرار.می..گیرند. *

3ـ.رقابت.در.میان.کودکان.این.دوره.زیاد.اســت،.که.با.پیامدهای.منفی.همراه.می.باشــد.و.بهترین.راه.حل.این.

است.که.از.مقایسه.کودکان.خودداری.کنیم.و.به.آن.ها.یاد.بدهیم.به.جای.این.که.خود.را.با.دیگران.مقایسه.

کنند،.خود.را.با.گذشتگان.خود.مقایسه.کنند.و.اگر.متوجه.شدیم.که.کودکی.در.بازی.ها.گزافه.گویی.می.کند.
و.به.خود.می.بالد،.باید.او.را.تشویق.کنیم.که.»برنده«.فروتن.یا.»بازنده«.موقری.باشد.

4ـ.به.دلیل.حساسیت.کودکان.به.انتقاد.و.استهزاء،.بهتر.است.معلمان.از.تقویت..های.مثبت،.مانند:.تعریف.و.تمجید.
استفاده.کنند.و.از.انتقاد.و.تمسخر.جلوگیری.نمایند،.زیرا.باعث.دلشکستگی.و.خرد.شدن.کودک.می.گردد.

5-.به.دلیل.مشــتاق.بودن.کودکان.دبســتانی.برای.یادگیری،.بهترین.فرصت.برای.آموزش.و.پرورش.رسمی.و.
آموزش.مهارت..های.اساسی.در.خواندن،.نوشتن.و.حساب.کردن.این.دوره.می.باشد.

 نکتـه

تدریس در این دوره بایستی، مبتنی بر نیاز و انگیزه کودک باشد.
*

6-.کودک.در.این.دوره.دوســت.دارد.که.حرف.بزند.و.کاری.نیز.به.درســت.یا.نادرستی.حرف..های.خود.ندارد..

مشکل.معلمان.دوران.دبیرستان،.شــرکت.دادن.دانش.آموزان.در.بحث..ها.می.باشد.و.مشکل.معلمان.دوران.

دبســتان،.کنترل.دانش.آموزان.در.بحث..ها.می.باشد..از.همین.رو.آموزش.نوبت.گرفتن.و.شنونده.خوب.بودن.
بسیار.ضروری.است.

.طبق.گفته.ی.پیاژه،.گفتار.کودکان.که.در.دوره.قبلی.حالت.خودمداری.داشت،.در.این.دوره.)7.و.8.سالگی(.
حالت.اجتماعی.به.خود.می.گیرد،.البته.این.انتقال،.ناگهانی.نمی..باشد.

.کودکان.در.هنگام.بازگو.کردن.و.پاسخگویی.بحث..های.کالسی.در.سنین.اولیه.این.دوره.)به.خصوص.کالس.

دوم(.مطالب.نامرتبط.بسیاری.را.بیان.می.کنند؛.هم.چنین.طبق.گفته.بیکر،.دانش..آموزان.بزرگ..تر.پاسخ..های.
مرتبط.بیشتری.ارائه.می.دهند.
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سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 87-88( 1ـ	از	نظر	رشد	اخالقی،	کودکان	دوره	دوم	کودکی	در	چه	سطحی	قرار	دارند؟		
د(ایدهآلگرایی ج(واقعگرایی ب(اخالقخودپیروی الف(اخالقناپیروی

)نیمسال اول 87-88( 2ـ	بهتر	است	تدریس	در	دوره	دبستان،	با	تکیه	بر	کدام	عوامل	باشد؟		
ب(انگیزهونیازکودک  الف(محتوایدروس

د(امکاناتمدرسه ج(جهانبینیوطرزتفکرمعلم
)نیمسال دوم 86-87( 3ـ	دلیل	تشویق	کودکان	به	اینکه	در	بازی	»برنده	فروتن«	یا	»بازنده	موقر«	باشند،	کدام	است؟		

ب(گزافهگوییوبهخودبالیدن  الف(واقعگراییکودک
د(رقابتبادیگران  ج(ابرازشایستگیوقابلیت

)نیمسال دوم 91-92( 4ـ	بهترین	فرصت	برای	آموزش	مهارت		های	اساسی،	کدام		یک	از	دوره		های	زیر	می		باشد؟		
د(مهدکودک ج(راهنمایی ب(پیشدبستان الف(دبستان

)نیمسال اول 94-95( 5ـ	طبق	نظر	پیاژه،	گفتار	کودکان	در	دوره	دوم	کودکی،	چه	حالتی	به	خود	می		گیرد؟		
د(ترکیبی ج(اجتماعیشده ب(برانگیختگی الف(خودمداری

2- دوره نوجوانی )بلوغ( )از 11 تا 16 سالگی(

دورهبلوغبهعلتتغییراتشــدیدفیزیولوژیکی،نوجوانرادرحالتخاصیازنظرروانیقرارمیدهد،به
همیندلیلروسواینمرحلهراتولد دومنامیدهاست.

معلماندرراستایآموزشوپرورشصحیحنوجوانان،بایدباخصوصیاتبدنیوروانیآنهاآشناییداشتهباشند.
دورهنوجوانییاشباب،دورهایمابینکمالوکودکیاست.

درایندورهعالوهبردشواریهایتکلیفیابلوغبراینوجوانان،انتظاراتومقتضیاتاجتماعیوجوددارد
کهنوجوانبایستیآنهارابرآوردهسازد.

رشد جسمی
فعالیتشدیدغدددرونریزوهورمونهایجنسی،موجبتغییراتفیزیولوژیکیقابلتوجهیمیگردد.
درایندورهتغییراتیمانند:بلندشدنپیشانی،رشدپاهاوانگشتهاوطولوعرضاستخوانهاصورتمیگیرد.
بهدلیلناهماهنگیزمانیدررشــداســتخوانهاوعضالت،نوجواناندرایندورهباتنهکشــیده،الغر،

خستگیپذیروزودرنجبهنظرمیآیند.

5.ج4.الف3.ب2.ب1.ج
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با آغاز تکلیف یا بلوغ، صفات ثانوی نیز آشکار می  شوند.
*

.ســن.آغاز.تکلیف.پسران.15.سالگی.و.دختران.13.سالگی.است،.پس.از.این.دوره.رشد،.کند.می.شود.و.بعد.
از.سه.سال.رشد.قد.عماًل.متوقف.می.شود.

.گرچه.استخوان..ها.و.سایر.قسمت..های.بدن.رشد.می.کنند،.اما.در.اندازه.وزن.تغییر.قابل.توجهی.رخ.نمی..دهد.

.دختران.در.حرکات،.موزون.تر.و.بادقت.تر.می.شوند.و.پسران.نیز.در.حرکات،.سرعت.و.قدرت.بیشتری.پیدا.می..کنند.

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 93-94( 1ـ.روسو.مرحله.بلوغ.را.چه.می..نامد؟..
د(.تولد.دوم ج(.شراب..زدگی.روان.. ب(.تکلیف. الف(.شباب..

2ـ.کدام.دوره.مابین.کمال.و.کودکی.است؟.
د(.طفولیت ج(.نوجوانی.. ب(.دوره.دوم.کودکی. الف(.دوره.اول.کودکی.

3ـ.سن.آغاز.تکلیف.پسران،.چند.سال.پس.از.سن.تکلیف.دختران.شروع.می..شود؟
د(.4. ج(.3.. ب(.2.. الف(.1..

4ـ.علت.قد.کشیده.و.الغری.نوجوانان.چیست؟.
ب(.ناهماهنگی..های.مکانی.در.رشد.استخوان..ها.و.عضالت . الف(.تغذیه.نامناسب..

د(.عدم.تکامل.کافی.مغز ج(.ناهماهنگی.زمانی.در.رشد.استخوان..ها.و.عضالت..
5ـ.صفات.ثانوی،.در.کدام..یک.از.مراحل.زیر.آشکار.می..شود؟.

د(.طفولیت ج(.بزرگسالی.. .ب(.نوجوانی.. الف(.دوره.دوم.کودکی..

ارتباط بلوغ جسمی با شخصیت
.نوجوان،.موقعیت.و.حالت.خویش.را.با.ارزش.های.موجود.در.فرهنگ.و.اجتماع.مورد.مقایسه.قرار.می.دهد.

.بــا.تکامل.معیارهای.درونی.اخالقی،.نوجوان.می..توانــد.رفتارهای.خوب.و.بد.را.تعریف.کند..به.همین.دلیل.

ارزیابی.وی.از.خوبی.و.بدی.رفتارهایش،.به.این.موضوع.بســتگی.دارد.که.رفتارهای.خود.را.چقدر.موافق.با.
معیارهایش.ارزیابی.نماید.

5..ب4..ج3..ب2..ج1..د
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 نکتـه

بــه دلیل با ارزش بودن هوشــمندی درتمام فرهنگ  ها، نوجوان توانایی  های عقلی خــود را با دیگران و آرمان  های 
خویشتن مقایسه می کند. *

.در.پژوهشی.که.در.رابطه.با.اهمیت.نقش.ویژگی.های.بدنی.در.ارزیابی.نوجوانان.از.خود.انجام.گرفت،.مشخص.

شد.که.دانش..آموزان.دوره.راهنمایی.و.اوایل.دبیرستان،.به.ویژگی..های.بدنی.خود.بیش.از.ویژگی.های.عقالنی.
و.اجتماعی.اهمیت.می.دهند.

.نحوه.نگرش.فرد.به.ویژگی..های.بدنی.در.این.سن،.یکی.از.عناصر.اعتماد.به.نفس.می..باشد..پسران.خود.را.با.
قهرمانان.ورزشی.و.دختران.خود.را.با.زنان.زیبا.مورد.مقایسه.قرار.می..دهند.

.خود.ایده.آلی.و.خیالی.در.میان.نوجوانان،.به.وفور.دیده.می.شود.که.منظور.از.آن،.آرزوهای.نوجوانان.در.مورد.
صفات.و.ویژگی..های.مخصوصی.می..باشد.

.در.این.دوره.معلم.بایستی.نوجوان.را.یاری.دهد.تا.واقعیت.را.بپذیرد.و.»خودپذیرا«.باشد.

نکات.تربیتی.مهم.در.رابطه.با.رشد.جسمی:

1-.در.نتیجه.رشــد.ســریع،.در.اوایل.بلوغ،.اندام.نوجوان.ناموزون.به.نظر.می..رسد.و.توجه.نوجوان.به.ظاهر.و.زیبایی.خود.معطوف.
می..شود.که.مربی.در.این.رابطه.بایستی.عملیات.ورزشی.سبک.و.تحصیلی.را.برای.این.سنین.مهیا.نماید.

2-.گرچه.نوجوانان.این.دوره.از.تندرســتی.مناســبی.برخوردارند،.اما.از.نظر.تغذیه.و.خواب،.دارای.عادات.نامطلوبی.هســتند،.به.

صورتی.که.درکشــورهای.غربی،.تنها.10%.از.نوجوانان.تغذیه.مناســبی.دارند،.که.مربی.بایستی.بر.عادات.مطلوب.بهداشتی.و.
تغذیه..ای.تأکید.کند.

3-.تحمل.جسمی.و.روانی.نوجوانان.در.این.دوره،.به.علت.عادات.نامطلوب.تغذیه.و.خواب،.نقصان.نیرو.و.رشد.سریع،.محدود.است.
که.بایستی.با.مهیاکردن.دوره..های.استراحت.و.تنوع.دروس.ارائه.شده،.به.کاهش.این.سستی.نوجوانان.کمک.نمود.

رشد عواطف و سازگاری اجتماعی
.در.این.دوره،.تعادل.روانی.برهم.می..خورد.و.دوباره.تشخص..طلبی.و.سازگاری.اجتماعی.افراد.دچار.آشفتگی.می..گردد.
.نوجوان.به.دلیل.اثبات.شخصیت.خود،.همیشه.با.بزرگساالن.مخالفت.می.کند.و.به.دلیل.دلبستگی.و.خواستن.

اموری.که.توانایی.انجام.و.کسب.آنها.را.ندارد،.همیشه.بین.قدرت.و.ناتوانی،.هیجان.و.ترس.می..باشد.
.نوجوان،.در.دوره.ای.است.که.باکودکی.وداع.کرده.و.هنوز.به.بزرگسالی.نیز.نرسیده.است،.به.این.دلیل.اغلب.

در.خود.فرو.می..رود.و.از.دنیای.واقعی.به.عالم.ذهنی.و.درونی.پناه.می..برد.
.در.این.دوره.به.اختالف.طبقات،.ارزش.طبقات.و.پایگاه.اجتماعی.پی.می..برد.

.اگر.در.نوجوانی.مجال.اندیشه.آزاد.و.مصرف.نیروی.اضافی.به.نوجوانان.داده.نشود،.یک.نوع.ابتذال.و.سبکی.
در.رفتار.و.اعمال.آنان.مشاهده.می..شود.
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نگرانی و دلواپسی نوجوان در میزان باالیی قرار دارد، عاشق امتیازات و دلباخته افتخارات است.
*

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال دوم 88-89( 1ـ.کدام.عبارت.درخصوص.رشد.عواطف.و.سازگاری.اجتماعی،.در.دوره.نوجوانی.صحیح.می.باشد؟.
الف(.در.این.دوره.تعادل.روانی.فرد.به.هم.می..خورد.

ب(.تشخص..طلبی.نوجوان.در.این.دوره،.ثبات.می.یابد.
ج(.سازگاری.اجتماعی.خود.در.این.دوره،.منطقی.تر.می.شود.

د(.دلواپسی.در.این.دوره.به.حداقل.ممکن.می..رسد.
)نیمسال اول 94-95( 2ـ.در.دوره.نوجوانی،.تحمل.جسمی.و.روانی.نوجوان.چگونه.است؟..

د(.محدود ج(.منطقی.. ب(.مطلوب. الف(.درونی.
3ـ.نتیجه.تحقیقی.که.برنوجوانان.راهنمایی.و.اوایل.دبیرســتان.مبنی.بر.اهمیت.نقش.ویژگی..های.بدنی.در.ارزیابی.خود.

انجام.گرفت،.حاوی.چه.نکته..ای.بود؟.
الف(.اهمیت.بیشتر.به.ویژگی..های.عقالنی،.در.مقایسه.با.ویژگی..های.بدنی
ب(.اهمیت.بیشتر.به.ویژگی..های.بدنی،.در.مقایسه.با.ویژگی..های.عقالنی

ج(.ارزیابی.خود.طبق.آرمان..های.خویشتن.و.توانایی..های.دیگران
د(.نقش.قهرمانان.و.ستاره..های.سینما.در.ارزیابی.خود

4ـ.کدام.نوع.»خود«.در.میان.نوجوانان،.به.وفور.دیده.می..شود؟.
د(.ایده..آلی ج(.واقعی. ب(.انفعالی. الف(.انضمامی..

5ـ.چند.درصد.نوجوانان.کشورهای.غربی،.از.تغذیه.مناسب.برخوردارند؟.
د(.چهل.درصد ج(.سی.درصد.. .ب(.بیست.درصد.. الف(.ده.درصد..

رشد ادراک و قوای ذهنی
.رشدعقلی.از.13.سالگی.افزایش.پیدا.کرده.و.تا.16.سالگی.ادامه.می..یابد،.سپس.از.سرعت.آن.کاسته.می..شود.

و.در.18.سالگی.حالت.نسبتاً.باثباتی.پیدا.می..کند.
.تحقیقات.دانشــگاه.کالیفرنیا.نشــان.می..دهد.که.درجه.بهره.هوشی.)IQ(.برخی.نوجوانان،.حتی.بین.16.تا.

21.سالگی.نیز.افزایش.پیدا.می.کند.

5..الف4..د3..ب2..د1..الف
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نوجوانانیکهدرایندورهباافزایشبهرههوشیهمراههستند،کسانیاندکهبهدانشگاههاراهمییابند.
عالقهبهادامهتحصیلدردانشگاهرامیتوان،بهعنوانشاخصیبرایانگیزهپیشرفتتحصیلیتعبیرکرد،
زیرانوجوانانیکهتحصیالتدانشگاهیخودراتماممیکنند،بیشازنوجوانانیکهاینتحصیالتراتمام

نکردهاند،بهتکمیلمهارتهایشانعالقهدارند.

 نکتـه

پیاژه و همکارانش نشان دادند که نوجوانی، با مرحله آخر رشد عقالنی و کسب توانایی تفکر انتزاعی همراه است.

اشکال متفاوت تفکر صوری یا انتزاعی در دوره نوجوانی:

1-استداللدربارهتأثیرمتفاوتحرارتبررویفلزاتمختلف؛
2-تفکردرموردتأثیرمتفاوتپدیدههایمتعددبرروییکشی؛

3-ارزشیابیویژگیهایفکریخوددرمراحلقبلیرشد.

درســن15سالگی،نوجوانتفکرانضمامی)وابستگیشــدیدتفکرعینی(راپشتسرگذاشتهومیتواند
بدونمراجعهبهاشیایواقعیبهصورتانتزاعیبهتفکربپردازد.

عنصرجدیدرشدعقالنیدراینمرحله،کسبتواناییاستداللمفروضاتواستنتاجآنهابدوناستفادهاز
اشــیایواقعیمیباشد.هنگامشنیدنمواردیمانند»اسکلتحیوانیپنجپاوسهسریافتشدهاست«
کودک7سالهسریعاًاظهارمیکندکهحیوانیپنجپاوسهسروجودندارد،امانوجوانمیتواندباپذیرش

خیالی،نسبتبهاینجملهپاسخگوباشد.
نکات تربیتی مهم در رابطه با رشد روانی و ذهنی:

1ـمنبعقواعدرفتارنوجوانان،گروههمساالنمیباشد،نهوالدینومعلمین؛مربیبایستیازایننکته،برای
مدیریتکالسومدرسهاستفادهنماید.

2ـنوجواناننیازشــدیدیبهتأییددارندوبهعلتکمبوداعتمادبهنفس،میخواهندجزئیازگروهومتعلق
بهگروههاباشــند.معلمومسئولینمدرســهمیتوانندازطریقایننیاز،نوجوانانرابههمکاریدرانواع

انجمنهاتشویقنمایندوبهرشدسازگاریاجتماعیآنهاکمکنمایند.
3ـنوجوانان،عالقمندبهدانســتننظراتدیگراندرموردخودهستند،همچنیندرقهروآشتیودوستیو

دشمنینیزحالتافراطدارند.
4-درایندورهبهتریندوستان،جایگزینوالدین)بهعنوانمحرمراز(میشوندوبرایدانستنعقایددیگران

درموردخود،دفترچهخاطراتتهیهمیکنند.
5-درایندورهرفتاروحاالتدانشآموز،بیثباتوغیرقابلپیشبینیاست.
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 ـ ل لصف س لوا لصف
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علل.عدم.ثبات.و.غیرقابل.پیش..بینی.بودن.نوجوانان:

1-.تغییرات.شدید.زیستی.)بیولوژیکی(.همراه.با.بلوغ.جنسی؛...........2-.موقعیت.نوجوان.که.میان.کودکی.و.بزرگسالی.است.

.معلمان.بایستی.با.نوجوانان،.همانند.یک.بزرگسال.برخورد.کنند.که.مسئول.رفتار.خودشان.هستند.
6-.خشم.ناگهانی.در.نوجوانی،.پدیده..ای.عادی.می..باشد..این.خشم.اغلب.نتیجه..ی.ترکیب.تنش..های.روانی،.عدم.

تعادل.بیولوژیکی.و.خستگی.می..باشد.
.راهکارهایی.هم.چون؛.برخورد.مالیم.با.دیگران،.تغییر.موضوع.و.شروع.فعالیت.جدید.درکاهش.خشم.نوجوان.

مؤثر.می.باشد.
7-.گرچــه.در.ایــن.دوره،.نوجوانان.مفاهیم.انتزاعی.را.درک.می..کنند.و.می..تواند.اصول.اخالقی.را.نیز.تشــخیص.
دهند،.اما.بعضی.دانش..آموزان.ممکن.است.تا.آخر.دوره.راهنمایی.به.این.توانایی.نرسند،.که.معلم.در.این.موارد.
بایستی،.ابتدا.میزان.ادراک.مفاهیم.انتزاعی.این.افراد.را.ارزیابی.کرده.و.سپس.آموزش.های.الزم.را.ارائه.نماید.
8-.نوجوانان.تمایل.بســیاری.به.داشــتن.رؤیای.روز.و.خواب.در.بیداری.دارند؛.از.این.رو.سیر.در.عالم.غیرواقعی.
خوشــایند.و.داشــتن.رؤیاهای.باشکوه،.ممکن.اســت.به.فراوانی.درکالس.درس.اتفاق.بیفتد..پس.بایستی.
فرصت..هایــی.برای.بازگویی.رؤیاهای.پســندیده.در.نوجوانان.مهیا.نمود.و.هم.چنیــن.این.افراد.را.با.درک.

واقعیت..های.زندگی.و.تصمیمات.مهم.زندگی.آشنا.نمود.

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

1ـ.کدام.یک.از.موارد.زیر،.در.نوجوانان،.اغلب.اوقات.نتیجه.ترکیب.تنش..های.روانی،.عدم.تعادل.بیولوژیکی.و.خســتگی.
)نیمسال اول 94-95( می..باشد؟.

د(.تشخص..طلبی ج(.خیال..پردازی.. ب(.حسادت. الف(.خشم.ناگهانی..
)تابستان 94( 2ـ.رؤیای.روز.یا.خواب.در.بیداری،.در.کدام.دوره.سنی.ظاهر.می..شود؟..

د(.میانسالی ج(.کودکی.دوم.. ب(.نوجوانی. الف(.کودکی.اول.
)تابستان 94( 3ـ.در.دوره.نوجوانی،.منبع.قواعد.کلی.رفتار.نوجوانان.کدام.مورد.است؟..

د(.قوانین.اجتماعی ج(.گروه.همساالن.. ب(.والدین. الف(.معلمان..
)نیمسال دوم 93-94( 4ـ.در.دوران.نوجوانی.)11.الی.16.سالگی(،.کدام..یک.از.خصوصیات.زیر.صادق.است؟..

الف(.تعادل.روانی.دارای.ثبات.می..شود.
ب(.منبع.قوانین.کلی.رفتار،.والدین.هستند.

ج(.دانش..آموزان.به.ندرت.مفاهیم.انتزاعی.را.درک.می..کنند.
د(.در.دانش..آموزان،.رؤیای.روز.یا.خواب.در.بیداری.وجود.دارد.

5ـ.تحقیقات.دانشگاه.کالیفرنیا.نشان.دادکه.درجه.بهره.هوشی.برخی.از.نوجوانان.می.تواند،.حداکثر.تا.چه.سنی.افزایش.
)نیمسال اول 93-94( پیدا.کند؟..

د(.21.سالگی ج(.20.سالگی.. .ب(.19.سالگی.. الف(.18.سالگی..

5..د4..د3..ج2..ب1..الف
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آزمون لوا لصف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

)نیمسال اول 92-93( 1ـ.کدام.گزینه،.در.مورد.رشد.جسمی.کودکان.7.تا.11.ساله.صحیح.می.باشد؟..

الف(.تطابق.و.هماهنگی.چشم..ها.تا.سن.8.سالگی.در.بیشتر.کودکان.کامل.نشده.است.

ب(.از.نظر.رشد.عضالت.کوچک،.کودک.آمادگی.الزم.برای.حرکات.ظریف.را.پیدا.کرده.است.

ج(.رشد.مغز،.دستگاه.عصبی.و.قلب.به.مرحله.کمال.رسیده.است.

د(.برتری.یکی.از.دست.ها،.از.این.دوره.شروع.می..شود.

)نیمسال دوم 93-94( 2ـ.در.دوره.9.الی.11.سالگی،.کدام..یک.از.موارد.زیر.صادق.است؟..

ب(.آهنگ.رشد،.سریع.می..شود. الف(.پاها.نسبت.به.تنه.کوتاه..تر.است...

د(.قلب.از.نظر.رشدی،.به.مرحله.کمال.می..رسد. ج(.فعالیت.غدد.درون..ریز.کم.می..شود...

)نیمسال دوم 91-92( 3ـ.درک.کدام..یک.از.مفاهیم.زیر،.پایه.و.اساس.تفکر.منطقی.به.شمار.می..رود؟..

د(.عدد.و.نسبت ج(.حرکت.. ب(.زمان.و.مکان. الف(.علیت..

)نیمسال اول 90-91( 4ـ.تفکر.انضمامی.به.چه.معنا.است؟.

ب(.تفکر.انتزاعی الف(.وابستگی.شدید.تفکر.به.وقایع.عینی.

د(.تفکر.غیرمنطقی.در.مورد.پدیده..ها . ج(.رؤیای.روز.در.بیداری..

)نیمسال دوم 83-84( 5ـ.کدام..یک.از.استعدادهای.زیر،.سریع.تر.از.سایر.استعدادها.در.کودکان.آشکار.می..شود؟..

د(.ریاضی ج(.نقاشی.. .ب(.موسیقی.. الف(.ادبیات..

6ـ.تمایل.شدید.کودکان.در.دوره.دوم.کودکی.به.استقالل.و.رهایی.از.هر.نوع.مداخله.بزرگساالن،.نتیجه.رشد.در.کدام.

)نیمسال دوم 86-87( بُعد.زیر.می..باشد؟..

د(.اجتماعی ج(.جسمانی.. ب(.عقالنی. الف(.عاطفی..

)نیمسال دوم 88-89( 7ـ.آشنایی.با.مفاهیم.مقدار،.مسافت.و.حجم،.در.کدام..یک.از.دوره..های.زیر.صورت.می..گیرد؟..

د(.عملیات.تفکر.عینی ج(.پیش..عملیاتی.. ب(.حسی.ـ.حرکتی. الف(.تفکر.انتزاعی.

)نیمسال دوم 88-89( 8ـ.استعداد.موسیقی.کودکان،.در.چه.سنی.آغاز.می..شود؟..

د(.9. ج(.12.. ب(.6.. الف(.3..

)نیمسال دوم 88-89( 9ـ.پیاژه،.کودکان.دوره.دوم.کودکی.را.چگونه.می..داند؟..

د(.کودکان.شباب ج(.کودکان.تکلیف.. ب(.انعطاف..ناپذیر. الف(.واقع.گرای.اخالقی..
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آزمون لوا لصف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

10ـ.به.چه.علت.نوجوانان.احساس.می..کنند.که.نشانه.ای.از.آن.چه.تعلق.آن.ها.را.به.گروه.نشان.می.دهد،.بایستی.در.آنان.

)نیمسال دوم 93-94( دیده.شود؟..

ب(.رشد.عقالنی.و.تفکر.انتزاعی .. الف(.دریافت.منبع.قواعد..

د(.روحیه.غیرقابل.پیش..بینی . ج(.کمبود.اعتماد.به.نفس.

11ـ.طبق.تحقیقات.انجام.شده،.دانش..آموزان.دوره.راهنمایی.و.اوایل.دبیرستان،.به.کدام..یک.از.ویژگی..های.خود.بیش.

)نیمسال دوم 91-92( از.بقیه.اهمیت.می..دهند؟..

د(.عاطفی ج(.بدنی.. ب(.عقالنی. الف(.اجتماعی..

)نیمسال دوم 86-87( 12ـ.از.نظر.پیاژه.و.همکارانش،.سنین.نوجوانی.با.کدام.تفکر.زیر.مشخص.می..شود؟..

د(.انتزاعی ج(.عملیاتی.. ب(.انضمامی. الف(.عینی.

13ـ.کدام.گزینه.زیر،.صحیح.نمی.باشد؟.

الف(.دوره.دوم.کودکی،.شامل.دو.مرحله.7.تا.9.سالگی.و.9.تا.11.سالگی.می..باشد.

ب(.رشد.بدنی.در.دوره.دوم.کودکی،.نسبت.به.مراحل.رشدی.قبلی.و.بعدی.تندتر.است.

ج(.رشد.مغز.در.9.سالگی.به.حجم.نهایی.خود.می..رسد.

د(.قد.دختران.ظرف.دو.سال.)9.تا.11.سالگی(،.8.سانتی.متر.اضافه.می.شود.

14ـ.در.کدام.دوره.پاها.نسبت.به.تنه.درازترند؟.

د(.جوانی ج(.دوره.دوم.کودکی. ب(.دوره.نوجوانی. الف(.دوره.اول.کودکی.

15ـ.در.دوره..ی.کودکی.اول،...................و.در.دوره.کودکی.دوم،..................سبب.ایجاد.گروه..ها.می..شوند؟.

ب(.بازی..ها.ـ.والدین . الف(.والدین.ـ.بازی..ها..

د(.تمایل.کودک.به.استقالل.ـ.بازی..ها ج(.بازی..ها.ـ.تمایل.کودک.به.استقالل..

16ـ.کدام.مفهوم.پیش.از.جهت.در.کودک.تشخیص.داده.می..شود؟.

د(.اندازه ج(.حجم.. ب(.مسافت. الف(.مقدار..

17ـ.پس.از.دوره.تفکر.عینی،.با.کدام.دوره.رشدی.روبه.رو.می..شویم؟.

د(.طفولیت ج(.دوره.دوم.کودکی.. ب(.دوره.اول.کودکی. الف(.دوره.نوجوانی.

18ـ.طبق.نظر.روان.شناسان،.کودکان.تا.سن.5.و.6.سالگی.هر.سال.چند.عدد.یاد.می..گیرند؟

د(.یک.عدد ج(.چهار.عدد.. ب(.سه.عدد. الف(.دو.عدد..



انــتـشارات طالیی پــویــندگان دانـــشگاه 96
ورش اصول و مبانی آموزش و پر

انـــــــتــــــشارات طالیــــــــــی 
پـــــــویـــــنـدگان دانـــــــشگاه

آزمون لوا لصف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

19ـ.کدام.گزینه.درست.نمی..باشد؟.

الف(.حافظه.کودک.در.9.سالگی.فعال.و.قوی.است.

ب(.انگیزه.یعنی.آن.چیزی.که.برای.کودک.مورد.عالقه.است.

ج(.ادراک.مفهوم.عدد،.به.تدریج.صورت.می..گیرد.

.د(.کودکان.در.دوران.کودکستان.می..توانند.6.یا.7.عدد.را.تکرار.کنند.

20ـ.گفتار.در.دوره.عملیات.عینی....................،.و.در.دوره.حسی.ـ.حرکتی،...............می..باشد..

ب(.اجتماعی.شده.ـ.خودمدار . الف(.خودمدار.ـ.اجتماعی.شده.

د(.محیطی.ـ.خودمدار . ج(.خودمدار.ـ.محیطی..

پاسخ نامه آزمون فصل ششم

12345678910سؤال
جالفددببالفببالفپاسخ
11121314151617181920سؤال
بددالفبججبدجپاسخ
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آزمون مروری قسمت دوم
 )سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم( 

1ـ.به.طور.کلی.مراد.از.رشد.جوانان:.
الف(.رشد.درونی،.فطری.و.یا.پختگی.است.

ب(.رشد.درونی،.بدنی.و.تجربی.است.
ج(.کامل.شدن.حرکات،.احساس،.ادراک.و.امثال.آن.است.

د(.یک.رشته.تغییرات.تدریجی،.مداوم.و.پیوسته.است.
2ـ.مطابق.تحقیقات.انجام.شده،.کدام.مراحل.سنی.زیر،.جزء.عدم.تعادل.کودک.محسوب.نمی.شود؟.)نیمسال اول 87-88(

د(.21.ماهگی ج(.30.ماهگی.. ب(.24.ماهگی. الف(.15.ماهگی.
)نیمسال دوم 89-90( 3ـ.کدام..یک.از.موارد.زیر،.مصداقی.برای.رشد.کیفی.است؟..

ب(.ازدیاد.ابعاد.اعضا . الف(.کامل.شدن.حرکات..
د(.خصوصیات.جنسی.فرد . ج(.زیاد.شدن.اندازه.و.وزن..

4ـ.................عبارت.اســت.از.یک.رشته.تغییرات.تدریجی،.مداوم.و.پیوسته.که.در.یک.جهت.معین.به.جلو.می..رود.تا.
)تابستان 94( در.نتیجه.آن.انسان.به.غایت.کمال.و.بلوغ.برسد...

د(.رشد.کیفی ج(.رشد.عقلی. ب(.رشد. الف(.پختگی..
5ـ.مطالعه.و.تحقیقات.ارزشــمند.کدام.دانشــمند،.درباره.رشــدذهنی.و.فعالیت..های.روانی.ضمن.پیشرفت.دانش.
)نیمسال اول 94-95( زیست.شناسی.و.روان.شناسی.به.آموزش.و.پرورش.جدید.جانی.تازه.بخشیده.است؟..

د(.پیاژه ج(.فروید.. .ب(.مونته.سوری. الف(.دیویی..
)نیمسال اول 94-95( 6ـ.دانشمندان.رشد.را.به.کدام..یک.از.دوره..های.زیر.تقسیم.کرده..اند؟..

د(.نسبی.و.تدریجی ج(.سازگاری.و.پویایی.. ب(.کّمی.و.کیفی. الف(.جنبش.و.آرامش..
7ـ.طبق.نظر.دکتر.شــکوهی.در.کتاب.تربیت.و.مراحــل.آن،.دوره.طفولیت.کدام..یک.از.گزینه..های.زیر.را.شــامل.
)نیمسال اول 94-95( می.شود؟..

د(.تولد.تا.3.سالگی ج(.تولد.تا.30.ماهگی.. ب(.تولد.تا.2.سالگی. الف(.تولد.تا.18.ماهگی..
8ـ.در.تبیین.مراحل.تربیت.از.دیدگاه.موریس.دیس،.دوره.نگرانی.بلوغ.مربوط.به.کدام.دوره.سنی.زیر.است؟

)نیمسال دوم 88-89( ..
د(.16.تا.20.سالگی ج(.9.تا.15.سالگی.. ب(.11.تا.16.سالگی. الف(.13.تا.18.سالگی..

)نیمسال اول 84-85( 9ـ.پدیده.فردی.شدن.چه.زمانی.در.کودک.ظاهر.می..شود؟.در.زمان..........................
ب(.راه.رفتن الف(.به.کار.بردن.عالئم.و.نمادها.

د(.سخن.گفتن ج(.برقرار.کردن.ارتباط.تفهیم.و.تفاهم.با.دیگران..
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آزمون مروری قسمت دوم
 )سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم( 

)نیمسال اول 92-93( 10ـ.در.دوره.طفولیت،.اولین.تغییرات.مهم.رشدی.در.کودک.کدام.است؟..
ب(.سخن.گفتن . الف(.راه.رفتن..

د(.دستگاه.گوارش.و.دندان..های.شیری . ج(.رشد.عضالت.ارادی..
)نیمسال دوم 83-84( 11ـ.رشد.عواطف.در.کودکان،.از.چه.سنی.آغاز.می..شود؟..

ب(.دو.ماه.پس.از.تولد الف(.دو.سالگی.و.پس.از.سخن.گفتن..
د(.6.ماهگی . ج(.5.سالگی..

)نیمسال دوم 90-91( 12ـ.دوره.آرامش.نسبی،.مربوط.به.کدام.دوران.است؟..
د(.راهنمایی ج(.دبستانی.. ب(.پیش.دبستانی. الف(.پرستاری.

)نیمسال دوم 90-91( 13ـ.کتاب.امیل،.در.زمینه.تعلیم.و.تربیت.از.کدام.اندیشمند.می..باشد؟..
د(.جان.دیویی ج(.دکرولی.. ب(.مونته.سوری. الف(.ژان.ژاک.روسو..

)نیمسال اول 90-91( 14ـ.عواطف.کودکان.پس.از.چند.سالگی،.تقریبًا.شبیه.حالت.بزرگسالی.است؟..
د(.6. ج(.4. .ب(.3.. الف(.5.

15ـ.کودک.درچند.ســالگی،.کم.کم.تحت.تأثیر.گروه.قرار.می..گیرد.و.این.کیفیت.به.صورت.آگاهی.از.عقاید.دیگران.و.
)نیمسال اول 93-94( خودنمایی.ظاهر.می..شود.و.سپس.سازگاری.اجتماعی.شروع.می..شود؟..

د(.5. ج(.4.. .ب(.3. الف(.2..
)نیمسال دوم 86-87( 16ـ.کدام.بُعد.از.رشد،.به.مراحل.حسی.ـ.حرکتی.و.پیش.از.تفکر.عملی.تقسیم.می..شود؟..

د(.عواطف ج(.شخصیت.. ب(.ذهنی. الف(.اجتماعی..
)نیمسال دوم 90-91( 17ـ.بزرگ..ترین.جلوه.حیات.دوران.کودکی.چیست؟..

د(.استقالل ج(.بازی.. ب(.همساالن. الف(.وابستگی.به.والدین..
)نیمسال اول 93-94( 18ـ.رشد.مغز.در.چند.سالگی،.تقریبًا.به.حجم.نهایی.خود.رسیده.است؟..

د(.شانزده.سالگی ج(.نه.سالگی.. ب(.شش.سالگی. الف(.چهار.سالگی..
)نیمسال دوم 90-91( 19ـ.ادراک.اجتماعی.کودک،.از.چند.سالگی.به.بعد.به.سرعت.رو.به.تکامل.می..رود؟..

د(.نه.سالگی ج(.هشت.سالگی. ب(.هفت.سالگی. الف(.شش.سالگی..
)نیمسال دوم 89-90( 20ـ.از.دیدگاه.پیاژه،.وابستگی.شدید.تفکر.به.وقایع.و.اشیای.عینی.تحت.چه.عنوانی.نامیده.می..شود؟..

د(.تفکر.فضایی ج(.تفکر.اجتماعی.. .ب(.تفکر.انتزاعی.. الف(.تفکر.صوری..
)نیمسال اول 88-89( 21ـ.عملیات.تفکر.عینی،.در.کدام..یک.از.دوره..های.سنی.کودک.رخ.می..دهد؟..

د(.11.تا.16.سالگی ج(.7.تا.11.سالگی.. ب(.5.تا.6.سالگی. الف(.3.تا.5.سالگی..
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 ـ ل لصف س لوا لصف

آزمون مروری قسمت دوم
 )سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم( 

)نیمسال دوم 83-84( 22ـ	از	نظر	پیاژه،	مرحله	واقع	گرایی	اخالقی	در	چه	سنی	بروز	می		نماید؟		
د( 11 تا 14 سالگی ج( 7 تا 11 سالگی   ب( 2 تا 7 سالگی  الف( تولد تا 2 سالگی 

پاسخ نامه آزمون مروری قسمت دوم

1234567891011سؤال
بدببالفددبالفبدپاسخ
1213141516171819202122سؤال
جج*الفججبجبالفجپاسخ

*توضیح	ســؤال	20: با توجه به متن کتاب )در سن 15 ســالگی نوجوان، تفکر انضمامی »وابستگی شدید تفکر با وقایع عینی و 
اشیای واقعی« را به طور کامل پشت سر می گذارد(، می توان گفت که هیچ یک از گزینه های نامبرده برای سؤال 20 صدق نمی کند.



طالیـی انتـشارات 
پــویــندگان د انشگاه

طالیـی انتـشارات 
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قسمتسوم
معلم به عنوان 

یکی از عناصر اصلی 
آموزش و پرورش
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معلم )ویژگی های 
شخصی، حرفه ای و فنی(
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 مقدمه

.توفیق.یا.شکست.برنامه..ها.و.فعالیت..های.آموزش.و.پرورش.هر.نظام.و.کشوری،.به.معلمان.آن.بستگی.دارد،.

به.عبارت.دیگر،.مهم..ترین.وســیله.رســیدن.جامعه.به.تمایالت.و.هدف.های.آموزش.و.پرورش،.معلم.دانا.و.
تواناست.و.هم.چنین.رهبری.نسل.آینده.هر.جامعه،.به.دست.معلمان.آن.جامعه.می.باشد.

 نکتـه

نحوه تفکر و جهان معلمان یک ملت، در نوع تفکر و سیادت یا شقاوت آن قوم و ملت تأثیر بسیاری دارد.
*

.در.قرون.وســطی،.آموزش.و.پرورش.تحت.ســیطره.کلیسا.بود..از.همین.رو.هدف.آموزش.و.پرورش،.اطاعت.

کورکورانه.از.قوانین.کلیسا.و.زندگی.در.دنیا.برای.آمادگی.روز.رستاخیز.بود.که.این.امر.رکود.فکری.و.عدم.
پیشرفت.علم.را.درپی.داشت.

.با.تجددخواهی،.بشردوســتی.و.روشــنفکری،.بشــر.از.حکومت.هزار.ساله..ی.کلیســا.رها.شد.و.دانشمندان.و.
.مربیان،.ســبب.پیشــرفت.ســریع.علم.و.صنعت.در.اروپا.شــدند..به.عنــوان.مثال.ســخنرانی.های.فیخته
.باعث.رهایی.آموزش.و.پرورش.از.سیطره.کلیسا.گردید.و.موجب.پیشرفت.کشور.آلمان.شد. ـ.دانشمند.آلمانیـ.

 نکتـه

معلم، نقش مهمی در تاریخ انقالب  ها و پیشــرفت جوامع داشــته است و پس از دانش آموز، رکن اساسی آموزش و 
پرورش به حساب می آید. *

.ملت..های.پیشــرفته،.همیشه.متوجه.نقش.معلم.در.آموزش.و.پرورش.بوده..اند..این.توجه.در.زمان.های.قدیم.

در.ایران.و.روم.باســتان.نیز.وجود.داشــته.و.موجب.می.شــد.که.معلمین.را.از.بین.افراد.الیق،.پاکدامن.و.با.

اســتعداد.انتخاب.کنند،.زیرا.به.وسیله.معلمین.می.توانستند.هدف.های.موردنظر.خود.را.در.مراکز.آموزشی.
به.دانش..آموزان.انتقال.دهند.
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جدول 1-7

ویژگی..های.شخصی.معلم

برخورداری.از.سالمت.

جسمی.و.روانی
معلم،.بایستی.از.سالمت.روانی.و.جسمانی.کامل.برخوردار.باشد.تا.در.برخورد.با.اشتباهات.دانش..آموزان،.

به.شیوه.نامناسبی.پاسخ.ندهد.که.در.این.صورت.آموزش.و.پرورش.از.مسیر.خود.خارج.می.شود.

پای..بندی.به.ارزش..ها.و.

اصول.انسانی.و.اجتماعی

یکی.از.اهداف.مهم.در.هر.آموزش.و.پرورشــی،.انتقال.ارزش..هــای.معنوی،.اخالقی.و.اجتماعی.به.

کودکان.و.نســل.آینده.اســت.که.الزمه.این.تحقق،.اعتقاد.معلم.به.این.ارزش.هاست..از.سوی.دیگر.

نیز.چون.جامعه،.معلم.را.نماینده.خود.در.انتقال.این.ارزش.ها.می.داند،.بایستی.معلم.به.صفات.عالی.
انسانی.آراسته.باشد.

مطالعاتی.که.در.کشورهای.گوناگون.انجام.شده.است،.گویای.این.واقعیت.است.که.افرادی.که.معلمی.

را.به.عنوان.حرفه..ی.خود.انتخاب.می.کنند،.افرادی.باثبات.عاطفی،.سازگاری.اجتماعی،.کمک..کننده.به.
دیگران.و.پای.بند.به.ارزش.ها.می.باشند.و.هم.چنین.گرایش.بیشتری.نسبت.به.مذهب.دارند.

برخورداری.از.استعدادها.

و.قوای.ذهنی.نسبتاً.خوب

طبیعت.کار.معلمی.ایجاب.می..کند.که.او.در.درجه.اول،.حافظه.قوی.داشته.باشد،.در.واقع.حافظه،.

بزرگ..ترین.ســرمایه.معلم.و.مهم..ترین.استعدادی.است.که.معلم.را.در.تدریس.خوب.و.کسب.دانش.
یاری.می..نماید.

با.توجه.به.تعریف.هوش.)استعداد.درک.معانی،.سازش.با.موقعیت.و.حل.مشکالت(،.معلم.هر.لحظه.
با.موقعیتی.جدید.و.مشکلی.جدید.روبه.رو.است،.لذا.باید.از.هوش.مناسبی.برخوردار.باشد.

به.علت.اهمیت.هوش.در.کشورهای.مترقی،.از.داوطلبین.معلمی.تست.هوش.به.عمل.می..آید.و.افراد.

شایســته..تر.انتخاب.می.شوند..گرچه.هوش،.تا.این.حد.در.معلمین.اهمیت.دارد،.اما.طبق.مطالعاتی.

که.درباره.بهره.هوشی.دانشجویان.دانشکده..های.علوم.تربیتی.انگلستان.و.آمریکا.انجام.شده،.بیانگر.

این.مطلب.اســت.که.بهره.هوشی.دانشــجویان.علوم.تربیتی،.در.مقایسه.با.بهره.هوشی.دانشجویان.
سایر.رشته..ها.مانند.تکنولوژی،.طب.و.حسابداری.در.سطح.پایین..تری.قرار.دارد.

گزارش..ها.نشــان.می..دهد.فرزندان.کارگران.و.کارمندان.در.کشــور.انگلستان،.گرایش.بیشتری.برای.

تحصیل.در.دانشــکده..های.علوم.تربیتی.و.معلم.شــدن.دارند..در.ایران.نیز.با.بررسی.دکتر.عالقه..بند.

)تحقیقی.با.عنوان.خاستگاه.معلمان.ایرانی.با.استفاده.از.سرشماری.سال.1345(،.مشخص.گردید.که.
فرزندان.کارگران،.کارمندان.و.کشاورزان،.بیش.از.فرزندان.سایر.طبقات.گرایش.به.معلم.شدن.دارند.
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سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

1ـ.عبارت.»افرادی.که.معلمــی.را.به.عنوان.حرفه..ی.خود.انتخاب.می..کنند،.دارای.ثبات.عاطفی.و.توانایی.ســازگاری.
)نیمسال اول 94-95( بیشتری.با.مردم.هستند«،.به.کدام..یک.از.ویژگی..های.شخصی.معلم.اشاره.دارد؟..

الف(.پای..بندی.به.اصول.و.خصوصیات.حرفه..ای
ب(.برخورداری.از.سالمت.جسمی.و.روانی

ج(.پای..بندی.به.ارزش..ها.و.اصول.انسانی.و.اجتماعی
د(.برخورداری.از.استعدادها.و.قوای.ذهنی.نسبتاً.خوب

2ـ.براساس.پژوهشی.که.در.سال.1973.انجام.شده.فرزندان.کدام..یک.از.طبقات.زیر،.برای.معلم.شدن.گرایش.بیشتری.
)نیمسال دوم 93-94( داشتند؟..

د(.اساتید.دانشگاه ج(.ورزشکاران.. ب(.کارمندان. الف(.معلمان.
3ـ.کدام.استاد.آلمانی،.برای.منحصر.ساختن.آموزش.و.پرورش.به.رهایی.ملت.از.چنگ.مذلت.و.بدبختی.سخنرانی.می..کرد.

)نیمسال اول 93-94( که.نتیجه.آن،.رهایی.آموزش.و.پرورش.آلمان.از.دست.کلیسا.و.پیشرفت.سریع.آن.کشور.بود؟..
د(.دکرولی ج(.اشتاینر.. ب(.نیچه. الف(.فیخته..

4ـ.کدام..یک.از.استعدادهای.زیر،.معلم.را.توانا.می..سازد.که.بهترین.و.مناسب.ترین.راه.حل.مشکل.را.پیدا.کند؟.
)نیمسال اول 93-94( .

ب(.حافظه.خوب.و.وفاداری . الف(.هوش.نسبتاً.قوی.
د(.خالقیت.هنری . ج(.ثبات.عاطفی..

)نیمسال دوم 91-92( 5ـ.مهم..ترین.استعدادی.که.معلم.را.در.تدریس.خوب.و.کسب.دانش.یاری.می..نماید،.کدام.است؟..
ب(.حافظه . الف(.پای..بندی.به.ارزش..ها.

د(.معلومات.عمومی.و.حافظه . ج(.سالمت.جسمانی.و.روانی.

ویژگی  های حرفه  ای و فنی معلم

.معلم،.رابط.و.واســطه..ای.میان.فرهنگ.موجود.و.یادگیرندگان.اســت.و.برای.تحقق.هدف.آموزش.و.پرورش.
)که.همان.انتقال.میراث.تمدنی.می.باشد(.نیز،.این.نقش.را.برعهده.دارد.

5..ب4..الف3..الف2..ب1..ج
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معلومات مورد نیاز معلم

1- معلومات عمومی

 اطالعات اجمالی و کلی معلم درباره معرفت و دانش بشری، که جنبه تخصصی ندارد.
 منظور از معلومات عمومی معلم، داشتن اطالعات اجمالی درباره علوم طبیعی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 

ادب، هنر، فرهنگ و... است.
اطالعاتعمومیازدولحاظبرایمعلممهممیباشد:

1ـ تواناسازی معلم در رهبری نسل جوان و آشنا کردن یادگیرندگان با مقتضیات زمان.
2ـ توفیق یافتن در انتقال میراث تمدنی و تدریس.

2- معلومات فنی و حرفه  ای )مرتبط با تدریس(

الف( معلومات تخصصی: منظور از معلومات تخصصی این است که معلم باید در رشته  ای که تدریس می کند، 
اطالعات جامع و کاملی داشته باشد.

داناییومسلطبودنمعلمبهرشتهتدریسخویش،ازچندجهتحائزاهمیتاست:

1- جلب اعتماد دانش  آموزان مبنی بر مسلط بودن معلم به رشته تدریس.
2- اگر معلم به رشــته تدریس خود مســلط نباشد، دانش آموزان را به پرسش تشــویق نمی کند و مسیر آموزش و پرورش را از 

رسالت اصلی خود دور می سازد.
3- به گفته بوالو، آنچه به خوبی فهمیده می  شود، به روشنی بیان خواهد شد. به عبارت دیگر، هرگاه معلم در رشته تدریس خود 

اطالعات کافی نداشته باشد، در بیان و انتقال نیز با مشکالتی مواجه خواهد شد.
4- معلم، بایستی با پیشرفت زمان، معلومات خود را نیز توسعه دهد و مدرن نماید.

5- افزایش معلومات معلمان، سبب اعتالی شخصیت آنان خواهد شد.

ب( معلومات حرفه  ای: منظور از معلومات حرفه  ای، داشتن اطالعات الزم و کافی در رشته و موضوع تدریس می  باشد.
 در نیم قرن اخیر، در اکثر کشــورها به دلیل اهمیت شایســتگی  های عقلی، اطالعات و نگرش  های تربیتی در 

فرآیند تدریس یادگیرندگان، آموزش و پرورش معلمان ارزش بسیاری پیدا کرده است.
 معلم بایستی دانسته  های خود را در عرصه عمل، یعنی در آموختن و هدایت دانش آموزان به کار گیرد که 

این موضوع، مستلزم معلومات حرفه ای معلم است.
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سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

1ـ این گفته بوالو »آنچه به خوبی فهمیده شود، به روشنی بیان خواهد شد«، اشاره به کدام رشته از ویژگی  های معلمان 
)نیمسال اول 87-88( می  نماید؟  

ب( معلومات عمومی الف( استعدادها و قوای ذهنی   
د( معلومات تخصصی ج( ویژگی  های شخصی   

)نیمسال اول 92-93( 2ـ کدام گزینه جزء، ویژگی  های حرفه  ای و فنی معلم می باشد؟ 
ب( تعادل روانی و عاطفی الف( داشتن حافظه خوب  

د( برقراری ارتباط متقابل و همدلی ج( توانایی یاد دادن و خوب تدریس کردن 
3ـ کدام  یک از گزینه  های زیر، اشاره به اطالعات جامع و کامل معلم در رشته مورد تدریسش دارد؟

د( معلومات فنی ج( معلومات حرفه  ای   ب( معلومات تخصصی  الف( معلومات عمومی  
4ـ معلومات فنی و حرفه  ای، به چند دسته تقسیم می  شوند؟

د( 1  ج( 2  ب( 3   الف( 4  
5ـ کدام گزینه، واسطه  ی بین یادگیرندگان و فرهنگ موجود است؟ 

د( صاحب  نظران ج( معلمین   الف( والدین   ب( همساالن  

3- مهارت در برقراری روابط و مناسبات شخصی

1ـروابطومناسباتشخصیمیانمعلمودانشآموز
 مناســبات سالم میان معلم و دانش  آموز، مســتلزم این است که معلم، دانش آموزان را دوست بدارد، الزمه 
به وجود آمدن چنین احساســی این اســت که معلم توجه خود را به صفات خوب و برجسته دانش آموزان 
متمرکز کند، به نقاط قوت آن ها توجه و از نقاط ضعف شان چشم پوشی کند و هم چنین رفتارهای ناصواب 

دانش آموزان را مجازات نکند، زیرا در برخی موارد، کودک عامل رفتار ناصحیح نمی باشد.

 نکتـه

دیدگاهواعتقادفلسفیهرانسانیازجملهمعلم،دربارهطبیعتانسان،نوعروابطویبادیگرانراپایهریزیمیکند.
*

 زمانی که معلم، خمیره  ی انسان را شر بداند، به رابطه  های تسلطی، اطاعت کردن و تسلیم شدن در دانش آموزان 
روی مــی  آورد که منحصر به از بین رفتن روح همکاری، احترام متقابل و ایجاد روابط تســلطی می گردد و 

هم چنین اعتماد به نفس معلم ضایع گشته و به جای ابداع و ابتکار، تقلید و تقید به وجود می  آید.

5. ج4. ج3. ب2. ج1. د
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 ـ ل لصف س لوا  لصف
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.هنگامی.که.معلم.به.نیکی.فطرت.انسانی.معتقد.باشد،.بین.معلم.و.یادگیرنده،.محبت.و.گفت.و.شنود.جاری.

می..شــود..در.این.رابطه.پائولو.فریره،.می..گوید:.»الزمه.برقرار.شــدن.گفت.و.شنود.میان.معلم.و.یادگیرنده،.
عشق.ورزیدن.به.دیگران.و.فروتنی.است«.

 نکتـه

گفت و شنود، مستلزم داشتن ایمان قوی به آدمی و به قدرت او در ساختن و بازساختن است.
*

.فریــره.هم.چنین.می.گوید:.»بدون.گفت.و.شــنود،.ارتباطی.به.وجود.نمی..آیــد.و.بدون.ارتباط،.هیچ.تربیت.
راستینی.نمی.تواند.وجود.داشته.باشد«.

جدول 3-7

نکات.مطرح.شده.توسط.کارل.راجرز،.در.باب.مناسبات.صحیح.میان.افراد
گوش.دادن.به.

صحبت.های.دیگران.و.

لذت.بردن.از.آن.ها

منظور.از.گوش.دادن،.شــنیدن.کلمات،.افکار،.نظریات،.احساسات،.معانی.حرکات.بدنی.و.شنیدن.
صداهای.گریه..های.درونی.است،.که.این.امر.اولین.گام.در.برقراری.روابط.مناسب.می.باشد.

عدم.مقایسه.و.قضاوت.

نادرست.
دیگران.بدون.این.که.ما.را.با.بقیه.مقایســه.و.قضاوت.کنند،.تنها.به.صحبت.هایمان.گوش.دهند..در.

این.صورت.می.توانیم،.دیگران.را.به.دنیای.درونی..مان.راه.بدهیم.
واقعی.بودن.و.صادقانه.

مواجه.شدن.در.روابط.

متقابل

واقعی.بودن.به.این.معنا.که.فرد.خود.را.آن.چنان.که.هســت،.نشــان.دهد.و.سعی.نکند.تا.نقص.ها،.

اشــتباهات،.و.ناآگاهی..های.خود.را.بپوشــاند..این.ویژگی.معلم،.باعث.می..شود،.خطاها.و.اشتباهات.
خود.و.دانش..آموزانش.را.بپذیرد.

پذیرفتن.دیگران.و.

محبت.کردن.به.آنان
مؤلفان.کتاب.منطق.آموزش.و.پرورش،.به.معلمانی.که.نمی.توانند.با.کودکان.رفتار.دوســتانه.داشته.

باشند،.توصیه.می.کند.که.به.دنبال.شغل.دیگری.باشند.
.

2ـ روابط و مناسبات شخصی میان معلم، همکاران و اولیاء دانش  آموزان
.معلم.شــرافتمند،.کســی.است.که.نه.زور.بگوید.و.نه.زور.بشــنود.که.در.این.صورت،.رفتار.او.با.همکاران.با.

صداقت.و.درستکاری.خواهد.بود.
.معلم.بایســتی.با.کمال.بی.غرضی،.عقاید.خود.را.در.شــورای.مدرسه.اعالم.کند،.زیرا.بنابر.گفته.پیامبر.)ص(:.

»هر.مسلمان.باید.از.حق.طرفداری.کند،.اگرچه.به.ضرر.خویشتن.باشد«.
.در.رابطه.با.اصل.همکاری،.هم.فکری.و.کمک.به.دیگران،.است.که.صائب.تبریزی.می.گوید:

جهان.شود.لب.پرخنده.اگر.مردم../..کنند.دست.یکی.در.گره.گشایی.هم
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سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

1ـ.کارل.راجرز،.منظور.ازگوش.دادن.را.عالوه.برشــنیدن.کلمات،.افکار،.نظریات،.احساســات.و.درک.معنای.حرکات.و.
)نیمسال اول 94-95( عالئم.برای.گوینده،.کدام..یک.از.موارد.زیر.می..داند؟..

ب(.توجه.به.آرزوها.و.آرمان..های.گوینده الف(.تأکید.ضمنی.عقاید.گوینده..
د(.شنیدن.صدای.گریه..های.درونی.گوینده . ج(.هم..احساسی.با.گوینده.

)نیمسال اول 94-95( 2ـ.ایمان.به.آدمی،.شرط.پیشین.و.مقدمه.ای.واجب،.برای.کدام..یک.از.موارد.زیر.است؟..
ب(.آموزش.و.پرورش.رسمی . الف(.گفت.و.شنود.

د(.انگیزش . ج(.تأیید.و.سازگاری..
3ـ.این.بیت.که.)جهان.شود.لب.پرخنده.اگر.مردم،.کنند.دست.یکی.در.گره.گشایی.هم(،.از.کدام.شاعر.بزرگ.کشورمان.

)نیمسال اول 93-94( است؟..
د(.صائب ج(.حافظ.. ب(.سعدی. الف(.موالنا..

4ـ.به.وجود.آمدن.احساس.دوست.داشتن.واقعی.دانش..آموزان.و.ایجاد.مناسبات.سالم.میان.معلم.و.دانش.آموز،.مستلزم.
)نیمسال دوم 92-93( کدام..یک.از.موارد.زیر.است؟..

الف(.توجه.معلم.به.صفات.خوب.و.برجسته.دانش..آموزان
ب(.تأمین.نیازهای.اولیه.دانش..آموزان

ج(.محبت.و.احترام.متقابل.میان.معلم.و.اولیای.دانش..آموزان
.د(.شکوفایی.استعدادهای.ذاتی.دانش..آموزان

5ـ.از.نظر.کارل.راجرز،.گام.نخست.در.برقراری.مناسبات.صحیح.میان.معلم.و.شاگرد،.کدام.است؟
)نیمسال اول 89-88(، )نیمسال اول 92-93( .

الف(.صادقانه.مواجه.شدن.با.دیگران
ب(.حرف..های.ما.را.گوش.دهند،.بدون.اینکه.ما.را.قضاوت.کنند.

ج(.پذیرفتن.دیگران.و.محبت.کردن.به.آنان
د(.به.حرف.دیگران.گوش.دهند.و.از.این.گوش.دادن،.لذت.ببرند.

5..د4..الف3..د2..الف1..د
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 ـ ل لصف س لوا  لصف

آزمون لوا  لتف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

1ـ.مطالعات.در.رابطه.با.بهره.هوشــی.دانشجویان.دانشکده.های.علوم.تربیتی.انگلستان.و.آمریکا.در.مقایسه.با.سایر.

دانشــجویان.رشته.های.دیگر.مانند.تکنولوژی.و.حسابداری،.میزان.بهره.هوشی.دانشجویان.علوم.تربیتی.را.به.چه.
)نیمسال اول 90-91( میزان.نتیجه.گرفتند؟..

ب(.در.سطح.متوسط . الف(.در.سطح.پایین..تر.
د(.باالتر.از.دانشجویان.سایر.رشته..ها . ج(.با.هوش.فوق..العاده.باال.

)نیمسال دوم 83-84( 2ـ.کدام.گزینه.صحیح.می.باشد؟..
الف(.پای..بندی.به.ارزش..ها.و.اصول.انسانی.و.اجتماعی،.جزء.ویژگی..های.عمومی.معلمان.است.

ب(.مطابق.گزارش.رابینز،.فرزندان.مدیران.سطح.باال.در.انگلستان،.گرایش.بیشتری.برای.معلم.شدن.از.خود.نشان.می..دهند.

ج(.دکتر.عالقه..بند.در.تحقیقی.نشان.داد.که.فرزندان.طبقات.مرفه.و.متوسط.جامعه،.گرایش.شدیدتری.به.معلم.شدن.دارند.
د(.تحقیقاتی.که.در.انگلیس.و.آمریکا.انجام.گرفته،.حاکی.از.آن.است.که.بهره.هوشی.دانشجویان.دانشکده.علوم.تربیتی،.پایین.تر.

از.سایر.رشته.ها.)طب،.تکنولوژی.و.حسابداری(.می.باشد.
)نیمسال دوم 83-84( 3ـ.داشتن.حافظه.قوی.و.قابل.اعتماد،.جزء.ویژگی..های.......................معلمین.است...

د(.تخصصی ج(.شخصی.. ب(.عمومی.. الف(.حرفه..ای.و.فنی..
)نیمسال دوم 88-89( 4ـ.این.جمله.از.کیست؟.»آنچه.به.خوبی.فهمیده.شود،.به.روشنی.بیان.خواهد.شد«..

د(.دیویی ج(.بوالو. ب(.پیاژه. الف(.فریره..
5ـ.توفیق.در.انتقال.ارزش..های.اخالقی.و.اجتماعی.جامعه.به.کودکان.و.نسل.آینده،.بیشتر.به.کدام.عامل.زیر.بستگی.
)نیمسال دوم 86-87( دارد؟..

ب(.تبحر.و.تخصص.معلم الف(.میزان.مهارت.معلم.در.روش.تدریس.
د(.کمّیت.محتوای.آموزشی . ج(.میزان.اعتقاد.معلم..

)نیمسال دوم 86-87( 6ـ.منظور.از.معلومات.حرفه..ای.معلم،.کدام.گزینه.زیر.می..باشد؟..
الف(.داشتن.نگرش.صحیح.تربیتی.و.اعمال.آن.در.عرصه.تربیت
ب(.داشتن.اطالعات.کافی.و.توسعه.معلومات.متناسب.با.زمان

ج(.داشتن.اطالعات.اجمالی.درباره.علوم.طبیعی،.اجتماعی،.سیاسی.و...
د(.داشتن.معلومات.جامع.و.کافی.در.رشته.مورد.تخصصی.خود

7ـ.معلمی.که.دانســته..های.خود.را.به.طور.شایســته.در.عرصه.عمل،.یعنی.درآموختن.و.هدایت.دانش..آموزان.به.کار.
)نیمسال اول 90-91( می..گیرد،.دارای.چه.نوع.معلوماتی.است؟..

د(.عمومی ج(.فنی.. ب(.حرفه..ای. الف(.تخصصی.
8ـ.این.مربی.تربیتی.معتقد.اســت.که.خوب.گوش.دادن.و.لذت.بــردن.از.آن،.الزمه.ایجاد.روابط.متقابل.بین.معلم.و.
)نیمسال دوم 83-84( دانش..آموز.است؟..

د(.بوالو ج(.فیخته.. ب(.کارل.راجرز. الف(.پائولو.فریره..
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آزمون لوا  لتف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

)نیمسال اول 90-91( 9ـ.کارل.راجرز.برای.برقراری.مناسبات.صحیح.انسانی،.چه.مواردی.را.پیشنهاد.می..کند؟..
الف(.تسلط.بر.بیان،.فهم.دیگران.از.مطالب.ما.و.واقعی.بودن.ارتباط

ب(.عشق.ورزیدن.به.آدمیان،.ایمان.قوی.و.فروتنی
ج(.آرامش،.احساس.و.ادراک.گفته.های.دیگران

د(.گوش.دادن.به.صحبت.های.دیگران،.گوش.دادن.دیگران.به.صحبت.های.ما.و.واقعی.بودن
10ـ.بهترین.وسیله.رسیدن.هر.جامعه..ای.به.غایات.و.هدف.های.آموزش.و.پرورش،.کدام.گزینه.است؟.

د(.ارتباط ج(.معلم.. .ب(.یادگیرنده.. الف(.والدین..
11ـ.معلم.پس.از.کدام.مورد،.رکن.اساسی.آموزش.و.پرورش.است؟.

د(.یادگیری ج(.دانش..آموز.. ب(.معلومات. الف(.ارتباط..
12ـ.استعداد.درک.معانی،.سازش.با.موقعیت.و.حل.مشکالت،.تعریف.کدام.گزینه.زیر.است؟.

د(.سن.عقلی ج(.سن.تقویمی.. ب(.هوش. الف(.یادگیری.
13ـ.دید.و.اعتقاد.فلسفی.معلم.درباره....................،.نوع.روابط.وی.با.دیگران.را.پایه..ریزی.می..نماید..
د(.طبیعت.انسان ج(.طبیعت.. ب(.یادگیرنده. الف(.یادگیری..

14ـ.فرموده.پیامبر.مبنی.بر.طرفداری.مسلمان.از.حق،.حتی.اگر.به.ضررش.باشد،.در.ارتباط.با.کدام.گزینه.زیر.می.باشد؟
الف(.روابط.و.مناسبات.میان.معلم.و.دانش..آموز
ب(.روابط.و.مناسبات.میان.دانش..آموز.و.والدین

ج(.روابط.و.مناسبات.معلم.با.همکاران.و.اولیاء.دانش..آموز
.د(.گوش.دادن.به.صحبت.های.دیگران

15ـ.این.جمله.»بدون..گفت.و.شنود،.ارتباطی.به.وجود.نمی..آید.و.بدون.ارتباط،.هیچ.تربیت.راستینی.نمی..تواند.وجود.
داشته.باشد«،.از.کدام.اندیشمند.است؟.

د(.پیاژه ج(.دکرولی. .ب(.فریره.. الف(.راجرز..
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مقدمه

.برخی.از.فعالیت..های.انســان،.مجموعه..ای.از.اعمال.را.شامل.می..شود،.مانند.باغبانی،.که.شامل:.فعالیت..های.
بیل.زدن،.شیار.کردن.زمین،.آب.دادن.و....می..شود.

.آموزش.و.پرورش.نیز.چون.شامل.مجموعه..ای.از.فعالیت..هاست،.شبیه.باغبانی.می.باشد،.اما.انتزاعی.تر.است..

در.این.مجموعه،.فعالیت..های.مرتبط.آموزش.و.پرورش.در.هدف.رسیدن.به.انسان.فرهیخته.سهیم.هستند..

عمده..تریــن.کارهایی.که.در.آموزش.و.پرورش.صورت.می.گیرد،.یاد.گرفتن.و.یاد.دادن.اســت،.که.در.ادامه.
تحت.عنوان.یادگیری.و.تدریس.توضیح.خواهیم.داد.

1- مفهوم یادگیری
.آموزش.و.پرورش.باید.متضمن.یادگیری.باشد،.آموزش.و.پرورشی.که.به.هیچ.نوع.تغییر.و.تحولی.در.رفتار،.

یعنی.یادگیری.نینجامد،.آموزش.و.پرورش.نیست.

 نکتـه

یادگیری را به وجود آمدن تغییر و تحول در رفتار، تفسیر کرده  اند.
*

.هرگونه تغییر در رفتار مانند تغییرات ناشی از فرآیندهای طبیعی بدن: پختگی.و.بلوغ،.یادگیری.محسوب.
نمی.شوند.و.از.فرآیندهای.آموزش.و.پروش.نیز.به.حساب.نمی.آیند.

جدول 1-8

شرایط.محسوب.شدن.هر.فعالیت.به.عنوان.یادگیری.و.در.نظرگرفتن.آن.در.آموزش.و.پرورش

کسب.تسلط

فرآیند.یادگیری.همیشــه.با.کســب.مهارت.و.تسلط،.که.با.پیشرفت.درکاری.همراه.می.شود،.تصدیق.شده.است،.

زمانی.می.توانیم.بگوییم،.یاد.گرفتیم.که.به.اندازه.معینی،.به.توانایی.انجام.دادن.کاری.دســت.پیدا.کرده.باشیم،.

مثل.دانســتن.چیزی.یا.یادگرفتن.مهارتی،.چون.این.یادگیری.در.حد.و.اندازه..های.مختلف.اســت..یادگیری.نیز.

دارای.انواع.گوناگون.و.متعددی.می.باشــد،.مانند:.درجات.مختلف.خواندن،.نوشتن،.مراقبت.کردن،.رسم.کردن،.
طراحی.کردن.و.انجام.حرکات.بدنی.

تجربه

کسب.تسلط.برای.فعالیت.های.یادگیری.کافی.نیست،.زیرا.برخی.تغییرات.مانند.تغییر.و.تحول.بلوغ،.باعث.ایجاد.
مهارت.هایی.در.فرد.می.شود،.اما.حاصل.تجربه.خود.شخص.نیستند.

روانشناسان.تغییر.در.رفتار.)یادگیری(.را،.دستیابی.به.مهارت..ها.در.نتیجه.تجربه.خود.شخص.می..دانند.و.اصطالح.
یادگیری.را.برای.هرگونه.تغییر.رفتاری.که.از.تغییر.و.تحوالت.طبیعی.رشد.فرد.ناشی.نمی.گردد،.به.کار.می..برند.
تعریف.هیلگارد.و.مارکویز.از.یادگیری:.یادگیری،.یعنی.ایجاد.تغییر.کم.و.بیش.دائمی.در.رفتار.بالقوه.یادگیرنده،.
مشــروط.بر.اینکه.این.تغییر.بر.اثر.تجربه.رخ.داده.باشــد،.نه.اینکه.حاصل.عواملی.هم.چون؛.خستگی،.استعمال.

داروهای.مخدر.و.تغییرات.ناشی.از.بلوغ.باشد.

..آموزش.و.
پرورش.و.
یادگیری

گرچــه.تمامی.فرآیندهای.آموزش.و.پرورش،.فرآیندهای.یادگیری.هســتند،.اما.همــه.ی.فرآیندهای.یادگیری،.
فرآیندهای.آموزش.و.پرورش.محسوب.نمی.شود.

مالک.ارزشــی.فرآیندهای.تربیتی.ایجاب.می..کند.تا.این.فرآیندها،.دارای.بازده.ارزشــمندی.باشند..از.همین.رو.

برخی.فعالیت..ها.که.صرفاً.می..توان.آن.ها.را.یاد.گرفت.و.یا.یاد.داد.را.)مانند:.انحراف.جنسی.و.تکان.دادن.گوش(.
باید.از.فعالیت..های.آموزش.و.پرورش.جدا.نمود.
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سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 94-95( 1ـ.در.فرآیندهای.آموزش.و.پرورش،.در.چه.صورتی.می..توان.گفت.که.یادگیری.حاصل.شده.است؟.
الف(.محتوای.مطالب.موردنظر.به.طور.کامل.تدریس.شود.

ب(.سنجش.آغازین.و.ارزشیابی.مناسبی،.از.محتوای.تدریس.شده.به.عمل.آید.
ج(.مناسبات.صحیح.و.روابط.متقابل.واقعی.میان.معلم.و.شاگرد.برقرار.گردد.

د(.تغییر.و.تحولی.در.رفتار.دانش..آموزان.به.وجود.آید.
2ـ.هیلگاردومارکویز،.کدام.یک.از.عوامل.تغییر.رفتاری.زیر.را،.در.تعریف.یادگیری.مورد.توجه.قرار.می.دهند؟..)نیمسال اول 93-94(

د(.تحوالت.طبیعی.رشد ج(.تجربه.. ب(.استعمال.داروی.مخدر. الف(.خستگی.
3ـ.آموزش.و.پرورش.و.تدریس.را.از.این.نظر.که.مجموعه..ای.از.فعالیت..های.گوناگون.مرتبط.به.هم.می.باشد،.به.کدام..یک.

)نیمسال اول 93-94( از.موارد.زیر.تشبیه.می..کنند؟..
د(.باغبانی ج(.نقاشی.. ب(.مهندسی. الف(.طبابت..

)نیمسال دوم 86-87( 4ـ.در.رابطه.با.یادگیری،.کدام.گزینه.صحیح.است؟..
الف(.هر.فرآیند.یادگیری.فرآیند.آموزشی.و.پرورشی.نیز.می.باشد.

ب(.همه.فرآیندهای.آموزشی.و.پرورشی،.فرآیندهای.یادگیری.هستند.
ج(.بروز.هرگونه.تغییر.در.رفتار.آدمی.را.می..توان.یادگیری.نامید.

د(.رسیدن.به.مرحله.پختگی.و.بلوغ،.اولین.قدم.در.یادگیری.است
)نیمسال اول 88-89( 5ـ.ایجاد.تغییرات.کم.و.بیش.در.رفتار.بالقوه.یادگیرنده.در.اثر.تجربه.را،..................می.نامند...

د(.تدریس ج(.یادگیری.. .ب(.رشد.. الف(.آموزش.و.پرورش..

2- مفهوم تدریس

 نکتـه

فرآیندهای آموزش و پرورش، عالوه بر یادگیری، شامل تدریس هم می  شوند.
*

.آموزش.و.پرورش،.می.تواند.بدون.تدریس.نیز.صورت.گیرد..از.همین.رو.برخی.معتقدند.که.آموزش.و.پرورش.

واقعی،.مســتقل.عمل.کردن.است..بدین.معنا.که.فرد.بدون.آموزش.دیدن.از.کسی،.چیزهایی.را.بیاموزد.و.
به.طور.مستقل.به.کار.بندد.

.انواع.گوناگونی.از.یادگیری.بدون.تدریس.وجود.دارد،.مانند:.یادگیری.ارشادی.

5..ج4..ب3..د2..ج1..د
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 نکتـه

اگر موقعیت یادگیری به طرز روشــنی به وسیله معلم تنظیم شــود، بیشتر چیزها سریع  تر و مطمئن  تر یاد گرفته 
می  شود. اما شاید تصور شود، یادگیری و آموزش و پرورش، مستلزم تدریس هستند. *

.در.آموزش.و.پرورش.به.یادگیری،.بیش.از.تدریس.توجه.شده.است..بر.این.اساس.در.آموزش.و.پرورش،.یادگیری.

ضروری.و.بسیار.مهم.می..باشد،.در.صورتی.که.تدریس.استلزام.چندانی.ندارد،.همین.تأکید.بسیار.بر.یادگیری.و.

بی.توجهی.به.تدریس،.باعث.شده.است.که.یادگیری.چیزهایی.که.برای.رسیدن.به.هدف.های.آموزش.و.پرورش.
ضروری.هستند،.مورد.توجه.قرار.نگیرد.و.تحصیل.آموزشگاهی،.مسیر.طبیعی.و.مطلوب.خود.را.طی.نکند.

.هســته.مرکزی.هدف.های.آموزش.و.پرورش.را،.انواع.معرفت.نظام.یافته.و.مهارت..هایی.تشکیل.می.دهند.که.در.

قالب.اشــکال.گوناگون.تجارب.عینی.و.واقعی.مطرح.می..شوند..دســتیابی.به.این.مهارت.ها.که.هدف.آموزش.و.
پرورش.است،.زمانی.میسر.می.شود.که.این.معرفت.ها.به.صورت.سنجیده.و.منظم.برای.یادگیرندگان.عرضه.شوند.

 نکتـه

در راستای عرضه منظم و منسجم مهارت و معرفت  ها به یادگیرندگان، تدریس یکی از مهم ترین وظایف مدارس می باشد.
*

.نهادها.و.افرادی.که.به.امر.تدریس.بی.توجه.هســتند،.زیر.سؤال.قرار.می.گیرند.و.به.سختی.می.توانند.عنوان.
مدرسه.را.حفظ.نمایند.

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

1ـ.چه.عاملی.سبب.می..شود.تا.فرآیندهای.تربیتی،.دارای.بازده.ارزشمندی.باشند؟.
د(.مالک.یادگیری ج(.مالک.قانونی.. ب(.مالک.ارزشی. الف(.مالک.اخالقی..

2ـ.کدام.نوع.یادگیری،.از.انواع.یادگیری.بدون.تدریس.می..باشد؟.
د(.یادگیری.ضمنی ج(.یادگیری.ارشادی.. ب(.یادگیری.مالکی. الف(.یادگیری.اخالقی.

3ـ.کدام.گزینه،.هسته.مرکزی.هدف.های.آموزش.و.پرورش.می.باشد؟
ب(.ارائه.سنجیده.و.منظم.معرفت..ها الف(.انواع.معرفت.نظام.یافته.و.مهارت..ها.
د(.میل.به.خودنمایی.و.اظهار.وجود . ج(.تدریس.و.یادگیری.

4ـ.آموزش.و.پرورش،.عالوه.بر.یادگیری.شامل.کدام..یک.از.مفاهیم.زیر.می..گردد؟.
د(.معلم ج(.تدریس. ب(.دانش..آموز. الف(.ارزیابی..

5ـ.کدام.گزینه.صحیح.نمی.باشد؟
الف(.یادگیری.و.آموزش،.جدای.از.یکدیگر.هستند.

ب(.آموزش.و.پرورش.واقعی،.مستقل.عمل.کردن.می.باشد.
ج(.تمامی.فرآیندهای.یادگیری،.آموزش.و.پرورش.محسوب.نمی..شوند.

د(.برای.عرضه.منسجم.و.منظم.مهارت..ها.به.یادگیرندگان،.تدریس.یکی.از.ضروری.ترین.فعالیت.ها.می.باشد.

5..الف4..ج3..الف2..ج1..ب
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ویژگی  های مفهوم تدریس

.تدریس.مانند.باغبانی.شــامل.فعالیت..های.گوناگونی.اســت.و.تنها.یک.فعالیت.را.شامل.نمی.شود..جرج.نلر.

)در..کتاب.آشنایی.با.مفاهیم.آموزش.و.پرورش(.درباره.مفهوم.تدریس.می..گوید:.»معلم.درحین.تدریس،.به.

سخن.گفتن.و.حرف.زدن،.به.قصد.واداشتن.شاگردان.به.یادگیری.می..پردازد.و.توصیف،.توضیح.و.ارزشیابی.
معلم،.همگی.در.این.جهت.است.تا.شاگرد.را.وادار.به.یادگیری.نماید«.

الف( قصد فراهم کردن موجبات یادگیری
.مشــخصه.ی.برجســته.معمولی.تدریس،.این.اســت.که.تمامی.فعالیت.ها،.با.هــدف.فراهم.کردن.موجبات.

یادگیری.و.وادار.کردن.یادگیرندگان.به.یادگیری.می.باشد.
.تدریس.به.این.معنا.نیســت.که.هرکسی.لزوماً،.چیزی.را.یاد.می.گیرد،.بلکه.اشاره.به.آن.دارد.که.معلم.قصد.

دارد.تا.عوامل.و.موجبات.یادگیری.را.فراهم.نماید.

 نکتـه

تدریس در واقع فعالیتی به قصد معین اســت، که هدف آن فراهم کردن موجبات یادگیری و وادارکردن شاگردان 
به یادگیری می باشد. *

.تدریس.را.نباید.تنها.به.روش..های.سنتی.)گفتاری(.عرضه.نمود،.زیرا.تدریس.عبارت.است.از.فعالیتی.که.با.
انواع.یادگیری.مطلوب.مطابقت.داشته.باشد.

 نکتـه

برنامه ریزی و تنظیم فرصت  های یادگیری، بهترین نوع بیانگر معنای اصطالح تدریس می باشد.
*

.تحقیق،.اکتشــاف،.پژوهش،.آزمایش.و.خطا،.نمی..توانند.به.طورکلی.تحصیل.آموزشگاهی.را.تشکیل.دهند،.

اما.معلم.می.تواند.از.آنها.در.تدریس.اســتفاده.کند..گرچه.روش..های.تحقیق.و.اکتشاف،.بهترین.و.مؤثرترین.
روش.یادگیری.است،.اما.بایستی.توجه.داشت.که.راه.و.روش..های.دیگری.نیز.برای.یادگیری.وجود.دارد.

ب( مشخص کردن آنچه که باید آموخته شود
دو.حالتی.که.برای.یادگیری.ضروری.اند:

1-.چیزی.که.باید.یاد.گرفته.شود................2-.فرآیند.یادگیری

.کســی.که.بخواهد.فعالیت.های.مبتنی.بر.مقصودش.ثمربخش.باشد،.بایستی.آن.چیزی.را.که.قرار.است.یاد.
گرفته.شود.را،.به.روشنی.مشخص.نماید.

.لــزوم.نشــان.دادن.و.توضیح.محتوای.موردنظر.بــرای.یادگیری،.فعالیت..های.ضــروری.تدریس.را.از.اغلب.
فعالیت..های.غیرضروری.متمایز.می..کند.
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شرایط ایده  آل و انگیزش بیرونی برای تدریس، نه الزمند و نه کافی می باشند.
*

پ( در نظر گرفتن وضع شناختی یادگیرنده
.عدم.توجه.به.آنچه.که.برای.کودکان.قابل.درک.و.فهم.می..باشــد،.باعث.می..شود.که.تمامی.فعالیت.ها.خارج.

از.حوزه.تدریس.به.حساب.آیند.
.در.شــیوه..های.سنتی،.معلمان.بیشتر.به.بیان.صحیح.آنچه.که.باید.یاد.گرفته.شود،.توجه.دارند..در.صورتی.
که.در.شیوه..های.پیشرفته.بر.ضرورت.اینکه.کار.معلمان.و.تدریس.باید،.منطبق.با.وضع.شناختی.دانش..آموز.

باشد،.تأکید.می.گردد.

 نکتـه

در کالس های ابتدایی، به محسوسات بیشتر از معقوالت تأکید دارند.
*

سه.شرط.ضروری.که.به.عنوان.هسته.مرکزی.فعالیت.تدریس.محسوب.می.گردد:

1-.فعالیت..های.تدریس،.بایستی.مبتنی.بر.مقصود.و.منظوری.باشند؛
2-.بیان.کننده.و.یا.نشانگر.آن.چیزی.باشند.که.قرار.است،.یاد.گرفته.شود؛

3-.به.طریقی.باید.نشان..دهنده.این.باشند،.که.چیزهای.یادگرفتنی.قابل.فهم.و.مطابق.با.توانایی..های.یادگیرنده.هستند.

 نکتـه

اولین قدم در تدریس مبتنی برمقصود، طراحی ســنجیده و تنظیم آگاهانه فعالیت  ها به شکلی که دیگران بایستی 
یاد بگیرند، تعریف شده است. *

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 94-95( 1ـ.کدام.گزینه.زیر،.عبارت.است.از.فعالیتی.که.با.انواع.یادگیری.مطلوب.مطابقت.داشته.باشد؟.

د(.استدالل ج(.تربیت.. ب(.تدریس. الف(.راهنمایی..

)نیمسال اول 94-95( 2ـ.کدام..یک.از.موارد.زیر،.با.توجه.به.انواع.یادگیری.موردنظر.تعیین.می..شوند؟..

ب(.انواع.مفاهیم.و.حقایق.وابسته . الف(.انواع.برنامه..های.آموزشی.

د(.انواع.روش..های.ارزشیابی . ج(.انواع.رویه..های.تدریس.

2..ج1..ب
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)نیمسال اول 92-93( 3ـ.کدام.گزینه،.شرط.ضروری.و.به.عنوان.هسته.مرکزی.فعالیت.تدریس.پیشنهاد.شده.است؟..
الف(.فعالیت..های.تدریس،.باید.بر.مقصود.و.منظوری.مبتنی.باشد.

ب(.تدریس،.یکی.از.مهم..ترین.وظایف.مدارس.است.
ج(.بدون.تدریس،.یادگیری.به.وجود.نمی..آید.

د(.تدریس.تنها.فعالیتی.است.که.به.وسیله.آن،.مفاهیم.و.مهارت..ها.به.یادگیرنده.منتقل.می..شود.
)نیمسال دوم 86-87( 4ـ.در.شیوه..های.پیشرفته.تدریس.معلمان،.به.چه.مواردی.بیشتر.تأکید.می..شود؟..

ب(.عرضه.مطالب.و.مواد.یادگرفتنی.به.صورت.گفتاری الف(.بیان.صریح.آنچه.باید.یاد.گرفته.شود..
.د(.مطابقت.تدریس.با.وضع.شناختی.دانش..آموزان ج(.توجه.بیشتر.به.معقوالت.در.کالس..های.ابتدایی.

5ـ.کدام.گزینه،.اولین.قدم.در.تدریس.مبتنی.بر.مقصود.می..باشد؟.
الف(.طراحی.سنجیده.فعالیت.ها،.به.شکلی.که.دیگران.بایستی.یاد.بگیرند.

ب(.ارزشیابی.کودک
ج(.تعیین.سطح.شناختی

د(.تأکید.بر.محسوسات.به.جای.معقوالت

ت( مشخص کردن محتوا و روش  ها
اولین.مالحظه.فلسفه.در.برنامه..ریزی.فعالیت..های.تدریس،.مشخص.کردن.تمامی.موارد.زیر.می..باشد:

1-.مشخص.کردن.هدف.های.آموزشی؛
2-.مشخص.موضوع.و.محتوایی.که.برای.رسیدن.به.هدف.ها.ضروری.هستند؛

3-.مشخص.کردن.روش.یا.شکل.ارائه.محتوا.

.باید.این.موارد.را.در.نظر.داشت.که.صرفاً.انتخاب.هدف،.به.معنای.انتخاب.سنجیده.محتوا.و.روش.ارائه.نمی.باشد.
.در.برنامه.ریزی.آموزشی،.بایستی.به.توالی.تدریس.و.اهمیت.ترتیب.قضایای.معرفتی.توجه.کرد.

.الگوی.هدف.ها.و.پیشــرفت.تحصیلی.را.نباید،.با.الگوی.وسایل.اشتباه.گرفت..گرچه.افرادی.مانند.کلبرگ.و.

پیاژه.ادعا.می..کنند.که.اهمیت.توالی.در.یادگیری.مفاهیم.طبقه..بندی.شده.را.درک.می.کنند،.اما.اگر.تأکید.
بیش.از.حدی.بر.این.توالی.و.تحلیل.نماییم،.خود.مانعی.در.تدریس.محسوب.می.شود.

3- فعالیت  های ویژه تدریس و یادگیری
.انتخــاب.رویه..های.مربوط.بــه.تدریس.و.یادگیری.)مانند:.الگوهای.فعال.و.عملی.درقالب.اکتشــاف،.تجربه.
کردن.و.حل.مســأله.یا.الگوهای.مباحثه..ای.و.گفتاری.در.قالب.آموزش..های.انفرادی،.ماشــین.های.آموزشی.
و.رســانه.های.تصویری(،.به.عواملی.مانند:.هدف.های.آموزشــی،.نوع.محتوا.و.انتظار.تسلط.یاد.گرفته.شده.

یادگیرندگان.بستگی.دارد.

5..الف4..د3..الف
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 نکتـه

انواعرویههایتدریس،باتوجهبهانواعیادگیریموردنظرتعیینمیشود.
*

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال دوم 92-93( 1ـ	اولین	مالحظه	فلسفی،	در	برنامه		ریزی	فعالیت		های	آموزشی	کدام	است؟		
ب( تعیین محتوا الف( مشخص کردن هدف های آموزشی 

د( تعیین شکل ارائه ج( مشخص کردن روش  ها  
2ـ	انواع	رویه		های	تدریس،	با	توجه	به	انواع	....................	تعیین	می		شود.	

د( ارزیابی ج( روش  ها   ب( دانش  آموزان  الف( یادگیری 
3ـ	کدام	گزینه	صحیح	می		باشد؟	

الف( الگوهای هدف، برابر با الگوهای وسایل می  باشد.
ب( انتخاب هدف، نوع محتوا و روش را مشخص می  کند.

ج( انواع رویه تدریس، با توجه به انواع دانش  آموزان انتخاب می  شود.
د( پیاژه به کشف توالی یادگیری مفاهیم طبقه  بندی شده دست یافت.

4ـ	کدام	گزینه،	جزء	الگوهای	فعال	و	عملی	تدریس	می		باشد؟	
د( آموزش انفرادی ج( حل مسأله  الف( ماشین آموزشی  ب( رسانه  ها 

5ـ	کدام	گزینه	زیر،	با	سایرگزینه		ها	متفاوت	می		باشد؟	
د( تجربه کردن ج( اکتشاف  الف( آموزش انفرادی   ب( حل مسأله  

5. الف4. ج3. د2. الف1. الف
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آزمون لوا  صتف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

)نیمسال دوم 92-93( 1ـ.کدام..یک.از.موارد.زیر،.در.تعریف.یادگیری.حائز.اهمیت.می..باشد؟..
د(.اراده ج(.دانش.. ب(.تجربه. الف(.عقل..

2ـ.یادگیری.ای.را.که.بتوان.آن.را.نتیجه.آموزش.و.پرورش.به.حساب.آورد،.از.نظر.منطقی.باید.دارای.چه.ویژگی.هایی.
)نیمسال دوم 91-92( باشد؟..

د(.دقت.و.تمرکز ج(.تداوم.و.پایداری.. ب(.تغییر.و.تکامل. الف(.کسب.تسلط.و.تجربه..
)نیمسال اول 90-91( 3ـ.در.خصوص.یادگیری.کدام.گزینه.صحیح.نمی.باشد؟.

الف(.کسب.تسلط،.برای.مشخص.کردن.یادگیری.کافی.است.
ب(.فرآیند.یادگیری،.همیشه.با.کسب.نوعی.تسلط.و.مهارت.درباره.چیزی.همراه.است.

ج(.فرآیندهای.آموزش.و.پرورش،.باید.متضمن.یادگیری.باشند.
د(.آموزش.و.پرورشی.که.به.تغییر.و.تحول.در.رفتار.نینجامد،.آموزش.و.پرورش.نیست.

4ـ.بنابر.تعریف.هیلــگارد.و.مارکویز.از.یادگیری،.کدام..یک.از.گزینه..های.زیر.از.مؤلفه.های.تعیین.کننده.در.این.تعریف.
)نیمسال دوم 88-89( نمی.باشد؟.

د(.بالقوه ج(.تغییر. ب(.تجربه. الف(.بلوغ..
)نیمسال اول 87-88( 5ـ.فرآیندهای.آموزش.و.پرورش.باید.متضمن....................باشند...

د(.کالس.درس ج(.ارزشیابی.. .ب(.تدریس. الف(.یادگیری..
6ـ.اولین.مالحظه.فلسفی.در.برنامه..ریزی.فعالیت..های.تدریس،.مشخص.کردن..........،............و...........می.باشد..)نیمسال اول 90-91(

الف(.برنامه..ریزی،.اجرا.و.ارزشیابی
ب(.دانش..آموزان،.معلم.و.محتوا

ج(.مشخص.کردن.هدف.های.آموزشی،.محتوا.و.روش.ارائه.محتوا
د(.مشخص.کردن.هدف.های.آموزشی،.محتوا.و.ارزشیابی

)نیمسال اول 87-88( 7ـ.در.روش..های.سنتی.تدریس،.معلمان.بیشتر.بر.چه.موردی.تأکید.می..کنند؟..
ب(.تأکید.بر.وضع.شناختی.دانش..آموزان الف(.تأکید.بر.محسوسات.به.جای.معقوالت.

د(.تأکید.بر.بیان.صریح.آنچه.که.باید.یاد.گرفته.شود. ج(.تأکید.برمعقوالت.به.جای.محسوسات.
8ـ.به.چه.جهت،.آموزش.و.پرورش.را.به.باغبانی.تشبیه.نموده..اند؟.

ب(.دربرگرفتن.مجموعه.ای.از.فعالیت.ها . الف(.ماهیت.یادگیری.
د(.نقش.یاددهنده . ج(.فلسفه.آموزشی.و.ارزشیابی.

9ـ.کدام.گزینه.را.می..توان.یادگیری.نامید؟.
د(.مراقبت.کردن ج(.خستگی. .ب(.بلوغ. الف(.فرآیندهای.طبیعی.بدن.
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آزمون لوا  صتف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

10ـ.چرا.فعالیت..هایی.مانند.تکان.دادن.گوش.را.بایستی،.از.فعالیت..های.آموزش.و.پرورش.جدا.نمود؟.
ب(.نداشتن.مالک.ارزشی . الف(.داشتن.مالک.ارزشی..

د(.نقش.مهم.ارزیابی.در.این.فعالیت..ها ج(.بدون.فلسفه.یادگیری.بودن..
11ـ.این.عبارت.»ســخن.گفتن،.توضیح.و.ارزشــیابی.معلم،.همگی.در.این.جهت.است.که.شاگرد.را.وادار.به.یادگیری.

نماید«،.از.کدام.اندیشمند.است؟.
د(.پیاژه ج(.جرج.نلر.. ب(.بوالو. الف(.کلبرگ..

12ـ.کدام.گزینه،.دو.حالت.ضروری.یادگیری.را.نشان.می..دهد؟.
ب(.فرآیند.یادگیری.و.چیزی.که.باید.یاد.گرفته.شود. . الف(.معلم.و.یادگیرنده.

د(.فلسفه.آموزش.و.محتوای.آموزش . ج(.ارزشیابی.و.محتوا.
13ـ.کدام.روش.ها،.به.ترتیب.از.الگوی.فعال.و.الگوی.مباحثه..ای.می..باشد؟.

ب(.اکتشاف.ـ.رسانه..های.تصویری . الف(.اکتشاف.ـ.حل.مسأله.
د(.گفتار.ـ.اکتشاف ج(.رسانه..های.تصویری.ـ.حل.مسأله.

14ـ.کدام.گزینه.از.حیث.تعریف.یادگیری،.با.دیگر.گزینه..ها.متفاوت.می..باشد؟.
ب(.تکان.دادن.الله.گوش . الف(.عالئم.مصرف.مواد.مخدر..

د(.رسم.کردن . ج(.انحرافات.جنسی...
15ـ.کدام.گزینه،.نشان.دهنده.مشخصه.برجسته.معمولی.تدریس.می..باشد؟.

الف(.ارزشیابی
ب(.ارائه.الگوهای.مباحثه..ای.در.جریان.آموزش

ج(.فراهم.آوردن.موجبات.یادگیری.و.وادار.کردن.یادگیرندگان.به.یادگیری
د(.ارزشیابی.و.محتوای.روش..های.تدریس

پاسخ نامه آزمون فصل هشتم

12345678سؤال
بدجالفالفالفالفبپاسخ
ـ9101112131415سؤال
ـجدببجبدپاسخ



فصلنهم
انضباط
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مقدمه

.تنبیه.و.انضباط،.با.حفظ.شرایط.نظم.در.مدرسه.ارتباط.دارند،.به.عقیده.ای،.تنبیه.یکی.از.مؤثرترین.عوامل.

به.وجودآورنده..ی.احساس.بیگانگی.نسبت.به.مقاصد.مدرسه.است.و.سبب.می.شود.که.دانش.آموزان،.آموزش.

و.پرورش.را.اجبار.و.تحمیلی.از.ســوی.بزرگســاالن.فرض.نمایند..اما.در.کل.تنبیه،.یکی.از.راه..های.ایجاد.
انضباط.در.مدارس.می..باشد.

مفهوم انضباط

 نکتـه

انضباط، از کلمه ضبط و به معنای خویشتن  داری و پیروی از قواعد می باشد.
*

.در.زبان.انگلیســی،.دیســیپلین.)Discipline(.به.جای.انضباط.به.کار.مــی..رود.که.از.فعل.Discere.به.
معنای.یاد.گرفتن.و.Disco.به.معنای.یاد.می..گیریم،.گرفته.شده.است.

.آموزش.و.پرورش،.ضرورتاً.مســتلزم.انضباط.اســت،.زیرا.آموزش.و.پرورش.متضمن.یادگیری.بوده.و.تمامی.
یادگیری..ها.نیز،.مستلزم.پیروی.از.قواعد،.یعنی.انضباط.می.باشند.

انواع انضباط

.بایســتی.میان.انضباط.شخصی.)انضباطی.که.شخص.آن.را.با.عالقه.و.طیب.خاطر.می..پذیرد(،.با.انضباطی.که.
دیگران.به.وی.تحمیل.می..کنند،.تمایز.قائل.شد،.زیرا.آزادی.و.انضباط.شخصی.ارتباط.بسیاری.با.یکدیگر.دارند.

جدول 1-9

انواع.انضباط

انضباط.شخصی

1-.انضباط.شــخصی،.یعنی.اینکه.فرد.قواعد.و.معیارهای.انجام.کاری.یا.دانســتن.چیزی.را.می.پذیرد.و.
مطابق.آن.ها.عمل.می.کند.

2-.انضبــاط.شــخصی.از.این.جهت.که.فرد.خود،.آن.را.می.پذیــرد.و.در.آن.نوعی.آزادی.وجود.دارد،.به.

لحاظ.تربیتی.مهم.اســت.و.به.عنوان.غایت.آموزش.و.پرورش.و.تربیت.محسوب.می.شود..در.رابطه.با.

انضباط.شــخصی.می.توان.به.مثال.هایی.هم.چون؛.مبادرت.دسته..جمعی.کودکان.برای.بازی،.مجذوب.

شدن.کودک.به.حیوانات.و.کارهای.ماشینی.و.سعی.در.دانستن.چرایی.و.چگونگی.آن.ها،.تصمیم.فرد.
به.رعایت.کردن.رژیم.غذایی.و.یادگیری.زبان.یک.کشور.بیگانه.برای.راحتی.در.آن.کشور.اشاره.کرد.
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ادامه جدول 1-9

انضباط.تحمیلی

1-.نقطه.مقابل.انضباط.شــخصی.اســت،.در.این.نوع.انضباط،.عامل.بیرونی.مانند.معلم.یا.والدین،.سبب.
تحمیل.انضباط.می..شوند.

2-.انجام.اعمالی.که.دیگران،.از.طریق.تحت.تأثیر.قرار.دادن.و.سوءاســتفاده.از.امیال.و.ترس.های.کودک.
می..خواهند.انجام.گیرد،.هسته.مرکزی.در.این.نوع.انضباط،.خارجی.بودن.)عامل.بیرونی(.می.باشد.

3-.در.این.نوع.انضباط،.حق.انتخاب.کودک.بسیار.کم.است.و.با.نوعی.پیشنهاد.مواجه.است.که.چاره..ای.
جز.قبول.آن.ندارد.

4-.رشوه.دادن.به.کودک،.)به.صورت.جایزه(.برای.یادگیری.رفتارهای.خاصی،.نیز.نوعی.انضباط.تحمیلی.
محسوب.می..شود.

انضباط.واسطه.ای

1-.در.این.نوع،.میان.گردن.نهادن.به.قوانین.و.میل.کودکی،.ارتباط.طبیعی.وجود.دارد.که.دارای.ارزش.

تربیتی.بسیاری.اســت؛.مانند.دانش.آموزی.که.علی.رغم.بی.توجهی.معلم،.رفتارهای.خاص.وی.را.الگو.

قــرار.می..دهد..در.این.حالت.کودک.برای.اینکه.معلم.را.خوشــحال.کند،.به.انجام.رفتار.و.الگوبرداری.

اقدام.نمی.کند.بلکه.به.علت.تحسین.و.سرمشق.قرار.دادن.معلم،.این.کار.را.انجام.می.دهد.که.این.امر،.
فرآیند.بسیار.مهمی.از.انتقال.آموزش.می.باشد.

2-.در.انضباط.تحمیلی.بین.خواســته.معلم.و.خواســته.کودک،.نوعی.ارتباط.مصنوعی.وجود.دارد.که.

کــودک.برای.پرهیز.از.درد.و.ســرزنش.و.تحقیر،.بــه.یادگیری.می.پردازد.و.نوعــی.نگرش.ابزاری.را.

یاد.می.گیرد.)یعنی.توســل.به.راه.های.نامعقول،.برای.حل.مشــکل(..مثال:.مورد.سرمشق.قرار.دادن.
»نوشته«.شخص.مورد.تحسین.

3-.انضبــاط.شــخصی،.فضایلی.مانند.یکپارچگی.و.شــجاعت.را.نیز.دربر.می.گیــرد،.زیرا.آن.ها.فضایلی.

هســتند.که.باید.در.مقابل.تمایالت.به.کار.روند،.در.واقع.انضباط.شخصی.تشکیل.دهنده.ی.آن.هاست.
نه.وسیله.ی.آن.ها.

4-.اغلب.اوقات،.علوم.)ریاضی،.فلســفه.و...(.دیسیپلین.نامیده.می.شوند.و.علت.این.نامیدن،.وادار.کردن.

یادگیرنده.به.پیرو.مقررات.بودن.می.باشــد.و.این.دیسیپلین،.)معرفت.نظام.یافته(.ساختار.آن.چیزی.

اســت.که.موضوع.هدف.آموزش.و.پرورش.قرار.می.گیرد..به.این.ترتیب.دیســیپلین.به.عنوان.هدف.و.
وسیله.آموزش.و.پرورش.مطرح.می.شود.

انضباط.به.معنای.

حفظ.نظم.و.مقررات

1-.منظور.از.انضباط.در.مدرســه،.به.وجود.آوردن.شــرایطی.از.نظم.و.ترتیب.اســت،.که.بدون.آن.هیچ.
چیزی.به.طور.مؤثر.آموخته.نمی.شود.

2-.نوع.نظم.و.ترتیب.مورد.انتظار،.بایستی.با.سن،.تعداد.کودکان،.چیزهایی.که.آموخته.می.شود،.میزان.
فضای.کالس.و....متناسب.باشد.

3-.حفظ.نظم.و.ترتیب.برای.آموزش.و.پرورش،.از.نظر.واژه.ای.و.مفهومی.)که.به.معنای.پیروی.از.قواعد.
است(.و.از.نظر.تجربی.و.کاربردی.)حفظ.شرایط.کلی.نظم(.ضروری.می.باشد.
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سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 94-95( 1ـ.کدام..یک.از.موارد.زیر،.انضباط.واسطه..ای.محسوب.می..شود؟..
الف(.زمانی.که.کودکان.به.یادگیری.قواعد.بازی.با.یکدیگر.مبادرت.می..ورزند.

ب(.هنگامی.که.کودک.مجذوب.اعمال.حیوانات.می..شود.و.می..خواهد.درباره.آنها.اطالعاتی.کسب.کند.
ج(.زمانی.که.والدین.از.کودک.می..خواهند،.که.آداب.غذا.خوردن.را.بیاموزد.

د(.هنگامی.که.کودک.رفتار.معلم.در.کالس.را.سرمشق.قرار.می..دهد.
2ـ.کدام.نوع.انضباط،.غایت.آموزش.و.پرورش.درنظر.گرفته.می..شود.و.هم.چنین.فضائلی.مانند.یکپارچگی.و.شجاعت.را.

)نیمسال اول 92-93( شامل.می..شود؟..
د(.گروهی ج(.تحمیلی.. ب(.واسطه..ای. الف(.شخصی.

3ـ.در.کدام..یک.از.انواع.انضباط،.میان.گردن.نهادن.به.قواعد.و.مقررات.و.آنچه.مورد.خواست.و.میل.کودک.است،.ارتباط.
)نیمسال دوم 91-92( طبیعی.وجود.دارد؟..

د(.به.معنای.حفظ.نظم ج(.واسطه..ای.. ب(.تحمیلی. الف(.شخصی..
4ـ.حفظ.شرایط.کلی.نظم،.کدام.منظور.نظم.و.ترتیب.را.می..رساند؟.

د(.اخالقی ج(.تجربی. .ب(.مفهومی. الف(.واژه..ای.
5ـ.رشوه.دادن.به.کودک.به.صورت.جایزه.برای.رفتاری.خاص.و.شجاعت،.به.ترتیب.از.کدام.نوع.انضباط.می..باشند؟

ب(.تحمیلی.ـ.شخصی . الف(.شخصی.ـ.تحمیلی..
د(.تحمیلی.ـ.واسطه..ای .. ج(.واسطه..ای.ـ.تحمیلی..

تنبیه

تنبیه.در.موارد.جدی،.دارای.سه.شرط.ضروری.است:

1-.اوالً.مستلزم.تحمیل.عمدی.درد.و.نوعی.اعمال.خشونت.است؛
2-.این.کار.باید،.به.عنوان.پیامد.نقض.مقررات.بر.متخلف.تحمیل.شود؛

3-.تحمیل.درد.و.اعمال.خشونت،.بایستی.از.سوی.افراد.صاحب.اقتدار.صورت.گیرد.

.اغلب.اوقات.تنبیه.با.انضباط.اشــتباه.گرفته.می.شــود،.زیرا.معلمین.و.والد.برای.برقراری.انضباط.به.تنبیه.

متوســل.می..شوند..در.صورتی.که.تنبیه.از.نظر.واژه.ای.و.مفهومی،.از.انضباط.متمایز.است.و.از.نظر.تجربی،.
به.معنای.حفظ.شرایط.نظم.و.ترتیب.است.

5..ب4..ج3..ج2..الف1..د
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 نکتـه

انضباط، از نظر مفهومی با شرط دوم تنبیه )یعنی تحمیل پیامد نقض مقررات(، ارتباط دارد.
*

 غرض از تنبیه، تحمیل درد به خاطر رفع اشتباه، نقض قواعد و برگرداندن فرد به راه صحیح است، اما اگر 
تنبیه در رابطه با مواردی به کار رود که هنوز کودک با آن ها آشنایی ندارد، تنبیه تلقی نمی شود.

 نکتـه

نقش اساسی تنبیه در مدرسه و اجتماع، اصالح خاطی و متخلف نیست، بلکه بازداشتن او از اعمال خالف است.
*

 اگر معلم بخواهد از تنبیه اســتفاده کند، باید به ناخوشایندی )دردآور بودن( و قابل پیش  بینی بودن تنبیه 
توجه کند.

 تنها دلیل موجه برای استفاده از تنبیه، نقش بازدارندگی آن است.
دو نتیجه تأسف  آور تنبیه بر روی افراد:

1- بیزار شدن از مقاصد مدرسه؛
2- تقویت این باور در کودک که مدرسه نهادی با اجبار و تحمیل می  باشد.

جدول 2-9

علل بی  انضباطی

علل روانی

زمانی که مقررات مدرســه با ویژگی  های ســنی دانش آموز متناســب نباشــد، می تواند وی را به ســوی 
بی انضباطی سوق دهد. نیازهایی هم چون:

1- میل به آزادی: هرگاه آزادی فرد گرفته شود، وی درصدد برهم زدن نظم و ترتیب برمی آید.

2- میل به بازی و حرکت: کودک در حال رشد، میل به حرکت و بازی دارد و نباید جلوی این میل گرفته 

شود تا کودک به بی انضباطی روی آورد.
3- میل به خودنمایی و اظهار وجود: انسان میل به کسب توجه و تحسین دارد و اگر این میل ارضا نشود، 

ممکن است دست به کارهای بی انضباط کننده بزند.
4- نفهمیدن مطالب درســی، زمانی که مطالب درسی با اســتعداد دانش  آموزان هماهنگ نباشد. ممکن 

است، دانش آموز را به بی انضباطی سوق دهد.

علل جسمانی
کودکان ضعیف و ناتوان بســیار کم  حوصله، زودرنج و زودجوش می  باشند. هم چنین کودکان دارای نقص 

جسمی، می  توانند انضباط مدرسه را زیر سؤال ببرند.

علل اجتماعی

مثل عوامل مربوط به آموزش و پرورش و یا خانواده.
عوامــل خانوادگی مانند: نحوه برخورد با فرزند، اختالف بین والــد و وضع اقتصادی می تواند کودک را به 

بی انضباطی سوق دهد.
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 نکتـه

آزادی و انضباط، نقیض و مخالف یکدیگر نیستند، بلکه وجود مقررات برای تعیین حدود آزادی افراد الزم و ضروری می باشد.
***

.هرگونه.مقررات.و.انضباطی.که.با.ویژگی..های.ســنی.دانش..آموزان.منطبق.نباشــد،.فاقد.ارزش.آموزشــی.و.

پرورشــی.اســت،.زیرا.انضباطی.که.مبتنی.بر.ترس.و.خشونت.باشــد،.قدرت.این.کار.و.خالقیت.کودک.را.
تضعیف.کرده.و.به.محض.از.بین.رفتن.عامل.ترس،.هرج.و.مرج.و.بی..انضباطی.دوباره.آشکار.می..شود.

سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم

)نیمسال اول 94-95( 1ـ.انضباط.از.نظر.مفهومی،.با.کدام..یک.از.شروط.ضروری.تنبیه.ارتباط.دارد؟..
الف(.مستلزم.تحمیل.عمدی.درد.و.الم.است.

ب(.این.کار.باید.به.عنوان.پیامد.نقض.قوانین.و.مقررات،.بر.فرد.خاطی.تحمیل.شود.
ج(.تحمیل.درد.و.الم.و.یا.اعمال.خشونت،.باید.از.طرف.فرد.صاحب.اقتدار.صورت.گیرد.

د(.این.امر.از.نظر.تجربی.یا.کاربردی،.برای.ایجاد.نظم.و.ترتیب.در.آموزش.و.پرورش.ضروری.می..باشد.
)نیمسال اول 93-94( 2ـ.از.نظر.تجربی،.تنبیه.به.چه.معنا.می.باشد؟..

ب(.تحمیل.عمدی.درد الف(.حفظ.شرایط.نظم.و.ترتیب.
د(.پذیرش.انضباط.با.طیب.خاطر . ج(.آگاه.کردن.

)نیمسال اول 93-94( 3ـ.علل.مربوط.به.آموزش.و.پرورش.یا.خانواده،.به.کدام.علل.بی..انضباطی.اشاره.دارد؟..
د(.علل.بیرونی ج(.علل.جسمانی.. ب(.علل.اجتماعی. الف(.علل.روانی..

)نیمسال دوم 92-93( 4ـ.میل.به.بازی.به.جزء.کدام.علل.بی..انضباطی.به.شمار.می..رود؟..
د(.فردی ج(.اجتماعی. ب(.جسمانی. الف(.روانی..

)نیمسال اول 92-93( 5ـ.به.طور.معمول،.والدین.و.معلمان.برای.برقراری.انضباط،.از.کدام.شیوه.استفاده.می.کنند؟..
د(.جریمه ج(.تنبیه.. .ب(.تهدید.. الف(.تشویق..

5..ج4..الف3..ب2..الف1..ب
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 ـ م اصچ ت س مهن لصف

آزمون مهن لصف
 )سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم( 

)نیمسال اول 92-93( 1ـ	کدام	گزینه	از	علل	روانی	بی	انضباطی،	محسوب	نمی		شود؟		
ب( میل به بازی و حرکت الف( میل به آزادی   

د( آموزش خانواده ج( نفهمیدن مطالب درسی   
)نیمسال دوم 90-91( 2ـ	یکی	از	مؤثرترین	عوامل	به	وجودآورنده		ی	احساس	بیگانگی	نسبت	به	مقاصد	مدرسه	چیست؟		

ب( جریمه کردن الف( محروم کردن  
د( انضباط رسمی ج( تنبیه کردن   

)نیمسال اول 90-91( 3ـ	میل	به	خودنمایی	و	اظهار	وجود،	جزء	کدام		یک	از	عوامل	بی		انضباطی	می	باشد؟		
ب( جسمانی الف( اجتماعی   

د( روانی ج( خانوادگی   
)نیمسال دوم 83-84( 4ـ	در	میان	انواع	انضباط،	کدام		یک	از	ارزش	تربیتی	بیشتری	برخوردار	است؟		

الف( انضباط واسطه  ای    ب( انضباط شخصی
د( انضباط به معنای نظم و مقررات ج( انضباط تحمیلی  

)نیمسال دوم 83-84( 5ـ	نقش	اساسی	تنبیه	در	مدرسه	و	اجتماع	چیست؟		
ب( تحمیل درد و جریمه، جهت انطباق فرد با قانون الف( اصالح فرد خاطی   

د( سوق دادن فرد به سمت رفتارهای مطلوب ج( بازداشتن فرد خاطی از اعمال خالف  
6ـ	اگر	بی		انضباطی	کودک	به	علت	اختالف	پدر	و	مادر	باشد،کدام	دسته	از	علل	بی		انضباطی	زیر	مطرح	می		گردد؟

)نیمسال دوم 83-84( 		
ب( جسمانی الف( روانی   

د( شخصی ج( اجتماعی   
)نیمسال دوم 83-84( 7ـ	کدام		یک	از	انواع	انضباط		ها،	ارتباط	نزدیکی	با	آزادی	دارد؟		

ب( انضباط واسطه  ای الف( انضباط شخصی  
د( انضباط به معنای حفظ نظم و مقررات ج( انضباط تحمیلی   

)نیمسال اول 87-88( 8ـ	کدام	گزینه	صحیح	می	باشد؟		
الف( در میان انواع انضباط، انضباط واسطه  ای دارای ارزش تربیتی بسیاری است.

ب( در انضباط تحمیلی میان آنچه کودک می  خواهد یاد بگیرد و آنچه معلم از او می  خواهد تا یاد بگیرد ارتباط طبیعی برقرار است.
ج( نفهمیدن مطالب معلم، جزء عوامل اجتماعی مؤثر در بروز بی  انضباطی است.

د( انضباط شخصی، نوعی مقابله با آزادی است.
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آزمون لوا ل ف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

9ـ.وضع.اقتصادی.و.میل.به.آزادی،.به.ترتیب.جزء.کدام.دسته.از.عوامل.بی..انضباطی.هستند؟.
ب(.اجتماعی.ـ.روانی . الف(.جسمانی.ـ.روانی.
د(.محیطی.ـ.روانی . ج(.خانوادگی.ـ.جسمانی..

10ـ.منطبق.نبودن.مطالب.درسی.با.ویژگی..های.سنی.دانش..آموزان،.جزء.کدام.دسته.از.عوامل.بی.انضباطی.محسوب.می.شود؟
د(.یادگیری ج(.اجتماعی.. .ب(.روانی. الف(.جسمانی..

11ـ.در.رابطه.با.آموزش.و.پرورش.و.انضباط،.کدام.گزینه.صحیح.است؟.
الف(.آموزش.و.پرورش،.متمایز.از.انضباط.است.

ب(.آموزش.و.پرورش،.به.صورت.اختیاری.از.انضباط.برخوردار.است.
ج(.آموزش.و.پرورش،.ضرورتاً.مستلزم.انضباط.است.
د(.آموزش.و.پرورش،.می..تواند.بدون.انضباط.باشد.

12ـ.در.کدام.نوع.انضباط،.فرد.در.واقع.با.پیشنهادی.روبه.رو.می.باشد.که.چاره.ای.جز.پذیرش.آن.ندارد؟
ب(.شخصی . الف(.تحمیلی.
د(.محیطی . ج(.اجتماعی..

13ـ.در.کدام.نوع.انضباط،.عامل.درونی.وجود.دارد.و.نقطه.مقابل.انضباط.شخصی.کدام.است؟.
ب(.شخصی.ـ.تحمیلی . الف(.شخصی.ـ.اجتماعی..
د(.شخصی.ـ.واسطه..ای . ج(.تحمیلی.ـ.واسطه..ای..

14ـ.در.انضباط.تحمیلی.و.واسطه..ای،.میان.خواسته..های.معلم.و.کودک،.به.ترتیب.ارتباط..................و....................وجود.دارد..
ب(.طبیعی.ـ.مصنوعی . الف(.مصنوعی.ـ.ساختگی..
د(.ساختگی.ـ.طبیعی . ج(.مصنوعی.ـ.طبیعی.

15ـ.کدام.گزینه.از.عوامل.بی..انضباطی.محسوب.نمی..شود؟
.ب(.جسمانی. . الف(.روانی..
د(.واسطه..ای . ج(.اجتماعی..

)نیمسال دوم 92-93( 16-.در.کدام.نوع.انضباط،.عامل.انضباط.خارجی.می.باشد؟..
ب(.شخصی . الف(.قانونی..
د(.واسطه..ای . ج(.تحمیلی..

)نیمسال دوم 92-93( 17-.کدام..یک.از.موارد.زیر.به.معنای.انضباط.اشاره.دارد؟..
ب(.پایداری.کردن . الف(.خویشتن..داری.
د(.احترام.گذاشتن . ج(.ضبط.کردن..
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 ـ ل چ لصف س لوا ل ف

آزمون لوا ل ف
 )سؤلالت پرتکرلر ص لحتمالی پایان ترم( 

18- زمانی که شــخص قواعد و معیارهایی را برای انجام کاری یا دانستن چیزی می پذیرد و مطابق آن عمل می کند، 
)نیمسال دوم 89-90( چه نوع انضباطی مطرح است؟  

ب( انضباط تحمیلی الف( انضباط شخصی   
د( انضباط خارجی ج( انضباط واسطه  ای   

19- یادگیری زبان یک کشور بیگانه، برای راحتی در آن کشور، به کدام نوع انضباط اشاره دارد؟
ب( انضباط روانی الف( انضباط شخصی  

د( انضباط واسطه ای ج( انضباط تحمیلی  
20- تصمیم فرد به رعایت رژیم غذایی، در کدام نوع انضباط جای می گیرد؟

د( بیرونی ج( شخصی   الف( واسطه  ای   ب( تحمیلی  

پاسخ نامه آزمون فصل نهم

12345678910سؤال
ببالفالفججالفدجدپاسخ
11121314151617181920سؤال
جالفالفالفجدجبالفجپاسخ
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آزمون مروری قسمت سوم و چهارم
 )سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم( 

)تابستان 94( 1ـ.قهرمان.دوستی،.در.کدام..یک.از.دوره..های.زیر.رایج.است؟..
ب(.دوره.بلوغ . الف(.دوره.کودکی.اول..

د(.دوره.کودکی.سوم . ج(.دوره.کودکی.دوم..
2ـ.توفیق.یا.شکســت.برنامه.و.فعالیت..های.آموزشی.و.پرورشی.هر.نظام.و.کشوری،.به.کدام.عنصر.در.نظام.آموزشی.
)نیمسال دوم 90-91( بستگی.دارد؟..

ب(.معلم . الف(.دانش..آموز.
د(.دیدگاه.برنامه..ریزان.درسی . ج(.مواد.درسی.

3ـ.بزرگ..ترین.سرمایه.و.مهم..ترین.عامل.که.در.تدریس.خوب.و.کسب.دانش،.معلم.را.یاری.می..کند،.کدام.است؟
)نیمسال دوم 90-91( ..

الف(.برخورداری.از.سالمت.جسمی.و.روانی.
ب(.برخورداری.از.استعدادها.و.قوای.ذهنی.نسبتاً.خوب

ج(.پای..بندی.به.ارزش..ها.و.اصول.انسانی.اجتماعی
د(.معلومات.فنی.و.حرفه..ای

4ـ.در.تحقیقی.که.دکتر.عالقه.بند.انجام.داده.اســت،.فرزندان.کدام..یک.از.طبقات.اجتماعی.زیر،.بیش.از.سایر.گروه.ها.
)نیمسال دوم 88-89( برای.معلم.شدن.عالقمندی.نشان.می..دهند؟..

د(.اصناف ج(.کارگران.. ب(.معلمان. الف(.پزشکان..
)نیمسال اول 92-93( 5ـ.تحقیقات.انجام.شده.درباره.ویژگی..های.شخصی.معلمان،.گویای.کدام.واقعیت.است؟..

الف(.دارای.ثبات.عاطفی.و.توانایی.سازگاری.بیشتر.با.مردم.هستند.
ب(.از.هوش.بسیار.باالیی.برخوردار.هستند.

ج(.حافظه.بسیار.قوی.دارند.
د(.با.جرأت.و.اعتماد.به.نفس.تدریس.می..کنند.

)تابستان 94( 6ـ.صفات.و.ویژگی..های.معلم.به.دو.دسته.کلی.تقسیم.شده..اند،.که.عبارتند.از:..
الف(.معلومات.عمومی.و.معلومات.فنی.و.حرفه..ای

ب(.ویژگی..های.شخصی.و.ویژگی..های.حرفه..ای.و.فنی
ج(.معلومات.عمومی.و.ویژگی..های.شخصی

د(.معلومات.تخصصی.و.معلومات.حرفه..ای
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 ـ ل چ لصف س لوا ل ف

آزمون مروری قسمت سوم و چهارم
 )سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم( 

7-.به.چه.دلیل.اغلب.اوقات،.تنبیه.با.انضباط.اشتباه.گرفته.می.شود؟

الف(.خاصیت.بازدارندگی.تنبیه

ب(.رابطه.متقابل.تنبیه.و.انضباط

ج(.رابطه.علی.و.معلولی.تنبیه.و.انضباط

د(.توسل.معلمان.و.والدین.به.تنبیه.برای.ایجاد.نظم
)نیمسال دوم 89-90( 8-.بر.مبنای.دیدگاه.کارل.راجرز،.کدام..یک.از.گزینه..های.زیر.صحیح.می.باشد؟..

الف(.در.یک.ارتباط،.بهتر.است.دیگران.به.حرف..های.ما.گوش.دهند.و.ما.را.با.اطرافیان.مقایسه.کنند.
ب(.برای.اینکه.دیگران.احساسات.ما.را.درک.کنند،.الزم.است.درباره.ما.قضاوت.کنند.

ج(.منظور.از.گوش.دادن،.عالوه.بر.شنیدن.کلمات،.شنیدن.صدای.گریه..های.درونی.گوینده.نیز.می.باشد.
د(.باید.معلمان.را.وادار.کرد،.تا.کودکان.را.از.صمیم.قلب.دوست.داشته.باشند.

9ـ.کسب.تسلط.برای.مشخص.کردن.یادگیری.کافی.نیست،.آن.چه.موردنظر.است،.تسلط.و.دستیابی.به.مهارت..هایی.
)نیمسال اول 92-93( است.که.حاصل.کدام.ویژگی.زیر.می.باشند؟.

د(.حافظه ج(.تجربه.. ب(.استعداد. الف(.عالقه..
)نیمسال دوم 89-90( 10ـ.در.تعریف.هیلگارد.از.یادگیری،.کدام.گزینه.صحیح.می.باشد؟..

الف(.یادگیری،.ایجاد.تغییر.دائم.رفتار.است.
ب(.یادگیری،.تغییر.در.رفتار.بالفعل.یادگیرنده.است.

ج(.یادگیری.می..تواند،.حاصل.عاملی.مانند.خستگی.باشد.
د(.یادگیری،.مشروط.به.تغییر.بر.اثر.تجربه.است.

11ـ.تغییرات.در.رفتار،.زمانی.یک.عامل.تربیتی.محســوب.می..شود.و.می.توان.آن.را.نتیجه.فرآیند.آموزش.و.پرورش.
)نیمسال دوم 83-84( دانست.که.دارای.دو.ویژگی...........و...........باشد..

د(.تجربه.و.تدریس ج(.تجربه.و.تسلط.. ب(.تسلط.و.رشد. الف(.پختگی.و.تمرین..
)نیمسال دوم 91-92( 12ـ.کدام..یک.از.انواع.انضباط،.به.معنای.غایت.تربیت.در.نظر.گرفته.شده.است؟..

د(.به.معنای.حفظ.نظم ج(.شخصی.. ب(.تحمیلی. الف(.واسطه..ای..
13ـ.زمانــی.که.کودک.می..خواهد،.درباره.چرایی.و.چگونگی.وجود.خدا.اطالعاتی.کســب.کند،.این.امر.جزء.چه.نوع.
)نیمسال اول 90-91( انضباطی.می..باشد؟..

د(.شخصی ج(.تحمیلی.. .ب(.واسطه..ای.. الف(.تکمیلی..
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آزمون مروری قسمت سوم و چهارم
 )سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم( 

)نیمسال اول 84-85( 14ـ.کدام..یک.از.انواع.انضباط،.فرآیند.بسیار.مهمی.از.انتقال.آموزشی.می.باشد.و.به.کدامین.دلیل؟.
الف(.شخصی،.زیرا.دانش..آموز.دارای.آزادی.است.

ب(.واسطه..ای،.زیرا.معلم.سرمشق.قرار.می..گیرد.
ج(.واسطه..ای،.زیرا.والدین.و.دیگران.واسطه.انضباط.هستند.

د(.تحمیلی،.زیرا.عامل.خارجی.و.خواست.معلم.در.آن..دخالت.دارد.

)نیمسال دوم 92-93( 15ـ.کدام.گزینه.درباره.تنبیه.صحیح.می.باشد؟.

الف(.تحمیل.عمدی،.دردی.است.که.پیامد.نقض.قانون.می.باشد.و.توسط.فرد.صاحب.اقتدار.صورت.می.گیرد.

ب(.مجازاتی.است.که.فرد.نسبت.به.درد.و.الم.آن.آگاهی.دارد.و.از.آن.گریزان.است.

ج(.جزای.فرد.متخلف،.برای.آنکه.به.قانون.احترام.بگذارد.

د(.درد.و.المی.است.که.توسط.مجری.قانون.و.بدون.گذشت.اعمال.می..شود.

16ـ.طبق.آنچه.در.کتاب.مطرح.شده،.ارضا.نشدن.میل.به.آزادی،.از.جمله.علل.و.اسباب.کدام.یک.از.علل.بی.انضباطی.

)نیمسال دوم 89-90( می.باشد؟..

د(.روانی ج(.فیزیولوژیک.. ب(.جسمانی. الف(.اجتماعی..

)نیمسال دوم 86-87( 17ـ.کدام..یک.از.انواع.انضباط،.با.آزادی.و.فضایل.یکپارچگی.و.شجاعت.ارتباط.دارد؟..

د(.حفظ.نظم.و.مقررات ج(.تحمیلی.. ب(.شخصی. الف(.واسطه..ای..

18ـ.تمایل.کودک.به.خودنمایی.و.اظهار.وجود،.از.جمله.دالیل............................بی..انضباطی.محسوب.می..شود.

)نیمسال اول 88-89( ..

د(.روانی.ـ.جسمانی ج(.اجتماعی.. .ب(.روانی.. الف(.جسمانی..

19ـ.هنگامی.که.دانش..آموز.به.دلیل.دریافت.تحسین.معلم.یا.سرزنش.قرار.دادن.او،.قوانین.مدرسه.را.رعایت.می..کند،.

)نیمسال اول 88-89( این.نوع.انضباط.را...................می.گویند...

د(.تنبیهی ج(.تحمیلی.. ب(.واسطه..ای. الف(.شخصی..

)نیمسال اول 87-88( 20ـ.درگیری.خانواده،.جزء.کدام.دسته.از.عوامل،.در.بروز.بی..انضباطی.کودک.محسوب.می..شود؟..

د(.علل.جسمانی ج(.علل.روانی.. ب(.علل.عاطفی. الف(.علل.اجتماعی.

21ـ.اولین.رکن.اساسی.آموزش.و.پرورش.........،.و.وسیله.رسیدن.جامعه.به.غایات.و.هدف.های.خود...........می.باشد.

د(.تدریس.ـ.دانش..آموز ج(.تدریس.ـ.یادگیری.. ب(.دانش..آموز.ـ.معلم. الف(.معلم.ـ.دانش..آموز..
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 ـ ل چ لصف س لوا ل ف

آزمون مروری قسمت سوم و چهارم
 )سؤاالت پرتکرار و احتمالی پایان ترم( 

22ـ.به.کارگیری.دانسته..های.معلم.در.عرصه.عمل.)یعنی.آموختن(.و.هدایت.دانش..آموزان،.مستلزم.معلومات...........می.باشد..

د(.شخصی ج(.حرفه..ای. ب(.اختصاصی. الف(.عمومی..

23ـ.از.دیدگاه.فریره،.الزمه.برقراری.گفت.و.شنود.میان.معلم.و.یادگیرنده،.کدام.گزینه.است؟.

ب(.عشق.ورزیدن.به.دیگران.و.فروتنی الف(.معلومات.عمومی.و.حرفه..ای..

د(.اعتقاد.به.خمیرمایه.شّر.انسان . ج(.شجاعت.و.پاکدامنی..

پاسخ نامه آزمون مروری قسمت سوم و چهارم

123456789101112سؤال
ججدججدالفالفجببجپاسخ
ـ1314151617181920212223سؤال
ـبجبالفبببدالفبدپاسخ
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1-.زمانی.که.یک.نفر.اقــدام.به.امر.تدریس.می..نماید،.گزاره..ها.و.دالیل.تربیتی.ممکن.اســت،.کدام..یک.از.موارد.زیر.را.
بی.اهمیت.نشان.دهد؟

2..همانندی.میان.دالیل.تربیتی.و.سایر.دالیل.موجود 1..نقش.انگیزه..های.ناخودآگاه.او..
4..دالیل.درونی.و.بیرونی.انتخاب.شغل.معلمی 3..شرایط.الزم.برای.دستیابی.به.فرصت..های.شغلی.دیگر.

2-.کدام..یک.از.مفاهیم.زیر،.تنها.درباره.انسان.به.کار.برده.می..شود؟
.4..تربیت.به.معنای.اخص 3..آموزش. 2..پرورش. 1..تربیت.به.معنای.اعم.

3-.در.کدام..یک.از.انواع.تعریف.آموزش.و.پرورش،.غالباً.اهداف.آموزش.و.پرورش.نیز،.در.خود.تعریف.مستتر.می..باشد؟
4..تعریف.برنامه..ای 3..تعریف.کاربردی.. .2..تعریف.دستوری. 1..تعریف.توصیفی..

4-.کدام.گزینه.زیر،.در.رابطه.با.کسانی.که.از.آموزش.و.پرورش.به.عنوان.دانش.کاربردی.دفاع.می..کنند،.ولی.می..کوشند.
آن.را.در.حوزه.واحدی.از.معرفت.بشری.معرفی.کنند،.صحیح.می.باشد؟

1..آنچه.را.به.نام.آموزش.و.پرورش.انجام.می..دهند،.در.ارتباط.با.رشد.انسان.آرمانی.و.فرهیخته.در.نظر.می..گیرند.
2..در.تبیین.فرایندهای.هم.خانواده.مؤثر.در.آموزش.و.پرورش،.توفیق.نمی..یابند.

3..کاربرد.اصول.به.عنوان.یک.دانش.را.با.کاربرد.اصول.درون.یک.دانش.اشتباه.می.گیرند.

4..به.طور.ناخودآگاه.و.غیرمنطقی،.خودشان.را.در.موقعیت.مخاطره.آمیزی.قرار.می..دهند.
5-.به.وسیله.کدام..یک.از.مالک..های.معرفت.نظام..یافته.مستقل،.دانش.پایه.محدود.می..شود.و.مورد.ارزشیابی.قرار.می..گیرد؟

2..سطح.انتزاع.مفاهیم. 1..سنخ.و.نمودهای.قوانین.اخالقی.
4..هدف.هایی.که.هر.دانش.پایه.دارد. 3..روش..های.تفکر.یا.استدالل.کردن..

6-.کدام..یک.از.روش..های.تفکر.یا.اســتدالل،.به.وسیله.فرایندهایی.مشخص.می..شود.که.برای.داوری.و.پیش..بینی.کردن.
پدیده..های.دنیای.مادی.به.کار.برده.می..شود؟

.4..تفکر.فلسفی 3..تفکر.منطقی.. 2..تفکر.علمی. 1..تفکر.ریاضی.
7-.کدام.گزینه.زیر،.درباره.هدف.های.آموزشی.و.پرورشی.صحیح.نمی.باشد؟

1..هدف.های.آموزشی.و.پرورشی.مدارس،.تنها.بخشی.از.لیست.عریض.و.طویل.هدف.های.پیشنهادی.گروه.ها.و.اقشار.مختلف.جامعه.است.
2..هدف.های.ذاتی.آموزشی.و.پرورشی،.اصول.در.حال.توسعه.راهنمای.مدارس.هستند.

3..با.هدف.های.ذاتی.آموزشی.و.پرورشی،.نمی..توان.در.یک.جامعه.معین.با.تعهدات.خاص.اخالقی،.کاری.انجام.داد.
4..هدف.های.آموزشی.و.پرورشی.از.خود.مدارس.نشأت.می..گیرند.و.از.این.طریق،.آن.ها.را.برای.مدارس.تعیین.می.کنند.
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8-.با.توجه.به.کدام.یک.از.موارد.ذیل،.تعیین.مراحل.رشد.تربیتی.)تحصیلی(.و.مشخصات.آن.ها،.متفاوت.خواهد.بود؟
2..مطالب.و.محتوای.فعالیتها.و.برنامه.های.درسی 1..ایده.ها.و.نظریه.های.تربیتی.متعدد.

4..پیش.بینی.پدیده.ها.و.روندهای.تربیتی 3..گوناگونی.هدف.ها.)بازده.نهایی(.
9-.کدام.گزینه.زیر،.درباره.نظریه.های.روان.شناختی.و.تربیتی.صحیح.می.باشد؟

1..داده.های.روان.شناختی،.به.عنوان.محدودیتهایی.در.مقابل.آنچه.یک.نظریه.تربیتی.به.طور.معناداری.تجویز.می.کند،.مطرح.می.شوند.
2..یک.نظریه.روان.شناختی،.کاماًل.تجویزی.است،.با.این.امید.که.به.صورت.تبیینی.درآید.

3..یک.نظریه.تربیتی،.برنامه.ای.را.توصیف.می.کند.که.بر.یک.محصول.نهایی.رهنمون.گردد.
4..کافی.است.که.بگوییم.یک.نظریه.تربیتی.کامال.تجویزی.است.

10-.یادآوری.کدام.یک.از.موارد.زیر.را.می.توان.سهم.غیر.مستقیم،.اما..مهم.نظریه.روان.شناختی.در.آموزش.و.پرورش.دانست؟
1..آموزش.و.پرورش.عالقه.خاص.بسیاری.به.تفکیک.و.توصیف.پدیده.های.روان.شناختی.ندارد.

2..هدف.آموزش.و.پرورش.این.است.که.به.صورت.یکی.از.رشته.های.علوم.و.یکی.از.ابعاد.نظریه.روان.شناختی.درآید.
3..بعد.رشدی.نظریه.تربیتی.به.طور.اساسی،.به.هنجارهای.توصیفی.در.آموزش.و.پرورش.مربوط.باشد.

4..فرایند.رشد.تربیتی،.شامل.گذشتن.از.مراحل.مختلف.به.صورت.کیفی.و.رسیدن.به.مرحله.کمال.)پختگی(.است.
11-.الکاینر،.برنامه.رشدی.را.متمم.کدام.گزینه.زیر.می.داند؟

2..برنامه.درسی.مدرسه . 1..ساختار.موضوع.درسی.
4..فرایند.یادگیری.و.رشد 3..استنتاج.تجربی.نظریه.رشدی.

12-.مجموعه.قضایا.و.احکام.نظری.که.بدون.استدالل.و.برهان،.در.علمی.پذیرفته.می.شوند.را.چه.می.نامند؟
4..اصول.مباینه 3..اصول.موضوعه. 2..اصول.کامله. 1..اصول.متعارفه.
13-.طبق.نظر.کدام.دانشمند.ذیل،.آموزش.و.پرورش.فرایند.تغییر.الگوهای.رفتار.افراد.می.باشد؟

4..دیویی 3..برودی. 2..تایلر. 1..پیاژه.
14-.درکتاب.منبع.این.درس،.نظرات.تافلر.درباره.انقالب.صنعتی،.به.منظور.بررســی.و.تبیین.کدام.یک.از.منابع.تعیین.

هدف.ها،.مورد.استفاده.قرار.گرفته.است؟
2..تغییرات.و.نیازهای.جامعه 1..اصحاب.علم.و.نویسندگان.کتابهای.درسی.
4..فلسفه.آموزش.و.پرورش 3..یادگیرندگان.و.نیازهای.آنان.
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15-.راه.دستیابی.به.هدف.های.آموزش.و.پرورش.چیست؟
4..نظارت.و.راهنمایی 3..تحلیل.منطقی. 2..فلسفه.تربیتی. 1..یادگیری.

16-.طبق.کدام.یک.از.اصول.هدف.های.آموزش.و.پرورش،.محیط.و.وسایل.الزم،.برای.آموزش.کودکان.و.جوانان.تدارک.
دیده.می.شود.تا.ایشان.بتوانند،.به.خویشتن.خویش.پی.ببرند؟
1..اصل.تأمین.رشد.زیستی.و.سازگاری.موجود.انسانی.در.برابر.محیط

2..اصل.کسب.موقعیت.اجتماعی.و.شغلی
3..اصل.توجه.به.استعدادها.و.شخصیت.فردی

4..اصل.معنویت.و.تربیت.روحی
17-.مطالعات.و.تحقیقات.ارزشــمند.کدام.دانشــمند،.درباره.رشــد.ذهنی.و.فعالیتهای.روانی،.ضمن.پیشرفت.دانش.

زیست.شناسی.و.روان.شناسی.به.آموزش.و.پرورش.جدید.جانی.تازه.بخشیده.است؟
4..پیاژه 3..فروید. 2..مونته.سوری. 1..دیویی.

18-.دانشمندان،.رشد.را.به.کدام.یک.از.دوره.های.ذیل.تقسیم.کرده.اند؟
4..نسبی.و.تدریجی 3..سازگاری.و.پویایی. 2..کمی.و.کیفی. 1..جهش.و.آرامش.

19-.طبق.نظر.دکتر.شکوهی.در.کتاب.»تربیت.و.مراحل.آن«،.دوره.طفولیت.کدام.یک.از.گزینه.های.زیر.را.شامل.می.شود؟
2..تولد.تا.دو.سالگی . 1..تولد.تا.هجده.ماهگی.
4..تولد.تا.سه.سالگی . 3..تولد.تا.سی.ماهگی.

20-.سومین.تغییرات.مهم.اندام.ها.و.دستگاه.های.بدن،.در.دوره.طفولیت.چیست؟
2..رشد.عضالت.اداری 1..رشد.دستگاه.گوارش.و.روییدن.دندان.های.شیری.

4..رشد.عضالت.دستگاه.های.صوتی 3..رشد.عضالت.حرکتی.و.راه.رفتن.
21-.کدام.یک.از.موارد.زیر،.در.ارتباط.با.رشد.جسمانی.در.دوره.اول.کودکی.صحیح.نمی.باشد؟

1..کودکان.در.این.دوره،.فوق.العاده.هستند.
2..در.این.دوره،.رشد.جسمانی.با.همان.سرعت.دوره.قبل.پیش.می.رود.

3..در.این.دوره،.کودکان.از.مهارتهای.بدنی.کامل.برخوردار.شده.اند.
4..کودکان.در.این.دوره،.به.خوبی.می.توانند.بدن.خود.را.کنترل.کنند.و.از.فعالیت.به.خاطر.فعالیت.لذت.ببرند.
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22-.کدام.یک.از.موارد.زیر،.نتیجه.هر.دو.عامل.یادگیری.و.رشد.بدنی.می.باشد؟
4..رشد.شخصیت 3..جامعه.پذیری. 2..تکامل.عواطف. 1..رشد.ذهنی.

23-.کودک.در.حدود.چند.سالگی.می.تواند،.ساده.ترین.شکل.روابط.بین.مفاهیم.را.دریابد؟
4..شش.سالگی 3..پنج.سالگی. 2..چهار.سالگی. 1..سه.سالگی.

24-.کدام.گزینه.زیر،.درباره.بازی.صحیح.نمی.باشد؟
1..بازی،.بزرگ.ترین.جلوه.حیات.دوره.کودکی.است.

2..بازی.در.تهیه.و.تدارک.مقدمات.زندگی.اجتماعی،.دخالت.تام.دارد.
3..به.عقیده.کالپارد،.مهم.ترین.اثر.بازی.آن.است.که.به.کودک.مجال.و.فرصت.می.دهد.تا.اظهار.شخصیت.کند.

4..بازی.تثبیت.تمایالت.است.و.گروس.آن.را.تمرین.عملیاتی.می.نامید.
25-.کدام.گزینه.زیر،.در.ارتباط.با.رشد.جسمانی.در.دوره.دوم.کودکی.صحیح.می.باشد؟

1..مرحله.دوم.این.دوره.را،.دوره.آرامش.یا.استراحت.نسبی.می.نامند.
2..در.مرحله.اول،.از.7.تا.9.سالگی،.رشد.و.تکامل.بدنی.نسبت.به.دوره.های.قبل.و.بعد.کندتر.و.آرام.تر.است.

3..در.مرحله.دوم،.از.9.تا.11.سالگی،.مجدداً.آهنگ.رشد.آرام.تر.می.شود.
4..در.مرحله.اول.و.در.7.سالگی،.رشد.مغز.به.حجم.نهایی.خود.می.رسد.و.از.این.به.بعد،.تغییرات.آن.بیشتر.جنبه.کمی.خواهد.داشت.

26-.ادراک.اجتماعی.کودک.از.چند.سالگی.به.بعد،.به.سرعت.رو.به.تکامل.می.رود؟
4..نه.سالگی 3..هشت.سالگی. 2..هفت.سالگی. 1..شش.سالگی.

27-.به.طور.کلی،.تفکر.کودک.در.دوره.دوم.کودکی.چگونه.است؟
4..انفعالی 3..انطباقی. 2..انضمامی. 1..انتزاعی.

28-.طبق.نظر.پیاژه،.گفتار.کودکان.در.دوره.دوم.کودکی.).از.7.و.8.سالگی(،.چه.حالتی.به.خود.می.گیرد؟
4..ترکیبی 3..اجتماعی.شده. 2..برانگیختگی. 1..خودمداری.

29-.در.دوره.نوجوانی،.تحمل.جسمی.و.روانی.نوجوان.چگونه.است؟
4..محدود 3..منطقی. 2..مطلوب. 1..درونی.

30-.در.نوجوان،.کدام.یک.از.موارد.زیر،.اغلب.اوقات.نتیجه.ترکیب.تنش.های.روانی،.عدم.تعادل.بیولوژیکی.و.خستگی.می.باشد؟
4..تشخص.طلبی 3..خیال.پردازی. 2..حسادت. 1..خشم.ناگهانی.
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31-.این.عبارت:.».افرادی.که.معلمی.را.به.عنوان.حرفه.برای.خود.انتخاب.می.کنند،.دارای.ثبات.عاطفی.و.توانایی.سازگاری.

بیشتر.با.مردم.هستند«،.به.کدام.یک.از.ویژگی.های.شخصی.معلم.اشاره.دارد؟

2..برخورداری.از.سالمت.جسمی.و.روانی 1..پای.بند.به.اصول.و.خصوصیات.حرفه.ای.

4..برخورداری.از.استعدادها.و.قوای.ذهنی.نسبتا.خوب 3..پای.بند.به.ارزشها.و.اصول.انسانی.و.اجتماعی.

32-.کدام.یک.از.موارد.زیر،.از.یک.طرف.واسطه.ای.میان.فرهنگ.موجود.و.یادگیرندگان.و.از.طرف.دیگر.تسهیل.کننده.

و.فراهم.آورنده.موجبات.یادگیری.آنان.می.باشد؟

4..برنامه.ریزان 3..همساالن. 2..معلمان. 1..والدین.

33-.ایمان.به.آدمی،.شرطی.پیشین.و.مقدمه.ای.واجب.برای.کدام.یک.از.موارد.زیر.محسوب.می.شود؟

4..انگیزش 3..تأیید.و.سازگاری. 2..آموزش.و.پرورش. 1..گفت.و.شنود.

34-.کارل.راجرز،.منظور.از.گوش.دادن.را.عالوه.بر.شــنیدن.کلمات،.افکار،.نظریات.و.احساسات.شخصی.و.درک.معانی.

حرکات.و.عالیم.بدنی.گوینده،.کدام.یک.از.موارد.زیر.می.داند؟

2..توجه.به.آرزوها.و.آرمان.های.گوینده . 1..تأکید.ضمنی.عقاید.گوینده.

4..شنیدن.صدای.گریه.های.درونی.گوینده 3..هم.احساسی.زبانی.با.گوینده.

35-.در.فرایندهای.آموزش.و.پرورش،.در.چه.صورت.می.توان.گفت.که.یادگیری.حاصل.شده.است؟

1..محتوای.مطلوب.و.مورد.نظر.به.طور.کامل.تدریس.شود.

2..سنجش.آغازین.و.ارزشیابی.مناسبی.از.محتوای.تدریس.شده.به.عمل.آید.

3..مناسبات.صحیح.و.روابط.متقابل.واقعی،.میان.معلم.و.شاگرد.برقرار.گردد.

4..تغییر.و.تحولی.در.رفتار.دانش.آموز.به.وجود.آید.

36-.کدام.گزینه.زیر،.در.ارتباط.با.آموزش.و.پرورش.و.یادگیری.صحیح.نمی.باشد؟

1..همه.فرآیندهای.آموزشی.و.پرورشی،.فرآیندهای.یادگیری.هستند.

2..فرآیندی.که.متضمن.احترام.به.یادگیرنده،.به.عنوان.یک.انسان.نباشد،.از.نظر.تربیتی.قابل.قبول.است.

3..تمامی.فرآیندهای.یادگیری،.فرایندهای.آموزشی.و.پرورشی.هستند.

4..ممکن.است،.برخی.فرآیندهای.یادگیری،.به.عنوان.شکلی.از.یادگیری،.از.لحاظ.تربیتی.مورد.قبول.واقع.نشود.
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37- کدام گزینه زیر، عبارت است از فعالیتی، که با انواع یادگیری مطلوب مطابقت داشته باشد؟
4. استدالل 3. تربیت  2. تدریس  1. راهنمایی 

38- کدام یک از موارد زیر، با توجه به انواع یادگیری مورد نظر تعیین می شوند؟
2. انواع مفاهیم و حقایق وابسته 1. انواع برنامه های آموزشی  

4. انواع روشهای ارزشیابی 3. انواع رویه های تدریس  
39- کدام یک از موارد زیر، انضباط واسطه ای محسوب می شود؟

1. زمانی که کودکان به یادگیری قواعد بازی با یکدیگر، مبادرت می ورزند.
2. هنگامی که کودک، مجذوب اعمال حیوانات می شود و می خواهد درباره آن ها اطالعاتی کسب نماید.

3. زمانی که والدین از کودک می خواهند تا آداب غذا خوردن را بیاموزد و رعایت کند.
4. هنگامی که کودک، رفتار معلم در کالس را سرمشق خود قرار می دهد.

40- انضباط از نظر مفهومی، با کدام یک از شروط ضروری تنبیه ارتباط دارد؟
1. مستلزم تحمیل عمدی درد و الم و یا نوعی اعمال خشونت است.

2. این کار باید به عنوان پیامد نقض قوانین و مقررات، بر فرد خاطی تحمیل شود.
3. تحمیل درد و الم و یا اعمال خشونت، باید از سوی فرد صاحب اقتدار صورت گیرد.

4. این امر از نظر تجربی و یا کاربردی، برای ایجاد نظم و ترتیب در آموزش و پرورش الزم است.
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پاسخنامه

ارجاعپاسخسؤالارجاعپاسخسؤال
فصل پنجم213فصل اول11
فصل پنجم222فصل اول24
فصل پنجم232فصل اول32
فصل پنجم244فصل دوم43
فصل ششم252فصل دوم51
فصل ششم261فصل دوم62
فصل ششم272فصل دوم74
فصل ششم283فصل سوم83
فصل ششم294فصل سوم91
فصل ششم301فصل سوم104
فصل هفتم313فصل سوم112
فصل هفتم322فصل چهارم123
فصل هفتم331فصل چهارم132
فصل هفتم344فصل چهارم142
فصل هشتم354فصل چهارم151
فصل هشتم363فصل چهارم163
فصل هشتم372فصل پنجم174
فصل هشتم383فصل پنجم181
فصل نهم394فصل پنجم191
فصل نهم402فصل پنجم204
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1-  در قرن نوزدهم تصور مفهوم انسان »فرهیخته« چگونه بوده است؟

1. کسی که از تمامی جنبه های جسمانی، اخالقی، عقالنی و اجتماعی رشد یافته است.

2. اهمیت فرد به عنوان یک انسان، بدون توجه به نژاد، ملیت، موقععیت اجتماعی و یا اقتصادی.

3. ترغیب مردم به انعطاف پذیری، به جای یک شخصیت جزمی بودن.

4. ایمان داشتن به هوش و استعداد افراد، به عنوان وسیله مقابله با مشکالت.

2- وقتی یک مرد بگوید از نظر من »آموزش و پرورش« عبارت از آن چیزی است که در نهاد اجتماعی به منظور حفظ 

و نگهداری جنبه هایی از میراث فرهنگی به وســیله تدریس و یادگیری عمدی انجام می گیرد، این مطلب چه نوع 

تعریفی از آموزش و پرورش می باشد؟

4. تعریف سیستمی 3. تعریف برنامه ای  2. تعریف تجویزی  1. تعریف توصیفی 

3- اندیشیدن درباره چگونگی به وجود آمدن، امتحان کردن و توسعه دادن روش ها، چه نوع تفکری است؟

4. ریاضی 3. تربیتی  2. فلسفی  1. علمی 

4- در آموزش و پرورش، کدام بعد مطلقا از قواعد آموزش و پرورش سرچشمه نمی گیرد؟

4. بعد اخالقی 3. بعد فرهنگی  2. بعد اقتصادی  1. بعد اجتماعی 

5- زمانــی می توانیم، رابطه میان عمل تدریس و تحصیل آموزش و پرورش را بفهمیم که بتوانیم تشــخیص دهیم که 

دانش آموزش و پرورش، چه چیزی را می طلبد، این عبارت به کدام اصل زیر اشاره دارد؟

1. از دانش روان شناسی، مردم شناسی و جامعه شناسی کمک می خواهد.

2. مطالعه مستمر و مداوم از عالقمندان و اعضای خود.

3. تلفیق دروس نظری و دروس عملی در برنامه درسی.

4. تنها به استفاده از الگوهای متداول تفکر بسنده شود.

6- ســطح انتزاع کدام یک از دانش های شناخته شده، به وسیله روش هایی مشخص می شود که از طریق آن ها، ایده ها 

به وجود می آیند و به مورد آزمایش و خطا و باز آفرینی گذاشته می شوند؟

4. جامعه شناسی 3. آموزش و پرورش  2. فلسفه  1. فیزیک 
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7-.دانش.روان.شناسی.با.موانعی.که.ممکن.است،.بر.سر.راه.»چگونه.شدن«.موجود.انسانی.وجود.داشته.باشند،.چگونه.

برخورد.می.کند؟

2..موانع.را.از.سر.راه.بر.می.دارد. . 1..موانع.را.توصیف.می.کند..

4..وقوع.موانع.را.به.تعویق.می.اندازد. . 3..موانع.را.پیش.بینی.می.کند..

8-.تأکید.بیش.از.اندازه.بر.فرآیند.رشد.شناختی،.موجب.می.شود.که.توجه.به.کدام.موضوع.در.آموزش.و.پرورش.مورد.

غفلت.قرار.گیرد؟

2..گنجاندن.مفاهیم.انتزاعی.در.محتوای.برنامه.های.درسی 1..برقرار.کردن.قواعد.تجربی.میان.انگیزش.و.یادگیری.

4..مربی.و.پدیده.های.مورد.عالقه..وی . 3..ارزشیابی.آموزشی.

9-.یک.نظریه.تربیتی.می.کوشــد.تا.مراحل.»رشــد.تربیتی«،.حاوی.مطالبی.متشــکل.از.مفاهیم.باشد،.روش.هایی.را.

پیشــنهاد.کند.و.بازده.نهایی.مطلوبی.را.توصیف.نماید،.این.مطلب،.مربوط.به.کدام.موضوع.مورد.اختالف.آموزش.و.

پرورش.و.روان.شناسی.می.باشد؟

1..توصیف.آنچه.هست،.تجویز.آنچه.باید.باشد.

2..نگاه.کردن.به.آموزش.و.پرورش،.از.دریچه.روان.شناختی.

3..آیا.توصیف.های.روان.شناسی.باید.تجویزهای.آموزش.و.پرورش.را.محدود.سازد.

4..بازده.یا.محصول.نهایی.آموزش.و.پرورش.

10-.به.زعم.پیاژه،.هدف.از.تهیه.و.تنظیم.برنامه.های.درسی.مبتنی.بر.تدریس.انواع.مفاهیم.کدام.است؟

2..رسیدن.به.تفکر.صوری.یا.منطقی. 1..فراهم.کردن.موجبات.یادگیری..

4..برقراری.قواعد.تجربی.میان.انگیزش.و.یادگیری. 3..رشد.فراگیر.در.حد.اعالی.درجات.رشد.عقلی..

11-.از.نظر.پرسکات،.کدام.گزینه.جزء.نیازهای.اجتماعی.قرار.می.گیرد؟

4..نیاز.به.محترم.شمردن.خود 3..نیاز.به.محبت. 2..نیاز.به.تعلق.به.گروه. 1..نیاز.به.شهرت.و.اعتبار.

12-.معمولی.ترین.منبع،.برای.تعیین.هدف.های.آموزش.و.پرورش.کدام.است؟

2..یادگیرندگان.و.نیازهای.آنان . 1..تغییرات.و.نیازهای.جامعه.

4..اصحاب.علم.و.نویسندگان.کتاب.های.درسی . 3..رسانه.های.جمعی.
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13-.ایجاد.عادات.به.تعلیم.و.تعّلم.مداوم.جهت.رشد.و.تعالی.مستمر.فرد.در.جامعه،.جزء.کدام..دسته.از.هدف.های.آموزش.
و.پرورش.هستند؟

4..هدف.های.ایمانی.و.اخالقی 3..هدف.های.اقتصادی. 2..هدف.های.فرهنگی. 1..هدف.های.اجتماعی.
14-.رالف.تایلر.درکتاب.خود.به.نام.»اصول.اساســی.برنامه.ریزی.درســی.و.آموزشی«،.کدام.موضوع.مربوط.به.تعیین.

هدف.ها.را.به.تفصیل.مورد.بررسی.قرار.داده.است؟
2..تغییرات.و.نیازهای.جامعه 1..یادگیرندگان.و.نیازهای.آنان.

4..اصحاب.علم.و.نویسندگان.کتابهای.درسی 3..فلسفه.و.روان.شناسی.یادگیری.
15-.کدام.گزینه،.جزء.ارزش.های.چهارگانه.مهم.و.موثر.در.زندگی.فردی.بوده.و.فلسفه.آموزش.و.پرورش.به.آنها..اهمیت.

به.سزایی.می.دهد؟
1..آگاه.کردن.افراد.به.آداب.و.سنن،.زبان.و.رسوم.و.عقاید.مذهبی

2..ایجاد.فضایل.اخالقی.و.معنوی،.تزکیه.نفس.و.تعلیم.عواطف.و.احساسات
3..ترغیب.مردم.به.انعطاف.پذیری.به.جای.یک.شخصیت.جزمی.بودن

4..یاری.رساندن.به.شخص،.تا.با.کسب.فن.و.دانش.برای.زندگی.در.محیط.اجتماعی.خویش.آماده.گردد.
16-.در.دوره.طفولیت،.اولین.تغییرات.مهم.رشد،.مربوط.به.کدام.اندام.کودک.می.باشد؟
2..تغییرات.رشد.عضالت.ارادی . 1..رشد.دستگاه.اعصاب.

4..دستگاه.گوارش.و.رویش.دندانهای.شیری 3..رشد.عضالت.دستگاه.های.صوتی.
17-.کودک.به.هنگام.بازی.با.وســایل.و.جمع.آوری.قطعات.آن.ها.با.دنیایی.از.رنگها،.شکلها.و.حجم.ها.آشنا.می.شود،.این.

مطلب.مربوط.به.کدام.جنبه.بازی.می.شود؟
2..رعایت.قواعد،.مقررات.و.همکاری . 1..جنبه.آموزشی.و.پرورشی.

4..بازی،.تدارک.دهنده.یک.زندگی.حقیقی.است. . 3..جنبه.تسکینی.و.درمانی.
18-.کدام.گزینه،.در.مورد.جنبه.های.مختلف.رشد.صحیح.نمی.باشد؟

1..نیروی.استدالل.به.مراتب.کندتر.رشد.می.کند.و.تکامل.می.یابد.
2..قد.کودک،.سریع.تر.از.مهارت.های.زبانی.رشد.می.کند.

3..رشد.قوه.تخیل.در.دوره.نوجوانی.سرعت.می.گیرد.
4..حافظه،.جهت.به.خاطر.سپردن.عوامل.عینی.و.اشیاء.به.سرعت.رشد.می.یابد.
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19-.به.کارگیری.کدام.عبارت.و.جمله،.از.سوی.کودک.دو.ساله.از.نظر.روان.شناسی.اهمیت.دارد؟
1..کودک.با.خودش.حرف.می.زند.

2..کودک،.معنای.کلمات.و.گفتار.دیگران.را.می.فهمد.
3..کودک.تنها.کلمات.بابا.و.مامان.را.به.کار.می.گیرد.

4..کودک.ضمیر.اول.شخص.را.در.مورد.خود.به.کار.می.برد.
20-.ویژگی.رشد.کودکان.بین.سنین.3.تا.6.سالگی.کدام.است؟

1..کشف.محیط،.تسلط.یافتن.بر.بدن.خویش.و.سخن.گفتن
2..رشد.کودک.در.جهت.سازگاری.با.اجتماع.پیش.می.رود.

3..نیروی.حافظه،.رشد.سریع.داشته.و.در.جهت.تکامل.پیش.می.رود.
4..در.این.سالها.استعداد.خاص.کودکان.جلوه.گر.می.شود.

21-.کدام.مرحله.از.رشد.و.تکامل.بدنی،.نسبت.به.دوره.های.قبل.و.بعد.کندتر.و.آرام.تر.است؟
2..دوره.اول.از.7.تا.9.سالگی . 1..دوره.اول.2.تا.6.سالگی.

4..دوره.دوم.کودکی.از.9.تا.11.سالگی 3..دوره.دوم.کودکی.از.7.تا.11.سالگی.
22-.کدام.استعداد.و.توانایی.در.کودکان،.در.سال.های.آخر.دبستان.دیرتر.از.سایر.استعدادها.جلوه.گر.می.شود؟

2..استعداد.ادبی . 1..استعداد.موسیقی.
4..استعداد.مکانیکی.و.توانایی.مهارتهای.فنی . 3..استعداد.ریاضی.

23-.یکی.از.عناصر.اعتماد.به.نفس.در.هر.سن.و.سال،.به.ویژه.در.نوجوانی،.نحوه.نگرش.فرد.نسبت.به.کدام.ویژگی.های.
خود.است؟

4..عاطفی 3..بدنی. 2..عقالنی. 1..اجتماعی.
24-.تنهــا.کاری.که.معلمان.با.دانش.آموزانی.که.در.دوره.نوجوانی.رفتار.و.حاالت.بی.ثبات.و.غیرقابل.پیش.بینی.از.خود.

بروز.می.دهند،.می.توانند.انجام.دهند.کدام.است؟
1..با.آنان.به.عنوان.بزرگسال.و.هم.چون.مسئول،.رفتار.کنند.

2..تشویق.آنان.به.پذیرفتن.مسئولیت.در.زندگی
3..شرکت.دادن.آنان.در.انجمن.های.مختلف.ورزش.و.هنری
4..کمک.به.آنان.برای.اینکه.انتقادات.سازنده.را.یاد.بگیرند.
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25-.از.نظر.موریس.دبس.مراحل.تربیت.کودک.از.بدو.تولد.تا.سه.ساگی.چه.دوره.ای.نام.گذاری.شده.است؟
4..دوره.طفولیت 3..دوره.نونهالی. 2...دوره.پرستاری. 1..دوره.شیرخوارگی.

26-.کدام.ویژگی،.در.رابطه.با.رشد.اجتماعی.و.ذهنی.کودکان.گروه.سنی.9.تا.11.سال،.بسیار.رایج.است؟
2..رویای.روز.یا.خواب.در.بیداری . 1..تشخص.طلبی.
4..توانایی.درک.مفاهیم.ریاضی . 3..قهرمان.دوستی.

27-.گزینه.صحیح،.در.رابطه.با.ویژگی.های.حرفه.ای.و.فنی.معلم.کدام.است؟
2..داشتن.اطالعات.اجمالی.در.مورد.علوم.مختلف 1..داشتن.حافظه.قوی.و.قابل.اعتماد.
4..پرمایگی.و.دانایی.معلم.در.رشته.تدریس.خود 3..به.کارگیری.رسانه.های.آموزشی.در.تدریس.

28-.مطالعاتی.که.در.بیشتر.کشورها،.درباره.ویژگی.های.شخصی.معلمان.انجام.گرفته،.نشان.می.دهد.افرادی.که.معلمی.
را.به.عنوان.حرفه.برای.خود.انتخاب.می.کنند،.دارای.کدام.ویژگی.هستند؟

1..دارای.ثبات.عاطفی.و.توانایی.سازگاری.بیشتر.با.مردم.هستند.
2..از.هوش.و.قوه.استدالل.کافی.برخوردارند.

3..معلومات.عمومی.باال.داشته.و.به.مطالعه.کتب.و.نشریات.عالقمندند.
4..در.رشته.مورد.تدریس،.تخصص.داشته.و.صاحب.نظر.هستند.

29-.الزمه.برقرار.شدن.».گفت.و.شنود«.میان.معلم.و.شاگرد.از.نظر.پائولو.فریره.کدام.است؟
1..حرف.دیگران.را.گوش.کنیم.و.از.این.گوش.دادن.لذت.ببریم.

2..عشق.ورزیدن.به.آدمیان.و.بهره.مند.شدن.از.فروتنی.
3..پذیرفتن.دیگران.و.نثار.محبت.به.آنان.

4..دارای.میل.همکاری،.توأم.با.عواطف.و.احساسات.عالی.و.فکری.روشن.باشد.
30-.مولفان.کتاب.»منطق.آموزش.و.پرورش«،.به.معلمانی.که.نمی.توانند.با.کودکان.رفتار.دوســتانه.داشــته.باشند.و.

همیشه.سعی.در.پنهان.کردن.خنده.خود.دارند،.چه.توصیه.ای.می.کنند؟
1..با.آثار.و.زندگی.مربیان.بزرگ.تعلیم.و.تربیت.آشنا.شوند.

2..در.شورای.دانش.آموزی.و.جلسات.انجمن.اولیا.و.مربیان.به.صورت.مرتب.شرکت.نمایند.
3..تنها.راه.عاقالنه.برای.چنین.معلمانی.جستجوی.شغل.دیگری.است.

4..عواطف.و.احساسات.دانش.آموزان.را.درک.کنند.
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31-.کدام.گزینه.در.مورد.یادگیری.و.تدریس.صحیح.می.باشد؟
1-.بدون.تدریس،.یادگیری.به.وجود.نمی.آید.و.در.نتیجه،.آموزش.و.پرورش.انجام.نمی.گیرد.

2-.آموزش.و.پرورش.و.یادگیری،.مستلزم.تدریس.نمی.باشد.
3-.امروزه.با.روش.خود.آموزی.و.بدون.تدریس،.می.توان.به.تمام.هدف.های.آموزش.و.پرورش..دست.یافت.

4-.تدریس،.فعالیتی.است.که.هدف.آن.فراهم.کردن.موجبات.یادگیری.و.وادار.کردن.شاگردان.به.یادگیری.می.باشد.
32-.آن.دســته.تغییرات.در.رفتار.را.که.می.توان.یادگیری.نامید.و.در.نتیجه،.آموزش.و.پرورش.به.حساب.آورد،.از.نظر.

منطقی.باید.دارای.کدام.ویژگی.باشد؟
4..بینش.و.بصیرت 3..آمادگی.و.تقلید. 2..کسب.تسلط.و.تجربه. 1..آزمایش.و.خطا.

33-.کدام.گزینه،.جزء.شرایط.ضروری.منطقی.تدریس.می.باشد.و.به.عنوان.هسته.مرکزی.فعالیت.تدریس.پیشنهاد.می.شود؟
1..فعالیت.های.تدریس،.باید.بر.مقصود.و.منظوری.مبتنی.باشد.

2..برای.آموزش.و.پرورش.از.نظر.منطقی،.تدریس.امری.ضروری.
3..توجه.به.محتوای.درسی،.انگیزش.و.رغبت.یادگیرندگان.

4..خودیاری.و.خودآموزی.دانش.آموزان.
34-.اولین.مالحظه.فلســفی.در.برنامه.ریزی.فعالیت.های.متعدد،.که.شامل.تدریس.نیز.می.شوند،.مشخص.کردن.کدام.

موارد.می.باشد؟
1..روشهای.تدریس،.محتوای.آموزشی.و.ارزشیابی.آموزشی.

2..هدف.های.آموزشی،.فعالیت.یادگیرندگان.و.محتوای.درسی.
3..ویژگی.های.شخصی.معلم،.زمان.آموزش.و.ارزشیابی.آموزشی.

4..هدف.های.آموزشی،.تعیین.محتوا.و.روش.ارائه.محتوا.
35-.کدام.گزینه،.مفهوم.انضباط.شخصی.را.به.شکل.صحیح.بیان.کرده.است؟

1..پیروی.کردن.از.رژیم.و.قواعد.مربوط.به.ورزش.
2..سرمشق.قرار.دادن.»نوشته«.شخص.مورد.تحسین.

3..رشوه.دادن.به.کودکان،.برای.یادگیری.چیزها.به.صورت.جایزه.
4..به.معنی.خویشتن.داری.و.پیروی.از.قواعد.دیگران.است.
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36-.انضباط.به.معنی.پیروی.از.قواعد،.با.کدام.شرط.تنبیه.ارتباط.دارد؟
تحمیل.درد.والم.یا.اعمال.خشونت،.باید.از.طرف.فرد.صاحب.اقتدار.صورت.گیرد.

تنبیه.باید.به.عنوان.پیامد.نقض.قوانین.و.مقررات.بر.متخلف.تحمیل.شود.
کارهایی.را.که.دانش.آموزان.به.صورت.اجبار.در.مدرسه.انجام.می.دهند،.به.خاطر.اجتناب.از.تنبیه.می.باشد.

تنبیه.فرد.در.حضور.دیگران،.موجبات.عبرت.آموزی.او.را.فراهم.می.آورد.
37-.کدام.یک.از.موارد.زیر،.مربوط.به.علل.روانی.بی.انضباطی.می.باشد؟

2..فقر.و.بدبختی.خانواده 1..اختالل.در.جو.عاطفی.خانواده.
4..نفهمیدن.مطالب.درسی 3..زود.خسته.شدن.در.کالس.درس.

38-.به.طور.معمول،.معلمان.و.والدین.برای.برقراری.انضباط،.به.چه.چیزی.متوسل.می.شوند؟
4..جریمه 3..تنبیه. 2..تشویق. 1..نصیحت.کردن.

39-.کدام.گزینه،.جزء.عواملی.است.که.در.رشد.و.تکامل.عواطف.دخالت.دارند؟
2-.نقاشی.و.قصه.گویی 1-.مشاهده.رفتار.عاطفی.دیگران.

4-.به.صورت.واقعی.و.صادقانه.با.کودک.برخورد.کنیم. 3-.گوش.دادن.به.سخنان.عاطفی.کودکان.
40-.مشخصه.تدریس،.از.نظر.انواع.فعالیت.های.مختلفی.که.می.توان.انجام.داد،.شبیه.کدام.حرفه.و.شغل.می.باشد؟

4..بانکداری 3..معلمی. 2..باغبانی. 1..مدیریت.
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پاسخنامه

ارجاعپاسخسؤالارجاعپاسخسؤال
فصل ششم212فصل اول11
فصل ششم224فصل اول22
فصل ششم233فصل دوم33
فصل ششم241فصل دوم44
فصل پنجم252فصل سوم52
فصل ششم263فصل سوم63
فصل هفتم274فصل سوم71
فصل هفتم281فصل سوم84
فصل هفتم292فصل سوم91
فصل هفتم303فصل سوم102
فصل هشتم314فصل چهارم113
فصل هشتم322فصل چهارم124
فصل هشتم331فصل چهارم132
فصل هشتم344فصل چهارم141
فصل نهم351فصل چهارم153
فصل نهم362فصل پنجم164
فصل نهم374فصل پنجم171
فصل نهم382فصل پنجم183
فصل پنجم391فصل پنجم194
فصل هشتم402فصل پنجم202


