
کارشناسی ارشد  روانشناسی تربیتی 

 فراگیر دانشگاه پیام نور              

 بخش اول

  :اولفصل 

 

 .تغییری حاصل یادگیری درنظر گرفته می شود که.............باشد.1

 الف(ناشی از تجربه                            ب(دارای پایه ارثی 

 د(ناشی از بلوغ       ج(مبتنی بر غریزه                        

 .امروزه دیدگاه عام درمورد روانشناسی تربیتی چیست؟2

 درفعالیتهای کالسی الف(کاربرددانش کسب شده از روانشناسی

 وموقعیت های آموزشگاهی ب(استفاده ازروشهای روانشناسی برای مطالعه کالس

 ج(استفاده ازروشهای کالسی برای موضوعات روانشناسی

 مستقل با نظریه ها،روش های پژوهشی،مسائل وفنون خاص خودش د(یک نظام علمی

.آقای محمدی که درمیانه های اولین سال تدریس خودش است،در کارش 3

احسا س نا امیدی می کند.در او نگرش منفی نسبت به کارش ایجاد شده 

است.اوالزم است کدام یک از موارد زیر را برای تبدیل شدن به یک معلم اثر 

 تقویت کند؟ بخش

 الف(مدیریت کالسی وارتباطی                      ب(تعهد وانگیزه

 ج(فناوری وتسلط                                   د(تنوعات فرهنگی وتفاوتهای فردی

 .معلمان اثر بخش معموال..........را به نمایش می گذارند.4



 ومهارتهای حرفه ای خودشان الف(جدیت در روشهای تدریس خودشان        ب( دانش

 ج(پیش بینی دربرنامه درسی دانش آموزان خودشان   د(کنترل همه جنبه های کالس

 

 .همه گزینه های زیر از ویژگی های معلمان بد می باشدبه غیراز.............5

 الف(کالس کسل کننده

 ب(توضیحات مبهم

 ج(عدم کنترل

 بزرگساالند(رفتار با دانش آموزان به مانند 

  فصل دوم:

.براساس نظریه پیاژه،کودکان در چه سنی وارد مرحله پیش عملیاتی می 1

 شوند؟
 سالگی7تا2سالگی                              ب(2الف(تولدتا 

 سالگی تابزرگسالی11سالگی                                   د(11تا7ج(

اوافتادودر زیرپتوقرارگرفت  .پریسازمانی بقاءشیء رانشان دادکه جغجغه2

 واو...........

 الف(به دنبال چیزجدیدی برای بازی گشت         ب(پتو راکنارزدوبه دنبال جغجغه گشت

 ج(شروع به بازی بامادرش کرد                     د(به صورت مداوم گریه کرد

اب .بهترین مثال سری سازی یا ردیف کردن را از بین گزینه های زیر انتخ3

 کنید؟

 الف(محمدبلوک های پالستیکی خود را دریک ردیف قرارمی دهد.

 های خودش را بر اساس رنگ آن ها درکنارهم می گذارد. ب(وحید بلوک

 از بزرگترین به کوچکترین مرتب می کندهای پالستیکی خودش را ج(سارابلوک



 د(مریم در موردبلوک هایش فکر می کند

 

دگاه ویگوتسکی از ریشه رشد شناختی را باز .کدام یه از گزینه های زیردی4

 نمایی می کند؟

 الف(رفتارخودنظم داده شده                         ب(هوش

 ج(تعامالت اجتماعی                                  د(ژن ها

 

.درنظریه ویگوتسکی کدام نوع از گفتارهای زیربه تفکر وعمل فرد جهت 5

 می دهد؟

 ب(گفتارشخصی                                 الف(گفتارخصوصی 

 ج(گفتارخودمحورانه                                 د(گفتاراجتماعی

 فصل سوم:

دانش آموزدبیرستانی که فکرمی کند تقلب کارنادرستی است زیرااگرمراقبان .1

متوجه آن شوند،اورابه دفترمدرسه خواهند فرستا د،بیانگرکدام یک ازسطح 

 اخالقی کلبرگ است؟

 الف(پیش قراردادی                           ب(قراردادی

 ج(فراقراردادی                                 د(میان قراردادی

نظریه کلبرگ به کدام یک ازموارد زیرهنگام  .افراددرسطح فرا قراردادی2

 تصمیم گیری اخالقی توجه می کنند؟

 ب(تنبیه های بالقوه                               الف(انتظارات خانواده    

 ج(اصول کلی وانتزاعی وارزش های انسانی          د(نیازها وتمایالت فردی

 .کلبرگ وگیلیکان نظریه های رشد اخالقی رامطرح کرده اندکلبرگ بر........3



 وگیلیکان بر............تمرکز کرده است.

ب(مراقبت،عدالت                                                    الف(عدالت،مراقبت            

 ج(درستی ،نادرستی                                                         د(روابط ،استدالل انتزاعی

 فصل چهارم

.کدام یک از صاحب نظران زیرمعتقداست که هشت نوع هوش مستقل ازهم 1

 وجوددارد؟

 رگ                                             ب(اشترنالف(استرنب

 ج(بینه                                                         د(گاردنر

را براساس نظریه «تحلیلی».کدام یک ازگزینه های زیرباالترین سطح هوش2

 استرنبرگ نشان می دهد؟

 تن پیانودریافت کرده است.الف(مهساجوایززیادی برای توانایی اش در نواخ

 ب(ناصریک بازیکن حرفه ای تنیس است.

 برای طراحی نظام آبیاری دریافت کرده است. ج(زهرا جایزه علمی

 (احمد نمره کاملی درآزمون میان ترم تاریخ گرفته است.د

.تمامی مهارتهای زیردربین هشت نوع هوش مطرح گاردنر قرار می گیرند 3

 غیراز............؟

 الف(مهارتهای حسی                        ب( مهارتهای حرکتی

 ج(مهارتهای کالمی                          د(مهاتهای درون فردی

تربیت تاکید –.روانشناسانی که براهمیت طبیعت یا سرشت برمناقشه طبیعت 4

 دارندکدام یک از عوامل زیررادر هوش فرد موثر می دانند؟

 های پیش دبستانی الف(شرکت در دوره

 ب( لذت بردن ازمطالعه کتابها

 ج(عملکردخوب افراددرمدرسه



 د(هوش بهر باالی والدین فرد

 .کدام یک از گزینه های زیرمثال بهتری از دانش آموزان تکانشی می باشد؟5

 الف(پرویزبه صورت فعاالنه هدفهای یاد گیری خودش را انتخاب می کند.

ولی درحل مسائل موردعالقه خودش عملکردخوبی  ب(میثم در مدرسه عملکردضعیفی

 دارد.

 ج(فاطمه دانش آموز متوسطی است که به سرعت به سواالت مطرح شده پاسخ میدهد.

د(شبنم مشکالت موجود در روابط بین فردی راازطریق درون نگری اندیشمندانه حل 

 وفصل می کند.

،تکانشی است  .ناصر معموالٌ به تجارب جدید به صورت منفی پاسخ میدهد6

وگاهی اوقات پرخاشگری می کند شما خلق وخوی ناصرراچگونه توصیف 

 می کنید؟

 الف(آسان                                    ب(دشوار

 ج( دیرجوش                                     د(عادی

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 پاسخ نامه بخش اول:

 فصل اول

 (د5(ب        4 (ب        3(د        2(الف      1

 فصل دوم

 (الف5(ج      4(ج       3(ب         2(ب        1

 فصل سوم

 (الف5(ج         4(الف          3(ج            2(الف          1

 فصل چهارم

 ب(7(د      6(ج       5(د         4(الف       3(د          2(د     1

 


