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 -1در نمودار هوش ،بهره ي هوشی کودکان طبيعی چقدر است؟
الف -پايين تر از 80
ب -باالتر از 120

ج -بين  90تا 110
د -باالتر از 110
 -2معنی لغوي مشاوره چيست؟
الف -هدايت

ب -پند و اندرز
ج -نصيحت
د -نظر ديگران را خواستن
 -3وظایف مدیریت از دیدگاه هانري فایول به ترتيب کدامند؟
الف -هماهنگي  -برنامه ريزي  -رهبري -سازماندهي  -نظارت  -كنترل و ارزشيابي

ب -سازماندهي  -رهبري -برنامه ريزي  -هماهنگي  -نظارت  -كنترل و ارزشيابي
ج -رهبري  -برنامه ريزي  -سازماندهي -هماهنگي  -نظارت  -كنترل و ارزشيابي
د -برنامه ريزي  -سازماندهي  -رهبري  -هماهنگي  -نظارت  -كنترل وارزشيابي
 -4اولين مهد کودک توسط چه کسی بنا شد؟
الف -فردريك فروئبل
ب -روسو
ج -اليزابت پي بادي

د -پياژه

 -5کدام یك از عالئم زیر جزء عالئم مشكوک به عقب ماندگی در بدو تولد نيست؟
الف -بزرگي و كوچكي محيط سر

ب -وزن زياد

ج -وجود حمالت تشنجي بعد از گريه
د -سفت بودن مالج سر
 -6کودکان کند ذهن به چه نوع بازي هایی عالقه دارند؟
الف -اسباب بازي هاي از پيش ساخته شده
ب -بازي هاي جسماني

ج -بازي هاي خالقانه
د -پازل و خمير

 -7نظر خانم ماریانتونه سوري در زمينه ي آموزش کودکان چيست؟
الف -كودكان بايد به اجبار تحت آموزش قرار گيرند.
ب -آموزش بايد بر اساس تمايل و خواسته ي طبيعي كودكان باشد.
ج -آموزش بايد بر اساس تمايالت غير طبيعي كودكان باشد.
د -آموزش كودكان بايد به صورت اختياري باشد.
 -8در کدام یك از مفاهيم زیر وجود یك طرح درسی و وجود معلم و فراگير و کالس رسمی الزامی می باشد؟
الف -تدريس

ب -آموزش
ج -پرورش

د -يادگيري
 -9کدام یك از وسایل زیر ،جزء وسایل الزم در مهد کودک نيست؟
الف -خمير

ب -كاغذ رنگي و قيچي
ج -كامپيوتر
د -مداد رنگي و مداد شمعي
 -10کدام یك از وسایل و تجهيزات زیر در مهد کودک ضروري نيست؟
الف -كپسول ضد حريق
ب -وسايل تهويه ي قوي
ج -آبسردكن برقي
د -وجود بيش از يك توالت
 -11علم تكنولوژي آموزشی یعنی چه ؟
الف -كارهاي هنري
ب -مصاحبه
ج -بحث و انتقاد
د -استفاده از وسايل سمعي و بصري
 -12رشد از چه زمانی آغاز می شود؟
الف -از بدو تولد
ب -از انعقاد نطفه

ج -از دوران شيرخوارگي
د -از يك سالگي به بعد
 -13مشكالت کودکان در چه سنی از نوع روان تنی است؟
الف  3-سال اول زندگي
ب  4-سال اول زندگي
ج  5-سال اول زندگي
د  6-سال اول زندگي
 -14شيوع لكنت زبان در کودکان معموالً از چه سنی است؟
الف  2-تا  4سالگي

ب  3-تا  5سالگي
ج  1-تا  4سالگي

د -بعد از  7سالگي
 -15سياست هاي اجرایی مربوط به کودکان کدام یك از موارد زیر را شامل نمی شود؟
الف -سن كودك
ب -شهريه
ج -شرح وظايف
د -فرم سالمت كودك
 -16پرورش عادت شخصی مناسب ،مربوط به کدام جنبه از رشد است؟
الف -رشد حسي  -حركتي
ب -رشد عاطفي  -اجتماعي

ج -رشد كالمي
د -رشد شناختي
 -17کدام یك از موارد زیر جزء عوامل ایجاد ترس نمی باشد؟
الف -مشاهده ي صحنه هاي وحشتناك
ب -احساس عدم امنيت
ج -والدين نترس و شجاع
د -رعد و برق و طوفان
 -18ژان پياژه در مورد بازي کودکان چه نظري دارد؟
الف -بازي اتالف وقت است.
ب -بازي اتالف انرژي است.
ج -بازي تفكر كودك است.

د -بازي فعاليتي پوچ و بيهوده است.
 -19کودک از چه سنی از زورآزمایی و بازي هاي با قاعده لذت می برد؟
الف  2-تا  7سالگي
ب  7-تا  12سالگي
ج  12-تا  18سالگي

د  18-تا  24سالگي

 -20کدام یك از موارد زیر نشانه پرخاشگري با دیگران نيست؟
الف -به هم زدن پلك ها

ب -فحاشي كردن
ج -ضرب و شتم
د -تخريب

 -21کودکان تيزهوش به کدام بعد از ابعاد رشد بيشتر عالقه نشان می دهند؟
الف -رشد عاطفي
ب -رشد ذهني
ج -رشد حسي حركتي
د -رشد گفتاري
 -22کودکان الگو پذیري از والدین را از چه سنی آغاز می کنند؟
الف  2-تا  3سالگي
ب  4-تا  5سالگي
ج  6-تا  7سالگي
د  7-تا  8سالگي
 -23کودکی که بر اثر اختالالت هورمونی دچار پرخاشگري شده جزء کدام یك از علل پرخاشگري قرار می گيرد؟
الف -علت غريزي
ب -علت محيطي
ج -علت زيستي
د -علت فطري
 -24براي درمان مشكل کودکان به طور مؤثر کدام اصول زیر را رعایت نمی کنيم؟
الف -مشكل را علت يابي مي كنيم.

ب -درمان يك جانبه انجام مي دهيم.
ج -از همكاري افراد متخصص كمك مي گيريم.

د -درمان همه جانبه انجام مي دهيم.
 -25نام دیگر ترازنامه چيست؟
الف -سند روزنامه
ب -فاكتور
ج -صورت وضعيت مالي
د -سند حسابداري

 -26کدام یك از موارد زیر جزء دارایی هاي نامشهود نيست؟
الف -حق اختراع
ب -زمين و ساختمان

ج -عالئم تجاري
د -سرقفلي

 -27کدام یك از موارد زیر جزء دارایی هاي ثابت است؟
الف -سرقفلي
ب -موجودي هاي جنسي

ج -ابزار كار

د -حق اختراع
 -28فرمول محاسبه ي سود ،کدام گزینه است؟
الف -هزينه  -در آمد = سود
ب -هزينه  +در آمد = سود
ج -سرمايه  +بدهي = سود
د -در آمد  -هزينه = سود
 -29تحقيقات از نظر هدف به چند نوع تقسيم می شوند؟
الف -دو نوع
ب -سه نوع
ج -چهار نوع
د -پنج نوع
 -30زبان علمی مرسوم براي نوشتن مقاله کدام گزینه است؟
الف -فرانسه
ب -عربي
ج -انگليسي
د -فارسي
 -31بهترین ابزاري که در تحقيقات تاریخی به کار می رود کدام است؟
الف -پرسش نامه
ب -مشاهده
ج -مصاحبه
د -مطالعه ي اسناد و مدارك
 -32اهداف و فرضيات تحقيق در کدام یك از فصول تحقيق قرار می گيرد؟

الف -فصل اول
ب -فصل دوم

ج -فصل سوم
د -در همه فصول تكرار مي شود.
 -33کشف داروي سرطان یا کشف داروي ایدز از چه نوع تحقيقاتی است؟
الف -بنيادي
ب -موردي
ج -كاربردي
د -ب و ج
 -34تحقيق در مورد نقش تغذیه در نتایج کنكور دانش آموزان یا بررسی تأثير ضریب هوش دانش آموزان بر
پيشرفت تحصيلی ،کدام نوع تحقيق زیر است؟
الف -بنيادي

ب -كاربردي
ج -موردي
د -ب و ج
 -35دو عامل کليدي در آماده نمودن سمينار چيست؟
الف -سخنران و پيام
ب -سخنران و شنوندگان
ج -شنوندگان و پيام

د -سخنران و هيأت داوران
 -36تحقيق از نظر علمی یعنی چه ؟
الف -جستجو

ب -كاوش

ج -روش علمي براي حل يك مسأله
د -جستجو وكاوش
 -37مفهوم مرتبط بودن و کامل بودن مطالب در ارائه ي یك مقاله علمی  -پژوهشی کدام گزینه از گزینه هاي زیر
است؟
الف -مطالب بايد از منطق و پيوستگي خاصي برخوردار باشد.
ب -مقاله بايد از نظر ساختاري و مفهومي  ،شفاف باشد.
ج -بايد دقت فكري محقق در مقاله نمايانگر باشد.
د -قدرت تفكر و خالقيت و استدالل محقق در مقاله مشهور باشد.
 -38عمق ماساژ قلبی براي کودکان زیر  8سال چند سانتی متر است؟
الف  1-تا  2سانتيمتر
ب  3-تا  4سانتيمتر

ج  3-تا  5سانتيمتر
د  2-تا  3سانتيمتر

 -39منظور از  CPRچيست؟
الف -احياي قلبي
ب -احياي تنفسي

ج -احياي ريوي
د -احياي قلبي  -ريوي
 -40منابع قدرت مدیر کدام موارد می باشد؟
الف -قدرت پاداش و قدرت مالي
ب -قدرت مالي و قدرت اجبار
ج -قدرت شخصيت و قدرت مالي
د -قدرت پاداش و قدرت شخصيت
 -41سطوح تغيير و دگرگونی در موسسه کدام ها هستند؟
الف -تغيير در دانش و معلومات
ب -تغيير در نگرش
ج -تغيير در رفتار فردي

د -تغيير در دانش ،تغيير در نگرش و تغيير در رفتار فردي
 -42دگرگونی مشارکتی یك امتياز خاص دارد آن کدام است؟
الف -آثار آن طوالني تر است
ب -كند وقديمي است
ج -به سرعت است

د -زود گذر است

 -43نظریه مدیریت علمی" تيلور "دو عنصر اساسی دارد آن دو عنصر کدام است؟
الف -تعيين زمان الزم و انتخاب بهترين وسايل

ب -بهترين راه انجام دادن هركار و تقسيم كار بين مديران و كاركنان
ج -تقسيم كار بين مديران
د -بهترين راه انجام دادن كار و انتخاب بهترين وسايل
 -44اصول مدیرت علمی"تيلور "در کدام موارد صحيح است؟
الف -تقسيم كار منطقي بين مدير و كاركنان
ب -اتخاذ روش سنتي براي انجام كار،انتخاب همكاران مناسب
ج -اتخاذ روش علمي براي كار ،انتخاب همكاران مناسب،همكاري صميمانه؛ تقسيم كار منطقي بين مدير و كاركنان
د -اتخاذ روش علمي براي كار،همكاري صميمانه
" -45سایمون"معتقد است کار وسيستم ،پاسخگوي کدام یك از موارد است؟
الف -مجموعه اي از نياز هاي سيستم
ب -پاسخگويي به انتظارات محيط
ج -پاسخگويي به خواسته هاي آن سيستم
د -پاسخگويي به انتظارات محيط
مجموعه اي از نياز هاي سيستم
پاسخگويي به خواسته هاي آن سيستم
 -46مهم ترین اثرات مدیریت ترکيبی کدام موارد است؟
الف -روحيه كاركنان سازمان را تقويت ميكند
ب -تصميمات در سازمان از نظر علمي بهبود مي يابد
ج -صرف هزينه بسيار در آموزش دراز مدت كاركنان
د -مديران و كاركنان در ازدياد سود عقيده ي مشترك دارند

 -47به نظر" الكساندر "وظيفه ي یك مدیر آموزش چيست؟
الف -مشاركت در تصميم گيري ها
ب -انجام دادن كارهايي را براي ديگران

ج -دستيابي به هدف هاي آموزشي
د -اداره ي امور دانش آموزان

 -48رهبري در گروه هاي آموزشی داراي چه الویت هایی است؟
الف -انجام وظايف

ب -تشكيل گروه هاي كاركنان
ج -فراهم اوردن موجبات رشد فردي در گروه هاي آموزشي
د -انجام وظايف  -تشكيل گروه هاي كاركنان  -فراهم اوردن موجبات رشد فردي در گروه هاي آموزشي
" -49یوردیك "و" گيدليك "هفت وظيفه ي اصلی مدیریت را به صورت اختصاري بيان کردند کدام مورد
صحيح است؟
الف- POSDRBCO

بPRBOSDCO -
جPOSDCORB -
دPSODCORB -

 -50بنا به عقيده ي " دفت" اثر بخشی سازمان عبارت است از ...........
الف -ميزاني كه سازمان به هدف هاي مورد نظر نزديك شود
ب -ميزاني كه سازمان به هدف هاي خرد نزديك شود
ج -ميزاني كه سازمان به هدف هاي كالن نزديك شود
د -ميزاني كه سازمان به هدف هاي ارتباطي نزديك شود
 " -51استونر" ميگوید کارایی ،عبارت است از  ...........استفاده در مقابل هزینه .............
الف -حداقل -صرف شده
ب -حداكثر -صرف شده
ج -حداكثر  -حداقل
د -حداقل  -حداكثر
 -52وظيفه ي مهم یك مدیر مهد کودک و پيش دبستانی کدام است؟
الف -وظيفه فني و حرفه اي،وطيفه اجرايي مدير،ايجاد روابط انساني ،ايجاد روابط با نهاد هاي آموزشي و نهاد هاي اجتماعي
ب -وظيفه اجرايي ،وظيفه مالي ،وظيفه روابط انساني ،ارزيابي
ج -وظيفه فني و حرفه اي ،وظيفه اجرايي ،ارزيابي ،پذيرش مسئوليت
د -وظيفه فني و حرفه اي  ،وظيفه اجرايي ،كمك و همكاري ،ايجاد روابط انساني
 -53تعریف مدیریت آموزش در مراکز آموزش و پرورش قبل از دبستان کدام است؟
الف -يك كوشش آموزشي براي بهتر انجام دادن امور
ب -يك كوشش تربيتي براي انجام دادن امور آموزش و پرورش در خدمت مربيان،كاركنان و كودكان
ج -يك كوشش آموزشي براي تقويت روحيه ي كاركنان
د -يك كوشش آموزشي براي بهتر انجام دادن امور
يك كوشش تربيتي براي انجام دادن امور آموزش و پرورش در خدمت مربيان،كاركنان و كودكان
يك كوشش آموزشي براي تقويت روحيه ي كاركنان
 -54جهت ایجاد صفات مطلوب در مدیر مهم ترین مهارتهایی را که ميتوان در اراده امور تقویت کرد کدام است؟
الف -مهارت در رهبري ،مهارت در روابط انساني ،مهارات در ايجاد روابط ميان گروهي،مهارت در امور اداري ومالي ،مهارت در

ارزشيابي
ب -مهارت روابط انساني  ،مهارت در روابط ميان گروهي ،مهارت اداري ومالي ،مهارت ارزشيابي
ج -مهارت در رهبري ،مهرت روابط انساني ،مهارت اداري و مالي ،مهارت ارزشيابي
د -مهارت در رهبري،مهارت در روابط ميان گروهي  ،مهارت اداري ومالي ،مهارت در ارزشيابي
 -55از نظر " بنجامين بلوم" با افزایش سن ،از اثرات مثبت،سازنده و سود مندي هاي محيط ...........ميشود و
هرچه سن کودک باالتر ميرود...........بهتر نسبت به محيطی وخاجی پيدا ميكند.
الف -بيشتر-اثر پذيري
ب -بيشتر-تاثير پذيري
ج -كاسته-اثر پذيري
د -كاسته تاثير پذيري
 " -56هانت" عنصر مهم در رشد هوشی را چه ميدانست؟
الف -محيط غني ومحيط محروم
ب -تنوع محركات
ج -تجارب دوران اوليه كودك
د -زمان حساس براي يادگيري
 -57بنيان گذار اولين کودکستان در جهان کيست؟
الف-1 -مارگيريت مك ميالن
ب-2 -ماريا مونته سوري
ج-3 -ميرتل مك گرا
د-4 -فردريك فروبل
" -58فروبل" تعليم کارهاي دستی را الزمه ي یكی از موارد زیر ميداند؟
الف -1 -حرفه آموزي
ب -2 -مهارت در صنعت
ج -3 -بيان افكار و ابتكار
د -4 -پرورش حواس
" -59پياژه" عقيده داشت کودکان در مرحله ي "پيش عملياتی رشد" در سال هاي پيش دبستانی اساسا .......می
باشند.
الف -ديگر محور
ب -خود محور
ج -خود محور وديگر محور
د -موارد 1و2و 3صحيح است
 -60مهارت هاي موفقيت آور براي مدیران آموزشی کدام است؟
الف -انساني ،ادراكي ،حرفه اي
ب -انساني ،ادراكي ،حرفه اي  ،فني
ج -انساني ،ادراكي ،فني
د -ادراكي ،حرفه اي ،فني
 -61کدام تعریف مدیریت آموزشی جامع تر است؟
الف -مديريت آموزشي فرآيندي است اجتمالي كه با به كارگيريي مهارت هاي علمي،فني و هنري كليه نيروهاي انساني و
مادي را سازماندهي و هماهنگ ميكند.
ب -فرايندي كه زمينه هاي انگيزش و رشد فردي وگروهي مربيان و كودكان و كاركنان را مهيا ميكند

ج -فرآيندي است كه نيروهاي انساني و مادي را سازماندهي و هماهنگ ميكند.
د -مديريت اموزشي فرآيندي است اجتتمالي كه با به كار گيري مهارت هاي علمي ،فني حرفه اي و هنري كليه ي نيروهاي
انساني و مادي را سازماندهي و هماهنگ ميكند و زمينه ها ي انگيزش و رشد را با تامين نياز هاي منطقي فردي و گروهي
مربيان و كودكان و كاركنان در جهت دستيابي به هدف هاي تعليم و تربيت فراهم مي نمايد.
 -62مدیرت اموزشی فرآیندي است داراي چهار ویژگی  ،کداميك از موارد زیر صحيح است؟
الف -هدفمند ،غير پويا  ،غير مستمر ،حالت غير جزئي
ب -حالت كلي و تماميت دارد ،مستمر ،پويا ،غير هدفمند
ج -پويا  ،غير مستمر،حالت كلي و تماميت ،غير هدفمند
د -هدفمند ،حالت كلي و تماميت دارد ،مستمر و مداوم ،پويا
 -63در قرن بيست ویكم مدیریت آموزشی الزمه اش داشتن بصيرت هاي زیر است؟
الف -بصيرت مهارتي،پژوهشي ،تكنولوژي ،بصيرت يادگيري در دنياي واقعي زندگي
ب -بصيرت تكنولوژي ،تشكيل سمينارها ،كيفيت تدريس،چگونگي كار بست منابع يادگيري
ج -بصيرت قانوني ،مهارتي ،پژوهشي ،تكنولوژي  ،تشكيل سمينارها -يادگيري ،كيفيت تدريس ،چگونگي كار بست منابع
يادگيري
د -موارد 1و2و 3صحيح است
" -64ژان ژاک روسو" در کتاب "آموزش و پروش" به چه اصولی اشاره دارد:
الف -توجه به تربيت كودك
ب -آموزش طبقات تنگدست و فقراء
ج -تعليمات و تربيت اخالقي
د -توجه به تربيت كودك -آموزش طبقات تنگدست و فقراء -تعليمات و تربيت اخالقي
" -65پستالوزي" قبل از هر آموزشی ..................به کودک را الزم ميداند.
الف -جلب اعتماد
ب -صميميت
ج -ايمني و بهداشت
د -تغذيه
" -66روسو" از پيروان فلسفه .................است.
الف -انسان گرايي
ب -علم گرايي
ج -طبيعت گرايي
د -دين گرايي
 -67فعاليت برنامه ریزي درسی به  5قسمت تقسيم ميگردد کدام یك از موارد زیر صحيح است؟
الف -اهداف  ،محتوا  ،روش ها،فرايند فعاليت ها،ارزشيابي
ب -اهداف ،زمان بندي ،روش ها  ،فرآيند فعاليت ها ،ارزيابي
ج -محتوا ،روش ها  ،زمانبندي ،فرايند فعاليت ها  ،ارزشيابي
د -روش ها  ،ارزشيابي ،زمانبندي ،محتوا ،اهداف
 -68ارائه محتوا قسمت اصلی کار تدریس است و دو عامل جدا نشدنی دارد آن کدام است؟
الف -سازماندهي محتواي درس و توالي
ب -روش آموزش قسمتهاي مختلف مشخص شود و توالي
ج -سازماندهي محتواي درس و روش آموزش
د -سازماندهي محتواي درس و توالي -روش آموزش قسمتهاي مختلف مشخص شود و توالي -سازماندهي محتواي درس و

روش آموزش
 -69در نظام اموزش پودمانی .............کاربرد قابل مالحظه اي دارد .
الف -نگرش سيستمي
ب -نگرش سنتي
ج -نگرش علمي
د -نگرش فراگير
 -70مهم ترین اصول حاکم بر رویكرد آموزش پودمانی عبارت است از :
الف -اصل توجه به ياد گيري
ب -اصل استقالل
ج -اصل توجه به تفاوت هاي فردي
د -اصل توجه به ياد گيري -اصل استقالل -اصل توجه به تفاوت هاي فردي
 -71کامل ترین تعریف تدریس چيست ؟
الف -بيان سريع معلم
ب -تعامل متقابل معلم و دانش اموز
ج -فراهم اوردن فرصت هاي ياد گيري
د -فعاليت تعاملي و منظم و هدفمند بين معلم و دانش آموز به منظوز تسهيل يادگيري است
 -72طراحی آموزش  ............و  ..............رویداد هاي آموزشی بر اساس  ...........و  ...........و  .........است.
الف -پيش بيني -تنظيم-اهداف-محتوا-امكانات
ب -پيش بيني -كارايي -اثر بخشي -اهداف -محتوا
ج -صالحيت-قابليت-محتوا -امكانات -كارايي
د -كارايي -اهداف -امكانات-قابليت  -محتوا
 -73در تحليل و تنظيم هدف هاي اموزشی چه ویژگی مهم تر است؟
الف -دانش اموزان محور باشند
ب -صريح و قابل فهم
ج -قابل مشاهده و اندازه گيري
د -دانش اموزان محور باشند -صريح و قابل فهم -قابل مشاهده و اندازه گيري
 -74مراحل نگارش هدف هاي آموزشی کدام است؟
الف -تعيين هدف كلي
ب -تبديل هدف كلي به هدف جرئي
ج -تبديل هدف جرئي به هدف رفتاري
د -تعيين هدف جزيي
 -75فعابيت آموزش به مجموع فعاليت هاي معلم و دانش آموزان در یك  ...........معين براي تحقق اهداف آموزي
 ............است.
الف -مكان  -نامعين
ب -زمان  -معين
ج -زمان  -نامعين
د -مكان  -معين
 -76ارزشيابی تشخيصی یا قبل از تدریس یكی از جنبه هاي مهم .............برنامه ریزي درسی است؟
الف -ارزيابي
ب -اهداف

ج -ارزشيابي
د -محتوا
 -77هدف اساسی ازرشيابی در برنامه درسی عبارت است از:
الف -شناخت توانايي دانش اموزان در وضع موجود و تعيين ميزان تحقق اهداف اموزشي و درسي
ب -شناخت توانايي دانش اموزان در وضع مطلوب
ج -شناخت توانايي هاي دانش آموزان در وضع موجود
د -شناخت توانايي هاي دانش آموزان در وضع موجود و بررسي فرآيند و فعاليت ها
 -78از مهم ترین ویژگی هاي مربی پيش دبستان کدام را ميتوان بر شمرد ؟
الف -سالمت جسمي ،رواني،تحصيالت مناسب ،تجربه و سابقه كار
ب -سالمت جسمي سالمت رواني ،سالمت تغذيه اي  ،ويژگي هاي خانوادگي
ج -سالمت جسمي ،سالمت رواني ،سالمت فكري ،تحصيالت مناسب  ،تجربه مناسب  ،منش و شخصيت
د -سالمت جسمي ،سالمت رواني ،سالمت فكري ،تحصيالت مناسب  ،تجربه مناسب  ،منش و شخصيت ،ويژگي هاي
خانوادگي و اجتماعي
 -79در تعریف "ارتباط" کدام گزینه صحيح است؟
الف -فرايند انتقال پيام از فرستنده به گيرنده و از گيرنده به فرستنده
ب -فرايند انتقال پيام از فرستنده به گيرنده و از گيرنده به فرستنده به شرط انكه مفاهيم مورد نظر در ذهن فرستنده به
گيرنده انتقال يابد و برعكس
ج -فرايند انتقال پيام از فرستنده به گيرنده و از گيرنده به فرستنده به شرط انكه مفاهيم مورد نظر در ذهن فرستنده به
گيرنده انتقال يابد
د -فرايند انتقال پيام از فرستنده به گيرنده
 -80انواع ارتباط شامل ارتباط.................و ...............است.
الف -غير كالمي و كالمي
ب -تصويري وصوتي
ج -رفتاري واحساسي
د -وضعيت بدن و وضعيت چهره
 -81جنبه هاي اساسی رشد و تحول کودکان کدام است؟
الف -رشد و تحول جسمي  ،حركتي،شناختي،عاطفي
ب -رشد و تحول جسمي  ،حركتي،شناختي،عاطفي ،رشد اجتماعي
ج -رشد و تحول جسمي  ،حركتي،شناختي،عاطفي ،رشد و تحول كالمي ،رشد و تحول خالقيت
د -رشد و تحول جسمي  ،حركتي،شناختي،عاطفي ،رشد و تحول كالمي
 -82انواع برنامه ریزي اموزشی از نظر زمان عمل کدام است؟
الف -برنامه ريزي خرد،محلي ،ملي
ب -برنامه ريزي كوتاه مدت ،ميان مدت،بلند مدت
ج -برنامه كالن  ،خرد ،جامع
د -برنامه جامع ،منطقه اي ،بين المللي
 -83برنامه درسی در بر گيرنده کدام موارد زیر است؟
الف -اهداف ،محتوا  ،روش هاي ياد دهي و يادگيري  ،فعاليت ها ،وسايل و مواد آموزشي ،شرايط و امكانات ،ارزشيابي
ب -اهدف  ،محتوا،روش هاي و يادگيري،شرايط و امكانات
ج -اهداف ،محتوا ،فعاليت ها  ،وسايل ومواد اموزشي  ،ارزشيابي
د -محتوا ،روش ها ي ياد دهي و يادگيري  ،اهداف ،شرايط و امكانات

 -84در برنامه ریزي اموزشی مهم ترین اصول کدام است؟
الف -اصل جامعيت  ،اصل استمرار ،اصل تعهد
ب -اصل مشاركت  ،اصل تعهد ،اصل واقع بيني  ،اصل توجه به نوآوري ها
ج -اصل جامعيت ،اصل مشاركت ،اصل واقع بيني،اصل استمرار ،اصل توجه به نوآوري ها
د -اصل مشاركت  ،اصل واقع بيني  ،اصل توجه به نواوري ها
 -85برنامه ریزي اموزشی داراي چه سطوحی است؟
الف -خرد ،كالن ،فرا كالن
ب -كالن  ،ميانه  ،خرد
ج -ميانه  ،خرد  ،موسسه اي
د -فرا كالن  ،كالن  ،خرد
 -86انواع روش هاي تدریس را نام ببرید؟
الف -روش تعليمي
ب -روش سقراطي
ج -روش تسهيل كننده
د -روش تعليمي ،سقراطي،تسهيل كننده
 -87مشاوره__ي گروهی از نظر زمان و هزینه در مقایسه با مشاوره_ي فردي  ..............است و تعليمات اتخاذ شده
در گروه از ضمانت  ................برخوردار است
الف -مقرون به صرفه  -بيشتري
ب -گران  -كمتري
ج -مقرون به صرفه  -كمتري
د -گران  -بيشتري
 -88براي تشكيل مشاوره_ي گروهی با کودکان چه مواردي را مشاور باید رعایت کند؟
الف -عضويت كودك آزاد و داوطلبانه باشد،گروه بيشتر از  5الي  6نفر نباشند يا در اطاق تقبل شود كه آزادي حركت و
جابه_جايي ممكن باشد
ب -عضويت كودك آزاد و داوطلبانه باشد
ج -جابه_جايي كودك در اطاق آزادانه باشد.
د -گروه بيشتر از  7نفر باشد.
 -89مشاوره سه هدف دارد؟
الف -مياني  ،غايي  ،آني
ب -آني  ،مياني  ،غايي
ج -غايي  ،مياني  ،آني
د -آني  ،غايي  ،مياني
 -90افراد مختلف در راهنمایی و مشاوره_ي کودک پيش دبستان و دبستان نقش دارند که عبارتند از؟
الف -مشاوره  ،معلم  ،والدين
ب -مددكار اجتماعي  ،روان سنج  ،مدير مدرسه  ،اعضاي انجمن اوليا مربيان
ج -مشاور  ،معلم  ،والدين  ،مددكار اجتماعي  ،روان سنج  ،مدير مدرسه  ،اعضاي انجمن اوليا مربيان
د -روان سنج  ،مشاور  ،معلم
 -91روش هاي اجراي نظارت در مراکز آموزش کدام است؟
الف -مشاهده  ،گزارش_ها  ،صورت رسيدگي(چك ليست)  ،نشست ها
ب -مشاهده  ،گزارش_ها

ج -مشاهده  ،گزارش_ها  ،صورت رسيدگي(چك ليست)  ،نشست ها  ،ايده ها  ،اطمينان كيفي و...
د -صورت رسيدگي(چك ليست)  ،نشست ها
 -92سازمان رسمی عبارت است از مقامات و روابط بين آنها و کارشناسان برحسب  ......و  .......وضع شده است
الف -اختيارات  -مقررات
ب -مديريت  -مقررات
ج -اختيارات  -اهداف
د -مديريت  -اهداف
 -93برخالف سازمان هاي رسمی که اختيارات واگذار می_شود  ،سازمان_هاي غير رسمی معموال اختيارات به
صورت  .........و یا از  .........جریان پيدا می_کند
الف -پايين به باال  -عمودي
ب -باال به پايين  -افقي
ج -عمودي  -افقي
د -باال به پايين  -عمودي
 -94در  5طبقه هرم مازلو یا نظریه__ي انگيزش انسانی،نياز مربوط به خودیابی در کدام مرحله است؟
الف -در طبقه 1
ب -در طبقه 4
ج -در طبقه 5
د -در طبقه 2
 -95تعریف واحد کار در برنامه آموزشی مهدهاي کودک کدام است؟
الف -واحد كار آموزشي هفتگي است جهت آشنايي  ،شناخت  ،نحوه صحيح انجام و در نهايت گسترش حيطه فهم و درك
كودك نسبت به پيرامون خود
ب -واحد كار آموزش ماهيانه است جهت آشنايي و گسترش حيطه فهم و درك كودك
ج -واحد كار آموزش هفتگي است جهت آشنايي و شناخت
د -واحد كار آموزش هفتگي است جهت درك كودك نسبت به پديده هاي پيرامون خود
 -96از وظایف مربی در گذار از مرحله بحران جدایی کودک کدام موارد ضروري است؟
الف -گشاده رويي  ،مهرورزي  ،محبت
ب -گشاده رويي  ،هم دردي  ،محبت  ،صبر و ايجاد فضاي شناختي بيشتر فيمابين
ج -صبر و حوصله
د -محبت  ،گشاده رويي
 -97روان شناسان معتقدند برخالف ضریب هوشی که به طور نسبی تثبيت می_شود هوش هيجانی را می_توان از
طریق  .......... ، ........داد.
الف -پرورش-افزايش
ب -آموزش-افزايش
ج -پرورش-وسعت
د -آموزش-وسعت
 -98مدیران موفق دستاورد هاي کارکنشان را تشویق می_کنند؛احساس رضایت کارکنان چه پيامدي دارد؟
الف -افزايش كيفيت و كارايي افراد
ب -افزايش كيفيت
ج -افزايش كميت و كارايي
د -افزايش كيفيت و اثربخشي

 -99مدیران مهدکودک بایستی هرچند وقت یك بار از مربيان بخواهند تا کارت بهداشت دریافت کنند؟
الف -هر دو ماه يك بار
ب -هر سه ماه يك بار
ج -هر سال يك بار
د -هر شش ماه يك بار
-100مدیر مهدکودک باید ساالنه حداقل چند ساعت آموزش در زمينه_ي پيش دبستانی بگذارند؟
الف20 -ساعت
ب30 -ساعت
ج40 -ساعت
د 60 -ساعت
-101انواع فرزند پروري را نام ببرید؟
الف -سهل گيرانه
ب -سخت گيرانه
ج -سهل گيرانه  ،سخت گيرانه  ،اقتدار گرايانه
د -اقتدار گرايانه
-102رشد مغز در نوزادي  .............و در هفت سالگی  ..............است
الف%90 - %25 -
ب%70 - %25 -
ج%70 - %15 -
د%65 - %35 -
-103شيوه تربيتی سخت گيرانه کودک را دچار چه اختاللی می_نماید؟
الف -ترس
ب -وسواس
ج -ترس و مشكالت اضطرابي
د -وسواس و مشكالت اضطرابي
-104ویژگی فرزندپروري مثبت کدام است؟
الف -امنيت  ،آموزش  ،انضباط
ب -امنيت  ،آموزش  ،انضباط  ،انتظارات  ،اهميت به خود
ج -انتظارات  ،اهميت به خود
د -اعتماد به نفس  ،امنيت  ،آموزش
-105اعمال قوانين براي کودک چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
الف -قابل پيگيري  ،قابل دسترسي  ،روشن و ساده
ب -قابل پيگيري و قابل دسترسي
ج -روشن و ساده
د -دستوري و قابل دسترسي
-106اصل مهم در تنطيم برنامه هاي درسی براي کودکان پيش دبستانی کدام است؟
الف -انعطاف پذيري
ب -سازش يافتگي
ج -بازي
د -تفاوت هاي فردي

-107در طرح یك برنامه موفق توجه به کدام اصل زیر ميزان مشارکت والدین را در فعاليت ها افزایش ميدهد؟
الف -ارزيابي نياز والدين
ب -كاهش ميزان شهريه
ج -تدارك فوق برنامه
د -سازماندهي گروه هاي ارتباطي بين والدين
-108در جریان راهنمایی تحصيلی دو مرحله ي  ............و ................مورد توجه باید قرار گيرد؟
الف -مرحله ي تشخيصي و پيش بيني
ب -تشخيصي و تشويقي
ج -پيش بيني و تشويقي
د -تشويقي و تنبيهي
-109تعریف راهنمایی تحصيلی کدام است؟
الف -تالش وفعاليتي است علمي كه در جهت برقراري حداكثر توافق ممكن بين خصايص فرد مورد راهنمايي و شرايط
تحصيلي بعدي صورت ميگيرد
ب -تالش و فعاليت سنتي است كه در جهت برقراري حداكثر توافق ممكن بين دانش اموز شرايط تحصيل بعدي
ج -تالش و فعاليت علمي است ،كه موجب برقراري حداقل توافق ممكن بين فرد مورد راهنمايي شرايط تحصيلي قبلي
صورت ميگيرد
د -تالش و فعاليت علمي است كه در جهت برقراري حداكثر توافق ممكن بين دانش اموز شرايط تحصيل بعدي صورت ميگيرد
-110محتواي اموزش و پرورش دوره پيش دبستانی کدام است؟
الف -انس با قرآن،نمايش خالق،قصه ،سرود  ،بازي،كاردستي ،نقاشي
ب -كاردستي ،نمايش خالق ،بحث و گفتو گو ،آزمايش
ج -گردش علمي،و تماشاي فيلم ،آشنايي با استفاده از فن آوري هاي جديد ،نمايش خالق ،بحث و گفتوگو
د -انس با قران ،قصه ،شعر وسرود،بازي،كاردستي،نقاشي ،نمايش خالق ،آزمايش  ،گردش علمي،تماشاي فيلم و و استفاده از
فناوري هاي جديد
-111کدام موارد از ارزشيابی پيش دبستان درست است؟
الف -ارزشيابي در اين دوره از طريق مشاهده رفتار كودك در گروه به صورت توصيفي انجام گيرد
ب -عملكرد كودك را بايد با كودك ديگر مقايسه كرد
ج -ارزشيابي بايد بعد از يادگيري صورت بگيرد
د -ارزشيابي فرصتي است كه مربي فقط كودك را ارزيابي كند
-112ارزیابی نو آموزان بر اساس  ............و ............آنان با ............صورت گيرد.
الف -مشاهده و رفتار ،عملكرد گروهي،رويكرد تشويقي
ب -عملكرد گروهي ،مشاهده و رفتار ،رويكرد تشويقي
ج -رويكرد تشويق،مشاهده و رفتار ،عملكرد گروهي
د -مشاهده و رفتار  ،عملكرد گروهي  ،رويكرد تنبيهي
-113عقب مانده ذهنی از نظر بالينی چه ویژگی هایی دارد؟
الف -كاركرد نسبتا پايين از نظر هوش كه از حد استاندارد طبيعي پايين تر باشد.
ب -بروز عقب ماندگي ذهني تا سن  18سالگي و قبل از ان
ج -كاركرد نسبتا پايين از نظر هوش كه از حد استاندارد طبيعي پايين تر باشد
د -بروز عقب ماندگي ذهني تا سن  18سالگي و قبل از ان
-114تئوریهاي مربوط به توانایی هاي یادگيري کدام است؟
الف -تئوري نقص ادراكي

ب -تئوري آموزشي  ،آكادميك
ج -تئوري نقص اداركي ،آموزشي ،آكادميك
د -تئوري آموزشي
-115طبقه بندي اختالالت یادگيري:
الف -مشكالت در سخن گفتن  ،نوشتن  ،توانايي بينايي و شنوايي
ب -مشكالت سخن گفتن و خواندن
ج -مشكالت در سخن گفتن  ،نوشتن و خواندن
د -مشكالت در سخن گفتن  ،نوشتن  ،توانايي هاي بينايي و شنوايي در خواندن و ناتواني در رياضيات
-116چند مدل اساسی در برنامه ریزي آموزشی مهد کودک وجود دارد؟
الف -برنامه كودك محور
ب -برنامه براساس رشد
ج -پروژه محور
د -برنامه كودك محور -برنامه براساس رشد -پروژه محور
-117جهت مجموعه مقررات اداري و ضوابط جاري مرتبط با مهد کودک آشنایی با کدام قوانين مهم تر است؟
الف -آشنايي با كليه دستورالعمل سازمان بهزيستي كشور
ب -آشنايي با قوانين و مقررات اداره ي بهداشت
ج -آشنايي با كليه دستورالعمل سازمان بهزيستي كشور
د -آشنايي با قوانين و مقررات اداره ي بهداشت
-118تنظيم ساعات برنامه ریزي در مهد کودک با در نظر گرفتن کدام موارد زیر است؟
الف -با توجه به سن وسال  ،نياز و ويژگي كودكان
ب -توانايي هاي ذهني كودكان و سايل اموزشي و روش هاي اموزش
ج -توانايي ذهني كودكان و سن و سال كودكان
د -همه موارد فوق صحيح ميباشد
-119کدام یك از موارد زیر در خصوص ارزشيابی در دوره پيش دبستان صحيح می باشد؟
الف -ارزشيابي با مشاهده عملكرد كودك در گروه
ب -ارزشيابي از ازمون و نمرات استفاده شود
ج -آزمون هاي كتبي و نوشتاري
د -قضاوت بر روي يادگيري كودك است نه خود ارزيابي مربي
-120از موارد زیر کدام یك جزء وظایف مدیران پيش دبستانی می باشد؟
الف -تهيه و تنظيم و ارائه گزارش هاي مورد به مراجع
ب -برنامه ريزي در مورد اموزش خانواده
ج -ارائه كتب اموزشي براي گروه هاي سني
د -برنامه ريزي و نظارت و تدوين و توليد محتوا آموزشي
-121آنچه در انجام فعاليت " بازي " مهم است عبارت است از:
الف -خالقيت
ب -هنر
ج -تفكر
د -كسب تجربه توسط كودك
-122مهم ترین اهداف قصه گویی براي کودکان پيش دبستانی کدام است؟
الف -پرورش خالقيت كودكان و پرورش رشد كالمي

ب -پرورش رشد كالمي و مهارت زباني ،پرورش خالقيت كودكان،پرورش درك زيبايي هاي كالمي ،ايجاد عادت به مطالعه،
كمك به آموزش كودكان
ج -ايجاد عادتبه مطالعه كودكان ،امادگي براي خواندن در مقطع دبستان
د -پرورش درك زيبايي هاي كالمي
-123گام اساسی در پيش برد اهداف دریك مرکز پيش دبستان کدام است؟
الف -استخدام
ب -ارائه تسهيالت
ج -تجهيز فضا
د -تعيين سياست
-124دوره ي پيش دبستانی در نظام آموزش و پرورشی کشور به چه صورت هایی تشكيل ميشود؟
الف -دولتي با مشاركت مردم
ب -غير دولتي بر اساس قوانين مربوط
ج -دولتي با مشاركت مردم غير دولتي بر اساس قوانين مربوط
د -دولتي و تعاوني
-125اصول حاکم بر فعاليت آموزشی و پرورشی در پيش دبستان کدام است؟
الف -هماهنگ با اهداف و محتوا دوره ي دبستاني باشد.
ب -به فرهنگ بومي و محلي كودكان عنايت داشته باشد.
ج -فعاليت ها تلفيق،پودماني و انعطاف پذيرباشد و متناسب با نياز و عاليق كودكان
د -هماهنگ با اهداف و محتوا دوره ي دبستاني،اهميت به فرهنگ بومي ،فعاليت ها تلفيق،پودماني و انعطاف و انعطاف پذير
باشد و تناسب باتوانايي ها نياز و عاليق كودكان باشد ،ارزشيابي نو آوران بر اساس مشاهده و رفتار وعملكرد گروهي
-126دوره ي پيش دبستان به چه دوره سنی اطالق ميشود؟
الف -گروه سني  3تا  6سال
ب -گروه سني  1تا  3سال
ج -گروه سني  4تا  6سال
د -گروه سني  3تا  5سال
-127اهداف کلی دوره ي پيش دبستان کدام موارد زیر است؟
الف -پرورش قابليت جسماني و ذهني و رشد مهارت هاي حركتي  ،كمك به رشد عاطفي كودكان ،تقويت عالقه به ارزش
هاي ديني ،اخالق و هويت ملي،ايجاد رفتارهاي مطلوب فردي و اجتماعي
ب -فراهم ساختن احساس شادي
ج -تقويت عالقه به ارزش هاي ديني ،اخالقي و هويت ملي
د -ايجاد رفتارهاي مطلوب فردي و اجتماعي در كودكان متناسب با سن
-128اصول حاکم بر آموزش و پرورش دوره ي پيش دبستان کدام است؟
الف -رعايت تفاوت هاي فردي و توجه به شرايط فرهنگي و بومي ،توجه به ويژگي هاي مراحل رشد و پرورش حواس گوناگون،
اولويت دادن به بازي و فعاليت هاي نشاط آور،هماهنگي با اهداف دوره ي ابتدايي
ب -رعايت تفاوت ها فردي و توجه به شرايط فرهنگي و بومي
ج -توجه به ويژگي هاي مراحل رشد و پرورش حواس گوناگون كودكان
د -اولويت دادن به بازي و فعاليت هاي نشاط آور
-129در انتخاب ابزار و مواد براي فعاليت هاي کودکان به چه نكاتی باید توجه کرد؟
الف -استفاده از آن راحت باشد
ب -از رنگ هاي شاد و متنوع

ج -آن آسان و در دسترس باشد
د -استفاده از آن راحت باشد ،از رنگ هاي شاد و متنوع  ،آن آسان باشد و ازكيفيت مطلوب برخوردار باشد
-130کدام موارد ار آموزش هاي مهارت هاي اجتماعی مطلوب در کودکان است؟
الف -يادگيري سخاوت و بخشش و پرورش حس همدلي
ب -ارتباط با محيط پيرامون و طبيعت
ج -استفاده از وسايل بازي
د -ارتباط با محيط پيرامون و استفاده از وسايل بازي
-131بازي هاي خالق اساسا به دو طریق .............و ............شكل ميگيرند.
الف -استفاده زياد از اشياء و سايل
ب -با كمك مربي و اوليا
ج -از طريق تقليد و يادگيري
د -از طريق نقش افريني و بازي هاي تخيلي
-132مهم ترین و قدرت مند ترین ابزار مربی در فرآیند یادگيري چيست؟
الف -يادگيري از طريق بازي
ب -انجام آزمايش
ج -آموزش خالق بر پايه ي مشاهده
د -پرسيدن سوال و صحبت با كودك
-133بسياري از کودکانی که با تشخصيش اخالالت یادگيري مراجعه ميكنند ابتدا چه مشكلی دارند؟
الف -مشكالت هيجاني
ب -مشكالت تحصيلي
ج -مشكالت اجتماعي
د -مشكالت اضطرابي
-134در انتخاب ابزار و مواد براي فعاليت هاي کودکان به چه نكاتی باید توجه کرد؟
الف -استفاده از آن راحت باشد
ب -از رنگ هاي شاد و متنوع
ج -آن آسان و در دسترس باشد
د -استفاده از آن راحت باشد ،از رنگ هاي شاد و متنوع  ،آن آسان باشد و ازكيفيت مطلوب برخوردار باشد
-135نمایش خالق یك تمرین .............براي یادگيري کودک و وسيله اي براي .......آزادانه ایده ها و احساسات
اوست
الف -غير برنامه ريزي شده-بيان
ب -برنامه ريزي نشده-بيان
ج -گروهي -تمرين
د -فردي  -تمرين
-136گردش علمی -تربيتی فعاليتی است براي درگير ساختن کودکان با تجربيات یادگيري  ..........و  ...........در
محيط جدید طراحی شده است.
الف -مشاركتي و نوآورانه
ب -نوآورانه و مشاركتي
ج -يادگيري و مشاركتي
د -نو آورانه و يادگيري

-137احتمال بيش فعالی یا نقص توجه ( )ADHDیك اختالل ..........با اساس..........است که یادگيري در رفتار را
تحت قرارمی دهد.
الف -نموي-عصبي
ب -رشدي -عصبي
ج -عصبي-عصبي
د -رشدي -نموي
-138پرخاشگري یكی از ..........واکنش هاي کودک نسبت به ناراحتی و ناکامی هاست که به منظور صدمه رساندن
به دیگران  ،کسب پاداش یا ارضاء نياز ها انجام ميشود.
الف -شايع ترين
ب -رايج ترين
ج -متداول ترين
د -همه گير تر
-139انواع پرخاشگري کدام مورد است؟
الف -پرخاشگري با خود
ب -پرخاشگري با هم ساالن
ج -پرخاشگري با بزرگساالن
د -پرخاشگري با خود و ديگران
-140مراحل بازي درمانی کدام است؟
الف -برقراري ارتباط از طريق تشويق
ب -كاوش و همدلي
ج -گسترش آگاهي كودكان نسب به تعامالت خود و درمانگر
د -اشنايي با قوانين و مقررات سازمان تامين اجتماعي -كاوش و همدلي  -گسترش آگاهي كودكان نسب به تعامالت خود و
درمانگر
-141مراحل طراحی یك واحد یادگيري کدام است؟
الف -تعيين عناوين واحد يادگيري،تعيين اهداف هر حوزه يادگيري ،تعيين انتظارات ،انتخاب و طراحي فعاليت ،برقراري ارتباط
بين اهداف و انتظارات ،ارزشيابي
ب -انتخاب عنوان واحد يادگيري،تعيين انتظارات هر هدف
ج -انتخاب عناوين واحد يادگيري،تعيين اهداف يادگيري ،مشخص عنوان فعاليت
د -برقراري ارتباط اهداف و انتظارات يادگيري با فعاليت
-142امكانات و تجهيزات مراکز پيش دبستانی کدام است؟
الف -لوازم بهداشت عمومي ،ميز و صندلي مناسب  ،كمد و قفسه ،تابلو هاي آموزشي  ،تابلو هاي اعالنات  ،وسايل صوتي و
تصويري ،تجهيزات الزم براي رشد عاطفي و اجتماعي و جسماني
ب -لوازم بهداشت عمومي
ج -تجهيزات الزم براي رشد عاطفي  ،اجتماعي  ،مهارت هاي ذهني و جسماني
د -وسايل الزم مورد نياز آموزش مفاهيم
-143مراحل رشد تفكر از نظر "پياژ"؟
الف -مرحله  -حسي حركتي  ،تفكر پيش عملياتي  ،مرحله عمليات عيني ،مرحله عمليات صوري
ب -مرحله -حسي حركتي ،مرحله عمليات عيني
ج -مرحله تفكر پيش عملياتي ،مرحله عمليات صوري
د -مرحله  -حسي حركتي  ،مرحله عمليات صوري

-144تعریف برنامه درسی در مهد کودک  ،کدام موارد زیر است؟
الف -برنامه درسي شامل  ،جزوات تصويري  ،وسايل كمك اموزشي منابعي است در راستاي رشد  ،فكري  ،شخصيتي  ،اخالقي
عاطفي  ،كودكان  ،به كار برده ميشود
ب -برنامه درسي شامل جزوات تصويري و كتب است در راستاي رشد  ،فكري  ،شخصيتي  ،اخالقي عاطفي  ،كودكان  ،به كار
برده ميشود
ج -برنامه درسي شامل وسايل كمك آموزشي در راستاي رشد  ،فكري  ،شخصيتي  ،اخالقي عاطفي  ،كودكان  ،به كار برده
ميشود
د -برنامه درسي شامل كتب در راستاي رشد  ،فكري  ،شخصيتي  ،اخالقي عاطفي  ،كودكان  ،به كار برده ميشود
-145انواع روش هاي تدریس را نام ببرید؟
الف -روش تعليمي
ب -روش سقراطي
ج -روش تسهيل كننده
د -روش تعليمي -سقراطي -تسهيل كننده
-146ویژگی هاي یك مربی خوب کدام است؟
الف -حضور به موقع در كالس ،سخن گفتن رسا و روشن  ،هوشياري نسبت به همه ي وقايع ،عدم تبعيض
ب -حضور به موقع در كالس
ج -رسا و روشن سخن گفتن
د -عدم تبعيض بين كودكان
-147یك مدیر کار امد به جاي رقابت بين کارکنان بر ..........و ...........یادگيري مثبت تاکيد ميكند؟
الف -همكاري -تجارب
ب -تجارب -همدلي
ج -همدلي -محصول
د -همكاري -محصول
-148مهم ترین عوارض تنبيه کدام است؟
الف -موجب استرس ،بيماري عصبي -ايجاد فاصله رواني و عاطفي ،الگو سازي توسط كودك يا فرد ميگردد.
ب -موجب استرس  ،بيماري عصبي
ج -ايجاد فاصله رواني و عاطفي
د -الگو سازي توسط كودك يا فرد ديگر ميگردد
-149ویژگی هایی که حتما کارکنان یك مهد کودک داشته باشند کدام است؟
الف -عالقه به كودكان ،صبر
ب -عالقه به كودكان و صبرو حوصله
ج -عالقه به كودكان و صبرو حوصله ،عالقه به افزايش تجربه در حيطه كاري مهد كودك
د -عالقه به افزايش تجربه در حيطه كاري مهد كودك ،صبر و حوصله
-150شيوه هاي راداره ي مهد کودک مدیریت  ...............و  ...............است.
الف -مديريت رئيس مابانه و مديريت علمي
ب -مديريت رئيس مابانه و راهبرانه
ج -مديريت راهبرانه و علمي
د -مديريت سنتي و مديريت رئيسس مابانه
-151از مهم ترین موارد ارزشيابی جهت استخدام مربی در مهد کودک کدام است؟
الف -نوازش كالمي و جسمي كودك ،صبر و حوصله  ،خالقيت

ب -سواد كاري ،انتقاد پذيري  ،ارتباط با ساير همكاران ،رعايت مقررات
ج -نوازش جسمي و كالمي كودك ،صبر و حوصله ،خالقيت،سواد كاري،حساسيت هاي ايمني  ،انتقاد پذيري  ،ارتباط با ساير
همكاران ورعيت مقررات و وجدان كار  ،نيازمندي به كار ،خنده و تبسم
د -خالقيت  ،رعايت  ،سوارد كاري
"-152پياژه"که پيشرفت بازي کودکان به شكل هاي زیر است؟
الف -بازي هاي تمريني
ب -بازي هاي تمريني و بازي هاي نمادين
ج -بازي هاي تمريني ،بازي هاي نمادين  ،بازي هاي با قاعده
د -بازي هاي تمريني و بازي هاي با قاعده
-153نظریه یاد گيري اجتماعی در مورد اخالق معتقد است:
الف -كودكان ارزش هاي اخالقي را بيشتر از طريق مشاهده و كمتر تقليد از ديگران كسب مي كنند
ب -كودكان ارزش هاي اخالقي را بيشتر از طريق مشاهده و تقليد از ديگران كسب مي كنند
ج -كودكان ارزش هاي اخالقي را كمتر از طريق مشاهده و بيشتر تقليد از ديگران كسب مي كنند
د -كودكان ارزش هاي اخالقي را كمتراز طريق مشاهده و تقليد از ديگران كسب مي كنند
-154مراحل اصلی رشد وتكامل نقاشی کودک کدام است؟
الف -اثر يا خط نامشخص
ب -خط مشخص يا اشكال هندسي درهم
ج -اثر يا خط نامشخص  ،خط مشخص يا اشكال هندسي درهم ،طرح يا در كنار هم قرار گرفتن چند شكل ،اجتماع چند شكل
مختلف ،تصوير نگاري
د -اجتماع چند شكل مختلف
-155تفاوت کودکان مهد کودک رفته با کودکان مهد نرفته کدام است؟
الف -تفاوت در مهارت هاي كالمي ،ارتباطي و جسماني ،تفتوت در مقابله با مشكالت و اضطراب ها
ب -تفاوت در اعتماد بنفس
ج -تفاوت در آموزش هاي حرفه اي
د -موارد فوق صحيح ميباشد.
"-156رشد" تغييراتی است که در طول زندگی انسان رخ ميدهد اسن تغييرات ویژگی هاي زیر را دارد:
الف -منظم است ،مستمر است ،پيوسته است و پيش رونده
ب -منظم است ،پيوسته است
ج -منظم است ،مستمر است
د -پيش رونده است
-157رشد جسمی-حرکتی شامل کدام موارد زیر است:
الف -رشد قد و وزن
ب -رشد عضالت و ماهيچه هاي كوچك
ج -حفظ تعادل اعضاء و اندام هاي بدن
د -رشد قد و وزن ،رشد عضالت و ماهيچه هاي كوچك ،حفظ تعادل اعضاء و اندام هاي بدن ،رشد عضالت بزرگ
-158رشد شناختی شامل موارد زیر است:
الف -شناخت محيط طبيعي
ب -شناخت محيط اجتماعي و پرورش خالقيت
ج -شناخت مفاهيم رياضي و علمي  ،پرورش حواس
د -شناخت محيط طبيعي -شناخت محيط اجتماعي و پرورش خالقيت -شناخت مفاهيم رياضي و علمي  ،پرورش حواس

-159پرورش مهارت هاي کالمی کدام موارد زیر است؟
الف -مهارت گوش دادن
ب -افزايش لغات و كلمات
ج -آمادگي براي خواندن و نوشتن
د -مهارت گوش دادن ،افزايش لغات و كلمات ،آمادگي براي خواندن و نوشتن ،بيان شفاهي
-160رشد اجتماعی -اخالقی کدام موارد زیر است؟
الف -رشد توانايي احترام به حقوق و احساسات كودكان ديگر
ب -توانايي مشاركت و همدلي
ج -پذيرش مسئوليت
د -كليه موارد فوق صحيح ميباشد.
-161تقسيم بندي بازي از نظر اجرا کدام است؟
الف -باز هاي انفرادي
ب -بازي هاي گروهي
ج -باز هاي انفرادي ،بازي هاي گروهي
د -بازي هاي تخيلي
-162انواع بازي از نظر وسيله کدام است؟
الف -بازي با وسيله
ب -بازي با وسيله
ج -بازي تمريني
د -بازي با وسيله ،بازي با وسيله
-163بازي از نظر تقسيم بندي فضا کدام است؟
الف -در فضاي باز
ب -فضاي بسته
ج -فضاي باز و بسته
د -بازي با قاعده
-164فواید بازي کدام است؟
الف -تخليه ي انرژي
ب -روشي براي آموزش كودك
ج -پرورش حواس و رشد كودك
د -تخليه ي انرژي  -روشي براي آموزش كودك  -پرورش حواس و رشد كودك
-165عوامل موثر در بازي کدام است؟
الف -سن كودك
ب -جنس كودك
ج -فضاي بازي و همبازي ها
د -نقش مربي،سن كودك  ،جنس كودك  ،فضاي بازي و همبازي ها
-166کودکان بر حسب ...............خود نياز به اسباب بازي مناسب دارند
الف -جنس
ب -رشد
ج -سن
د -فضاي بازي

-167امتياز" واحد کار" یا مرکز رغبت به نسبت روش هاي دیگر کدام است؟
الف -كودك را با محيط خود آشنا مي سازد
ب -با نياز ها و عاليق كودك هماهنگي دارد
ج -فعاليت ها متنوع است
د -كودك باكجيط و فعاليتهاي متنوع آشنا ميشود
-168از نظر " ثوراندایك"تقویت کننده ي مثبت همان  ........است که با دادن  ..............انجام ميشود .
الف -تشويق  -تاييد
ب -تنبيه  -تاييد
ج -پاداش  -پاداش
د -پاداش  -تنبيه
-169تقویت کننده ي منفی سبب انجام یك رفتار خواسته شده به علت مشكالت یا  ............احتمالی که انجام
ندادن رفتار را در بر دارد.
الف -جريمه
ب -پاداش
ج -تنبيه
د -جريمه و تنبيه
-170از ميان اشكال تشویق و تنبيه  .............مورد تاکيد و تایيد است .
الف -تقويت كننده ي منفي
ب -تقويت كننده ي مثبت
ج -خاموشي
د -محروميت يا حذف
-171پایان دادن به بازي کودکان با رفتار هاي ، ...............حس مخافت و مقاومت را در کودک را بر می انگيزاند.
الف -غير منطقي
ب -منطقي
ج -رفتار واقعي
د -رفتار غير واقعي
-172آسيب هاي استفاده از بازي هاي رایانه اي کدامند؟
الف -اسيب جسماني
ب -آسيب رواني
ج -آسيب تربيتي
د -همه موارد
-173کدام اسباب بازي ها موضوع هاي متوعی براي حرف زدن کودک فراهم ميكند؟
الف -كارت قصه گويي
ب -كتاب تصويري
ج -دومينو
د -كارت قصه گويي ،كتاب تصويري؛ دومينو
-174تحقيقات نشان ميدهد که دو متغيير  .....................و  ...............مادر در بازي کودکان تاثير زیادي دارد .
الف -تحصيالت  -پاسخ گو بودن
ب -ثروت  -پاسخگو بودن
ج -سن  -پاسخگو بودن

د -تحصيالت  -مشاركت
-175کدام بازي براي رشد جسمی کودک اهميت زیادي دارد ؟
الف -بازي فعال
ب -بازي مهارتي
ج -بازي سازنده
د -بازي تقليدي
-176کدام موارد ار آموزش هاي مهارت هاي اجتماعی مطلوب در کودکان است؟
الف -يادگيري سخاوت و بخشش و پرورش حس همدلي
ب -ارتباط با محيط پيرامون و طبيعت
ج -استفاده از وسايل بازي
د -ارتباط با محيط پيرامون و استفاده از وسايل بازي
-177بازي هاي خالق اساسا به دو طریق .............و ............شكل ميگيرند.
الف -استفاده زياد از اشياء و سايل
ب -با كمك مربي و اوليا
ج -از طريق تقليد و يادگيري
د -از طريق نقش افريني و بازي هاي تخيلي
-178مهم ترین و قدرت مند ترین ابزار مربی در فرآیند یادگيري چيست؟
الف -يادگيري از طريق بازي
ب -انجام آزمايش
ج -آموزش خالق بر پايه ي مشاهده
د -پرسيدن سوال و صحبت با كودك
-179ویژگی هاي نقاشی کودکان در دوره ي پيش دبستان کدام است؟
الف -شفاف بيني ،جان پنداري ،رديف سازي  ،اندازه  ،وارونگي
ب -شفاف بيني ،جان پنداري
ج -شفاف بيني  ،رديف سازي  ،اندازه
د -شفاف بيني  ،وارونگي
-180تغيير نسبتا دائمی رفتار بر اساس تجربه هایی که شخص در محيط خود کسب ميكند اصطالحا  ..........ناميده
ميشود.
الف -مهارت
ب -شرطي شدن
ج -يادگيري
د -بازتاب
-181بازي مهارتی و اکتشافی از چند ماهگی کودک شروع ميشود؟
الف 3 -ماهگي
ب 2 -ماهگي
ج 6 -ماهگي
د 9 -ماهگي
-182بازي مشارکتی از جند سالگی کودک شروع ميشود؟
الف 3 -سالگي
ب 4 -سالگي

ج 2 -سالگي
د 5 -سالگي
-183سلسله مراتب نياز ها عبارت اند از :
الف -نياز هاي فيزيو لوژيك
ب -نياز ايمني و امنيت
ج -نياز به تعلق و نياز به احترام و خود شكو فايي
د -نياز هاي فيزيو لوژيك -نياز به تعلق و نياز به احترام و خود شكو فايي -نياز ايمني و امنيت
-184پيمان جهانی حقوق کودک یك معاهده ي بين المللی است که به تعریف حقوق کودک پرداخته است داري
چن ماده ميباشد؟
الف 41 -ماده
ب 45 -ماده
ج33 -ماده
د 40 -ماده
-185تعریف تعادل کدام است؟
الف -عبارت است از بقاي وضعيت موجود
ب -عبارت است از بقاي وضعيت موجود و بازگشت نسبي به آن بعد از وارد شدن نيرو هاي برهم زننده
ج -بازگشت نسبي به آن بعد از وارد شدن نيرو هاي برهم زننده
د -پايداري نيرو هاي بر هم زننده
-186حيطه هاي تعادل کدام است؟
الف -تعادل فيزيكي
ب -تعادل رواني
ج -تعادل زيستي
د -تعادل فيزيكي  ،تعادل رواني ،تعادل زيستي
-187ایران در چه سالی به پيمان نامه حقوق کودک به طور مشروط ملحق گردید؟
الف1373 -
ب1375 -
ج1380 -
د1365 -
-188ضرورت تدوین پيمان جهانی حقوق کودک کدام است؟
الف -بر اساس نياز كودك
ب -اهميت دوران كودك
ج -آسيب پذيري كودك
د -بر اساس نياز كودك ،اهميت دوران كودك ،آسيب پذيري كودك
-189مبانی تحقق حقوق کودک کدام است؟
الف -موانع اقتصادي ،اجتماعي
ب -موانع فرهنگي  ،اجتماعي
ج -موانع قانوني
د -موانع اقتصادي ،اجتماعي -موانع قانوني  -موانع فرهنگي  ،اجتماعي
 "-190هيكس" و " ریگولد" تصميم گيري را طبقه بندي کردند آن کدام است؟
الف -تصميم ناخود آگاه

ب -تصميم گيري ذهني
ج -تصميم هاي آگاهانه
د -تصميم ناخود آگاه -تصميم هاي آگاهانه  -تصميم گيري ذهني
-191نظارت یكی از اجراي اصلی مدیریت است داراي چه مراحلی است؟
الف -مرحله قبل از مشاهده
ب -مرحله در حين مشاهده
ج -مرحله بعد از مشاهد
د -بستگي به نوع نظارت دارد.
-192شاخص هاي نظارت شامل شاخص هاي  ............و شاخص هاي ................است.
الف -كمي -كيفي
ب -كمي  -كمي
ج -كيفي -كيفي
د -كيفي -عددي
 "-193بارنارد" چه نوع تصميم گيري را مطرح ميكند؟
الف -تصميمات مداخله اي
ب -تصميمات استينافي
ج -تصميمات خالق
د -تصميمات استينافي -تصميمات خالق -تصميمات مداخله اي
-194برنامه ریزي آموزشی امري .............است که به سطوح باالي سازمان مربوط می شود.
الف -صف
ب -ستادي
ج -صف و ستادي
د -اساسي
-195کدام تعریف مدیریت جامع تر است؟
الف -مديريت يعني گرد اوري اطالعات
ب -مديريت يعني هماهنگي منابع انساني و مادي
ج -فرايندي است كه در جهت هماهنگي فردي و جمعي
د -يعني به وجود آوردن يا تامين يك محيط مناسب براي افراد سازماني در جهت هدف هاي سازمان
-196در تنظيم برنامه روزانه سعی ميشود ارتباط برنامه با برنامه .............حفظ شود.
الف -روزانه
ب -هفتگي
ج -ماهيانه
د -ساليانه
-197در دیدگاه "اریكسون" وقتی کودک اجازه پيدا نميكند محيط خود را کشف کند چه احساس به دست می
آورد؟
الف -احساس گناه
ب -شرم و ترديد
ج -عدم اعتماد
د -خود كم بيني
-198بسياري از کودکانی که با آنها بد رفتاري ميشود ..............تبدیل می شوند .

الف -دشوار
ب -آسيب پذير
ج -كند
د -ناسازگار
-199افزایش قد و وزن معموال چه ناميده می شود ؟
الف -رسش
ب -رشد جسمي
ج -پختگي
د -بالندگي
-200افرادي که در فاصله ي معينی از زمان به دنيا می ایند ............ناميده می شوند.
الف -قشر اجتماعي
ب -گروه سني
ج -نسل حاضر
د -طبقه ي اجتماعي
-201والدین و مربيان باید با کودکان گوشه گير چگونه رفتار کنند؟
الف -باتندي
ب -با ماليمت
ج -با دلجويي
د -با ماليمت و مسالمت و دلجويي
-202براي درمان لجبازي چه شيوه هایی مهم است؟
الف -پزشكي
ب -رواني
ج -تربيتي
د -پزشكي ،رواني  ،تربيتي
-203گوشه گيري مهم ترین نشانه کودکان داراي ..............است.
الف -لكنت زبان
ب -لجباز
ج -پرخاشگر
د -منزوي
-204هوش هيجانی را توانایی تشخيص ،....................تميز ،الویت بندي ،مدیریت هيجانات در تعامالت فردي و
سازمانی به منظور کمك به یكدیگر ميداند.
الف -فهم-كنترل
ب -هدايت رفتار-ارتباط موثر
ج -ارتقاء نتايج -كنترل
د -فهم  -ارتباط موثر
-205هوش هيجانی در کدام زمينه ها مهم تر است؟
الف -گزينش و استخدام
ب -عملكرد باال و تصميم گيري در مورد نيروي كار
ج -سرعت و رشدو توسعه
د -گزينش و استخدام -عملكرد باال و تصميم گيري در مورد نيروي كار -سرعت و رشدو توسعه

-206در روش " مونته سوري" بيشتر از کدام حواس استفاده ميكنند؟
الف -حس شنوايي
ب -حس ببويايي
ج -حس بينايي
د -حس المسه
-207هدف از ثبت رویداد هاي مالی در دفتر  ...........در واقع نگه داري مربوط به ترتيب تاریخ وقوع در یك دفتر و
 .........بخشيدن به عمليات انتقال است.
الف -روزنامه  -نظم
ب -معين -نظم
ج -روزنامه  -بي نظمي
د -دفتر كل  -نظم
-208دفتر کل  ،دفتري است که داراي تمام حساب هاي ............موسسه است.
الف -اصلي
ب -فرعي
ج -فرعي و اصلي
د -روزانه
-209حسابداري مدیریت وظيفه ي تهيه ي اطالعات مالی مورد نياز مدیران را به منظور  ............و  ...........و ...........
بر عهده دارد .
الف -تصميم گيري -كنترل  -بودجه بندي
ب -برنامه ريزي  -كنترل عمليات و تصميم گيري
ج -برنامه ريزي  -بودجه بندي و كنترل
د -بودجه بندي -كنترل و تصميم گيري
-210ثبت درامد و هزینه ها در دفاتر و به روز نگه داشتن گزارش مالی مهد کودک از وظایف چه کسی است؟
الف -حسابدار
ب -موسس
ج -مدير
د -معاون
-211از وظایف مربی ميباشد:
الف -گزارش فوري به مسئول فني در صورت احتمال وقوع كودك ازاري در منزل
ب -حضور در دوره هاي آموزشي مرتبط
ج -طرح مسائل و مشكالت كودكان و پيگيري آنها
د -همه موارد
-212مهد کودک از نظر زمان فعاليت به چند نوع تقسيم ميشود ؟
الف -مهد كودك شبانه روزي
ب -مهد كودك شبانه
ج -مهد كودك تمام وقت  ،نيمه وقت
د -مهد كودك شبانه روزي  -مهد كودك شبانه  -مهد كودك تمام وقت  ،نيمه وقت
-213از مقررات تخصصی مهد کودک ميباشد؟
الف -تهيه و تنظيم دفاتر پذيرش ،ثبت مشخصات كودكان ،شهريه دريافتي  ،دفتر بازديد
ب -تنظيم پرونده كاركنان شامل تصوير كارت بهداشت  ،تصوير گواهينامه  ،تصوير قرار داد...

ج -نصب فهرست برنامه غذايي و ميان وعده
د -همه موارد
-214مسئول فنی یا مدیر موسس باید به طور تمام وقت در مهد کودک حضور داشته باشد و اشتغال در حرفه ي
دیگر در ساعت فعاليت مهد ...........است.
الف -مجاز
ب -ممنوع
ج -با اطالعات به مسئولين اشكال ندارد
د -مجاز و با اطالعات به مسئولين اشكال ندارد
-215در صورت تعطيلی موقت یا دائم مهد کودک تمام تعهدات حقوقی بر عهده  ........ميباشد.
الف -موسس
ب -مسئول فني
ج -مدير موسس
د -موسس  -مدير موسس
-216ساختمان مهد کودک در صورت دو طبقه بودن ،طبقه فوقانی به گروه سنی  ...........و  ...........و طبقه پایين به
گروه  .....................باید اختصاص یابد .
الف -شير خوار و نوپا -نوباوه
ب -شير خوار و نوباوه -نوپا
ج -نوباوه و نوپا  -شير خوار
د -نوپا و نوباوه -شير خوار
-217به ازاي هر  ..........کودک  ..........چشمه ي توالت و یك دستگاه دستشویی باید تعبيه شود.
الف -بيست  -يك
ب -ده  -يك
ج -بيست  -دو
د -ده  -دو
-218فضاي سرانه با احتساب  .............متر مربع براي هر کودک شير خوار است.
الف -سه متر مربع
ب -پنج متر مربع
ج -دو متر مربع
د -يك متر مربع
-219فضاي سرانه با احتساب  .............براي هر کودک نوپا است.
الف -سه متر مربع
ب -پنج متر مربع
ج -دو متر مربع
د -يك متر مربع
-220فضاي سرانه براي هر کودک نوباوه  .............است.
الف -سه متر مربع
ب -پنج متر مربع
ج -دو متر مربع
د -يك متر مربع
-221طبق ضوابط حياط بازي ایمن سازي و مجهز به وسایل شده حداقل به مساحت چند متر مربع است؟

الف 50 -متر مربع
ب 60 -متر مربع
ج 20 -متر مربع
د 30 -متر مربع
-222حداکثر ضرفيت کالس آموزشی طبق ظوابط براي کودکان نوپا  .............است.
الف 15 -نفر
ب 20 -نفر
ج 10 -نفر
د 12 -نفر
-223حداکثر ضرفيت کالس آموزشی طبق ظوابط براي کودکان نوباوه با احتساب فضاي سرانه  .............است.
الف 20 -نفر
ب 30 -نفر
ج 15 -نفر
د 25 -نفر
-224اتاق تعویض و شستوشو مجهز به چه تجهيزاتی باید باشد؟
الف -يك دوش متحرك  ،وان مخصوص  ،ميز تعويض  ،دستشويي با آب سرد و گرم  ،سطل در دار  ،دتكش يكبار مصرف
ب -دوش متحرك و وان
ج -دوش  ،وان  ،ميز تعويض
د -دوش متحرك  ،وان مخصوص  ،ميز تعويض  ،سطل درب دار
-225اعتبار پروانه مسئول فنی مهد کودک  ............ميباشد.
الف 2 -سال
ب 1 -سال
ج 4 -سال
د 6 -ماه
-226به ازاي هر  10کودک شير خوار  ...............الزامی است.
الف 1 -مربي
ب 2 -مربي
ج 4 -مربي
د3 -مربي
-227پژوهش به توانایی و مهارت هایی نياز دارد که .............است.
الف -آسان
ب -مشكل
ج -اكتسابي
د -ارثي
-228بررسی وجستوجودر درستی یا نادرستی یك موضوع را.........ميگویند.
الف -آزمون كتبي
ب -آزمون شفاهي
ج -پژوهشي يا تحقيق
د -آموختن فن
-229توجه به کارهاي پژوهشی و کاوش گري کودکان در دوارن کودکی چه پيامد هاي مثبتی دارد؟

الف -تقويت روحيه ي كنجكاوي كودكان
ب -آموختن چگونه انديشيدن
ج -آموختن درست فكر كردن
د -تقويت روحيه ي كنجكاوي كودكان -آموختن درست فكر كردن -آموختن چگونه انديشيدن
-230مراحلی که یك پژوهشگر ،در جریان کار پژوهشی باید به ترتيب طی کند عبارت است از:
الف -انتخاب موضوع ،طرح مسئله  ،گزارش نويسي
ب -اتخاب موضوع و محدود كردن آن با توجه به هدف پژوهشي ،طراح مسئله ،جست وجوي منابع ،يادداشت برداري از منابع ،
رده بندي يادداشت ها  ،نجزيه و تحليل  ،گزارش نويسي
ج -اتخاب موضوع ،طرح مسئله ،جست وجوي منابع ،يادداشت برداري
د -طراحي مسئله ،انتخاب موضوع
-231روایی اعتبار یك پرسشنامه به چه مقهومی است؟
الف -ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را سنجش ميكند
ب -در پرسشنامه از ابزار معتبر و قابل اعتماد بهره ميگيرد
ج -ابزاري كه پرسش هاي مناسب مفهوم مورد نظر را سنجش ميكند
د -ابزاري كه نشان ميدهد عناصر مورد سنجش به طور ظاهري توانايي اندازه گيري را دارد.
-232مهم ترین اهداف آموزشی هنر در پيش دبستانی چيست؟
الف -اهداف اموزشي ،شناختي  ،پرورشي
ب -اهداف پرورشي  ،آموزشي ،درماني
ج -اهداف اموزشي ،درماني  ،پرورشي
د -اهداف پرورش  ،اموزشي  ،شناختي و درماني
-233ایجاد عالقه ي هنري در کودکان چگونه باید باشد؟
الف -خالقيت را بايد در كودكان پرورش داد
ب -استقالل را در كودك نهادينه كند
ج -اموزش دهد اما سخت گيري نكند
د -خالقيت را بايد در كودكان پرورش داد  -استقالل را در كودك نهادينه كند  -اموزش دهد اما سخت گيري نكند
-234مناسب ترین روش ارزیابی کودک در دوره پيش دبستان کدام است؟
الف -آزمون كتبي
ب -مصاحبه
ج- -پرسش از والدين
د -مشاهده در گروه
-235در تنفس مصنوعی دهان به دهان و بينی و دهان نوزادان سر را به چه صورت قرار ميدهيم؟
الف -در بزرگساالن و نوزادان سر به سمت و چانه سمت باال و جلو
ب -در بزرگساالن و سر به سمت جلو و چانه عقب و در نوزادان سر به سمت عقب
ج -در بزرگساالن سر به سمت عقب و چانه باال وجلو در نوزادان سر در امتداد بدن
د -در بزرگساالن سر به سمت جلو وچانه به سمت باال و جلو ،در نوزادان سر به سمت عقب
-236تعداد تنفس در کودکان به طور طبيعی چند بار در دقيقه است؟
الف18-20 -
ب16-20 -
ج10-18 -
د26-30 -

-237در ثبت نام کودکان چه اطالعاتی الزم است؟
الف -پرونده اطالعات كودك و والدين و پرونده بهداشتي
ب -پرونده بهداشتي و آموزشي
ج -پرونده ثبت نامي و آموزشي
د -پرونده اموزشي وبهداشتي
-238مهم ترین اصول برنامه غذایی در مهد کودک کدام موارد زیر است؟
الف -نوع غذاي انتخاب شده و بهداشت و تهيه و توزيع غذا
ب -زمان وعده هاي غذايي و محيط سرو غذا
ج -محيط سرو غذا و نوع غذا ي انتخاب شده
د -نوع غذاي انتخاب شده و بهداشت و تهيه و توزيع غذا ،زمان وعده هاي غذايي و محيط سرو غذا
-239مهم ترین رعایت نكات ایمنی در هنگام غذا خوردن کودک کدام است؟
الف -كودك را هنگام غذا خوردن تنها نگذاريد
ب -كودك را بنشانيد و غذا دهيد و مراقب جويدن غذا و بلعيدن او باشيد
ج -مواد غذايي كه احتمال دارد باعث خفگي كودك شود مانند آبنبات  ،آجيل  ،انگور ،تكه گوشت را در دسترس قرار ندهيد
د -كودك را هنگام غذا خوردن تنها نگذاريد وكودك را بنشانيد و غذا دهيد و مراقب جويدن غذا و بلعيدن او باشيد و مواد
غذايي كه احتمال دارد باعث خفگي كودك شود مانند آبنبات  ،آجيل  ،انگور ،تكه گوشت را در دسترس قرار ندهيد
-240کدام عبارت در رابطه با تغذیه کودک صحيح است؟
الف -به كودك غذاي سالم و متنوع دهيد
ب -پرس كوچك غذا به كودك دهيد
ج -وعده ي غذا را با صحبت كردن خوشايند كنيد
د -به كودك غذاي سالم و متنوع دهيد
-241کدام مورد را باید در وعده ي غذایی در نظر گرفت؟
الف -پروتئين  ،سبزي ،چربي  ،ميوه
ب -غالت  ،پروتئين  ،سبزي  ،چربي
ج -چربي ،ميوه  ،سبزي  ،غالت
د -پروتئين  ،سبزي ،ميوه  ،غالت
-242مشخصات کودک بيمار :
الف -رنگ پريدگي  ،تب و لرزش
ب -سستي و ضعف و سرخي چشم
ج -صورت برافرو خته غير طبيعي
د -رنگ پريدگي  ،تب و لرزش -سستي و ضعف و سرخي چشم -صورت برافرو خته غير طبيعي
-243مشخصات کودک سالم:
الف -طبيعي بودن وضع جسمي  ،سالمت دندان ها
ب -درخشيدن چشم ها و خوش خلقي
ج -طبيعي بودن رنگ پوست
د -طبيعي بودن وضع جسمي  ،سالمت دندان ها و درخشيدن چشم ها و خوش خلقي و طبيعي بودن رنگ پوست
-244ابعاد بهداشت ...................و................و..............
الف -بهداشت جسمي،روحي  ،رواني
ب -بهداشت فردي ،گروهي ،خانواده
ج -بهداشت فردي ،خانواده  ،جامعه

د -بهداشت جسمي،روحي  ،رواني  ،بهداشت فردي ،گروهي ،خانواده
-245شایع ترین نوع شكستگی در کودکان چه نوعی ميباشد؟
الف -شكستگي استخوان
ب -شكستگي ساعد
ج -استخوان ترقوه
د -شكستگي سر
-246نظارت بر بهداشت محيط  ،بهداشت فردي و تغذیه کودکان در مهد کودک بر عهده ي چه کسی است؟
الف -مربي
ب -كمك مربي
ج -موسس
د -مسئول فني
-247اتخاذ تدابير الزم و اقدام سریع در انجام کمك هاي اوليه در مواقع بروز حادثه ردر مهد کودک بر عهده ي
جه کسی است؟
الف -مربي
ب -كمك مربي
ج -موسس
د -مسئول فني
-248از وظایف مربی ميباشد؟
الف -حضور منظم در مهد كودك و مراقبت  ،پرورش  ،آموزش كودكان
ب -تهيه و تنظيم طرح برنامه روزانه
ج -توجه به حضور و غياب كودكان و جدا سازي كودك بيمار
د -حضور منظم در مهد كودك و مراقبت  ،پرورش  ،آموزش كودكان  ،تهيه و تنظيم طرح برنامه روزانه ،توجه به حضور و
غياب كودكان و جدا سازي كودك بيمار
-249از اصول کلی پيشگيري ناشی از بيماري هاي کار می باشد؟
الف -استفاده از تهويه عمومي  ،رعايت اصول بهداشت فردي  ،آموزش مسائل بهداشتي
ب -استفاده از تهويه مصنوعي وعمومي
ج -اموزش مسائل بهداشتي
د -استفاده از تهويه عمومي  ،رعايت اصول بهداشت فردي  ،آموزش مسائل بهداشتي و كنترل پزشكي

