خدمات آموزشی
مربی مهدکودک
234140490010002

-1متخصصان  .............معتقدند بازی باید متناسب سن کودک باشد و باعث رشد تخیل او شود.
الف -علوم روانی
ب -علوم رفتاری
ج -علوم زیستی
د -علوم اجتماعی
-2کودکان بیش فعال کدام یک از خصوصیات زیر را دارا می باشند؟
الف -تحرک سریع
ب -حواس پرتی
ج -کم هوشی
د -تحرک سریع ،حواس پرتی
-3کودکان در چه سنی به باال رفتن از پله ها و تقلید والدین عالقه دارند؟
الف 7 -ماهگی
ب 3 -ماهگی
ج 4 -ماهگی
د 5.2 -ماهگی
-4کودکان در چه سنی هر چه چیزی را می بینند و به طرف دهان می برند؟
الف 4.2 -ماهگی
ب 8 -ماهگی
ج 5 -ماهگی
د 2 -ماهگی
-5کودک در سن  .........سینه خیز می کند.
الف 2 -تا  01ماهگی
ب 6 -تا  05ماهگی
ج 4 -تا  8ماهگی
د 3 -تا  6ماهگی
-6کاردستی با به کارگیری قوه تخیل و تحلیل باعث  ...........می شود.
الف -رشد عقلی کودک
ب -رشد عقلی و ذهنی کودک
ج -رشد اجتماعی کودک
د -رشد اجتماعی و ذهنی کودک
-7رفاقت و مشارکت در کدام گروه سنی بیشتر است؟
الف 7-6 -سال
ب 8-7 -سال
ج 6-2 -سال
د 4-3 -سال
-8چه سنی سن لجبازی کودک است؟
الف 4 -سالگی
ب 5 -سالگی

ج 3 -سالگی
د 2 -سالگی
-9کودک در چه سنی در بازی های دسته جمعی شرکت می کند؟
الف 08 -ماهگی
ب 01 -ماهگی
ج 50 -ماهگی
د 07 -ماهگی
-01در کدام گروه سنی کودک به فعالیت بیشتر و رشد سریع و غذای بیشتری نیاز دارد؟
الف 3-5 -سالگی
ب 5-0 -سالگی
ج 4-5 -سالگی
د 3-0 -سالگی
-00کودک پس از  ...........رشدش آهسته و اشتهایش کم می شود.
الف 3 -سالگی
ب 4 -سالگی
ج 0 -سالگی
د 5 -سالگی
-01در کدام مرحله انسان تکامل یافته به وجود می آید؟
الف -مرحله زیستی
ب -مرحله احترام به خود
ج -مرحله نیاز به باورها
د -مرحله نیاز به خودشکوفایی
-03از چند ماهگی می توان به غذای کودک حبوبات اصافه کرد؟
الف - 2ماهگی
ب - 8ماهگی

ج - 1ماهگی

د - 01ماهگی
-04قطره آهن و قطره مولتی ویتامین به ترتیب از چه سنی شروع می شود؟
الف - 7ماهگی  - 01ماهگی

ب - 6ماهگی  -پایان یک سالگی
ج - 6ماهگی  - 02روزگی تا پایان دو سالگی
د -هر دو در  6ماهگی
-05شروع غذای کمکی برای کودک با کدام یک است؟
الف -میوه ها
ب -سوپ
ج -فرنی
د -شیر
-06زمان مشخص غذا خوردن و تفهیم آن به کودک به چه چیزی مربوط نمی شود؟

الف -ارزش های خانواده
ب -نگرش های خانواده
ج -محبت و مهربانی
د -عالقه مندی کودک
-07قبل از  ............غذای حساسیت زا به کودک ندهید.
الف - 5سالگی
ب - 3سالگی
ج - 2سالگی
د - 0سالگی

-08مهم ترین وعده غذایی کودک  ...........می باشد.
الف -ناهار
ب -صبحانه
ج -شام

د -میان وعده ها
-09در هفته اول ماه هشتم  ............به غذای کودک اضافه می شود.
الف -شیرینی
ب -لبنیات
ج -نان
د -تخم مرغ
-11نمک و شکر و ادویه برای چه گروه سنی ممنوع است ؟
الف -زیر 5سال
ب -زیر 0سال
ج -زیر 4سال

د -زیر 3سال

-10واکسن های بدو تولد کدام یک از گزینه های زیر نمی باشد؟
الف -فلج اطفال
ب -هپاتیت

ج -اوریون
د -بث ژ

-11کدام یک از گزینه های زیر دلیل اصلی ایجاد برنامه پیش دبستانی هستند؟
الف -مربیان
ب -والدین
ج -کودکان
د -مسئوالن مهدکودک
-13کودکستان ها  ................مهدکودک هستند.
الف -قبل از
ب -بعد از

ج -همزمان

د -دیرتر از
-14در آموزش علوم کدام یک از مهارت های زیر الزم نیست به کودک آموزش داده شود؟
الف -محاسبه
ب -مقایسه
ج -برقراری ارتباط
د -مشاهده
-15در آموزش ریاضی توجه به کدام یک از گرینه های زیر مهم نمی باشد؟
الف -رشد ذهنی
ب -تمرین

ج -رغبت
د -رقابت

-16در آموزشگاه های دو طبقه کودکان کم سن را در  ............قرار می دهند.
الف -طبقه همکف
ب -طبقه0-

ج -طبقه پایینی
د -طبقه باالیی
-17طول بیماری سرخک چه میزان می باشد؟
الف - 51-52روز
ب -یک هفته
ج - 01-02روز

د -دو هفته

-18کدام یک از گزینه های زیر جهت یبوست کودک می باشد؟
الف -سیب زمینی
ب -کدو
ج -نان

د -هویج
-19عالیم شوک در کودکان کدام است؟
الف -بی قراری

ب -گریه های مکرر
ج -فریاد و جیغ
د -سکوت و خیره شدن
-31مرحله اول ورود ویروس HIVکه قابل تشخیص نیست چه مدت طول می کشد؟
الف -از یک هفته تا یک ماه
ب -از دو هفته تا  06ماه
ج -از یک هفته تا  6ماه
د -از  6ماه تا  0سال
-30کدام یک از راه های کاهش لکنت در کودکان است؟
الف -شعر خواندن

ب -بازی کردن
ج -همخوانی
د -فریاد کشیدن
 .............-31موجب ارتباط عمیق و دلچسب با هیجان می شود.
الف -بازی
ب -قصه
ج -شعر
د -کاردستی
-33از عوامل اصلی رشد زبان کودک  .............و .................است .
الف -بازی ومدل سازی
ب -تقلید ومدل سازی
ج -مدل سازی و تقلید
د -بازی و تقلید
-34مهارت اساسی کاربرد گفتار را می توان با ..........................به کودک آموخت .
الف -شعر خواندن
ب -درس خواندن
ج -شنیدن
د -گوش دادن
-35مربی می تواند با شعر خواندن مفهوم ..................را به کودک بشناساند .
الف -فصل های سال
ب -قوانین
ج -رنگ ها
د -تمام مفاهیم آموزشی
-36کدام گرینه در مورد شعر خواندن کودک نادرست است ؟
الف -به درک مفاهیم آموزشی کمک می کند
ب -روحیه اعتماد به نفس را باال می برد

ج -کودکان را خجالتی می کند

د -روحیه شادی به کودک القا می کند

-37برای زیاد شدن دامنه لغات و تلفظ صحیح باید کودک مهارت ..........را باال ببرد.
الف -شعر خواندن
ب -بازی کردن
ج -شنیدن
د -معاشرت کردن
-38مهم ترین هدف قصه گویی پیدا کردن راه حل به کمک  ..............می باشد.
الف -تخیل کودک
ب -ذهن کودک
ج -بیان کودک

د -رفتار کودک

-39قصه ها و کتاب های کودکان باید  .............باشد.
الف -ساده
ب -پیچیده
ج -ساده و عاری از پیچیدگی
د -تخیل و ساده
-41بهترین راه شناخت کودک از جهان چیست ؟
الف -کتاب خواندن
ب -معاشرت
ج -بازی

د -مدرسه رفتن
-40کدام یک از گزینه های زیر کودک را در مسیر ساختن قرار می دهد؟
الف -کاردستی
ب -بازی های خالق

ج -ساختن

د -خلق کردن
-41کدام یک از گزینه های زیر جزو بازی های کودک نمی باشد؟
الف -جسمی
ب -تقلیدی
ج -خالق
د -رفتاری
-43کدام گزینه مالک انتخاب اسباب بازی نیست؟
الف -رشد همه جانبه کودک
ب -جنس و مواد

ج -بهداشت وایمنی
د -زیبایی
-44مدت بیماری سیاه سرفه چند روز می باشد؟
الف - 2-01روز

ب - 01-07روز
ج - 7-01روز
د - 01-51روز
-45اگر کودکان بر اثر اختالالت هورمونی دچار پرخاشگری شوند علت چیست؟
الف -زیستی
ب -بیولوژیکی
ج -شیمیایی
د -جسمی
-46با سالم کردن کدام یک از گزینه های زیر در کودک تقویت می شود؟
الف -مهارت اجتماعی
ب -مهارت فرهنگی

ج -مهارت ذهنی
د -مهارت رفتاری
-47کودک در چه سنی به بازی های تخیلی عالقه مند است ؟
الف- 4سالگی
ب - 3سالگی
ج - 2سالگی

د- 6سالگی

-48مهم ترین راه نگه داری تصویر در حافظه چه می باشد؟
الف -تصویر
ب -نقاشی
ج -پازل
د -بازی با آن شیء
-49در کدام یک از اختالالت زیر فرار از خانه و مدرسه رخ می دهد؟
الف -اختالالت رفتاری
ب -اختالالت ذهنی
ج -اختالالت سلوک
د -اختالل تذکر
-51تشخیص مواد از روی بویشان مربوط به حس ........کودک می باشد.
الف -المسه
ب -بینایی

ج -بویایی

د -شنوایی
-50کودک در یادگیری علوم به کدام یک از مهارت های زیر نیاز دارد؟
الف -مهارت درک
ب -مهارت تفسیر

ج -مهارت استنباط
د -مهارت مشاهده
-51مهارت زبان آموزی در سال های اول برای چه هدفی است ؟
الف -پیشرفت در مهارت های کالمی
ب -پیشرفت در مهارت های شنیداری
ج -پیشرفت در مهارت های دیداری
د -پیشرفت در مهارت های اخالقی
-53افزایش محتوای فکری به کمک  ...........حاصل می شود.
الف -زبان
ب -اداراک
ج -رفتار
د -اخالق

-54افزایش قدرت ..............در اثرگذاری و اثر پذیری است.

الف -حرکت
ب -تکلم
ج -شنیدن
د -بویایی
-55رشد کودک در سال اولیه زندگی او ،با تحوالت چشم گیر ..........همراه است.
الف -دیداری

ب -شنیداری
ج -حرکتی
د -بویایی
-56شیوه مشاهدات مربی مهدکودک شامل کدام یک از گزینه ها نمی باشد؟
الف -واقعه سازی
ب -مقیاس
ج -چک لیست

د -تصویر برداری
-57مهم ترین روش آموزش علوم به کودکان کدام یک است؟
الف -مستقیم
ب -غیرمستقیم
ج -فعال و غیرمستقیم
د -مستقیم و فعال
-58توانایی ساختن در کودک باعث چه چیزی نمی شود؟
الف -افزایش قدرت

ب -افزایش کنترل عضالت
ج -هماهنگی بین حواس

د -افزایش خالقیت

-59در بین ابزارهای یادگیری کدام یک برای کودک مفید است؟
الف -کتاب

ب -اسباب بازی

ج -توپ
د -فیلم

-61در تهیه وسایل مهدکودک به چه چیزی توجه کمتری می شود؟
الف -شکل وسایل
ب -اندازه وسایل
ج -ظاهر وسایل
د -تطبیق وسایل با سن کودک
-60کدام یک از گزینه های زیر جزء وسایل الزم در مهدکودک نمی باشد؟
الف -اسباب بازی
ب -کامپیوتر

ج -صندلی

د -تخته سفید
-61کدام گزینه درمورد پذیرش فرد صحیح تر است ؟
الف -کودک را همان گونه با تمام خصوصیات خوبش بپذیریم
ب -کودک را در جمع خود بپذیریم
ج -کودک را با همان شکل ظاهری آنان بپذیریم
د -کودک را همان گونه با تمام خصوصیات ظاهری و باطنیش بپذیریم.
-63تهدید کودک باعث چه چیزی می شود؟
الف -ترس
ب -نا امنی

ج -نا امیدی
د -ترس  ،نا امنی
-64بازی کودک با چه گروهی برای او جذاب تر است؟
الف -گروه هم ساالن
ب -گروه دوستان
ج -والدین
د -مربیان
-56کدام یک از موارد زیر جزء عالیم غش می باشد؟
الف -سردی پوست
ب -عرق زیاد
ج -مور مور شدن
د -سردی پوست  ،عرق زیاد
-55برای اطفال هر  ........بار ماساژ قلبی معادل یک تنفس مصنوعی است.
الف - 2بار
ب - 4بار
ج - 6بار

د - 3بار

-56ورود سرب و جیوه به بدن از عوامل  ............بیماری زا هستند.
الف -زیستی

ب -شیمیایی
ج -فیزیکی
د -غیرزنده
-56ویروس ها و باکتری ها جزء عوامل  ..........بیماری زا هستند.
الف -زیستی
ب -جسمی
ج -زنده
د -بیولوژیکی
-56رشد به این معنی نیست:
الف -فرآیند سریع رشد سلول های بدن

ب -همه تغییر و تحوالتی که از زمان تشکیل سلول تخم تا هنگام مرگ در انسان روی می دهد.
ج -عالوه بر تغییر و تحوالت گاهی مستمر همراه با جوش و خروش است.
د -رشد حرکتی مستمر ،دائمی و پیوسته دارد.
-67فرآیند تحول در نتیجه:
الف -فرآیندهای نمو یا تغییر کمی و دگرگونی جسمی بوجود می آید.
ب -در نتیجه رشد طبیعی یا تغییر کیفی یا دگرگونی رفتاری بوجود می آید.

ج -در نتیجه یادگیری و تغییر در اثر تجربه به دست می آید.

د -در نتیجه فرآیندهای نمو یا تغییر کمی و دگرگونی جسمی ،رشد طبیعی یا تغییر کیفی یا دگرگونی رفتاری و یادگیری
و تغییر در اثر تجربه پدید می آید.
-61تعریف تحول عبارتست از:
الف -تغییرات کمی در کودکان که به صورت افزایش قد و وزن مشاهده می شود.
ب -تغییرات کیفی در کودکان که به صورت افزایش قد و وزن مشاهده می شود.
ج -تغییرات کیفی در کودکان که به صورت دریافت مهارت های تعریف می شود.
د -تغییرات کمی در کودکان که به صورت دریافت مهارت ها تعریف می شود.
-62هر کودکی  .......................نوع دوره رشدی دارد.
الف- 0نوع
ب - 5نوع
ج - 3نوع
د - 4نوع
-67تعریف رشد برابر است با:
الف -رشد = بالندگی = تحول
ب -رشد = مهارت = دگرگونی
ج -رشد = دگرگونی = مهارت

د -رشد = تغییرات = مهارت

-67تعریف منطقه تقریبی رشد کدام است.
الف -کودک از طریق تعامل با والدین یاد می گیرد.

ب -کودک از طریق تعامل با همساالن یاد می گیرد.
ج -کودک در ارتباط با بزرگساالن یاری دهنده و همساالن توانمندتر به سطح باالتری از یادگیری می رسند.

د -کودک در ارتباط با همساالن تصویر بهتری از خود شکل می دهند.

-66از مهمترین مفاهیم ویگوتسکی در مورد تعریف از منطقه تقریبی رشد:
الف -منطقه ی تقریبی رشد مرحله ای است که در آن کودکان پیش دبستانی می توانند تکالیف خود را باید با کمک
و هدایت فرد دیگری کامل کند.
ب -منطقه تقریبی رشد مرحله ای است که کودکان به تنهایی می توانند تکالیف خود را انجام دهند.
ج -منطقه تقریبی رشد مرحله ای است که کودکان در سن  3تا  4سالگی می باشند.
د -منطقه تقریبی رشد مرحله ای است که کودکان در مرحله پیش عملیاتی می باشند.
-65کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟
الف -فرایندهای نمو( تغییر کمی و دگرگونی جسمی)
ب -بزرگ شدن( رشد سلولی)

ج -رشد طبیعی( تغییر کیفی یا دگرگونی رفتاری)
د -یادگیری( تغییر در اثر تجربه)
-66وزن بدن یک کودک  6ساله تقریباً  ....................وزن همان کودک هنگام تولد است.
الف - 5برابر
ب - 3برابر
ج - 4برابر

د - 2برابر

-66در دوره سنی  2تا  6سالگی کودک رشد  ...................نسبت به رشد کلی بدن کمتر است.
الف -دست کودک
ب -سرکودک

ج -پاهای کودک
د -موهای سرکودک
-66در سن  2سالگی کودکان معموالً  .......................دندان شیری دارند.
الف - 51عدد
ب - 52عدد

ج - 02عدد
د - 07عدد

-67در چه سنی کودکان شروع به درآوردن دندان های دایمی می کنند؟
الف - 3سالگی

ب - 2/5سالگی
ج - 4سالگی
د - 2سالگی
-61ترتیب ریختن دندان های شیری به ترتیب:
الف -دندان های نیش در فک فوقانی  -دندان های پیشین در فک تحتانی  -دندان های پایه دار
ب -دندان های پایه دار  -دندان های پیشین در فک تحتانی  -دندان های نیش در فک فوقانی
ج -دندان های پشین در فک تحتانی  -دندان های نیش در فک فوقانی  -دندان های پایه دار

د -دندان های پیشین در فک تحتانی  -دندان های پایه دار  -دندان های نیش در فک فوقانی
-62ترتیب روییدن دندان های شیری به ترتیب دندان های:
الف -پیشین در فک تحتانی  -نیش در فک فوقانی  -پایه دار
ب -نیش در فک فوقانی  -پایه دار  -پیشین در فک تحتانی
ج -پیشین در فک تحتانی  -پایه دار  -نیش در فک فوقانی
د -پایه دار  -پیشین در فک تحتانی  -نیش در فک فوقانی
-67کودکان در چه سنی می توانند سه چرخه سواری در چه سنی دوچرخه سواری کنند؟
الف - 3سالگی  - 4سالگی
ب - 6سالگی  - 3سالگی
ج - 2سالگی  - 6سالگی

د - 3سالگی  - 2سالگی

-67یکی از ویژگی ها جزء ویژگی های مرحله پیش عملیاتی نیست؟

الف -خود میان بینی
ب -جاندار پنداری
ج -اعمال بازتابی
د -ساخته پنداری
-66در مرحله پیش عملیاتی مهمترین خصیصه چیست؟
الف -شیطنت و لجبازی کودکان
ب -ثبات شیء

ج -خود میان بینی
د -توجه به نیت افراد به جای ظاهر آنها
-65در مرحله بیش عملیاتی کودک در چه سنی نقاشی را به صورت خط خطی کردن شروع می کند؟
الف - 3سالگی
ب - 2/5سالگی
ج - 4سالگی
د - 2سالگی
-66جاندار پنداری جزء کدام یک مراحل ژان پیاژه می باشد؟
الف -حسی  -حرکتی
ب -پیش عملیاتی
ج -عملیات عینی
د -عملیات صوری
-66در چه مرحله از مراحل رشد شناختی ژان پیاژه کودک خیالباف می شود.
الف -عملیات عینی
ب -عملیات صوری
ج -حسی  -حرکتی

د -پیش عملیاتی

«-66ماه پشت ابرها می رود که بخوابد »این فکر کودک  4ساله مربوط می شود به:
الف -جاندار پنداری
ب -ساخته پنداری

ج -خود میان بینی

د -عملیات عینی

 )-67کودک نمی تواند به دیدگاه مشخص دیگری توجه کند و کلمات را براساس تجارب خود تفسیر
کند( ،این مربوط به کدام مراحل از مراحل ژان پیاژه می باشد؟
الف -خود میان بینی
ب -جاندار پنداری
ج -ساخته پنداری
د -مرحله حسی  -حرکتی
-61در چه زیر مرحله ای از مراحل ژان پیاژه کودک ممکن است تصور کند (آسمان را با قلم مو نقاشی
کرده اند)
الف -خود میان بینی

ب -جاندار پنداری
ج -ساخته پنداری
د -حسی  -حرکتی
-62برطبق نظریه فروید والدین در چه مرحله ای به کودکان آموزش توالت رفتن را می دهند.
الف -مرحله دهانی
ب -مرحله متعدل

ج -مرحله نهفتگی
د -مرحله تناسلی
-67تثبیت در مرحله مقعدی به چه شخصیتی در کودکان می تواند منجر شود؟
الف -عدم خسیس بودن
ب -خود شیفته

ج -عالقه مند به سیگار
د -وسواس
-67تثبیت در مرحله متعدی باعث می شود که کودک در مرحله بزرگسالی به این رفتارها منجر نشود.
الف -بسیار مرتب یا بسیار شلخته  -کینه تور  -سرسخت
ب -بدجنس  -دارای خشم انفجاری  -کله شق
ج -اضطراب  -افسردگی  -وسواس  -محتکر
د -خوش اخالق  -مهربان  -دست و دلباز
-66یکی از مهمترین دستورالعمل ها در هنگام توالت یاد دادن به کودک:
الف -سخت گیری نکردن
ب -سخت گیری کردن
ج -ترساندن
د -محروم کردن
-65براساس نظریه اریکسون اگر هنگام دفع در خارج توالت کودک سرزنش بشود کودک دچار:
الف -اعتماد در برابر عدم اعتماد
ب -استقالل عمل در برابر شرم

ج -ابتکار عمل در برابر احساس گناه و تفسیر
د -سازندگی در برابر احساس حقارت
-66به ترتیب در کدام یک از مراحل شکل گیری دلبستگی بالبی اضطراب جدایی در کودکان و در چند
ماهگی بوجود می آید.
الف -مرحله پیش از دلبستگی  - 1ماهگی
ب -دلبستگی واضح  - 8ماهگی
ج -دلبستگی در حال شکل گیری  - 3ماهگی
د -تشکیل رابطه متقابل  - 3سالگی
-66مین و سولوفون تعداد نوزادان را که شرایط خانوادگی نامناسب داشتند را جزء گروه:
الف -دلبستگی ناایمن بی سازمان  -نامشخص
ب -دلبستگی ایمن اجتنابی

ج -دلبستگی ناایمن دو سوگرا

د -دلبستگی واضح
-66براساس نظریه بالبی نمی توان بدون توجه به تعامل  .......................فرآیند رشد را درک کرد.
الف -مربی  -کودک
ب -پدر  -کودک
ج -مادر  -کودک
د -معلم  -کودک
-177دلبستگی از نظر بالبی به معنی:
الف -دوست داشتن کودک توسط مربی
ب -دوست داشتن کودک توسط مربی و والدین
ج -مهربان بودن مربی با کودک

د -پیوند عاطفی نسبتاً پایدار کودک تعداد افرادی که به صورت واقعی و منظم در تعامل با کودک هستند.
-171سیستم رفتاری دلبستگی ) (ABSیعنی:
الف -رفتار کودک و مراقب
ب -رفتار مراقبان کودک بین هم
ج -رفتار پدر و مادر کودک
د -رفتار دو کودک با هم
(-172هر چیزی در این سن کودک موضوع کنجکاوی کودک است) براساس نظریه های اریکسون کودک در کدام
مرحله قرار دارد:
الف -مرحله اعتماد در برابر عدم اعتماد
ب -مرحله استقالل عمل در برابر شرم
ج -مرحله ابتکار عمل در برابر احساس گناه و تقصیر
د -مرحله هویت در برابر سردرگمی
-177درچه مرحله ای از مراحل اریکسون ،کودکان مایلند تا از انرژی خود برای ساختن استفاده کنند و در آن
شکست نخورند.
الف -مرحله اعتماد در برابر بی اعتمادی
ب -مرحله ابتکار در برابر تقصیر
ج -مرحله نهفتگی
د -مرحله استقالل در برابر شرم
-177واقع گرایی اخالقی مربوط به کدام مرحله تحول است؟
الف -حسی  -حرکتی
ب -پیش عملیاتی
ج -عینی
د -نوجوانی
-176در کدام مرحله از مراحل گلبرگ اطاعت کودک صرفاً به دلیل اجتناب از تنبیه و یا گرفتن جایزه است.
الف -اخالق پیش عرفی
ب -اخالف متعارف
ج -اخالق پس عرفی
د -جهت گیری مبتنی بر مراجع قدرت

-175جهت گیری مبتنی بر مجازات و پاداش مربوط به کدام یک از مراحل گلبرگ می شود.
الف -اخالق متعارف
ب -اخالق پس عرفی
ج -اخالق پیش عرفی
د -جهت گیری مبتنی بر مراجع قدرت
-176حافظه بهتر در کودکان بزرگتر به دلیل:
الف -بلند شدن قد کودکان است.
ب -افزایش ضریب تحمل کودکان بزرگتر است.
ج -بزرگ شدن سرکودکان است.
د -افزایش ظرفیت ذخیره واقعی در کودکان بزرگتر.
-176حافظه حسی کمتر از  .....................ثانیه طول می انجامد.
الف_ -
ب_ -
ج_ -
د_ -
-176کودکان  2تا  4ساله در سازمان دادن به راه حل های حفظ اطالعات در حافظه دراز مدت  .......................می
باشند.
الف -ضعیف
ب -قوی
ج -نیمه ضعیف
د -خیلی زیاد
-117یکی از راه حل های افزایش ظرفیت حافظه کوتاه مدت:
الف -تمرین و تکرار
ب -قصه خواندن
ج -بازی کردن
د -خوابیدن
(-111کودک در موقع شمارش تعدادی از اشیاء ممکن است یک شیء را بیش از یک مرتبه بشمارد و یا فقط چند
عدد از آنها را شمارش کند) ،این مرحله در چه مرحله رشد شناختی پیاژه می باشد؟.
الف -مرحله عملیات عینی
ب -مرحله پیش عملیاتی
ج -مرحله عملیات صوری
د -مرحله حسی  -حرکتی
-112کودکان طبق دیدگاه فروید در چه سنی با والدین هم جنس خود همانند سازی می کنند؟
الف3-2 -
ب5-0 -
ج6-1 -
د -نوجوانی
-117چنانچه در فاصله بین دو شیء یک مانع یا پرده ای قرار داده شود فاصله بین آن دو شیء را بیشتر از زمانی

تشخیص می دهند که چیزی در بین آنها واقع نشده باشد.
الف -کودکان  4ساله فاصله بین دو شیء را تحت شرایطی متفاوت تشخیص می دهند.
ب -کودکان  4ساله فاصله بین دو شی را تحت شرایطی متفاوت تشخیص نمی دهد.
ج -کودکان  4ساله در درک مفهوم فضا مشکل ندارند.
د -کودکان 4ساله مفهوم فضا را خوب درک نمی کنند.
-117در کودکان  4ساله اندیشه آنها روی یک مکان و یک زمان متمرکز است.
الف -کودکان در محدوده این سن نسبت به کودکان بزرگتر درک بیشتری از مفهوم زمان و مکان دارند.
ب -کودکان در محدوده این سن نسبت به کودکان بزرگتر درک کمتری از مفهوم زمان و مکان دارند.
ج -کودکان در محدوده این سن مفهوم فضا را خوب درک می کنند.
د -کودکان در محدوده این سن مفهوم زمان و فضا را خیلی خوب درک می کنند.
-116براساس مرحله شناختی رشد پیاژه اندیشه کودکان روی یک مکان و یک زمان متمرکز است.
الف -مرحله پیش عملیاتی
ب -مرحله عملیات عینی
ج -مرحله حسی  -حرکتی
د -مرحله عملیات صوری
-115سطح هوشی عینی:
الف -توانایی حل مسئله
ب -توانایی تفکر انتزاعی
ج -حدودی که یک فرد قادر به نشان دادن یک سری توانایی هایی باشد.
د -توانایی تعمیم دادن
-116یکی از متداول ترین روش های آزمایش هوشی برای کودکان باالتر از  2سال در درجه بندی هوشی:
الف -استایفورد بینه
ب -طرح شناختی پیاژه
ج -مراحل رشدی اریکسون
د -مراحل دلبستگی بالبی
-116بازی با ماز :maze
الف -یک نوع لگوبازی کودکان
ب -یک نوع بازی فکری یا مسیریابی مارپیچ برای کودکان
ج -یک نوع ماشین بازی کودکان
د -یک نوع عروسک بازی کودکان
-116بازی ماز  Mazeبرای کودکان  .........................به باال مفید است.
الف -یک سال
ب 5 -سال
ج -سه سال
د 1 -ماهه
-127بهره هوشی هر کودک
الف -با گروه هوشی عادی مقایسه می شود.
ب -با گروه هوشی عادی و برتر و پایین تر مقایسه می شود.

ج -با گروه هوشی پایین تر مقایسه می شود.
د -با گروه هوشی برتر مقایسه می شود.
-121باالترین بهره هوشی
الف 041 -و باالتر ،نابغه
ب ،051-051 -عالی یا برتراز عادی
ج ،031-031 -بسیار عالی
د ،001-001 -عادی یا متوسط
-122عوامل موثر در هوش:
الف -وراثت
ب -محیط
ج -وراثت و محیط
د -ژنتیک
-127اساس هوش کامالً:
الف -اکتسابی
ب -موروثی
ج -یادگرفتنی
د -به دست آوردنی
-127محیط باعث می شود که کودکان کودن
الف -باهوش شوند.
ب -هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.
ج -به سطح کودکان عادی (بهنجار) برساند.
د -می تواند امکان هایی فراهم کند که این قبیل کودکان از بیشترین حد استعداد ذهنی محدود خود استفاده کنند.
-126عامل محیط در باور ساختن هوش  .......................است.
الف -بی تأثیر
ب -بسیار مؤثر
ج -تأثیر خیلی کم
د -تأثیر متوسط
(-125محیط مستعد می سازد ولی تعیین نمی کند) به این معنی نیست:
الف -کودک تیز هوش در محیط سالم و مساعد می تواند فردی خالق و پرسود برای اجتماع باشد.
ب -کودک تیز هوش در محیط ناسالم و نامساعد استعدادهای ذهنی برتر خود را در راه های نامطلوب بکار خواهد بود.
ج -عامل محیط در باور ساختن هوش بسیار مؤثر است زیرا محیط است که راه های استفاده از استعداد های ذهنی و هوش را
تعیین می کنند.
د -عامل محیط بهداشت کودک را بارور می سازد و تأثیر در بارور شدن هئش کودک ندارد.
-126نقایص بدنی که باعث خوب رشد نکردن هوش کودکان می شود:
الف -رشد نکردن سلول های مغز و کوری و کری
ب -بیماری قشر مغز پیش از تولد یا در خردسالی
ج -کودکان حساس و زود رنج و عدم اعتماد به نفس
د -همه موارد

-126عوامل موثر در هوش:
الف -وراثت و محیط  .رشد بدنی و بهداشت  .سن .جنس
ب -نژاد و ملیت  -سازگاری عاطفی  -وجود محرک
ج -وضع اجتماعی  /اقتصادی .موقعیت های جغرافیایی .یادگیری
د -همه موارد.
-126به توانائی های بالقوه عقالنی  ..........................می گویند.
الف -هوش
ب -عقل
ج -مغز
د -حواس
-177چه کسی هوش  8گانه را مطرح کرد؟
الف -پیاژه
ب -ویگوتسکی
ج -گاردنر
د -مونته سوری
-171نظریه هوش چندگانه گاردنر شامل:
الف -هوش تصویری  -فضایی .هوش کالمی زبانی
ب -هوش منطقی  -ریاضی .هوش اندامی  -جنبشی .هوش موسیقیایی
ج -هوش میان فردی  -هوش درون فردی  -هوش طبیعت گرا
د -همه موارد
-172بیشترین مراحل رشد زبان در  .................انجام می گیرد.
الف 0 -تا  3سالگی
ب 3 -تا  4سالگی
ج 5 -تا  6سالگی
د 7 -سالگی
-177رشد درک معانی کلمات:
الف -دانشی که فرد از مهد کودک فرا می گیرد؛ دارد.
ب -دانشی که فرد از محیط فرا می گیرد؛ دارد.
ج -دانشی که فرد از لغاتی که مورد استفاده قرار می دهد ،دارد.
د -دانشی که فرد از تلویزیون فرا می گیرد ،دارد.
-177تعداد و اندازه لغاتی که کودک درک می کند ،در سن  ......................از یک وفور رشدی برخوردار می گردد.
الف 3 -سالگی
ب 5 -سالگی
ج 0 -سالگی
د 6 -سالگی
-176طبقه بندی کلمات در سال های بین  ....................انجام می گیرد.
الف 5 -تا  6سالگی
ب 0 -تا  3سالگی

ج 4 -تا  7سالگی
د 2 -تا  7سالگی
-175تفکر کودک یک تفکر  ..................است.
الف -انتزاعی
ب -عینی
ج -انتزاعی  -عینی
د -هیچکدام
-176راه مشخصی که فرد از طریق آن با محیط خود ارتباط پیدا می نماید اصطالحی به کار رفته که آن را
 ........................می نامند.
الف -عاطفه
ب -شخصیت
ج -هوش
د -درک کردن
-176پدیدار شدن توانایی های مفهومی در چه سن از کودکان رخ می دهد؟
الف 3 -تا  4سالگی
ب 2 -تا  7سالگی
ج 5 -تا  6سالگی
د 4 -تا  2سالگی
-176توانایی های مفهومی یعنی:
الف -رشد هوشی
ب -رشد شخصیتی
ج -رشد ادراکی
د -رشد عاطفی
-177بازی پارالل یعنی:
الف -بازی شراکتی
ب -بازی در کنار یکدیگر ولی متفاوت
ج -بازی همیاری یا تعاونی
د -هیچکدام
-171ضمن تشریک مساعی در بازی و استفاده از وسایل مشابه در فعالیت های آنها هماهنگی وجود ندارد به این
بازی بازی:
الف -بازی همیاری یا تعاونی
ب -بازی در کنار یکدیگر ولی متفاوت
ج -بازی شراکتی
د -بازی پارالل
 .................-172یکی از عواملی است که باعث بروز رفتار خاصی در انسان ها می شود.
الف -شخصیت
ب -نیاز
ج -هوش

د -فهم
--177احترام و ارزشی را که انسان برای خود قایل است را  ..........................می گویند.
الف -عزت نفس
ب -بزرگ منشی
ج -غرور
د -خودخواهی
-177تا هنگامی که نیازهای فیزیولوژیک و اساسی انسان برای زنده ماندن ارضا نشده باشد فرد  ......................به
مسائل دیگر توجه کند .ولی هنگامی که این نیازها تا حدی ارضا شده باشد آنگاه نیازهای مرحله ........................
مطرح می شود.
الف -می تواند  .پایین تر
ب -نمی تواند  .باالتر
ج -نمی تواند  .وسط تر
د -می تواند  .خیلی باال
-176کودک در مهد کودک خواب آرامی ندارد اگر:
الف -اگر به کودک مهربانی شود.
ب -اگر با کودک بازی شود.
ج -اگر به کودک غذا بدهند.
د -اگر کودک تحقیر شود.
-175تاب ایمن در مهد کودک باید:
الف -تاب باید حداقل  5حفاظ داشته باشد و هر تاب باید حداقل  61سانتی متر از دیگر فاصله داشته باشد.
ب -تاب باید حداقل  0حفاظ داشته باشد و هر تاب باید حداقل  61سانتی متر از دیگری فاصله داشته باشد.
ج -تاب باید حداقل  5حفاظ داشته باشد و هر تاب باید حداقل  31سانتی متر از دیگری فاصله داشته باشد.
د -تاب باید حداقل  5حفاظ داشته باشد و هر تاب باید حداقل  41سانتی متر از دیگری فاصله داشته باشد.
-176روش هایی که برای عالقه مند کردن کودکان به مهد کودک به کار گرفته می شود باید:
الف -علمی ،تخصصی و خالی از هر گونه تهدید و ترس باشد.
ب -علمی و تخصصی باشد.
ج -فقط علمی باشد و خالی از هر گونه تهدید و ترس باشد.
د -فقط تخصصی باشد و خالی از هر گونه تهدید و ترس باشد.
-176دو نوع بیماری مسری که اکثر کودکان به خصوص در فصل پاییر به آن مبتال می شوند:
الف -سیاه سرفه  -فلج اطفال
ب -کزار  -اوریون
ج -آنفوالنزا  -سرما خوردگی
د -حصبه  -سرخجه
-176نوزادان از بدو تولد تا  6سالگی باید چند نوبت واکسن بزنند؟
الف 6 -نوبت
ب 2 -نوبت
ج 4 -نوبت
د 3 -نوبت

-167عوارض واکسن (ب ث ژ) چیست؟
الف -تب کردن کودک
ب -محل واکسن زخم کوچکی ایجاد می شود و کبره می بندد.
ج -محل واکسن کبود می شود.
د -سرفه کردن کودک
-161یک هفته پس از تزریق واکسن سرخک عوارض این واکسن کدام یک هست:
الف -حالتی شبیه سرماخوردگی و بثورات خفیفی روی پوست.
ب -حمل تزریق کبره می بندد.
ج -محل تزریق زخم می شود.
د -محل تزریق متورم و دردناک می شود.
-162عوارض و درمان واکسن ثالث کدام یک نیست:
الف -کودک تب مختصری پیدا می کند.
ب -محل تزریق کمی متورم و دردناک می گردد.
ج -محل تزریق با حوله گرم کمپرس شود.
د -کبره می بندد.
-167از چه ماهی بعد از تولد نوزاد ،نوزاد نیاز به غذای کمکی دارد؟
الف -ماه هفتم
ب -ماه هشتم
ج -ماه نهم
د -ماه دهم
-167وعده های غذایی برای کودکان  3تا  5سال کدام مورد درست است؟
الف 4 -وعده
ب 3 -وعده
ج 7 -وعده
د 2 -وعده
-166برای دارو دادن به کودکان یک قاشق چایخوری معادل  .....................و یک قاشق غذا خوری معادل
 .........................از مایع است.
الف 5 -میلی لیتر  05 -میلی لیتر
ب 2 -میلی لیتر  02 -میلی لیتر
ج 3 -میلی لیتر  03 -میلی لیتر
د 4 -میلی لیتر  04 -میلی لیتر
-165در مورد دارو دادن به کودکان کدام مورد صحیح نمی باشد؟
الف -برای کودکانی که هنوز نمی تواند با قاشق یا فنجان چیزی بخورند .از قطره چکان یا سرنگ یا قاشق مدرج برای دارو دادن
استفاده کرد.
ب -بدون اطالع کودک نباید به کودک دارو داد.
ج -داروها را همیشه در یک زمان و مکان مشخص به کودک بدهید.
د -برای دارو دادن به کودک؛ باید کودک را فریب داد.
-166مربیان مهد کودک برای آموزش اعیاد و مراسم ها ملی به کودکان مهد باید چه کارهایی انجام دهند.

الف -فقط برای آنها کتاب بخوانند.
ب -فقط تصاویر مربوط به آن عید یا مراسم ملی را نشان کودکان بدهند.
ج -فعالیت های مستقلی از قبیل بازی کردن  -نشان دادن تصاویر  -قصه گویی  -نقاشی ،فیلم و غایس آن مناسبت خاص را برای
کودکان انجام دهند.
د -هیچ کدام
-166آموزش فصل ها از چه سنی به کودکان آغاز می شود؟
الف 4 -تا  2سالگی
ب 3 -سالگی
ج 6 -سالگی
د 7 -سالگی
-166برای شعر خواندن و شعر یاد دادن به کودکان از چند روش استفاده می کنند؟
الف -یک روش
ب -سه روش
ج -چهار روش
د -دو روش
-157روش های که به کودکان شعر یاد می دهند چه نام دارد؟
الف -ضربی
ب -دکلمه
ج -ضربی و کلمه
د -هیچ کدام
-151برای آموزش به کودکان ،شعرهای آهنگین را از روش و شعرهای غیرآهنگین را از روش  ..............استفاده
می کنند.
الف -ضربی  -دکلمه
ب -دکلمه  -ضربی
ج -ضربی  -ضربی
د -دکلمه  -دکلمه
-152مربی مهدکودک برای معرفی فصل پاییر و آموزش این فصل بهتر است از چه روشی استفاده کند؟
الف -در خود فصل پاییر این فصل را به کودکان آموزش بدهد.
ب -شعر و نقاشی های مربوط به این فصل را به کودکان آموزش بدهد.
ج -آموزش فصل پاییر در خود فصل پاییز باعث بهتر یادگیری کودک می شود.
د -همه موارد
-157چه کسی دنیای قصه گویی را تقسیم بندی کرد؟
الف -گاردنر
ب -پیاژه
ج -پلووسکمی
د -مونته سوری
-157ابزارهای قصه گویی کدامند؟
الف -کلمه ها  ،صدا ها

ب -رفتارها ،حرکت ها
ج -حالت های چهره
د -همه موارد
-156ابزارهای خارجی برای قصه گفتن:
الف -الف) تخته و گچ
ب -عروسک  -لباس های نمایش
ج -رنگ ها و بوق ها
د -همه موارد
-155استفاده خیلی زیاد از ابزارهای خارجی برای قصه گفتن باعث می شود:
الف -حواس کودک به جای اینکه به قصه باشد ،درگیر این گونه وسایل کمکی می شود.
ب -حواس کودک به قصه جمع می شود.
ج -نقش کودک فعال می شود.
د -تأثیر این وسایل برای قصه گویی بسیار زیاد است.
-156کدام مورد صحیح نمی باشد:
الف -استفاده خیلی زیاد از ابزار خارجی برای قصه گفتن ،باعث می شود حواس کودک درگیر ابزار قصه گویی باشد.
ب -استفاده کردن خیلی زیاد از این ابزار در هنر خالق قصه گویی تأثیر خیلی کمی در این هنر دارد.
ج -برای قصه گویی به کودکان مربی می تواند غیر از استفاده از تغییرات میمیک صورت از ابزارهای خارجی برای قصه گفتن
استفاده کند.
د -استفاده خیلی زیاد از ابزارهای خارجی برای قصه گویی خیلی خوب هستند و اصالً این ابزارها گول زنگ نیستند.
 .....................-156کودکان عبارت است از تالش هنرمندانه در قالب کالم و هدایت کودک به سوی رشد ،بازبان و
شیوه ای مناسب در خور فهم . ............
الف -بازی  -او
ب -ادبیات  -او
ج -نقاشی کردن  -او
د -اسباب بازی  -او
-156در  .......................سالگی کودکان از نظر ذهنی برای شنیدن افسانهها آمادگی دارند.
الف 5 -سالگی
ب 3 -سالگی
ج 4 -سالگی
د 2 -یا  6سالگی
-167تأثیر قصه در افزایش:
الف -قدرت تمرکز و استعداد کودک تأثیر مستقیمی دارد.
ب -جنبش و فعالیت کودک تأثیر مستقیمی دارد.
ج -در افزایش لغات کودک تأثیر مستقیمی دارد.
د -مورد الف و ج صحیح میباشد.
-161فواید قصه خواندن برای کودکان از روش روخوانی:
الف -یاد گرفتن راست به چپ .آشنایی با عالئم نشانهگذاری
ب -شکار حروف و کلمات .پیشبینی داستان

ج -درک مطلب
د -همه موارد
-162تقویت مهارتهای خواندن کدامیک از موارد زیر میباشد؟
الف -یاد گرفتن از راست به چپ  -شکار حروف و کلمات
ب -آشنایی با عالئم نشانهگذاری  -پیشبینی داستان
ج -درک مطلب
د -همه موارد
-167ایجاد  .......................نسبت به کتاب خواندن و یادگیری ،از تقویت مهارتهای خواندن  ...................است.
الف -عالقه  -مهمتر
ب -عالقه  -کم اهمیتتر
ج -خوشحالی  -بی اهمیت
د -هیچکدام
-167کودکی از رفتن به دندانپزشکی میترسد با چه روشی از قصه خواندن میتوان به کودک کمک کرد؟
الف -خواندن داستان از روش برخوانی
ب -خواندن داستان از روش تصویر خوانی
ج -خواندن داستان از روش روخوانی
د -خواندن داستان از روش عروسکگردانی
-166یکی از راههای آموزش تربیتی کودکان .......................
الف -خواندن دیوان حافظ
ب -شاهنامه خوانی
ج -خواندن داستانهای سعدی
د -هیچکدام
-165شاهنامه خوانی ابزار  .......................دارد.
الف -تربیتی
ب -بازی
ج -سرگرمی
د -نقاشی
-166نمایش خالق یک راه پرورش:
الف -بازی در کودکان است.
ب -نقاشی در کودکان است.
ج -خالقیت در کودکان است.
د -هیچکدام.
-166خالقیت یعنی:
الف -بازی کردن
ب -نقاشی کردن
ج -ساختن
د -از هیچ ،چیزی خلق کردن و آفریدن
-166کدام مورد صحیح میباشد:

الف -نمایش خالق خیلی ساده است و نیاز به دکور خاصی نیست.
ب -در نمایش خالق حرکت دادن بدن و پانتومیم است.
ج -یک نوع بازی وانمود کرد بر پایه تخیالت یا اجرای یک داستان است.
د -همه موارد.
-167فواید نمایش خالق برای کودکان:
الف -یک راه خوب برای آموزش در طول بازی است.
ب -تقویت تخیل پردازی و خالقانه فکر کردن کودکان
ج -یاد گرفتن هنر گوش کردن و کسب مهارتهای زیاد
د -همه موارد
-161نمایش خالق نیست؟
الف -بدیههگویی یا بداههسازی
ب -وانمودسازی
ج -پانتومیم
د -نقاشی کردن
-162کدامیک ازموارد نمایش خالق میباشد؟
الف -بداهه گویی  -پانتومیم  -نمایشنامههای رادیویی
ب -نقش بازی کردن  -درام نقابدار  -اجرای شعر
ج -نمایش عروسکی  -تأتر  -بازی های خالق
د -همه موارد
-167کودکان از چه سنی میتوانند در نمایش خالق بازی کنند؟
الف 5/2 -ساله
ب -یک ساله
ج 5 -ساله
د -هیچکدام
-167براساس تحقیق آقای کیانیان در مورد تئاتر کودک و نوجوان شیوۀ خاصی به نام  ...................در تئاتر کودک
و نوجوان دست پیدا کرده است.
الف -شیوه فکری اجرا
ب -داستاننویسی
ج -نمایشنامه نویسی
د -تئاتر
-166به دورههای نمایش خالق  ....................میگویند
الف -تئاتر
ب -نمایش
ج -کارگاه نمایش خالق
د -نمایشنامه نویسی
-165این کارگاه ضمن دارا بودن پشتوانه تجربی و علمی الزم ،متناسب با نیاز مربیانی طراحی شده که قصد دارند
این کارگاهها را از ابتدا طراحی ،پیادهسازی و اداره نمایند.
الف -کارگاه نقاشی

ب -کارگاه بازیگری
ج -کارگاه نمایش خالق
د -هیچکدام
-166محتوای کارگاه نمایش خالق میباشد.
الف -تعریف دقیق نمایش خالق
ب -پرورش مهارتهای هنری در کاربرد زبان
ج -ارتقاء مهارتهای حل مسئله
د -همه موارد
-166زمان یاد گرفتن کودک به زبان دوم:
الف -قبل از تسلط به زبان مادری
ب -بعد از تسلط به زبان مادری
ج -همزمان با هم دو زبان را به کودک یاد دهند.
د -هیچکدام
-166بهترین روش آموزش حواس 5گانه به کودک کمک گرفتن از .........................
الف -طبیعت است.
ب -اسباب بازی است
ج -کتاب خواندن است.
د -نقاشی کشیدن است.
-167در آموزش یک اسم کودک نام  ....................را به کار ببریم.
الف -مشابه
ب -اصلی و صحیح
ج -برعکس
د -همه موارد
-161برای یاد دادن کلمه گوسفند به کودک بهتر است بگوییم:
الف -ببعی
ب -بع بع
ج -گوسفند
د -همه موارد
-162زمان یاد گرفتن کودک به زبان دوم:
الف -قبل از تسلط به زبان مادری
ب -بعد از تسلط به زبان مادری
ج -همزمان با هم دو زبان را به کودک یاد دهند.
د -هیچکدام
-167بهترین روش آموزش حواس 5گانه به کودک کمک گرفتن از .........................
الف -طبیعت است.
ب -اسباب بازی است
ج -کتاب خواندن است.
د -نقاشی کشیدن است.

-167در آموزش یک اسم کودک نام  ....................را به کار ببریم.
الف -مشابه
ب -اصلی و صحیح
ج -برعکس
د -همه موارد
-166برای یاد دادن کلمه گوسفند به کودک بهتر است بگوییم:
الف -ببعی
ب -بع بع
ج -گوسفند
د -همه موارد
-165چنانچه اسباب بازی کودک بر طبق اصول روانشناختی و اهداف تربیتی انتخاب شوند.
الف -در سالمت روانی کودک مؤثر است.
ب -در رشد بهنجار کودک مؤثر است.
ج -در رشد خالقیت کودک مؤثر است.
د -تربیت کودک را به تأخیر میاندازد.
-166کداممورد دربارۀ اقتصادی بودن اسباب بازی درست است؟
الف -یکبار مصرف نباشد.
ب -چند کودک بتوانند دوران کودکی خود را با آن بگذرانند.
ج -الف و ب درست است.
د -خیلی ارزان باشد.
-166کدام مورد دربارۀ اسباب بازی صحیح نمی باشد.
الف -چند کودک بتوانند دوران کودکی خود را با آن اسباب بازی بگذرانند.
ب -کودکان بتوانند آن اسباب بازی را دستکاری کنند.
ج -اسباب بازی بتواند به پرورش حواس کودک کمک کند و تصورات و خیاالت کودک را گسترش دهد.
د -خیلی گران باشد تا خالقیت کودک بهتر رشد کند.
-166اسباب بازی خوب ،اسباب بازیاست که:
الف -از ترویج مدل های پوششی و رفتارهای بیگانگان جلوگیری کند.
ب -مسائل فرهنگی  -دینی در ساخت آن رعایت شود.
ج -نباید بیانگر شکل و حرفه خاصی باشد و تنوع داشته باشد.
د -همه موارد.
-277کودکان از چه سنی نقاشی با مداد رنگی را میتوانند شروع کنند؟
الف 2 -سال
ب 4/2 -سال
ج 3 -سال
د 3/2 -سال
-271بهترین ابزار برای شروع نقاشی در کودکان:
الف -پاستل
ب -مداد رنگی

ج -گواش
د -آب رنگ
-272کودکان زیر  4سال برای نقاشی کردن دست خود را:
الف -از بازو تکان میدهند.
ب -از مچ دست تکان میدهند
ج -از شانه تکان میدهند
د -هیچکدام
-277برگۀ  A4دفتر معمولی برای کودکان زیر  4سال:
الف -کوچک است.
ب -بزرگ است.
ج -باعث خستگی زودرس در نقاشی کودک میشود.
د -الف و ج درست است.
-277کدام گزینه قبل از شروع نقاشی کودکان را در درک بهتر یاری نمیدهد؟
الف -گردش گروهی
ب -نشان دادن کتاب
ج -الگو دادن مستقیم
د -بازی
-276کدام تکنیک به زندگی اجتماعی کودک کمک میکند؟
الف -نقاشی با کالژ
ب -هر نوع نقاشی
ج -بازی با مربی
د -نقاشی گروهی
-275مراحل تحول در نقاشی کودکان به ترتیب:
الف -اثرگذاری  -طرح ریزی  -تصویرگری -خط خطی
ب -اثرگذاری  -خط خطی  -تصویرگری  -طرح ریزی
ج -خط خطی  -اثرگذاری  -طرح ریزی  -تصویرگری
د -اثرگذاری  -خط خطی  -طرحریزی  -تصویرگری
-276براساس نظریه پیاژه اگر کودک در نقاشی خود افراد پشت دیوار را میکشد ،کودک در حالت:
الف -شفاف بینی است.
ب -اکسپرسیونیست است.
ج -ذهنیت گرا است.
د -همه موارد
-276طبق نظریه «لوکه» در مورد نقاشی کودکان ،گرایش به خط نگاری تحت عنوان  .................میباشد.
الف -واقعگرایی تصادفی
ب -واقعگرایی شکست خورده
ج -واقعگرایی نمادین
د -واقعگرایی فکری
-276براساس واقعگرایی شکستخورده برای کودکان در سن  ...................هماهنگ نکشیدن نقاشی تا حد زیادی

طبیعی است.
الف 3/2 -تا  2سال
ب 5 -تا  3سال
ج 2 -تا  6سال
د 7 -سال
-217کودکان در نقاشی «کاله» را به عوض اینکه روی سر بکشند از باالی سر به صورت معلق قرار میدهند» لوکه
این مرحله را تحت عنوان:
الف -واقعگرایی اتفاقی مینامد.
ب -واقعگرایی فکری مینامد.
ج -واقعگرایی شکست خورده مینامد.
د -واقعگرایی بصری مینامد.
-211مهمترین طبقهبندی برای مراحل رشد ذهنی و نقاشی کودکان را  ................ارائه نموده است.
الف -لوکه
ب -پیاژه
ج -گاردنر
د -مونتهسوری
«-212کودک تصویری که به طور کلی از یک خانه در ذهن دارد را نقاشی میکند» این مرحله کدامیک از مراحل
«لوکه» است:
الف -واقعگرایی تصادفی
ب -واقعگرایی نمادین
ج -واقعگرایی شکست خورده
د -واقعگرایی بصری
-217با توجه به نسبت و اندازه نقاشی در کودکان کدام گزینه صحیح است.
الف -نسبتها را بسیار جزئی میکشد.
ب -اندازهها را رعایت میکند.
ج -چیزهایی که برایش مهم است را بزرگ میکشد.
د -معموال خود را خیلی کوچک میکشد.
-217براساس موقعیت روی کاغذ ،نقاشی که در پایین کاغذ کشیده میشود به معنی:
الف -عدم احساس امنیت یا احساس کمبود
ب -اهمیت کمتر آن موضوع نقاشی
ج -دوست نداشتن آن موضوع نقاشی
د -همه موارد
-216کالژ یعنی:
الف -تکه چسبانی
ب -استفاده از دورریختنیها و کاغذرنگی و مقوا و برگ گیاهان و پارچه
ج -گاه با نقاشی کردن همراه است.
د -همه موارد.
 ................-215اوج تفکر خالق.

الف 3 -سالگی
ب 2 -سالگی
ج 5 -سالگی
د 4 -سالگی
-216کار با قیچی از چه سنی شروع میشود.
الف 2 -سالگی
ب 4 -سالگی
ج 3 -سالگی
د 5 -سالگی
-216استفاده از چه وسیلهای زیر نظر مربیان یا والدین راه بسیار خوبی برای تخلیه احساسات پرخاشگرانۀ کودک
است؟
الف -استفاده از مداد
ب -استفاده از آبرنگ
ج -استفاده از پاستل
د -استفاده از قیچی
-216کدام مورد صحیح میباشد.
الف -در آموزش نقاشی از تصحیح نقاشی کودک بپرهیزید.
ب -فقط نظارت کنید و دربارۀ چگونگی نقاشی کردن نظر دهید.
ج -به او بگوئید چه چیزهایی از نقاشی او را دوست دارید.
د -همه موارد.
-227به جای اظهار نظر درباره نقاشی کودک ،درباره چگونگی نقاشی نظر دهید .یعنی:
الف -این دایرهها رو که کشیدی نگاه کن بعی از دایرههای کوچک توی دایرههای بزرگتر هستند.
ب -میبینم که داری از مدادرنگی نارنجی و سبز استفاده میکنی.
ج -اون خورشید بزرگ من را به یاد روز کنار ساحل میاندازد.
د -همه موارد
-221کدام مورد باعث سرکوب کردن خالقیت کودک میشود.
الف -رنگی که انتخاب کردی مناسب نیست.
ب -اون رنگ من را به یاد آسمان میاندازد.
ج -میبینم که خطهای رنگی زیادی کشیدی.
د -میبینم که دوتا خونه کشیدی.
-222ایجاد عالقه هنری در کودکان چگونه باید باشد؟
الف -خالقیت را باید در کودکان پرورش داد.
ب -استقالل را در کودک باید نهادینه کرد.
ج -آموزش دهید اما سختگیری نکنید.
د -همه موارد
-227سند سندای چه سندی است؟
الف -سند کاهش بالیای طبیعی
ب -سند زمینهای کشاورزی

ج -سند زمینهای بایر
د -سند باغهای میوه
-227دلیل افزیش سطح دانش و مهارتهای کودکان و نوجوانان در خصوص نحوه شناخت ،پیشگیری و برخورد با
حوادث و بالیا:
الف -کودکان و نوجوانان بیش از _ جمعیت جهان را شامل میشوند.
ب -شناخت خطر در این سنین با پیامدهای مثبت چندین ساله برای یک جامعه همراه خواهد شد.
ج -الف و ب درست است.
د -هیچکدام.
-226اگر در تعامل کودک با حیوانات رفتار خشن و غیر اخالقی مشاهده کردید ،بهترین راهکار:
الف -از موضع شخصی کودک وارد شوید.
ب -کودک را تنبیه کنید.
ج -به کودک اجازه ندهید نزدیک حیوانات شود.
د -اجازه دهید کودک هر کاری که دوست دارد با حیوان بکند.
-225دکتر عبدالحسین وهاب زاده چه کسی است؟
الف -پایهگذار مدرسه طبیعت
ب -مؤسس مدارس غیرانتفاعی
ج -مؤسس مهدکودک
د -مؤسس مدرسه براساس روشهای مونتهسوری
-226هدفدار بودن بازی کودکان به معنی:
الف -خود کودک از قبل به طور آگاهانه هدفی را انتخاب کند.
ب -کودک به دنبال نوع خاصی از بازی مبادرت ورزد.
ج -کودک آن چه را که آگاه یا ناخودآگاه در درون خود دارد به صورت بازی درآورده و مقاصد و امیال خود را برای کسب لذت یا
پاالیش روانی فرافکنی یا درونفکنی کند.
د -مربی مهد یا والدین به بازی کودک هدف بدهند.
-226در روزهایی که کودکان نمیتوانند در حیاط مهد کودک بازی کنند ،کدامیک از بازیهای زیر را میتوانند
انجام دهند:
الف -کارت بازی ،مجسمهسازی ،قایمموشک بازی
ب -سیبزمینی داغ  -حباب ساز  -بسکتبال داخل سالن
ج -بازی حافظه یا جملهسازی  -بازیهایی با مداد و کاغذ
د -همه موارد
-226براساس گفته پیاژه کودکان بازی را وسیلهای برای لذت بردن از  ..................میدانند.
الف -دهان
ب -حواس
ج -دست
د -محیط
-277مدت زمان تمرکز کودک سه ساله بر روی یک بازی:
الف -یک ساعت
ب -نیم ساعت

ج -ده دقیقه
د -بیست دقیقه
-271حرکات آکروباتیک مناسب کودکان در این سن میباشد؟
الف -یک ساله
ب -دو ساله
ج -دو سال و نیمه
د -سه تا پنجساله
-272بازی تختههای  -میخ و چکش مناسب چه سنی از کودکان است؟
الف -دوساله
ب -پنجساله
ج -یک ساله
د -هیچکدام
-277کودک  3ساله در بازی با لگوها شروع به ساختن شکل  .....................و در  5سالگی شکلهای ...................
میکنند.
الف -ساده  -پیچیده
ب -پیچیده  -ساده
ج -ساده  -ساده
د -هیچکدام
-277معنای آموزش (های اسکوپ) عبارت است از:
الف -یادگیری غیر فعال
ب -یادگیری فعال
ج -یادگیری نیمه فعال
د -یادگیری فعال  -غیرفعال
-276در این آموزش کودکان به طور مستقیم با افراد ،اشیاء ،حوادث ،عقاید و وسایل مختلف مواجه میشوند و
شخصا آنها را تجربه میکنند.
الف -روش(های اسکوپ)
ب -روش مونته سوری
ج -روش غیرفعال
د -هیچکدام
-275در روشهای اسکوپ چه چیزی مهم است؟
الف -عالقه و انتخاب کودکان در رأس هرم این شیوه آموزشی است.
ب -عالقه مربی در رأس هرم این شیوه آموزشی است.
ج -عالقه والدین در رأس هرم این شیوه آموزشی است.
د -عالقه مؤسسه آموزی در رأس هرم این شیوه آموزی است.
-276نکات مهم در نظام آموزش های اسکوپ کدامند؟
الف -بازی کردن  -مطالعه کردن  -نقاشی کردن
ب -برنامهریزی کردن  -انجام دادن  -بازبینی کردن
ج -انجام دادن  -مطالعه کردن  -کاردستی درست کردن

د -برنامهریزی کردن  -بازبینی کردن
-276در نظام آموزشی های اسکوپ حفظ کردن اهمیت . ................
الف -ندارد
ب -دارد
ج -کم و بیش
د -خیلی زیاد
-276براساس این نظام آموزشی کودک میتواند برای هر تصمیم و عملی در زندگی آینده خود دالیل روشن و
مشخص داشته باشد.
الف -نظام آموزشی های اسکوپ
ب -مونته سوری
ج -پیاژه
د -هیچکدام
-277در این نظام آموزشی مربی بیش و پیش از هر چیز ناظر بر فعالیتهای کودک است و در نهایت وی را در
فعالیتها همراهی میکند.
الف -روش مونته سوری
ب -روشهای اسکوپ
ج -روش پیاژه
د -الف و ج
-271در روش مونتهسوری ،مربی نقش  ....................را دارد.
الف -تسهیل گر
ب -معلم
ج -محافظ
د -دوست
-272در روش مونتهسوری ،بیشتر از کدام حواس استفاده میکنند؟
الف -حس شنوایی
ب -حس بویایی
ج -حس المسه
د -حس بینایی
-277در این نظام آموزشی به کودکان شخصیت و هویت مستقل و تفکر خالق آموزش میدهد.
الف -روشهای اسکوپ
ب -روش مونته سوری
ج -روشهای پیاژه
د -همه موارد
-277آموزش به معنی  ........................است ،در حالی که تسهیلگری  ......................است.
الف -ایجاد بستر یادگیری  -ارائه و انتقال مطالب
ب -ارائه و انتقال مطالب  -ایجاد بستر یادگیری
ج -ارائه و انتقال مطالب  -آموزش
د -ایجاد بستر یادگیری  -آموزش

-276این افراد اصول و متون روانشناختی شناخت را میدانند و مبنای کمک به مردم قرار میدهند.
الف -مربیان
ب -پزشکان
ج -تسهیلگران
د -معلمان
-275در مدرسه طبیعت  ..............................به جای  ...........................فعالیت میکند.
الف -تسهیلگر  -معلم و مربی
ب -معلم و مربی  -تسهیلگر
ج -تسهیلگر  -استاد
د -معلم و مربی  -استاد
-276تو در اینجا با همه ویژگیهایت پذیرفته شدهای و در امنیت هستی و میتوانی هرآنچه را که میخواهی را تا
مرزی که به خود و دیگران آسیب جدی نزدهای ،تجربه کنی .اینجا . ...........................................
الف -مدرسه طبیعت است.
ب -مهد کودک است.
ج -مدرسه غیرانتفاعی است.
د -پیش دبستان است.
-276در صورت اختالف کودکان در مهد کودک ،اگر کودکان آسیبی به هم نزنند ،مربیان:
الف -الف) باید در هر صورت دخالت کنند.
ب -ب) نباید دخالت کنند.
ج -ج) اگر دخالت کنند بهتر است.
د -د) فقط مدیر مهد کودک دخالت کند.
-276در بهبود مهارت روابط بین فردی کودک در خانواده ...................... ،نقش خیلی مهمی دارند.
الف -پدر
ب -مادر
ج -خواهر و برادر
د -دوستان
-267هنگامی که دو کودک روابط دوستی با هم برقرار میکنند ،بزرگترها
الف -نباید دخالت مستقیم داشته باشند.
ب -باید دخالت مستقیم داشته باشند.
ج -مربیان مهدکودک باید دخالت مستقیم داشته باشند.
د -پدر و مادر باید دخالت مستقیم داشته باشند.
-261مربی مهد کودک به طور روزانه چه چیزی را باید به مهد تحول دهد؟
الف -فرم کاری
ب -گزارش کاری
ج -تلفن همراه
د -کیف کاری
-262توجه به کدام بعد های کودک از لحاظ آشی بسیار حایز اهمیت است؟
الف -روحی /حرکتی

ب -روحی /جسمی
ج -حرکتی /شنوایی
د -جسمی/حرکتی
-267هنگامی که کودک میل به نقاشی ندارد  ،انجام چه عملی مناسب است؟
الف -او را به اجبار مشغول نقاشی می کنیم.
ب -او را به حال خود رها می کنیم
ج -با راه کار هایی مناسب او را تشویق به نقاشی می کنیم
د -حواس او را به مسایل دیگر پرت می کنیم.
-267یکی از راه کار های تشویق کودک به نقاشی و تعامل با دیگران-----------------است.
الف -نقاشی فردی
ب -نقاشی با موضوع مشخص
ج -نقاشی گروهی
د -کاردستی
-266نقاشی با موسیقی بیشتر چه قالبی به خود میگیرد؟
الف -معنوی
ب -احساسی
ج -اجتماعی
د -خلق آثار ماندگار
-265در چه روشی کودکان احترام به حقوق دیگران را یاد می گیرند؟
الف -نقاشی گروهی
ب -کالس های گروهی
ج -نقاشی با موسیقی
د -داستان سرایی
-266نقاشی در کودکان باید با-----------------و---------------انجام شود.
الف -با طرح و اصول
ب -میل و رغبت
ج -اجبار و سخت گیری
د -اصول و مبانی
-266تشخیص علت آمادگی کودک به عهده -------------------است.
الف -مربی
ب -خانواده
ج -مدرسه
د -مشاور
-266اگر کودک به علت مشکل فیزیکی قادر به نقاشی نبود؟
الف -از حواس دیگر کودک کمک گرفته و او را مشغول می کنیم
ب -به او می گوییم امکان نقاشی کردن وجود ندارد
ج -با دست دیگر او را مجبور می کنیم نقاشی بکشد
د -خودمان برایش نقاشی می کشیم

-257در کدام روش  ،کودکان با یک دیگر بیشتر تعامل دارند؟
الف -نقاشی با موسیقی
ب -نقاشی با داستان
ج -نقاشی گروهی
د -نقاشی با فیلم
-251صحبت درباره داستان و پرسش برداشت کودکان از داستان موجب . .......
الف -جذابیت بیشتر آن
ب -توجه بیشتر به جزییات
ج -تعامل گروهی
د -نقاشی بهتر
-252در هنگام آموزش به کودکان چه نکاتی الزم است اجرا شود؟
الف -نباید نحوه آموزش کلیشه ای و کسالت آور باشد.
ب -در زمانی که کودک آمادگی روحی داشته باشد ،به او اموزش دهیم.
ج -آموزش ها کامال به زبان ساده و در حد فهم کودک باشد.
د -نباید نحوه آموزش کلیشه ای و کسالت آور باشد و در زمانی که کودک آمادگی روحی داشته باشد ،به او اموزش دهیم و
آموزش ها کامال به زبان ساده و در حد فهم کودک باشد.
-257سوژه هایی که در اطراف ما هستند همگی از  2عنصر  ----------و ------------تشکیل شده اند.
الف -رنگ/فرم
ب -فرم /خط جهت
ج -حرکت  /رنگ
د -حجم  /فرم
-257فرم در واقع  ----------و ----------یک سوژه است.
الف -رنگ و حجم آن
ب -جهت حرکت و قرارگیری
ج -خطوط محیطی و حجم
د -جهت حرکت و حجم
-256کوچک ترین عنصر بصری که به شکل های مختلف می توان در صفحه از آن استفاده کرد و با آن اشکال
ایجاد نمود؟
الف -نقطه
ب -خط
ج -صفحه
د -حجم
-255با استفاده از چه چیزی بهتر می توان حالت روحی که به وسیله خط ایجاد می شود به کودکان تفهیم کرد؟
الف -توضیح دادن
ب -با خطوط منحنی
ج -با استفاده از اشکال
د -با خطوط فرضی
-256کدام گزینه نشانگر خطوط عمود نیست؟

الف -پایه میز
ب -ستون خانه
ج -تیر چراغ
د -آب راکد
-256خط مایل نشانگر چیست؟
الف -ثبات
ب -بی تحرکی
ج -خشونت
د -عدل تعادل
-256شکل بیضی از تعبیر زاویه دید ما نسبت به  -----------به وجود می آید.
الف -مربع
ب -چند ضلعی منحنی
ج -دایره
د -مثلث
-267کودکان  3تا  4ساله بیشتر برچه اساسی رنگ انتخاب می کنند؟
الف -با تصمیم گیری مادر
ب -با ذهنیات و عالقه خود
ج -با توجه به آخرین آموزی که گرفته اند
د -با تصمیم گیری مادر و با ذهنیات و عالقه خود
-261کدام بافت مصنوعیی است؟
الف -الستیک
ب -تنه درخت
ج -سنگ
د -پر پرندگان
-262چه تکنیک هایی را کودکان بهتر از همه می توانند استفاده کنند؟
الف -پاستل کچی
ب -پاستل روغنی
ج -رنگ روغن
د -سیاه قلم
-267هاشور چیست؟
الف -رنگ کردن به صورت کامل از چپ به راست
ب -به صورت نقطه ای رنگ گذاشتن
ج -خطوط یک طرفه با رنگ های مناسب هر قسمت
د -رنگ آمیزی سیاه و سفبد
-267به چه وسیله ای می توان شابلون درست کرد؟
الف -مقوا
ب -اسفنج
ج -کیسه پالستیکی

د -پودر رنگی جامد
-266حالل رنگ گواش چیست؟
الف -روغن
ب -تینر
ج -آب
د -الکل
-265در تکنیک خراش بافت مقوا هرچه ریزتر باشد . ...
الف -بافت بیشتری نشان داده می شود
ب -پوشانندگی صفحه بهتر است.
ج -جذب پاستل بهتر است.
د -بافت کمتری نشان داده می شود.
-266رنگ های گواش  ،خاصیت..................دارند.
الف -پوشانندگی
ب -چسبندگی
ج -بافت
د -تکسچر
-266مقوایی که برای تکنیک گواش استفاده میشود چیست؟
الف -مقوا نازک بدون بافت
ب -مقوای  581گرم
ج -مقوا اشتنباخ
د -مقوا الر
-266در تکنیک گواش و اسفنج  ،اسفنچ چه کاربردی دارد؟
الف -ایجاد فضا سازی
ب -ایجاد زاویه بهتر
ج -ایجاد بافت
د -ایجاد چسبندگی
-267اگر جنس لوازم نقاشی خوب نباشد ،باعث چه چیزی می شود؟
الف -کودک به فکر فرو می رود
ب -اشتیاق کودک از بین می رود
ج -کودک تمایل به انجام تکنیک دیگری پیدا می کند
د -برای کودک فرقی ندارد
-261در تکنیک پاستل روغنی و حرارت ،اتو چه نقشی دارد؟
الف -اثرگذار
ب -اثرپذیر
ج -کمکی
د -اصلی
-262کودکان در روش های نقاشی با  .................با یکدیگر تعامل بیشتری دارند.
الف -هنری

ب -گروهی
ج -موسیقی
د -سفال
 -267کدام گزینه در مورد شعر خواندن کودک نادرست است؟
الف -کودکان را دارای فن بیان قوی می نماید.
ب -کودکان را خجالتی می کند.
ج -اعتماد به نفس را باال می برد.
د -تقویت حافظه می نماید.

