-1رشد عبارت است از تغييرات  .......................و  ...........................بدن است.
الف -فيزيولوژيکي ،هورموني
ب -ذهني،عصبي
ج -کمي ،کيفي

د -هورموني ،ذهني
-2از نظر روانشناسان رشد و نمود آدمي از چه اصولي پيروي مي کند؟
الف  -رشد و تکامل محصول و نتيجه ي نضج و يادگيري است و الگوي رشد و تکامل قابل پيش بيني است
ب -الگوي رشد و تکامل قابل پيش بيني نيست و تنها محصول نضج مي باشد

ج -رشد و تکامل بعدي از رشد و تکامل اوليه بارزتر ميباشد و قابل پيش بيني است
د -تفاوت هاي فردي هيچ نقشي در رشد و تکامل آدمي ندارد و نتيجه ي يادگيري است.
-3دانشمندان معتقدند که رفتار محصول تبادالت فکر بين چه عواملي است؟
الف -سن و تفاوت هاي فردي
ب -رشد فکر و يادگيري

ج -انتقال دهنده هاي عصبي و محيط
د -زيستي و محيط
-4تحقيقات کدام روانشناس اين نظر را اشاعه داد که رشد کودکان را مي توان از طريق فرآيند يادگيري توجيه
کرد و نيز عوامل محيطي تاثيري اساسي در رشد دارند؟
الف -ژان پياژه
ب -زيگموند فرويد
ج -واتسون
د -جان الک
-5از نظر روان شناسان کودکان زودتر از چه سني نبايد به مهد کودک ها سپرده شوند؟
الف  3-سالگي
ب  2-سالگي

ج  4-سالگي
د  5-سالگي

-6کدام روانشناس جزء پيشگامان مطالعه در زمينه ي کودکان مي باشد؟
الف -استنلي هان
ب -ژان پياژه
ج -جان واتسون

د -فرويد

-7کدام روانشناس پدر روانکاوي مي باشد؟
الف -ژان پياژه
ب -اسکينر
ج -پاولف
د -زيگيوند فرويد
-8کدام مرحله از مراحل رشد شناختي پياژه نمي باشد؟
الف -مرحله ي حسي-حرکتي
ب -مرحله کمون
ج -مرحله ي پيش عملياتي

د -مرحله عمليات صوري
-9نوزادان از همان روزهاي اول زندگي از تجاربشان باز نماييهايي مي سازند .روانشناسان به اين بازنمايي ها چه
مي گويند؟
الف -پردازش اطالعات
ب -پايداري شيء
ج -اسکيما
د -رسش
-10مرحله پيش عملياتي پياژه از حدود چه سني شروع و در چه سني پايان مي يابد؟
الف -از حدود  2تا حدود  7سالگي

ب -از تولد تا  2سالگي

ج -از حدود  7تا  12سالگي
د -از حدود  12تا  15سالگي
-11کودکان در حدود چه سني به شيوه هاي تفکر بزرگساالنه دست مي يابند؟
الف  15-تا  17سالگي

ب  7-تا  12سالگي
ج  5-تا  7سالگي

د  11-تا  12سالگي
-12رفتار کودک در کدام سنين متعادل تر مي باشد؟
الف  1-سالگي  3 ،سالگي  5 ،سالگي
ب  2-سالگي  5 ،سالگي  10 ،سالگي
ج  4-سالگي  8 ،سالگي  14 ،سالگي

د  3-سالگي  5 ،سالگي  8 ،سالگي

-13رفتار تقليدي کودکان را کدام روانشناس به بوته ي تحقيق گذاشت؟
الف -آلبرت بندورا

ب -هايدگر
ج -پاولف
د -فرويد

-14رشد شناختي کودک در اولين سال زندگي کودک شامل چه مواردي مي شود؟
الف -طرحواره هاي ادراکي و پاسخهاي شرطي
ب -رسش و تجربه

ج -طرحواره هاي حسي و حرکتي
د -اسکيما و رسش
-15فرويد سطوح شخصيت را چگونه تقسيم بندي نمود؟
الف -ليبيدو  -ناهشيار -خودآگاه
ب -ب ego -فراخور  -هشيار
ج -هشيار  -نيمه هشيار -ناهشيار
د -د -خود  id -نيمه هشيار
-16در اين مکانيزم دفاعي فرد براي دفاع کردن عليه تکانه هاي ناراحت کننده آنها را به فرد ديگري نسبت مي
دهد ،اين مکانيزم دفاعي چه نام دارد؟
الف -دليل تراشي

ب -جابجايي
ج -انکار
د -فرافکني
-17نهاد بر اساس کدام اصل مي باشد؟
الف -اصل واقعيت
ب -اصل لذت
ج -اصل فرآيند ثانوي
د -خود
-18کداميک از موارد زير از نظر کاترين گاروي از تعاريف بازي است؟
الف -بازي داراي اهداف مختلفي است
ب -بازي کردن کودکان منفعالنه است
ج -بازي خود جوش و داوطلبانه است

د -بازيگر خوب آن را انتخاب نمي کند
-19جدايي کودک از افراد مورد عالقه اش بايد تا چه حد باشد تا عواطفش قابل ترميم شوند؟
الف -بيش از سه ماه طول نکشد
ب -بيش از يکسال نشود
ج -کمتر از يک ماه

د -کمتر از  7ماه

-20کمترين مقدار قابل تشخيص محرک را چه مي گويند؟
الف -آستانه ي درد
ب -رمز گرداني حسي
ج -شدت محرک
د -آستانه ي مطلق
-21کداميک از موارد زير تهديدي براي " خود " است ؟
الف -وااليش
ب -اضطراب
ج -وسواس

د -نهاد

-22اين کودکان اصوال رفتار اجتماعي بهتر و هراس اجتماعي کمتري دارند ؟
الف -کودکاني که دوستان تخليلي دارند
ب -کودکاني که به مهدکودک مي روند

ج -کودکاني که محدوديت دارند

د -کودکاني که عادنهاي عجيب دارند
-23واقع گرايي اخالقي در کدام مرحله از مراحل رشد شناختي قرار مي گيرد؟
الف -مرحله ي حسي حرکتي
ب -مرحله عمليات صوري
ج -مرحله پيش عملياتي
د -مرحله ي عمليات عيني
-24فرمول محاسبه هوشبهري کدام است؟
الف -سن عقلي * سن تقويمي 100 /

ب -سن عقلي/سن تقويمي *100
ج -سن تقويمي/سن عقلي*100
د -سن تقويمي -سن عقلي *100
-25تحقيق در زمينه ي رشد کودک شامل چه تحقيقاتي است ؟
الف -تحقيق زمينه اي و کتابخانه اي
ب -تحقيق ميداني
ج -تحقيق پايه و کاربردي
د -تحقيق پيمايشي
-26کدام مورد جزو خصايص عاطفي کودکان نمي باشد؟
الف -عواطف کودک پايدارند
ب -عواطف کودکان شديدند
ج -عواطف کودکان فراوانند

د -پاسخهاي عاطفي کودکان متفاوتند
-27نوازاد سالم انسان در هنگام تولد چند کيلو است و چقدر قد دارد؟
الف -حدودا  2کيلو وزن و  40سانت قد دارد
ب -حدودا  2800وزن و  60سانت قد دارد
ج -حدودا  3کيلو وزن و  50سانت قد دارد

د -حدودا  4کيلو وزن و  57سانت قد دارد

-28از ديدگاه فرويد مرحله نهفتگي در چه سني است؟
الف  5-سالگي تا بلوغ
ب -نوجواني تا بزرگسالي
ج -از  2تا  3سالگي
د  5-تا  6سالگي
-29فردي که در اين مرحله تثبيت شود احتماال فردي مقرراتي  ،بطور وسواسي تميز ،لجوج و بيش از حد با
وجدان خواهد شد؟
الف -دهاني
ب -مقعدي
ج -احليلي
د -نهفتگي
-30کداميک از موارد زير با رشد خالقيت کودک منافات دارد؟
الف -ا قبول عادتهاي عجيب کودک
ب -قبول نکردن دوستان خيالي کودک
ج -کتاب خواندن
د -تعيين محدوديتهاي نسبي براي کودک
-31خالقيت جايي است که هيچکس ديگري تا به حال بر آن پاي نگذاشته است ،اين تعريف از کيست؟
الف -آلن آلدا
ب -حسن پاشاشريفي
ج -مارکز
د -فرويد
-32کودکاني که از شکست خوردن مي ترسند کمتر خالقيت از خودشان نشان مي دهند" اين جمله از کدام

دانشمند است؟
الف -کارول دويک
ب -راجرز
ج -آلبرت بندورا

د -اليس

-33اينکه کودک وانمود مي کند که فرد ديگري است چه نوع بازي است؟
الف -بازي نمادي
ب -بازي مستقل

ج -بازي اکتشافي
د -بازي سازنده
-34يکي ديگر از خصوصياتي که مي تواند نقش بسيار موثري در جريان خالقيت داشته باشد کدام است؟
الف -اکنجکاوي
ب -حساس بودن

ج -پشتکار

د -اعتماد بنفس
-35براي آفرينندگي و خالقيت داشتن الاقل چه بهره هوشي الزم است؟
الف 90-
ب 100-
ج 120-
د 140-
-36اوج تفکر خالق در کودکان در چه سني مي باشد؟
الف  10-سالگي
ب  4-سالگي
ج  7-سالگي
د  5-سالگي
-37کودک با شنيدن صداي آژير آمبوالنس چه احساسي را تجربه مي کند؟
الف -خطر
ب -شادي
ج -حسادت
د -غم
-38ميل کودک به استفاده از هر ماده اثر گذار بر روي سطوح مختلف بيانگر آن است که نقاشي يک امر.....است.
الف -احساسي
ب -اکتسابي
ج -شخصي
د -غريزي
-39کودکان احساسات خود را چگونه به نمايش در مي آورند ؟
الف -اشکال
ب -بازي ها
ج -افعال
د -فرم ها و رنگ ها

-40روند آموزش کودک را با چه کسي مي توان مقايسه کرد؟
الف -با ديگر کودکان
ب -با والدين
ج -با خودش

د -با مربي کودک
-41در تفاوتهاي فردي کودک نسبت به ساير کودکان چه مواردي را بايد در نظر گرفت ؟
الف -شخصيتي-ذاتي-تربيتي
ب -خانواده -ذاتي  -تربيتي

ج -جامعه -شخصيتي -تربيتي
د -شخصيتي -خانواده  -ذاتي
-42مهمترين و کليدي ترين بخش آموزش کودک کدامند؟
الف -آشنايي با احساسات کودک
ب -آشنايي با مهارت کودک

ج -آشنايي با محيط اجتماعي کودک
د -آشنايي با خانواده کودک
-43آيا توجه به کودک بايد در مواقع انتقاد و کار زشت او باشد؟
الف -بله
ب  -خي ر
ج -هميشه
د -غالي اوقات
-44با ارزش قايل شدن به تفاوت هاي فردي چه حسي در کودک تقويت مي شود؟
الف -دچار خود بزرگ بيني مي شود
ب -دچار خودخواهي مي شود
ج -براي وجود و افکار خود ارزش قايل مي شود
د -دچار نا اميدي مي شود
-45توانايي انجام کار باعث بروز چه حس مثبتي در کودک مي شود؟
الف -غرور
ب -اعتماد به نفس
ج -کوچک شمردن ديگران
د -خود بزرگ بيني
-46وقتي به کودک اجازه داده شود آزادانه بيانديشد و نقاشي کند او مجال پيدا مي کند تا به ......برسد.
الف -خود شناسي
ب -مثبت انديشي
ج -ساده انديشي
د -مهارت
-47هر چه محيط آموزشي غني تر و  ،پيچيده تر و متنوع تر باشد احتمال آنکه کودک به سطح  ......از کارکرد
هاي .......و  ........دست يابد  ،بيشتر است.
الف -باالتر -ذهني و توانايي هاي رواني
ب -پايين تر -ذهني و توانايي هاي رواني
ج -باالتر -جسمي و توانايي هاي حرکتي

د -پايين تر -جسمي و توانايي هاي حرکتي
-48کودکي که همانند کودک ديگر عمل نکند و مطابق خصوصيات خود عمل کند صاحب شخصيت ......مي باشد.
الف -وابسته
ب -مستقل

ج -مقلد

د -منفي
-49نقاشي کردن يکي از راههاي .....و .......است.
الف -خودشناسي و شناخت محيط

ب -شناخت افراد و محيط

ج -شناخت افراد و رنگ ها
د -خودشناسي و شناخت رنگ ها
-50مهمترين هدف از نقاشي کودک چه مواردي مي باشد؟
الف -آموزش خوب ديدن

ب -کشف خود

ج -کشف محيط پيرامون خود
د -آشنايي با رنگ ها
-51آيا هميشه کودک در يک وضعيت از شرايط روحي به سر مي برد؟
الف -بله
ب  -خي ر
ج -بستگي به روحيات او دارد
د -بستگي به رفتار والدين او دارد
-52نقاشي براي کودکان فعاليتي است که با استفاده از ايزارهاي هنري به بيان چه چيزي مي پردازد؟
الف -عواطف و احساسات خود
ب -ارتباط با اسباب بازي
ج -دروس آموزشي
د -ارتباط با ابزار آموزشي
-53تقويت ذهنيت عملي براي کودک چگونه عملي خواهد شد؟
الف -دادن ديد منفي و ضعف عملي
ب -تقويت ديد مثبت و قدرت عملي
ج -تضعيف اعتماد بنفس او
د -بزرگنمايي اشتباهات او
-54استاندارد آموزش مربي نقاشي کودک چه حيطه هايي را در عملکرد خود جا داده است؟
الف -جامعه و محيط آموزشي
ب -فرهنگ و خانواده
ج -خانواده و محيط آموزشي
د -تاريخ و جامعه
-55عملکرد کودک از .....نشات مي گيرد .
الف -ذهنيات او
ب -محيط زندگي او
ج -توانايي او

د -دوستان او
-56تعميم يک اشتباه به تمام کارهاي کودک و زير سوال بردن تمامي توانايي هايش سبب ........مي شود.
الف -تقويت خالقيت کودک
ب -افزايش ميل و رعبت کودک بهفعاليت خود

ج -کاهش کمرويي کودک

د -ماهش اعتماد به نفس کودک
-57در چه صورتي کودک حتي با وجود عدم توانايي در انجام کاري  ،از انجام آن نااميد نمي شود؟
الف -تقويت مهارت و تشويق کودک

ب -فراهم کردن ابزار کار براي کودک
ج -کمک در انجام کار به کودک
د -سرزنش کودک
-58سپردن مسئوليت هاي مختلف به کودک چه حسي را در وي ايجاد مي کند؟
الف -اعتماد به نفس و ارزشمند بودن

ب -غرور و افتخار

ج -استرس و نگراني
د -وابستگي
-59اگر مربي اجازه ندهد که کودک به صورت مستقل  ،پاسخ پرسش هايي که از او مي شود را بدهد ،در کودک
چه حسي ايجاد مي شود؟
الف -پاسخ گويي
ب -وابستگي
ج -تنبيه

د -انتقاد

-60اين جمله از کيست؟"ما سه چهارم از اصالت وجودي خود را به قيمت شبيه شدن به ديگران از دست مي
دهيم ".
الف -کاندينسکي
ب -ايتن
ج -آرتور اسکوفنور
د -دوسنت اگزوپري
-61کودکان موجوداتي  .....هستند و به همين دليل .....مي باشند.
الف -ثابت -قابل پيش بيني
ب -ثابت -غير قابل پيش بيني
ج -پويا -قابل پيش بيني
د -پويا -غير قابل پيش بيني
-62اکثر تصاوير ترسيمي کودکان چگونه است؟
الف -فاقد پرسپکتيو از باال
ب -با پرسپکتيو از باال

ج -فاقد پرسپکتيو

د -با پرسپکتيو از پايين
-63چطور مربي مي تواند به شناخت نسبتا کاملي از کودک برسد؟
الف -با آموزش صحيح به کودک

ب -با عشق و عالقه به کودک
ج -با باال بردن سطح مهارت کودک
د -با افزايش خالقيت کودک
-64براي اين که کودک توانايي خود را نشان دهد بايد چه فاکتورهايي در او تقويت شود؟
الف -مهارت
ب -جرئت و جسارت
ج -احساسات
د -تخيالت
-65مهمترين مساله قبل از آموزش کودک که بايد به آن توجه کرد چيست؟
الف -شناخت روحيات کودک
ب -توانايي دست کودک
ج -ابزار کار کودک

د -سوژه آموزشي

-66مهمترين فردي که در شناخت کودک به مربي کمک مي کند چه کسي است؟
الف -پدر کودک
ب -مادر کودک
ج -معلم کودک

د -خود کودک

-67مربي نقاشي کودک چطور مي تواند از طريق نقاشي با افکار و عاليق کودک آشنا شود؟
الف -مهارت و توانايي کودک
ب -سوژه ها و موضوعات نقاشي کودک
ج -ابزار نقاشي
د -زمينه نقاشي
-68اگر کودک ناراحت و عصباني باشد از چه خطوطي در نقاشي خود استفاده مي کند؟
الف -منحني
ب -عمودي
ج -شکسته

د -افقي

-69اگر کودک از طرف پدر خود مورد کم توجهي قرار گيرد ،در نقاشي خود پدر را به چه اندازه و در کدام قسمت
کادر خود مي کشد؟
الف -بزرگ و باالي نقاشي
ب -کوچک و در مرکز نقاشي
ج -بزرگ و پايين نقاشي
د -کوچک و دور از مرکز و کانون نقاشي
-70اگر کودک خوشحال باشد از چه رنگهايي در نقاشي خود استفاده مي کند؟
الف -گرم و درخشان
ب -سرد و تيره
ج -گرم و تيره
د -سرد و روشن
-71کودکان افرادي را که در زندگي آن ها نقش مهمي دارند را به چه اندازه اي نقاشي مي کنند؟

الف -بزرگتر از خود
ب -کوچکتر از خود
ج -بزرگتر از همه عناصر
د -کوچکتر از همه عناصر
-72نحوه صحبت کردن با کودکان بايد چگونه باشد؟
الف -دو پهلو و در لفافه
ب -شفاف و روشن
ج -دو پهلو و با احساس

د -دو پهلو و بدون احساس
-73در صورت وجود نقص حسي در کودک مربي چکاري بايد انجام دهد؟
الف -نقص حسي را به کودک گوشزد کند
ب -نقص حسي در کودک را بزرگ ننمايد و او را به تقويت حواس ديگر تشويق کند

ج -با مادر کودک صحبت کند

د -از کشيدن نقاشي کودک جلوگيري کند
-74يکي از راه هاي تشويق کودک به نقاشي و نيز تعامل با ديگران کدام است؟
الف -استفاده از رنگهاي تيره
ب -اعمال خشونت

ج -داستان سرايي
د -نقاشي گروهي

-75ارتباطي که در آن فرد بطور روشن نظر و احساس خود را بيان ميکند کدام است؟
الف -برقراري ارتباط لمسي
ب -برقراري ارتباط کالمي
ج -برقراري ارتباط بصري
د -برقراري ارتباط شنوايي
-76صحبت پيرامون چه موضوعاتي باعث نزديکي مربي با کودک مي شود؟
الف -موضوعات مورد عالقه کودک
ب -موضوعاتي که کودک به آن ها عالقه ندارد

ج -مسايل خصوصي کودک

د -مسايل خانوادگي کودک
-77چرا راههاي ارتباطي با کودکان ،متفاوت است؟
الف -به علت تفاوتهاي محيطي

ب -به علت تفاوتهاي سني

ج -به علت تفاوتهاي خانوادگي

د -به علت تفاوتهاي فردي که با هم دارند
-78در چه مواردي مربي مي تواند شنونده خوبي براي کودک باشد؟
الف -زماني که در موارد شخصي احساساتش را بيان کند و رويا و تخيالتش را عنوان کند
ب -زماني که ارتباط نزديک با کودک نداشته باشد
ج -زماني که مسايل خصوصي و خانوادگي اش را بيان مي کند
د -زماني که کودک ناراحت است
-79صداقت در کالم مربي به چه معنا است؟

الف -مربي نظر خود را صادقانه به والدين کودک ابراز کند
ب -مربي بتواند بدون ايجاد ناراحتي نظر خود را به کودک ابراز کند
ج -مربي صادقانه نقاط ضعف کودک را به او بگويد
د -مربي صادقانه نقاط قوت کار کودک را به او بگويد
-80وجود صداقت در کالم و احساس مربي چه تاثيراتي روي کودک دارد؟
الف -ايجا رابطه صميمي بين کودک و مربي
ب -ايجاد دوري کودک از مربي
ج -از بين بردن اعتماد به نفس

د -ايجاد عدم امنيت خاطر

-81دو روش بروز احساس کودک که معموالبا يکديگر همراه هستند چيست؟
الف -شنيداري -تصويري
ب -کالمي  -تصويري

ج -شنيداري -کالمي
د -کالمي -لمسي
-82کودکان غالبا به استفاده از چه رنگهايي در نقاشي خود عالقه نشان مي دهند؟
الف -سرد ماليم
ب -گرم وتاريک

ج -سرد و شفاف
د -گرم و درخشان
-83کودکان رنگهاي گرم و درخشان را در چه قسمتهايي از صفحه نقاشي خود به کار مي برد؟
الف -در تمام صفحه
ب -در قسمت پايين صفحه
ج -در قسمت باالي صفحه
د -در مرکز صفحه
-84معموال در چه سنيني کودکان همه نقاشي خود را با رنگ مورد عالقه شان رنگ آميزي مي کنند؟
الف 5-سال به باال
ب  7-سال به باال

ج -قبل از  3سال
د  3-تا  4سال
-85اشياء و عناصر با تأثير  . . . . . .داراي رنگ مي شود.
الف -نور

ب -تراکم
ج -فاصله

د -زاويه ديد
-86برداشت هاي کودک از تصوير هاي مختلف غير از آنچه که هستند در چه صورتي رخ مي دهد؟
الف -با کنجکاوي او
ب -در سايه آزادي عمل
ج -بدون نياز به خالقيت
د -پشتکار
-87کداميک از تعاريف زير واژه خالقيت را به طور کامل تري بيان مي کند؟

الف -فرآيند تغيير ،رشد و تکامل است که در حيات اجتماعي ما رخ دهد.
ب -حل مساله به نحوي که ماهيتي هميشگي و درست داشته باشد
ج -مهارتي که مي تواند اطالعات پراکنده را به هم پيوند دهد ،تجارب گذشته را با اطالعات جديد ترکيب کند و نهايتا به
نتيجه اي منحصر به فرد و غير متهارف برسد.
د -فرآيند ديدن و شنيدن و استفاده از عوامل تفريحي در اجتماع
-88منظور از بستر مناسب براي بروز خالقيت چيست؟
الف -امکانات خاصي وجود داشته باشد

ب -ابزارهاي خاصي وجود داشته باشد
ج -ايجاد امنيت رواني و آزادي عمل
د -سن خاصي باشد
-89فرد خالق کيست؟

الف -کسي که با اطالعات مستقيم ( اطالعات حسي معمولي که در دسترس همه ماست) به شيوه جديد برخورد کند.
ب -کسي که بيشتر از بقيه به مسايل پيرامون خود فکر مي کند
ج -کسي که اطالعات عمومي باالتري دارد
د -کسي که از تحصيالت باالتري برخوردار است
-90چه عواملي در بروز رفتار خالق موثر مي باشند؟
الف -وراثت و محيط
ب -تغذيه
ج -فضاي حقيقي
د -فضاي مجازي
-91خالقيت در چه کساني بالقوه وجود دارد؟
الف -کودکان
ب -بزرگساالن
ج -افراد با تجربه
د -همه افراد
-92خالقيت و خود شکوفايي در کدام قسمت از هرم مازلو قرار دارد؟
الف -رأس هرم
ب -در پايين هرم
ج -در قسمت دوم هرم
د -در قسمت مياني هرم
-93مبحث خالقيت چه دامنه اي دارد؟
الف -سطحي

ب -وسيع و گسترده
ج -اجمالي و مختصر

د -غير قابل تغيير

-94خالقيت در ضمير  . . . . . .انسان ها وجود دارد.
الف -برخي
ب -همه
ج -بيشتر
د -تعداد کمي از

-95فرآيند خلق و ابداع چه ناميده مي شود؟
الف -توليد
ب -رسم
ج -خالقيت

د -بيان

-96خالقيت قابليت  . . . . .دارد.
الف -آموزش
ب -پرورش

ج -آموزش و پرورش
د -عدم گستردگي
-97آيا زمينۀ عاليق همۀ کودکان شبيه به هم مي باشد؟
الف -اصال شبيه نمي باشد
ب -همۀ آن ها شبيه به هم هستند

ج -نمي توان مشخص کرد

د -در بعضي موارد امکان دارد شبيه به هم باشد
-98آيا ممکن است عاليق چند کودک به طور مشترک يک چيز باشد؟
الف -کودکان عاليق متفاوتي دارند
ب -در برخي موارد
ج -در همه موارد
د -نمي توان تشخيص داد
-99آشنايي با عاليق کودک چه کمکي به مربي مي کند؟
الف -باعث شناخت مربي از روحيات وابعاد شخصيتي کودک مي شود
ب -باعث مي شود کودک با مربي خود بيشتر آشنا شود
ج -باعث مي شود کودک عاليق مربي خود بشناسد
د -باعث مي شود کودک عاليقش را کنار بگذارد
-100شناخت روحيات و ابعاد شخصيتي کودک چه تأثيري در روند آموزش دارد؟
الف -باعث مي شودبهتر نقاشي کند
ب -باعث مي شوداز طريق اين شناخت به کودک نزديکتر شده و بهتر آموزش بدهد
ج -هيچ تأثيري بر آموزش ندارد
د -روند آموزش را کند مي کند
-101انجام کار گروهي براي کودک چه فوايدي دارد؟
الف -تبادل دانسته ها و احترام به حقوق ديگران و کنار آمدن با آن ها
ب -درگيري و اختالف در کار گروهي
ج -انجام کارهاي فردي کودک
د -افزايش قدرت تخيل کودک
-102در روش داستان سرايي کودک چه موضوعاتي رامي تواند به تصوير بکشد؟
الف -برداشت خود را از داستان و فضاهاي جالب در داستان
ب -فضاي اطراف خود
ج -زندگي روزمره خود
د -تخيالت خود و آرزو هايش

-103در نقاشي با کمک موزيک چه فرصت هايي براي کودک ايجاد مي شود؟
الف -ذهنيات کودک کنار رفته و احساسات به کار گرفته مي شود و همچنين قدرت تجسم و تخيل کودک تقويت مي شود
ب -از کار گروهي لذت مي برد
ج -زندگي روزمره خود را به تصوير مي کشد

د -باعث مي شود اشيا پيرامون را بهتر ببيند

-104يکي از راه هاي ترغيب کودک به نقاشي  . . . . . .مي باشد.
الف -نقاشي موضويي
ب -نقاشي گروهي

ج -نقاشي آزاد

د -نقاشي اجباري
-105در روش نقاشي با موزيک ،انتظار مي رود نقاشي کودک قالب  . . . . .داشته باشد.
الف -داستاني
ب -شاد

ج -اعتراضي
د -احساس
-106يکي از تکنيکهايي که بوسيله ي آن مي توان کاراکترهاي خالقانه ساخت؟
الف -استفاده از مواد دور ريز
ب -مدادرنگي
ج -استفاده از راپيد
د -استفاده از تکنيک هاشور
-107در چه صورت کودک به مربي خود را امين دانسته و شخصيت واقعي خود را بروز مي دهد؟
الف -برقراري ارتباط عاطفي و جلب اعتماد کودک
ب -بوسيلۀ در اختيار قرار دادن ابزارهاي مختلف
ج -با قرار دادن کودک در محيط آموزشي
د -با دادن هديه به کودک
-108در چه ابعادي مي توان کودک را مورد بررسي قرار داد و نسبت به او شناخت پيدا کرد؟
الف -آموزشي -فردي
ب -فردي -خانوادگي  -اجتماعي
ج -محيطي
د -اجتماعي
-109براي کودک ،محيط آموزشي بايد چه شرايط ويژه اي داشته باشد؟
الف -ازلحاظ نور ،صدا و تهويه هوا (گرما و يا سرما ) شرايط مساعدي داشته باشد و تجهيزات و امکانات متناسب داشته باشد.
ب -محيط کامال گرم باشد
ج -محيط کامال سرد باشد
د -در محيط ابزار متناسب با آموزش نباشد تا کودک خود نيازهايش را کشف کند
-110از چه راهي مي توان کودک را ترغيب کرد تا در بروز احساساتش مانعي احساس نکند؟
الف -از طريق دوستانش
ب -از طريق والدينش
ج -برقراري ارتباط عاطفي و جلب اعتماد
د -با دادن جايزه

-111ابعاد شخصيتي کودک از چه راه هايي قابل شناخت هستند؟
الف -دقت در رفتار و گفتار کودک
ب -دقت در وضعيت هوشي کودک
ج -دقت در شرايط خانوادگي کودک

د -دقت در ابراز احساسات کودک

-112چگونه کودک منزوي را به برقراري ارتباط با ساير افراد ترغيب کنيم؟
الف -به کمک کودکان فعال تر
ب -به کمک جلسات پرسش و پاسخ

ج -به کمک تغيير روش آموزش
د -به کمک ابزار آموزشي

-113انجام فعاليت هاي گروهي به کودک چه حسي مي دهد؟
الف -محيط را علمي حس کند
ب -محيط را علمي فرهنگي کند

ج -محيط را دوستانه و امن حس کند
د -محيط را خشن حس کند
-114شرايط مناسب از لحاظ نور ،صدا و تهويه هوا ،چه تاثيري روي کودک دارد؟
الف -آرامش
ب -قدرت
ج -نظم
د -هماهنگي
-115حفظ و نگهداري نقاشي کودک توسط مربي چه اثراتي روي کودک دارد؟
الف -باعث جمع آوري نقاشي ها مي شود
ب -باعث مي شود به مربي بي اعتماد شود
ج -باعث ناراحتي او مي شود
د -باعث اعتما د کودک به مربي مي شود
-116برقراري ارتباط موثر با کودک به چه طريقي امکان پذير است؟
الف -بازي کردن و لمسي
ب -بصري ،لمسي ،کالمي
ج -آموزشي و کالمي
د -نقاشي و بصري
-117منظور از ارتباط بصري چه نوع ارتباطي است؟
الف -ارتباطي از طريق نگاه مستقيم و حالت چهره
ب -ارتباط از طريق دست
ج -ارتباط از طريق بيان حاالت روحي
د -ارتباط از طريق شنيدن صحبت هاي کودک
-118وجود چه حسي در نگاه مربي بهترين عامل ايجاد انگيزه براي فعاليت کودک مي باشد؟
الف -حس رقابت
ب -امنيت و شادي و احساس و آرامش
ج -عصبانيت
د -متوقع بودن

-119ارتباط لمسي در آموزش نقاشي کودک به چه معني مي باشد؟
الف -دست کشيدن روي سر کودک
ب -تماس با ابزار کودک
ج -لمس ابزار نقاشي

د -دست دادن با کودک
-120ارتباط کالمي در آموزش نقاشي کودک به چه معني است؟
الف -ارتباطي که نظر و احساس با کالم بيان شود و آهنگ صدا معني دار مي باشد
ب -با کودک با تحکم صحبت شود

ج -کودک با کالم تشويق شود

د -آموزش کودک با کالم انجام شود
-121چه نوع کالمي براي آموزش به کودک جايز نمي باشد؟
الف -شفاف و روشن
ب -ماليم و شفاف

ج -با کنايه و طعنه و در لفافه
د -واضح و روشن
-122نزديک شدن مربي به کودک و ايجاد رابطه صميمي با او در امر آموزش باعث چه مي شود؟
الف -صدمه ديدن کودک
ب -لطمه به آموزش کودک
ج -حرف شنوي و جلب اعتماد کودک
د -دور شدن کودک از مربي
-123نگهداري آثار نقاشي کودک چه مزايايي دارد؟
الف -بررسي روند رشد نقاشي کودک
ب -جمع کردن و مقايسه آثار کودکان
ج -دسترسي آسان
د -عدم اعتماد به مربي
-124نگاه مربي به نقاشي کودک چگونه بايد باشد؟
الف -با تاييد
ب -با تکذيب
ج -با آرامش و اطمينان
د -با سردرگمي
-125کودک براي شناخت محيط اطراف خود از کداميک از حواس خود استفاده مي کند؟
الف -المسه
ب -بويايي
ج -چشايي
د -همه حواس
-126رورش حواس پنجگانه چه تاثيري روي کودک دارد؟
الف -رشد جسمي او
ب -رشد معنوي او
ج -افزايش کنجکاوي او
د -رشد ذهني و خالقيت او

-127چند در صد از آموزش به وسيلۀ حس بينايي مي باشد؟
الف 8%-
ب 75%-
ج 13%-

د 6%-

-128کودک با گرفتن اشياء در دستانش ،از کدام حس خود بهره مي گيرد؟
الف -حس بينايي
ب -حس المسه

ج -حس چشايي
د -حس بويايي
-129يک کودک تکه پنبه را چگونه درک مي کند؟
الف -شنوايي -المسه -بينايي
ب -چشايي -المسه -شنوايي

ج -المسه -بينايي -چشايي
د -المسه -چشايي -بويايي

-130انسان داراي چند نوع حس مي باشد؟
الف 3-نوع
ب 5-نوع
ج  6-نوع
د  7-نوع
-131قبل از هر نوع آموزشي ،کودک با استفاده از  . . . . .با محيط پيرامونش ارتباط برقرار مي کند.
الف -گريه کردن
ب -اشاره
ج -رنگ ها
د -حواس پنجگانه
-132چند درصد از آموزش به کودک از راه المسه مي باشد؟
الف 20%-
ب 10%-
ج 13%-
د 15%-
-133چند درصد از آموزش به کودک از راه حس المسه مي باشد؟
الف 20%-
ب 10%-
ج 5%-
د 6%-
-134چند درصد از آموزش به کودک از راه حس هاي بويايي و چشايي مي باشد؟
الف -جمعا %10
ب -جمعا % 6
ج -جمعا %16
د -جمعا % 20

-135چرا خيال پردازي و داشتن قوۀ تخيل براي کودک امري ضروري است؟
الف -خود را در شرايطي که دلخواه آن ها نيست ،تصور مي کنند
ب -با خيال پردازي نقاشي او کامل مي شود
ج -خالقيت او در تمام زمينه ها افزايش مي يابد و موانع را از خود دور مي بيند

د -کودک با واقعيت ها برخورد نمي کند

-136ازديدگاه روانکاوي ،نقاشي کودک بيانگر چيست؟
الف -ضمير ناخودآگاه او
ب -وضعيت جغرافيايي محل سکونت

ج -امکانات او

د -خانه کودک
-137نقاشي خانه در کودک  5تا  8سال به چه معني است؟
الف -خود کم بيني
ب -ترحم

ج -سازش
د -وابستگي به مادر
-138اگر کودک فردي از اعضاي خانواده خود را از نقاشي اش حذف کند به چه معني است؟
الف -عالقه به او
ب -ترس از او
ج -حرف شنوي از او
د -ترحم به او
-139خورشيد در نقاشي کودک به منزله چيست؟
الف -غم و غصه
ب -ترس
ج -شادي
د -آزادي
-140ماه در نقاشي کودک نماد چيست؟
الف -امنيت
ب -سازگاري
ج -نيستي و مرگ
د -شادي
-141در نقاشي پسر بچه ها ماشين نماد چيست؟
الف -بزرگي
ب -قدرت
ج -اندوه
د -آرزو
-142در نقاشي کودک درخت به منزله چيست؟
الف -ناخود آگاه و رفتار هاي غريزي و رواني
ب -سالمتي
ج -شادابي
د -خلوص

-143در صورتي که کودک به حيوانات عالقه اي نداشته باشد و يا در اطرافش حيواني نداشته باشد اقدام به
کشيدن حيواني وحشي کند به چه معني است؟
الف -ترس
ب -انزجار
ج -احساس گناه
د -پشتيباني
-144زماني که کودک شروع به کشيدن آدم مي کند ،در واقع برداشتي که از  . . . . . .را بيان مي کند.
الف -منش
ب -جسم و روحيات خود

ج -ثبات
د -ترس

-145سر انسان در نقاشي کودک به چه معني است و معموال کودکان آن را به چه اندازه اي مي کشند؟
الف -آرزو ها  -بزرگ
ب -آرزو ها  -کوچک

ج -نماد قدرت فکري و مرکز شخصيت کودک  -بزرگ
د -نماد قدرت فکري و مرکز شخصيت کودک  -کوچک
-146کدام دسته از کودکان جزييات چهره را مي کشند؟
الف -صلح طلب
ب -پرخاشگر
ج -مهربان
د -خود بزرگ بين
-147چهره در نقاشي کودک بيانگر  . . . . .کودک مي باشد.
الف -تفکرات
ب -آرزوها

ج -عزت نفس
د -زيبايي
-148چشم ها در نقاشي کودک نشانگر . . . . . .مي باشند.
الف -ترس
ب -شادي
ج -اجتماعي بودن

د -نفرت

-149اگر کودک باالتنه خود را نحيف و کوچک نقاشي کند به چه معني است؟
الف -از اندامش راضي است
ب -از اندامش ناراضي است
ج -ديدگاه طنز دارد
د -خودبزرگ بين است و از باال به مسايل نگاه مي کند
-150کوچک کشيدن دست ها و بازو ها به چه معني است؟
الف -ضعف و نداشتن قدرت
ب -ترس و استرس
ج -سردرگمي

د -شادي
-151کودکي که افراد را درحالت نشسته مي کشد چه روحيه اي دارد؟
الف -شاداب
ب -خسته

ج -درونگرا
د -ناراضي
-152در حالت کلي در نقاشي کودکان خطوط بلند نشانه . . . . . . . .است.
الف -اضطراب

ب -خوشحالي و روحيه باال
ج -قد بلندي
د -آرزوهاي بلند
-153کدام دسته از خطوط استواري،اعتماد به نفس و مصمم بودن را بيان مي کند؟
الف -افقي

ب -مورب

ج -منحني
د -عمودي
-154خطوط شکسته بيانگر چيست؟
الف -شادي
ب -خشم و ناآرامي
ج -دوستي و محبت
د -غم
-155در نقاشي کودک استفاده ازخطوط پر رنگ،به چه معني است؟
الف -اعتماد به نفس پايين
ب -ترديد
ج -شهامت و جسارت
د -شعف
-156استفاده از کدام قسمت از صفحه ،بيشتر روحيات آرمانگرايي و روياپردازي ،نيز بلند پروازي کودک را نشان
مي دهد؟
الف -وسط
ب -پايين

ج -باال

د -گوشه ها
-157استفاده از پايين صفحه نقاشي به چه معني است؟
الف -شادي و نشاط
ب -سکون
ج -خستگي و آزردگي
د -شجاعت
-158استفاده ازقسمت وسط صفحه بيانگر چيست؟
الف -تعادل روحي
ب -خجالت

ج -شجاعت
د -افسردگي
-159کودک اگرنقاشي را بزرگ تر از صفحه بکشد و ازمحدودۀ آن خارج شود،نشان دهنده چيست؟
الف -سکون

ب -عدم تعادل
ج -سستي
د -خجالت
-160کودک اگرسوژه خود را خيلي کوچک و درگوشه اي کمرنگ نقاشي کند به چه معني است؟
الف -روحيه باال
ب -قدرت
ج -روحيه ضعيف و خجالتي بودن
د -سرور
 . . . . . .-161درنقاشي نشان دهنده آرامي کودکان و قابليت درک بهترآن هاست.
الف -تناسب
ب -پر رنگ بودن
ج -کم رنگ بودن
د -درخشش
-162در نقاشي رنگ هاي گرم چه تاثيري دارند؟
الف -تعادل
ب -تحرک
ج -سستي
د -ايستايي
-163در نقاشي رنگ هاي سرد چه تاثيري دارند؟
الف -تحرک
ب -تعادل
ج -سکون
د -پايداري
-164رنگ . . . . . . .نشانۀ ترس ،اضطراب و تشويش است.
الف -آبي
ب -بنفش
ج -سفيد

د -سياه

-165عدم استفاده از رنگ اگر در تمامي يا بخشي از نقاشي اتفاق افتد ،بيانگر چيست؟
الف -سرزندگي و شادي
ب -خالء عاطفي يا مشکالت روحي
ج -اعتماد به نفس
د -عجول بودن
-166کاربرد مثلث در نقاشي مي توان مي تواند کدام موارد زير را القا کند؟
الف -دريا
ب -کوه

ج -خورشيد
د -ديوار
-167بررسي و مطالعه ي کدام محقق در مورد نمادهاي اندامها در نقاشي کودکان است؟
الف -شولتز

ب -ماشوور

ج -هيلگارد
د -جان مارشال ريو
-168کدام نماد در نقاشي کودکان ميل کودک به جلب توجه و برانگيختن تحسين ديگران را نشان مي دهد؟
الف -خورشيد
ب -زمين
ج -آسمان
د -ستارگان
-169در نقاشي کودکان کدام حيوانات نماد " قدرت پدرانه" مي باشد؟
الف -شير -اسب  -ماهي
ب -پلنگ  -کوسه  -عقاب
ج -کوسه  -سوسمار  -شير
د -ببر  -پلنگ  -الکپشت
-170آسمان و زمين يه ترتيب نماد چه هستند ؟ ( در نقاشي کودکان )
الف -آسمان نماد آزادي و زمين اسارت
ب -آسمان نماد الهام و پاکي و زمين نماد ثبات و امنيت
ج -آسمان نماد بزرگي و زمين نماد اسارت
د -آسمان نماد پدر و زمين نماد خواهر
-171کدام مورد در چگونگي تاثير هيجانها و عواطف اجتماعي کودکان تاثيري ندارد؟
الف -هيجانها و عواطف به عنوان شکلي از ارتباط به کار مي روند
ب -هيجانها در فعاليتهاي ذهني مداخله نمي کنند
ج -هيجانها و عواطف در لذت بخش شدن تجربه هاي روزانه نقش دارند
د -تکرار پاسخهاي هيجاني و عاطفي سبب رشد عادات مي شوند
-172نماد قدرت فکري و مرکز شخصيت کودک است و معموال کودکان آن را بزرگتر از ح معمول مي کشند؟
الف -دست
ب -پا
ج -سر

د -چشم
-173در نقاشي کودک خورشيد نماد چيست؟
الف -خود شخص
ب -پدر
ج -عزت نفس کودک
د -وفاداري
-174کدام نمادها نشانگر اضطراب  ،ترس  ،احساس گناه را در کودک نشان مي دهد؟
الف -عقاب
ب -کالغ و پرندگان سياه ديگر

ج -طاوس
د -کبوتر و گنجشک
-175کدام نماد نشانگر پرخاشگري در کودک مي باشد؟
الف -پلنگ

ب -گرگ
ج -روباه
د -عقاب

-176لبهاي بسته در نقاشي کودکان بيانگر چيست؟
الف -تنش و فشار
ب -خوشحالي
ج -سازگاري
د -نياز به لباس
-177خط مهمترين و کاربردي ترين عنصر  ...........است .
الف -منحي
ب -نقطه
ج -بصري
د -افقي
-178بافت پر پرندگان چه نوع بافتي است؟
الف -ابافت صافي
ب -بافت زبر
ج -بافت نرم
د -بافت طبيعي
-179چند بافت کلي وجود دارد؟
الف 4-
ب 3-
ج 8-
د 2-
-180بافت حصير چه نوع بافتي است؟
الف -بافت زبر
ب -بافت صافي
ج -بافت مصنوعي

د -بافت طبيعي

-181اصل اوليه و مهم در تمرين طراحي با اشکال اصلي  .......است
الف -انتقال پيام
ب -ساده و هندسي ديدن
ج -ترکيب بندي
د -انتقال مفهوم
-182خط عمود نشان دهنده چيست ؟
الف -نشان دهنده بي ثباتي  ،عدم تعادل
ب -ايستادگي

ج -نشان دهنده خشونت
د -بي تحرکي و غير فال
-183خطوط شکسته و رنگهاي سرد و تيره نشانه چيست ؟
الف -آرامي

ب -حسادت
ج -عصبانيت
د -مهرباني
-184اسکيس چيست؟
الف -طرحهاي سريع و درهم
ب -طراحي مدور
ج -طراحي با خطوط شکسته
د -طرحهاي اسليمي
-185رنگها به چند دسته تقسيم مي شوند؟
الف -ااصلي و فرعي
ب -اصلي و مکمل
ج -فرعي و مکمل
د -فرعي و خنثي
-186رنگ سياه و سفيد جز کدام دسته اند؟
الف -اصلي
ب -فرعي
ج -خنثي
د -مکمل
-187هنرهاي تجسمي چگونه علمي است؟
الف -مطلق و قابل تغيير
ب -مطلق و غير قابل تغيير
ج -نسبي و قابل تغيير
د -نسبي و غير قابل تغيير
-188مباني هنرهاي تجسمي به صورت  . . . . .است و بايد به زباني . . . . . .براي کودکان مطرح شود.
-پيچيده

الف -تئوري
ب -عملي
ج -تئوري

د -عملي

ساده-ساده

-پيچيده

-189فراگيري هنرهاي تجسمي در کودکان چگونه است؟
الف -اکتسابي
ب -آموختني
ج -غريزي
د -حفظي
-190نحوه آموزش هنرهاي تجسمي به کودکان چگونه بايد باشد؟
الف -نحوه ارايه مطالب ،کليشه اي ،خسته کننده وکسالت آور باشد.
ب -به زبان پيچيده و مفاهيم عميق باشد

ج -در زمان آمادگي کودک براي آموختن ،در حد درک او بيان شود
د -به صورت گسترده و بسيط باشد
-191خطوط محيطي يک شيء چيست؟
الف -رنگ

ب -بافت
ج -فرم
د -حجم

-192فرم اشياء به وسيلۀ کداميک از حواس قابل درک مي باشند؟
الف -حس بينايي و شنوايي
ب -حس المسه و شنوايي
ج -حس شنوايي المسه
د -حس بينايي و المسه
-193مباني هنرهاي تجسمي در چه محدودههايي يکسان است؟
الف -آمريکا و اروپا
ب -خاورميانه و اروپا
ج -بين المللي
د -آمريکا و خاور ميانه
-194دو عنصر جدايي ناپذير از اشياي اطراف ما چيست؟
الف -فرم و رنگ
ب -بافت و حجم
ج -رنگ و بافت
د -حجم و رنگ
-195کوچکترين عنصر بصري که به شکل هاي مختلفي مي توان درصفحه از آن استفاده کرده و اشکالي ايجاد
کرد چيست؟
الف -بافت
ب -سطح
ج -حجم
د -نقطه
-196مهمترين عنصر بصري کدام است ؟
الف -حجم

ب -سطح
ج -رنگ
د -خط

-197چگونه مي توان از مجموعه اي از نقطه ها براي ايجاد دوري و نزديکي استفاده کرد؟
الف -نقطه هاي درشت تر در قسمت عقب و باالي کادر و نقاط ريز تر در قسمت باال و عقب
ب -نقطه هاي درشت تر در قسمت جلو و پايين کادر و نقاط ريز تر در قسمت باال و عقب
ج -نقطه هاي درشت تر در قسمت جلو و پايين کادر و نقاط ريز تر در قسمت باال و جلو
د -نقطه هاي درشت تر در قسمت جلو و پايين کادر و نقاط ريز تر در قسمت وسط و عقب
-198خط  . . . . . . . . . . . . . . .نشان دهنده ايستادگي است.
الف -افقي

ب -مايل
ج -عمودي
د -منحني
-199خط  . . . . . . .نشان دهنده بي تحرکي و غيرفعال بودن است.
الف -افقي
ب -مايل
ج -عمود
د -منحني
-200خط  . . . . . . .نشان دهندۀ بي ثباتي و عدم تعادل است.
الف -افقي
ب -مايل
ج -عمود

د -منحني
-201خط  . . . . . . .نشان دهنده نرمي ،ماليمت و آرامش است.
الف -افقي
ب -مايل
ج -عمود

د -منحني
-202موج هاي روي آب دريا مثالي از کدام دسته از خطوط مي باشد؟
الف -افقي
ب -مايل
ج -عمود
د -منحني
-203خطوط شکسته چه احساسي ايجاد مي کند؟
الف -حس لطافت
ب -حس خشونت
ج -حس شادي

د -حس پايداري
-204از تغيير زاويه ديد ما نسبت به دايره چه شکلي به وجود مي آيد؟
الف -مثلث
ب -مربع

ج -مستطيل
د -بيضي
-205با کشيدن شکل مربع از يک طرف ،فرم  . . . . . . .به دست مي آيد.
الف -دايره
ب -مثلث
ج -مستطيل
د -بيضي
-206چيدمان صحيح چند سوژه داخل يک کادر با استفاده از اصول آن چه ناميده مي شود؟
الف -پرسپکتيو

ب -ترکيب بندي
ج -طراحي
د -اتود اوليه
-207قرار گرفتن صحيح عناصر يک نقاشي در کادر چه ناميده مي شود؟
الف -طراحي
ب -تناسب
ج -عادل
د -ريتم
-208در ترکيب بندي کدام عامل اندازه عناصر را نسبت به هم نشان مي دهد؟
الف -تناسب
ب -ريتم
ج -حرکت

د -تعادل

-209تناسبات نسبت به چه مواردي در نظر گرفته مي شود؟
الف -تناسب عناصر طرح و سوژه
ب -تناسب عناصر نسبت به بافت
ج -تناسب عناصر نسبت به متن و زمينه

د -تناسب عناصر نسبت به کادر و رنگ
-210مرحله دوم ديدن کدام است؟
الف -ديدن کليات تصوير
ب -ديدن جزييات تصوير

ج -برداشتي که در ذهن نسبت به تصوير ايجاد مي شود
د -ديدن فرم و رنگ تصوير
-211ديدن چگونه امري است؟
الف -عادي و طبيعي
ب -غيرعادي و غير طبيعي
ج -متعارف و معمولي

د -سخت و دشوار

-212شي را به کودک مي دهيم از او مي خواهيم پس از خوب نگاه کردن به آن ،تمام جزييات شي را توضيح
دهد.اين امر راهکار تقويت  . . . . .است.
الف -خوب نگاه کردن
ب -خوب دقت کردن
ج -خوب توضيح دادن
د -خوب فکر کردن
-213رنگهاي گرم به کدام رنگ ها گفته مي شود؟
الف -قرمز  -زرد  -نارنجي
ب -بنفش -آبي -نارنجي
ج -زرد  -قرمز

-بنفش

د -آبي -نارنجي -قرمز
-214رنگ هاي سرد به کدام رنگ ها گفته مي شود؟

الف -آبي -بنفش -قرمز
ب -زرد -قرمز

-سبز

ج -آبي -بنفش

-سبز آبي

د -سبز -قرمز -بنفش
-215کودکان رنگ هاي مورد استفاده خود را متناسب با  . . . . . . .خود انتخاب مي کنند.
الف -سن خود
ب -ابزار خود
ج -روحيۀ خود

د -فضاي خود

-216ايتن مي گويد رنگ خود  . . . . . .است
الف -نور
ب -زندگي

ج -احساس
د -ذهن
-217تکسچر به معناي  . . . . .است.
الف -رنگ
ب -نرمي

ج -زبري
د -بافت

-218بافت معموال بوسيله حس  . . . . .درک مي شود.
الف -بينايي
ب -چشايي
ج -المسه
د -شنوايي
-219با دست کشيدن به موهاي گربه چه حسي را تجربه مي کنيم؟
الف -نرمي
ب -سردي

ج -خشکي
د -زبري
-220نگاه کردن به پوست درخت چه احساسي ايجاد مي کند؟
الف -نرمي

ب -صافي
ج -زبري

د -آرامش
-221به طور کلي چند نوع بافت وجود دارد؟ نام آن ها کدام است؟
الف 2-نوع -زبري و نرمي
ب 2-نوع-طبيعي و مصنوعي
ج 1-نوع-طبيعي
د 1-نوع مصنوعي
-222پرهاي پرندگان جزء بافت هاي  . . . . . . . . .است.

الف -طبيعي
ب -مصنوعي
ج -زبر
د -خشن
-223پوست تنه درخت چه نوع بافتي دارد؟
الف -بافت خشک
ب -بافت زبر
ج -بافت نرم

د -بافت خيس
-224بافت مصنوعي به چه نوع بافتي گفته مي شود؟
الف -بافتي که به طور طبيعي وجود دارد
ب -بافتي که آگاهانه و به وسيله دست انسان ايجاد مي شود

ج -بافتي که به مرور زمان ايجاد مي شود

د -بافتي که بوسيله عوامل طبيعي ايجاد مي شود
-225پارچه ها به طور کلي داراي چه نوع بافتي هستند؟
الف -طبيعي
ب -زبر

ج -سفت
د -مصنوعي
-226کودکان معموال از چه رنگهايي در سنين پايين تر استفاده مي کنند؟
الف -سرد
ب -گرم وتند
ج -رنگهاي خشن
د -تيره
-227کداميک از گزينه ها از اصول صحيح طراحي نيست؟
الف -ترکيب بندي
ب -طرح خطي

ج -کادر مناسب
د -خطوط وارونه
-228هاشور ترام کدام گزينه است
الف -خطي

ب -نقطه اي
ج -ساده

د -حصري
-229در طرحي که سايه زني آن خطوط باقي بماند و نشان مي دهد که طراحي  .................است.
الف -ضعيف
ب -قوي
ج -خطي
د -هاشور
-230براي درست کردن مهر چه وسيله اي مناسب تر است براي کودکان

الف -سيب زميني
ب -چوب
ج -خاک
د -سنگ
-231در کدام تکنيک از روش مقاومت در برابر آب استفاده مي شود؟
الف -ماژيک
ب -مدادرنگي
ج -پاستل روغني

د -گواش

-232رنگ سياه و سفيد جز کدام دسته هستند
الف -اصلي
ب -فرعي

ج -خنثي
د -مکمل

-233وسيله اي که با آن مي توان حجم را به کودک نشان داد کدام است؟
الف -مداد رنگ و رنگ روغن
ب -خمير بازي و سفال

ج -آبرنگ و پاستل

د -خمير بازي و پاستل
-234تکنيک هاي رنگي که بيشتر مي تواند براي کودکان جذابيت داشته باشد کدام است ؟
الف -ماژيک
ب -مداد
ج -رنگ روغن
د -پاستل روغني
-235يکي از تکنيک هاي جالب براي کودکان که توسط آن از بافتهاي برگها مي توان استفاده کرد کدام است ؟
الف -گواش و اسفنج
ب -ساخت مهر

ج -هاشور زدن
د -چاپ

-236شابلون را بوسيله کدام يک از موارد زير مي توان ساخت؟
الف -مداد رنگي

ب -گواش

ج -پاستل روغني

د -طلق هاي پالستيکي
-237شکل مربع را در چه فرمهايي مي توان تجسم کرد؟
الف -خورشيد
ب -مردمک چشم
ج -خانه
د -شيرواني باالي خانه
-238حالل گواش چيست؟

الف -روغن جال
ب -تينر
ج -آب
د -جوهر
-239مقواي رايج آبرنگ را نام ببريد؟
الف -کانسون گرم باال
ب -ساده براق
ج -آبرنگ

د -مقواي جير
-240شکل مثلث را در چه فرمهايي مي توان ديد؟
الف -کوه
ب -اتوبوس

ج -ساعت
د -سکه

-241رايج ترين شيوه هاي کاربردي در تکنيک مدادرنگي را بنويسيد؟
الف -هاشور زدن
ب -ساده زدن

ج -محو کردن
د -خطوط درهم
-242تکنيکي با کاغذ و مقواهاي رنگي که عالقه کودکان را بر مي انگيزد؟
الف -کنته
ب -راپيت
ج -کالژ
د -گرافيت
-243براي ساختن مهر چه وسيله اي مناسب تر است؟
الف -سيب زميني
ب -چوب

ج -خاک
د -سنگ

-244کودکان غالبا به استفاده از چه رنگهايي در نقاشي خود عالقه نشان مي دهند؟
الف -سرد ماليم

ب -گرم وتاريک
ج -سرد و شفاف

د -گرم و درخشان
-245کودکان رنگهاي گرم و درخشان را در چه قسمتهايي از صفحه نقاشي خود به کار مي برد؟
الف -در تمام صفحه
ب -در قسمت پايين صفحه
ج -در قسمت باالي صفحه
د -در مرکز صفحه
-246معموال در چه سنيني کودکان همه نقاشي خود را با رنگ مورد عالقه شان رنگ آميزي مي کنند؟

الف  5-سال به باال
ب  7-سال به باال
ج -قبل از  3سال
د 3-تا  4سالگي
-247اشياء و عناصر با تأثير  . . . . . .داراي رنگ مي شود.
الف -نور
ب -تراکم
ج -فاصله

د -زاويه ديد
-248تأثير نور روي اشياء در ساعات مختلف شبانه روز  . . . . . . .است؟
الف -يکسان است
ب -متفاوت است

ج -بي تأثير است
د -کم اثر است
-249رنگهاي اصلي کدامند؟
الف -قرمز -بنفش -آبي
ب -آبي

-قرمز -نارنجي

ج -قرمز -آبي -زرد
د -آبي -زرد -سبز

-250رنگ هاي فرعي کدامند؟
الف -بنفش -نارنجي -سبز
ب -زرد -بنفش -سبز
ج -قرمز -زرد  -آبي
د -بنفش -سبز -زرد
-251هر سوژه بنا به قرار گرفتن در  . . . . .رنگ متفاوتي پيدا خواهد کرد.
الف -نور خاصي
ب -نقطه خاصي

ج -ارتفاع متفاوتي
د -موقعيت مکاني متفاوتي

