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 99پاسخنامه سواالت درس روانشناسي تربيتي آزمون استخدامي دي 

 

 

 كدام مورد در خصوص مفهوم يادگيري صحيح است؟.1

 هرنوع يادگيري به تغيير مي انجامد. ✓

 كدام مورد از اهداف اقدام پژوهي نيست؟.2

)اقدام پژوهي به بررسي و حل مشكالت در منطقهبررسي و رفع مشكالت زيربنايي و بنيادي نظام آموزشي يك كشور يا  ✓

 سطح اموزشگاه مي پردازد.(

عبارت زير از توفيق هاي تحولي كدام يك از مراحل نظريه رشد شناختي پياژه است؟ كودك گول ظاهر چيزها .3

 را نميخورد و از عمليات ذهني خود براي استدالل استفاده مي كند؟

 عيني: نگهداري يا تثبيت ذهني ✓

ام مورد در خصوص مقايسه مقدار پاسخي كه قبل از وقوع خاموشي رفتار پاسخگر و كنشگر رخ مي داده و كد.4

 مقدار پاسخي كه بعد از بازگشت خود به خودي رخ مي دهد صحيح است؟

)كتاب روانشناسي تربيتي مقدار پاسخ بعد از بازگشت خود به خودي رفتار نسبت به قبل از خاموشي بسيار كمتر است. ✓

 (145كتر سيف صفحه د

قبل از حاضر شدن در كالس درس ماسك ميزند  19رفتار دانش اموزي كه براي جلوگيري از ابتال به كوويد .5

 اشاره به كدام مورد دارد؟

 يادگيري اجتنابي ✓

 مدت ديدگاه كدام نظريه است؟  درازهمزمان بودن پردازش اطالعات در هر سه حافطه حسي، كوتاه مدت و .6

 پردازش توزيع موازي ✓

 كدام مورد از ويژگي هاي دانش اموزان داراي سبك هاي نابسته به زمينه است؟.7
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 داراي انگيزه دروني ✓

 ديگران را حفظ كند. داراي كدام سبك تفكر است؟دانش اموزي كه ترجيح مي دهد داستان ها و شعرهاي .8

 اجرايي ✓

 اثر رابين هود از نقاط ضعف كدام يادگيري است؟ .9

 ) چون تمركز بيشتر بر روي دانش آموزان ضعيف است و وقت بيتري از دانش اموزان قوي گرفته مي شود.(در حد تسلط ✓

كوشش زيادي براي يادگيري از خود نشان اغلب مشاهده مي شود كه دانش اموزان در طول سال تحصيلي  .10

نمي دهند. اما با نزديك شدن به امتحانات پايان ترم فعاليت خود را بيشتر ميكنند. اين مسئله ضعف كدام برنامه 

 تقويت را نمايان مي كند؟ 

 فاصله اي ثابت ✓

 دورتر كمتر است؟براساس كدام يك از قوانين نظريه گشتالت احتمال به ياداوردن خاطرات قديمي و .11

 )اين قانون درباره زمان صادق است.(مجاورت ✓

 كدام نظريه سازنده گرايي بيشترين تاكيد را بر نقش يادگيرنده در ساختن دانش دارد؟.12

 ) همه نظريه ها به نقش يادگيرنده تاكيد دارند اما در نظريه راديكال افراطي بر نقش يادگيرنده تاكيد شده.(راديكال ✓

 د جز كاربردهاي اموزشي نظريه بندورا نيست؟كدام مور.13

 )آزوبل(معني دار كردن مطالب يادگيري ✓

 

 

 *يك صلوات هديه به امام زمان )عج(*
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