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به بعد در كنكور كارشناسي ارشد مجموعه روانشناسي سواالت درس زبان به صورت درك مطلب و در قالب متن مطرح گرديده است. داوطلبان    84از سال  

 باشند.براي پاسخگويي به اين نوع سواالت بايد در درك مطلب تسلط الزم را داشته 

 الزمه اين كار تسلط در دو زمينه است: 

 داشتن خزانه لغات تخصصي باال  (1

 توانايي در زمينه درك مطلب  (2

لغات تخصصي به عنوان پيش نياز در درك مطلب محسوب ميشوند بنابراين قدم نخست در پاسخگويي به سواالت درس زبان تخصصي يادگيري لغات  

آيند.  ر اين مجموعه اين امكان را فراهم كرده است. قدم بعد، آشنايي با الگوي سواالتي است كه در قالب متن ميتخصصي است كه لغات گردآوري شده د

 آورند.موارد زير با توجه به الگوي سواالت كنكور مسير و نحوه خواندن متون كنكور و پاسخگويي به سواالت را براي شما قراهم مي

دن متون و پاسخگويي به  تكرار كنيد تا نحوه خوان  توجه به اين نكات مطالعه كنيد واين تمرين را به صورت پيوسته  به بعد را با  84هاي متون كنكور سال

 .سواالت آن براي شما دروني شود

د متون كتب  اند. خوان )بهتر است فقط روي متون كنكور كار كنيد چون داراي الگوي خاصي هستند و نكات زير با توجه به اين الگوي خاص گردآوري شده

 ديگر از جهت گسترش دانش درك مطلب شما مفيد است( 

 نكات مربوط به درك مطلب:

1. READING FOR THE MAIN IDEA & MAIN TOPIC 

 معموال به صورتهاي زير بيان ميشود:  MAIN IDEAسواالت مربوط به 
“What would be the best topic for the above passage?”    / “what does the passage mainely discuss …”   

“What does the author mainly discuss?”   / “The main idea of this passage is…”   

“The best title for the passage is…” 

 در متن پيدا كنيم: چگونه ايده اصلي يا عنوان اصلي را 

 هنگام خواندن متن براي اولين بار 
 ( به خصوص پاراگراف اول توجه كنيدtopic sentenceاول هر پاراگراف ) به جمله  :1

 مثال اين كه متن توصيفي، انتقادي، سرزنش كننده و... است.  (tone of the passage: دريافت لحن كلي متن )2

 بعداز يافتن موضوع اصلي متن
 يدي اسكن كنيد هاي كلپاراگراف اول را براي يافتن واژه:كل متن و به خصوص جمله اول 3

 شود به دقت بخوانيد ها و موضوع اصلي ميكه شامل اين كليد واژه هايي از متن راها بخش: پس از يافتن كليد واژه4

هاي كليدي در برخي مواقع نميتواند شما را به موضوع اصلي متن هدايت كند بلكه با خواندن متن از ابتدا تا آخر و  به جمالت و واژه  توجه  صرفا :نكته

 مشخص كنيد  نيد موضوع اصلي متن رادنبال كردن موضع نويسنده ميتوا

Main topic    درواقع موضوعي است كه متن در مورد آن بحث ميكند. در حالي كهmain idea  شامل نظرات و ديدگاههاي نويسنده متن پيرامونmain 

topic   .ميشود 

 معموال به صورت زير بيان ميشود: MAIN topicسواالت مربوط به 
“What is the main topic of the passage?” 

 در متن پيدا كنيم: چگونه موضوع اصلي يا تيتر اصلي را

 بخوانيد   متن ران جمله و آخرين جمله از كل  : نخستي1

 (topic sentenceبخوانيد )  : جمله اول هر پاراگراف را2

 بخوانيد  مترادف يا  هاي تكراري واژهبه منظور يافتن  ديد كل متن را : اگر هنوز مطمئن نش3

2. ANSWERING FACT QUESTIONS 

 ا مورد سوال قرار ميدهند. هستند كه بخشي خاص از اطالعات متن ر  fact Qرايجترين سواالت متن سواالت ين وبيشتر

 به موارد زير توجه كنيد fact Qاين شكل هستند. براي پاسخگويي به سواالت  هالت در متون تخصصي روان شناسي باكثر سوا

 انتخاب كنيد  يد واژه يا عبارت اصلي آن سوال را : از سوال مورد نظر كل1

 ه ها و عبارات مرتبط با اين كليد واژه ها اسكن كنيدجهت پيدا كردن اين كليد واژه يا عبارت و يا واژ  : متن را2

 نيد و به سوال مربوطه پاسخ دهيد ا به دقت بخو  : زماني كه قسمت مربوطه را در متن پيدا كرديد آن قسمت را3

مربوط به هر متني معموال به    fact Qمعموال به ترتيب مطالب مطرح شده در متن مورد سوال واقع ميشوند بتابراين اولين    ها   Fact Questions :نكته

و اسكن    ابتدا و شروع متن يا پاراگراف اول مربوط ميشود در مقايسه با سواالت آخر كه به انتهاي متن مربوط ميشوند. با دانستن اين مطلب مطالعه 

 ميدانيد كه بايد به انتهاي متن توجه كنيد. 5رعت بيشتري صورت ميگيرد زيرا مثال براي يافتن پاسخ سوال كردن متن با س 



3.ANSWERING NEGATIVE FACT QUESTIONS 

زينه غلط  پاسخ نادرست به همراه يك پاسخ درست وجود دارد كه بايد گزينه درست را از بين گ   3سواالت اين نوع به اين شكل هستند كه در گزينه ها  

 )صورت اين سواالت معموال به صورت زير مطرح ميشود(  تشخيص دهيد:
According to the passage, all of the following are true EXCEPT …  

The author mentions all of the following EXCEPT …  

Which of the following is NOT mentioned as  … 

 د تا اطالعات خواسته شده رابه درستي تشخيص دهيد سوال را با دقت بخواني (1

 ( متن را جهت مشخص كردن گزينه هاي درست درباره متن اسكن كنيد.2

گزينه صحيح را تشخيص دهيد بعد گزينه غلط را شناسايي كنيد بنابراين   3اين سواالت كمي بيشتر از سواالت ديگر وقت الزم دارند چون نياز دارند اول 

 دارند به صورت گزينشي تعداد خاصي سوال جواب دهند ميتوانند از اين سواالت بگذرند و وقتشان رو روي ديگر سواالت بگذارند كساني كه قصد 

4. READING FOR INFERENCE 

Inference  شود. سواالت  تني بر اطالعات متن اطالق ميدرواقع به نتيجه مبInference question  ميخواهد كه به صورت  اي را  گيرياز شما نتيجه

ه كنيد كه مستقيما  آشكار در متن به آن اشاره نشده است و درواقع بايد آن را استنباط كنيد. براي استنباط اين نتيجه شما بايد از اطالعاتي در متن استفاد

توجه كنيد و عالوه بر آن بر درك كلي خود از كل  دهد  هايي كه نويسنده در متن ميها و ايدهنباط يك نتيجه بايد به كليد واژهاند. براي استبيان شده

 و دانش كلي در آن زمينه توجه كنيد.(common sense)متن از لحاظ منطقي، عقل سليم

 به مثال زير توجه كنيد: 

FACT:  All children acquire their first language before the age of four. 

INFERENCE: All six-year-old children speak a language. 

 اين گونه سواالت معموال به اين صورت پرسيده ميشوند: 
From the passage, it can inferred that…. 

The author implies that … 

5. VOCABULARY IN CONTEXT QUESTIONS 

لغات مورد نظر مشخص شده در متن است. در مورد اين سواالت  در اين نوع سواالت بايد مشخص كرد كدام كلمه يا عبارت بهترين جانشين براي لغت يا 

 بايد دانش لغات شما قوي باشد. 

 براي پاسخگويي به اين سواالت مراحل زير را طي كنيد:

 ها حدس بزنيد ولي هنوز پاسخ را وارد نكنيد.. اگر كلمه براي شما آشناست پاسخ آن را از بين گزينه1

ايد در جمله به جاي لغت مورد نظر قرار دهيد. اي را كه حدس زدهجمله و در متن بخوانيد و در صورتي كه براي شما آشنا بود گزينه. اين بار كلمه را در  2

 اگر با كلمه آشنا نيستيد سعي كنيد بر اساس چهارچوب متن و جمالت قبل و بعد آن معني آن را حدس بزنيد.

با هر  . اگر مطمئن نيستيد كدام گزينه درست است  3 ببينيد كاربرد كدام كلمه منطقي  4جمله مربوطه را  نظر  گزينه بخوانيد و  به  بقيه كلمات  تر از 

 رسد؟ مي

 توانيد بزنيد !. اگر همچنان شك داريد بهترين حدسي را كه مي4

ها پاسخ دهيد. بنابراين توصيه  ه راحتي به آناين نوع سواالت بسيار ساده هستند و در صورتي كه از دامنه لغات نسبتا خوبي برخوردار باشيد ميتوانيد ب 

 شود روزانه لغات عمومي مهم )لغات عمومي ارائه شده در كالس + لغات انتهاي كتاب( را در فواصل زماني معيني مطالعه و مرور نماييد. مي

6. REFERENCE QUESTIONS 

گردد. بنابراين بايد جمله قبل از ضمير مربوط و در بعضي  مه يا جمله بر ميخواهند مشخص كنيد ضمير خاصي در متن به كدام كل اين سواالت از شما مي

 موارد جمالت قبل از ضمير مربوط را خواند تا ريشه ضمير را مشخص كرد.

  



 

 سواالت زبان تخصصي

 

Part C: Reading Comprehension 

 
Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), 

(2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 

Passage 1: 

Vygotsky’s writings have had a substantial impact upon the theory and practice of cognitive psy chology and 

its application to education. One of this primary contentions was that education should be designed to accelerate 

children’s cognitive development, rather than providing experiences at individuals’ current level of cognitive 

maturity. 

He argued that meaning is socially constructed, hence, hearning and cognitive development is affected by the 

interactions that an individual has with another who is more skilled or knowledgeable. Two concepts have been 

used to explain the manner in which an individual gains knowledge: mediation and internalization.  

Mediation refers to the need for someone other than the learner to translate knowledge about the society and 

culture so that it can be internalized by the learner to translate knowledge about the society and culture so that it 

can be internalized by the learner. Internalization refers to the individual’s “ownership” of concepts or meaning 

that have been provided through instruction. That is, children must comprehend meaning and integrate the 

knowledge into their own thinking. In other words, they transform external stimuli to internal “codes” that are 

consistent with their own knowledge base by changing and modifying the original ideas, and applying their unique 

cognitive character to them. 

How one learns about the world, therefore, is influenced by one’s “readiness” to learn, and how one is taught. 

Vygotsky developed the concept of zone of proximal development to express the potential of the individual to 

learn. 

 :لغات مهم متن

cognitive psychology: روانشناسي شناختي  

cognitive development:تحول شناختي  

cognitive maturity: بلوغ شناختي  

internalization: دروني سازي    

stimuli: )محرك)ها  

zone of proximal   development:    منطقه تقريبي رشد

 The main point of the passage is that…… (Main Idea Question)  ـ 1

1( zones of proximal development should be taught  

2( mediation should be the main goal of education  

3( education contributes to children’s cognitive development 

4( the main problem in the education system is internalization 

 Vygotsky favored the idea that…………… (Fact Question)  ـ 2

1( translation is an important task in learning 

2( education is a branch of cognitive psychology 

3( fixed concepts are more helpful than changing ideas 

4( interactions help the construction of meaning 

 ………… The word “contentions” in line 2 is closest in meaning to  ـ 3

           (Vocabulary Question) 

1( interests  2( eliefs 3( goals 4( attempts 



 …………The comprehension of meaning by children  ـ 4

           (Fact Question) 

1( involves the formation of internal codes  

2( results from internalization 

3( is one of the two ways to mediation 

4( requires completely familiar external stimuli 

 According to the passage, it is true that …………  (Fact Question)  ـ 5

1( the best type of education is teacher – centered 

2( ideas should be modified to facilitate internalization 

3( external information is internalized in the form of stimuli 

4( many children’s current level of cognitive maturity is not satisfactory 

Passage 2:  

In several countries, there has been widespread disaffection with national curricula because schools have had 

difficulties in implementing them for students with special needs. A mismatch between the content and student’s 

readiness to learn may occur because curriculum content is too difficult (or too easy) for the students, irrelevant 

to their needs, poorly presented through inappropriate textbooks, manuals, or activities, or not reinforced by the 

teacher. In many cases, curriculum content is fixed, and there may be few chances for the teacher to select topics 

or activities that are motivating for both high and low achieving students. In many secondary schools, for example, 

teachers must cover a prescribed curriculum regardless of the interests or specific characteristics of the learner 

group (e.g. predominant cultural or socio-economic background). 

An alternative approach is to have a national curriculum which has a set of agreed key learning areas and 

national profiles of student progress for each area, while leaving the decisions about content to levels in the 

educational process such as state/territory department of education, school districts, and individual schools. This 

approach has been proposed in Australia, with limited success, party because compulsory school education 

remains a state/ territory responsibility with each jurisdiction having somewhat different philosophical view and 

educational models.  

The resolution of curriculum formulation, and the level at which it occurs, remain an issue for each education 

system. As important as it is, however, the curriculum is only one factor that contributes to successful learning 

and problem-solving outcomes. Teaching and learning involves bringing the four agents into balance through a 

systematic cycle of instruction. Within these constraints, the actual teaching and learning of the classroom can be 

determined to meet the needs of individual students. 

Curriculum: برنامه درسي  

education system: نظام آموزشي 

problem-solving:  حل مسئله  

systematic: نظام مند 

 …………The best title for the passage would be  ـ 6

            (Main Idea Question) 

1( Curriculum in Secondary Schools 

2( Major Difficulties at Modern Schools 

3( A Mismatch between Two Types of Schools 

4( Two Approaches to National Curriculum Design 

 …………The second approach is characterized by an emphasis on  ـ 7

            (Fact Question) 

1( flexible curriculum content 

2( compulsory education at secondary schools 

3( the necessity of starting education at lower levels 

4( selecting the most qualified teachers in each school district  



 …………The example about Australia is given to show  ـ 8

    (Inference Question) 

1( the education process in Australia 

2( how important compulsory education is  

3( the application of the new curriculum  

4( to what extent educational models differ from each other  

 …………The word "it" in line 19 refers to  ـ 9

           (Reference Question) 

1( resolution 2( issue 3( curriculum 4( formulation 

 The writer believes that………… (Inference Question)  ـ 10

1( the curriculum issue is still unsettled 

2( teaching and learning have four main goals 

3( each teacher should teach only one individual  

4( the problem of curriculum design should be solved at the national level 

Passage 3: 

Progressive educators in the early 1900's tried to reform the traditional schools of the 1800's. Educators in this 
group wanted to expand elementary and high-school programs and improve teaching practices. They insisted that 
art, music, citizenship, home arts, and vocational training were important parts of education, along with the 
academic studies. These also wanted school programs flexible enough to make maximum use of the varying 
abilities of all children. These educators experimented with different ways to teach subject matter, attitudes, and 
skills in relation to their use in life-like situations. These situations might include studying the operation of local 
government of analyzing problems of conservation.  

Progressive educators objected to the excessive use of textbooks, formal lectures, and memorizing. They 
wanted students to become more actively involved in their lessons. Progressive teachers use filed trips, films, 
newspapers, and a wide array of books to supplement the study of textbooks and to encourage student initiative. 
The training of these teachers involves careful study of the practices and principles of professional education as 
well as a broad general education. 

Conservative educators stress the importance of organized knowledge in schools. They believe that schools 
exist primarily to transmit systematic knowledge. They also think that the best way to do this is to devote a large 
share of elementary education to “the 3 R’s”- reading, writing, and arithmetic. They believe that high schools 
should stress the teaching of academic courses in history, English, mathematics, science, and foreign languages. 
These courses, according to conservative educators, develop disciplined minds. Courses in art, music, home arts, 
and vocational education are often considered “frills” by these educators. 

Progressive:  پيشرفت گرا 

vocational training:  آموزش شغلي 

general education:آموزش عمومي 

Conservative: سنت گرا     

systematic knowledge: دانش نظام مند   

arithmetic: علم حساب 

 …………The last paragraph is mainly concerned with  ـ 11

            (Main Idea Question) 

1( the meaning of the 3 R’s 

2( the importance of knowledge in schools 

3( the elements of elementary education 

4( the types of courses favored by conservative educators 

  …………The word “array” in line 11 is closest in meaning to  ـ 12

           (Vocabulary Question) 

1( material 2( content 3( supply 4( shelf 



 The inclusion of courses such as home arts…………  (Fact Question)  ـ 13

1( found support in the 1900’s 

2( made it possible to maximally use students’ abilities  

3( was first suggested by conservative educators 

4( was in line with the expansion of academic skills 

 ………In contrast to conservation educators, progressive educators  ـ 14

            (Fact Question) 

1( were opposed to teacher training 

2( were interested in both the theory and practice of teaching  

3( gave priority to formal education  

4( favored the inclusion of non-academic skills 

 …………According to the passage, it is NOT true that  ـ 15

    (Negative Question) 

1( progressive educators supported the use of textbooks. 

2( the first traditional school was founded in 1800  

3( L2 teaching was favored by conservative educators various teaching metods were used in 
progressive education 

4( 1 & 2 

 

 



 پاسخنامه سواالت زبان تخصصي 

 هاي صحيح را انتخاب كنيد.ها گزينهدي را بخوانيد و با توجه به آندرك مطلب سه متن بع 

 (1متن )
هاي مهم او اين بود كه  اي بر تئوري و عمل روانشناسي شناختي و كاربردش در تعليم و تربيت داشته است از عالقههاي ويگوتسكي تأثير عمدهنوشته

 هايي در سطح فردي و كنوني بلوغ شناختي را فراهم كند. كودكان فراهم شود، نه اينكه تجربهتعليم و تربيت بايد براي تسريع رشد شناختي 
تري  گيرد، بنابراين، يادگيري و توسعه شناختي با برخوردهايي با افرادي كه با تجربه و با مهارت بيشاو بحث كرد كه معني از لحاظ اجتماعي شكل مي

 آورند، استفاده شده است: ميانجگيري و دروني سازي.گيرد. دو مفهوم براي توضيح روشي كه افراد دانش را به دست ميميهستند، تحت تأثير قرار 
ها دروني سازي شود، انتقال  ها دانش در مورد جامعه يا فرهنگ را براي اينكه توسط يادگيرندهميانجيگري به نياز افراد اشاره دارد، نه اينكه ياد گيرنده

در قالب  دروني سازي به تسلط افراد بر مفاهيمي اشاره دارد كه از طريق آموزش اجرا شده است. اينكه كودكان بايد مفاهيم را درك كنند و دانش را    دهند.
تغيير و اصالح  ها بر اساس  كنند. كه با دانش آنهاي دروني تبديل ميهاي بيروني را به محركها محركدهند. به عبارت ديگر، آن  تفكرات خود سامان

 هاي اصلي و كاربرد شخصيت منحصر به فردشان سازگار است.ايده
آموزد، به آمادگي او براي يادگيري و چگونگي آموزش او بستگي دارد. ويگوتسكي مفهومي از مدارهاي رشد مبدأ براي بيان  اينكه چطور فرد درباره دنيا مي

 استعداد فرد براي يادگيري ارائه كرد.

 ……متن اين است كهنكته اصلي   . 1
 ( مدارهاي رشد مبدأ بايد آموزش داده شود.1
 ميانجيگري بايد هدف اصلي آموزش باشد.  (2
 ( آموزش به رشد شناختي كودك مرتبط است.3
 سازي است.( مشكل اصلي در نظام آموزشي درون4

 است.   درست 4گزينه  :حل

 طرفداري كرد …… ويگوتسكي از نظريه . 2
 گيري است.( انتقال كار مهمي در ياد1
 اي از روانشناسي شناختي است.( آموزش شاخه2
 هاي متغير مفيدترند.( مفاهيم ثابت از نظريه3
 كنند.( برخوردها در ساخت معني كمك مي4

 درست است.  2گزينه  :حل
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 شود.سازي نتيجه ميدرك معني توسط كودكان از دروني . 4
 شود.سازي نتيجه مي( از دروني2 شود.( شامل ساختن كدهاي دروني مي1
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 ( بهترين نوع آموزش معلم محور است.1
 سازي تغيير داده شود.ها بايد براي آسان سازي در دروني( ايده2
 شود.سازي ميها دروني( اطالعات بيروني در شكل محرك3
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 : 2متن
هاي درسي براي دانش آموزان با  هاي درسي در حال گسترش است. زيرا مدارس در اجراي برنامهريزيها نسبت به برنامهياري از كشورها نارضايتيدر بس

درسي براي    شود به خاطر اينكه برنامه نيازهاي ويژه، با مشكل مواجه هستند. نوعي ناهماهنگي بين محتوا و آمادگي دانش آموزان براي يادگيري ديده مي
ها ندارد يا اينكه به طور نامناسبي در كتاب درسي ارايه شده است و يا كارهاي  دانش آموزان بسيار سخت يا بسيار آسان، يا اينكه ارتباطي با نيازهاي آن

م وجود دارد كه براي انگيزش  شود در بسياري موارد محتواي برنامه درسي ثابت است و فرصت كمي براي معلتقويتي توسط معلمان در كالس ارايه نمي
ها  ها و موضوعات درسي را مناسب با وضعيت دانش آموزان قوي و ضعيف انتخاب كنند. به عنوان نمونه معلمان در بعضي دبيرستاندانش آموزان، فعاليت

اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي( پوشش    هاي خاص گروه دانش آموزان )مثل سابقههاي از قبل مشخص شده را بدون توجه به عاليق، ويژگيبايد سرفصل
 دهند. 



آموزان در هر ناحيه را  اي از نواحي يادگيري كليدي توافق شده و شكلي ملي از پيشرفت دانشيك روش جايگزين برنامه درسي ملي است كه مجموعه
ها و مدارس فردي  ها، مدارس، بخشآموزشي استانهاي  هاي مختلف محتواي فرايند آموزش مثل دپارتماندارد، در اين صورت تصميمات متناسب باسطح

هاي حقوقي و در نظر گرفتن  شود. با موفقيتي محدود با اين روش در استراليا پيشنهاد شد، زيرا مسئوليت آموزش اجباري مدارس با رعايت جنبهاتخاذ مي
 هاي آموزشي مختلف به استان و شهر واگذار شده است. هاي فلسفي و مدلديدگاه
شود، موضوع هر سيستم آموزشي است اگر چه به همان اندازه نيز برنامه درسي در يادگيري موفقيت  برنامه درسي و سطحي كه برنامه در آن اجرا ميدقت  

توجه به  باشد. با  آميز و نتايج حل مسأله سهم دارد. تدريس و يادگيري در نظام آموزش مستلزم تعامل چهار عامل اساسي در چرخه نظام دار آموزش مي
 تواند تعيين شود.ها آموزش و يادگيري واقعي براي برآورد نيازهاي فردي دانش آموزان مياين محدوديت
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 ريزي درسي هنوز حل نشده است.( موضوع برنامه1

 دگيري چهار هدف عمده دارند.( تدريس و يا2

 ( هر معلم بايد به يك فرد آموزش دهد.3

 ريزي درسي بايد در سطح ملي حل شود.( مشكل طراحي برنامه4
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 3متن
مدارس ابتدايي و    را درست كنند. مربيان اين گروه خواستند  1800هاي  تالش كردند تا مدارس سنتي سال  1900هاي  گرا در آغاز سالمربيان پيشرفت

ها اصرار داشتند كه هنر، موسيقي، شهروندي، هنرهاي خانه و تربيت شغلي در كنار مطالعات  دبيرستان را توسعه دهند و كار تدريس را بهبود بخشند. آن
ترين استفاده از  ر نمايند كه بيشپذيهاي مدارس را به نحوي انعطافخواستند كه برنامهها همچنين ميهاي مهمي از آموزش هستند. آنآكادميك، بخش

هاي  ها در رابطه با استفاده در موقعيتها، مهارتهاي مختلف آموزش موضوعات، ديدگاههاي در حال تغيير كودكان به عمل آيد. اين مربيان راهتوانايي
 ها و محافظه كاري باشد. حليل برنامهها ممكن است شامل مطالعه عملكرد مقامات محلي در ت مشابه زندگي را آزمايش كردند اين موقعيت

  تر بيشخواستند دانش آموزان  ها ميي بيش از حد از متون درسي، توضيحات رسمي و حفظ كردن را مورد انتقاد قرار دادند آنگرا استفادهمربيان پيشرفت
هاي درسي  مكمل كتاب  ها به عنوانهاي گسترده از كتابگرا از اردوهاي علمي، فيلم، روزنامه و صف و آرايشهايشان فعال باشند. معلمان پيشرفتدر درس

 اي و آموزش عمومي در سطح وسيع است.  ها شامل مطالعه اصول آموزش حرفهبردند. آموزش اين معلمو براي تشويق قوي بصيرت شاگردان بهره مي
دهي  اول براي انتقال دانش سازمان  ها معتقدند كه مدارس در مرحلهندهي شده در مدرسه تأكيد دارند. آمعلمان محافظه كار بر اهميت دانش سازمان

كنند كه بهترين راه انجام اين كار بخش قابل توجهي از آموزش دبستاني به سه مهارت اساسي خواندن، نوشتن  ها همچنين فكر مياند. آنشده ايجاد شده
هاي خارجه تأكيد  ، انگليسي، رياضيات، علوم و زبانهاي علمي نظير تاريخها معتقدند كه مدارس متوسطه بايد براي تدريس رشتهو حساب كردن است. آن

هاي  داري، آموزش شغلي اغلب به عنوان رشتههاي هنر، موسيقي، خانهشوند. رشتهها بر اساس نظر مربيان باعث تفكر سازمان يافته ميكنند. اين رشته
 شود. »غيرضروري« از سوي اين صاحب نظران محسوب مي
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