
              

  

 

 

 

 

   3از  1ص                                                                                   کدام گزینه فلسفه ای است که بر کلمات و معنا تمرکز می کند؟ -1

 تحلیلی -4          تجویزی  -3            دستوری -2          نظری  – 1

یران در پی آن است تا متربیان، مرتبه ای از آمادگی برای ا یاسالم یدر جمهور یو عموم یرسم یتترب»  تکمیل کنید: ترمناسبگزینه با -2

                                           «تحقق ...... در ابعاد گوناگون فردی، خانوادگی و اجتماعی را به دست آورند.

 حیات طیبه -4            حیات جاودان -3             عدالت اجتماعی -2           مدینه فاضله – 1

                                           ؟یستناز مراحل فکر فلسسفی مرتبط با تعلیم وتربیت کدام گزینه  -3

 انسانی فهیوظ -4          یاعابد فهیوظ  -3           یابارزی – یانتقاد فهیوظ  -2           یلتحلی – یفیتوص فهیوظ – 1

 گریبا د تیوترب می؛ رابطه تعل تیوترب میمستقل است که در آن اساس تعل یرشته ا.......  »  جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید: -4

                                           «. رندیگ یمورد بحث قرار م یتیومشکالت ترب لیونحوه برخورد به مسا یتیترب ی؛ روشها یمعرفت انسان یرشته ها

 فلسفه تربیت  -4          فلسفه تعلیم  -3           فلسفه اسالمی  -2           یفلسفتربیت   – 1

                                           ؟یستن از خصوصیات ذهن فلسفی کدام گزینه -5

 مانعیت -4          انعطاف   -3            تعمق -2           جامعیت – 1

                                           کشف و تدوین بنیادها مربوط به کدام گزینه است؟ -6

 مانعیت -4          انعطاف   -3            تعمق -2           جامعیت – 1

                                           ی مربوط به کدام گزینه است؟رها شدن از جمود روانشناخت -7

 مانعیت -4            انعطاف -3            تعمق -2           جامعیت – 1

 ریخود ادراک کند وبه تعب تیدر صدد است که آموزش وپرورش را در تمام ........فلسفه » جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید: -8

                                           «پردازد یآنها در آموزش وپرورش م ریاز جهت تاثعلوم مختلف  یها افتهی

 علمی -4          عملی  -3           تحلیلی  -2          تربیتی  – 1

                                           ؟یستکدام گزینه از مهم ترین مبانی اساسی تربیت ن -9

  جامعه شناختی -4            انسان شناختی -3            هستی شناختی -2           شناختی معرفت – 1

در باره خداوند  ینییتب یفیتوص یاز گزاره ها یبخش ،تیترب ..........  یمقصود از  مبان» جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید: -11

                                           «مفروض قرار گرفته است ایبه طور مدلل ومبرهن مطرح شده  یاسالم ینیاست که در مباحث جهان ب یعناصر هست گریود

 انسان شناختی -4          ش شناختیزار  -3          دین شناختی   -2          هستی شناختی  – 1

                                           « حاکم است یبر جهان هست یبرخوردار واراده وسنن اله....... از نظام  نشیجهان آفر » جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید: -11

            مادی -4           اجتماعی -3           اکمل  -2          احسن  – 1
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                                  3از  2ص                                                                                     ؟یستن انسان به معرفت یابیدست  یراهها وابزارها کدام گزینه -12

 دریافت -4          وحی  -3             شهود-2          عقل  – 1

 تیقابل نیبه دست آورد و لذا ا ....... یتواند کرامت یدارد وهم م یانسان هم کرامت ذات » جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید: -13

                                           « باشد . نیزم یخدا رو فهیرا دارد که خل

 تربیتی -4          اکتسابی  -3           فطری  -2          الهی  – 1

خود نخست در برابر خداوند وسپس  فیاست ونسبت به انجام تکال.....  یانسان موجود » جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید: -14

                                           « دارد . تیمسول گرانیود شتنیدر برابر خو

 نکوّمُ -4           هویت دار -3           فکلّمُ  -2          حقّمُ  – 1

                                           «است ......وهم وابسته به حسن  یارزشمند دانستن هر عمل هم تابع حسن فعل» جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید: -15

 عینی -4           ذهنی -3           عملی  -2            فاعلی– 1

                                           ؟یستن ه از ویژگی های معارف دینیکدام گزین -16

 متساهل -4           پویا -3             جامع نگر -2          نظام مند  – 1

                                           ؟یستناز محور های اساسی تربیت کدام گزینه  -17

        یدر هست یآدم یستهشا یگاهجا  -2                                            یاو در هست یتانسان و موقع یتواقع  – 1

 راه های ارتباط با خداوند -4                یخود در هست یستهشا یگاهوصول انسان به جا یچگونگ -3 

                                           «انسان است  یدر همه مراتب و ابعاد زندگ ............اهلل تحقق  یقرب ال یشرط اصل»  مناسبتر تکمیل کنید: جای خالی را با گزینه -18

 توحید فعلی -4           توحید ربوبی -3            توحید عملی -2          توحید نظری  – 1

                                           ؟یستناز ویژگی های اصلی تربیت کدام گزینه  -19

 توجه به نیازهای روزمره -4           توجه به عنصر آزادی و اختیار -3           اعتدال و توازن  -2          یهمه جانبه نگر  – 1

                                           ؟یستکدام گزینه از انواع عمده تربیت ن -21

 علمی و عملی  -4         یشناخت یباییوز یهنر   -3          یوحرفه ا یاقتصاد   -2         یو جسمان یستیز   – 1

                                           کدام گزینه از انواع تربیت با توجه به نوع سازمان دهی و اعتبار قانونی است؟ -21

 عمومی  -4         تخصصی  -3          الزامی  -2         رسمی  – 1

                                           ؟یستکدام گزینه از انواع ساحت های تعلیم و تربیت ن -22

 و هنری فرهنگی  -4         یشناخت یباییوز یهنر  -3          عبادی و اخالقی  -2علمی و فناورانه           – 1

 است؟                                           برآیند مجموعه ای از بینش ها، باورها، گرایش ها، اعمال و صفات آدمی ینهکدام گز -23

 وجود -4           ماهیت -3            تشخص -2          هویت – 1

                                           ؟سن تعلیم و تربیت رسمی است ینهکدام گز -24

 سالگی 8 -4           سالگی 7 -3            سالگی 6 -2           سالگی 5 – 1

 «                                          عفاف و حجاب از ........  سند تحول است یا،فرهنگ ح یقو تعم یجترو: » یدکن یلمناسبتر تکم ینهرا با گز یخال یجا -25

 yazdanbakhsh.ir(4sooy.ir)-www.ali                                   یمبان -4          یها یانبن  -3          یراهکارها   -2        یاتیعمل های هدف – 1
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                           3از  3ص                                                                    است؟                هاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی مهم ترین ن ینهکدام گز -26

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -2                                           وزارت آموزش و پرورش – 1

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -4                                               شورای فرهنگ عمومی -3 

 «                                          است......منطقه و یکی از هدف های کالن سند تحول، کسب موقعیت نخست تربیتی در: »یدکن یلمناسبتر تکم ینهگزرا با یخال یجا -27

 جهان  -4           اسالم جهان -3            قاره آسیا -2          غرب آسیا – 1

تعمیق تربیت و آداب اسالمی، تقویت اعتقاد به ........ از هدف های عملیاتی و : » یدکن یلمناسبتر تکم ینهرا با گز یخال یجا -28

        «                                   راهکارهای سند تحول است

 تربیت -4           ضرورت اجتماع -3            آداب و رسوم -2         ارزش های انقالب – 1

                                           ؟یستنسند تحول  یو راهکارها یاتیعمل یاز هدف ها ینهکدام گز -29

           جاد موزه و نمایشگاه علم و فناوریای  -2                 تنوع بخشی به محیط های یادگیری – 1

 توسعه و گسترش مدارس دولتی -4                                      افزایش نقش مدرسه  -3 

برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگیان با : » یدکن یلمناسبتر تکم ینهرا با گز یخال یجا -31

 «                                          وجه به لزوم ....... آنان، از هدف های عملیاتی و راهکارهای سند تحول استت

 وقت گزاری -4          پاره وقت  -3            نیمه وقت شدن  -2        تمام وقت شدن – 1

 

 پرسش های تشریحي:

رنامه های درسی و  تربیتی چهار مورد را نام برده از اصول ناظر بر ب -1

 و یک مورد را بدلخواه توضیح دهید.

رویکرد کلی برنامه های درسی و تربیتی، فطرت گرایی توحیدی  -2

است، توضیح دهید در این رویکرد معلم یا مربی چه ویژگی هایی باید 

 داشته باشد.
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