
              

  

 

 

 

 

                                      3از  1ص                                                                                                       ؟یستکدام گزینه از مهم ترین مبانی اساسی تربیت ن  -1

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

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

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

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

در باره خداوند  ینییتب یفیتوص یاز گزاره ها یبخش ،تیترب..........  یمقصود از  مبان» جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید: -3

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

 نسان شناختیا -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: -4

  مادی -4          اجتماعی  -3           اکمل  -2          احسن  – 1

                                                                                      ؟یستن انسان به معرفت یابیدست  یراهها وابزارها ینهکدام گز -5

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

 تیقابل نیبه دست آورد و لذا ا ....... یتواند کرامت یدارد وهم م یامت ذاتانسان هم کر » جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید: -6

                                           «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 » کنید: جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل -7

                                           «دارد. تیولومس 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» گزینه مناسبتر تکمیل کنید:جای خالی را با  -8

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

                                           ؟یستکدام گزینه از محور های اساسی تربیت ن -9

        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 

 گزینه تعریف عبارت ذیل است؟  کدام -10

                                             «ترکیبی پیچیده، پویا، وحاصل تعامل اراده فرد با عوامل زیستی، اجتماعی، فرهنگی، شناختی و روانی»

 حیات -4                  تربیت -3                   تعلیم -2              شخصیت - 1

  www.ali-yazdanbakhsh.ir(4sooy.ir) 

     

  مشهد ثامن  الحجج )ع(آموزش عالي  مركز              یسمه تعالاب                            

 21/3/98 یخ:تار             :رشته   در جمهوری اسالمي ایرانرسمي و عمومي ربیت فلسفه ت :موضوع 

  صبح 8 :ساعت برگزاري           دقیقه 45حداكثر:وقت آزمون          بخشیزدان:استاد نام  

       :دانشجویيشماره                              نمره منفی ندارد                    نام ونام خانوادگي
 

http://www.ali-yazdanbakhsh.ir(4sooy.ir)/


 

 3از  2ص                                                                                                                       ؟یستکدام گزینه از انواع عمده تربیت ن -11

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

                                                                                              است؟                مهم ترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی  ینهکدام گز -12

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

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

                                              نیست؟ کدام گزینه از ساحت های مهم تربیت  -13

 یوحرفه ا یاقتصاد -یاسیوس یاجتماع -2               یو جسمان یستیز -یواخالق یعباد ،یاعتقاد - 1

  معرفت شناسی -مهارت آموزی -4        ی                شناخت یباییوز یهنر -یوفناور یعلم -4

                                              ی اشاره می کند؟واعتبار قانون یبا توجه به نوع سازمان ده یتع تربانواکدام گزینه به  -14

 ابتدایی و متوسطه -4         عمومی وتخصصی -3         الزامی واختیاری  -2        رسمی و غیررسمی – 1

                                           است؟گزینه کدام فلسفه تربیت رسمی و عمومی جزو  -15

  برنامه چشم انداز توسعه -4           برنامه درسی ملی -3            قانون اساسی -2          سند تحول بنیادین  – 1

                                           است؟کانون اصلی تحوالت در نظام تعلیم و تربیت گزینه کدام  -16

  دانشگاه -4            شورای عالی آموزش و پرورش -3             مدرسه -2          کالس درس  – 1

                                           ؟یستن آموزش پرورش یادینتحول بن ینظر یمباناز گزینه کدام  -17

  یتو ترب یمتعل یفلسفه   -2         یاسالم یدر جمهور یعموم یرسم یتو ترب یمنظام تعل ی رهنامه – 1

 یرانیا-یاستمرار فرهنگ اسالمدر ارزش ها  یانهب  -4                             یعموم یرسم یتو ترب یمتعل یفلسفه   -3 

                                           است؟ یعموم یرسم یتو ترب یمنظام تعل یها یتعنصر در تحقق مامور ینموثرتر گزینهکدام  -18

 جامعه -4           خانواده -3           معلم  -2          دانش آموز  – 1

                                           است؟تدوین شده گزینه کدام بر اساس سند  نییادکالن در سند تحول بن یراهبردها -19

 هدف های کالن -4           هدف های خُرد -3            ریتبیانیه مأمو -2         ارزش ها یانیهب   – 1

                                           ؟به تصویب کننده نهایی سند تحول بنیادین اشاره می کندگزینه کدام  -20

           وزارت آموزش و پرورش  -2                        یاسالم یمجلس شورا  – 1

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا  -4           آموزش و پرورش یعال یشورا  -3 

                                           است؟گزینه کدام تعریف « گزاره های توصیفی تبیینی مدلل در باره واقعیت وجود انسان» -21

  مبانی دین شناختی  -4           ی معرفت شناختیمبان -3            مبانی هستی شناختی -2          مبانی انسان شناختی  – 1

                                           است؟گزینه ، تعریف کدام «بخشی از گزاره های توصیفی و تبیینی در باره شناخت آدمی و حدود و ثغور آن»عبارت   -22

  مبانی دین شناختی  -4           مبانی معرفت شناختی -3            مبانی هستی شناختی -2          ارزش شناختیمبانی   – 1

                                           ؟یستن از موانع درونی و بیرونی فهم و شناخت انسان کدام گزینه -23

  عقل ورزی عملی -4           شخصیت گرایی -3           پندار گرایی  -2           سطحی نگری – 1

  www.ali-yazdanbakhsh.ir(4sooy.ir) 
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                                3از  3ص                                                                        ؟یستن یاو در هست یتانسان وموقع یتمعرف واقعگزینه کدام  -24

           یارقدرت انتخاب واخت یدارا  -2             یدر حال شدن ، حرکت و دگرگون – 1

 یشناخت هست ییتوانادارای  -4             قابل رشد یعیطب یاستعدادها یدارا  -3 

                                                                  ؟نیست «یتترب یندفرا» یفِتعر ویژگی های مهماز  ینهکدام گز-25

 یتهو یوستهپ یوتعال ینبر تکو یدتأک -4      یقرآن  یمتوجه به مفاه -3       یاریتوجه به عناصر اخت -2       یاسالم یاربر نظام مع تکیه – 1

                                           است؟گزینه از مبانی کدام « .است یفراموش شدن یا ییوشکوفا یافتن یتدارد که قابل فعل یاله یانسان فطرت» گزاره  -26

  مبانی دین شناختی  -4           مبانی معرفت شناختی -3            مبانی هستی شناختی -2          مبانی انسان شناختی  – 1

                                           از مبانی کدام گزینه است؟ ،«است یاسالم یارنظام معدر  یواجتماع یارزش اخالق ینتر یعدالت اساس»گزاره  -27

 مبانی دین شناختی   -4          مبانی معرفت شناختی  -3            مبانی هستی شناختی -2          مبانی ارزش شناختی  – 1

 ینتمدن نو یسسأجهت ت ینیانسان است که مستلزم تالش جامعه صالح د یاروشن بر یا یندهبخش آ یداسالم نو یند» گزاره  -28

                                           از مبانی کدام گزینه است؟« است یاسالم یاربر اساس نظام مع یاسالم

  مبانی دین شناختی  -4           مبانی معرفت شناختی -3            هستی شناختی مبانی -2          مبانی انسان شناختی  – 1

                                 ؟نیست «یتترب یندفرا» یفِتعر ویژگی های مهماز  ینهکدام گز -29

      یبهط یاتح یبرا یآمادگ یجادتوجه به ا  -2                          یهمه جانبه نگر  – 1

 یندهو تحوالت آ یفعل یتوجه به چالش ها -4            یتترب فردیعد بُ توجه به  -3  

                                           ؟یستنثر بر فرایند تربیت ؤاز مهم ترین عوامل اجتماعی مگزینه کدام  -30

 نهاد طبیعت -4           نهاد مدنی -3            نهاد اقتصاد -2           نهاد دین  – 1

 

 رسش های تشریحي:پ

اهمیت و ضرورت فلسفه تربیتی جامعه در دوران معاصر را توضیح  -1

 دهید.

از مبانی انسان شناختی تربیت، دو مورد را نام برده و به صورت   -2

 مختصر توضیح دهید.
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  نمره آزمون کتبی  

     

  مشهد آموزش عالي ثامن  الحجج )ع( مركز              یسمه تعالاب                            

 21/3/98   تاریخ:         :رشته  اسناد تحولي وفلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمي ایران :موضوع 

  صبح 8 :ساعت برگزاري           دقیقه 40حداكثر:وقت آزمون          یزدان بخش:نام استاد  

       :دانشجویيشماره                              نمره منفی ندارد                    نام ونام خانوادگي
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