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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 
ی ابیخودارزاست. یاهر حرفه  تی رمز موفق نیتر................. مهم  (1

فارابیست؟ یسخن از ک نی .« اشودی م ده یسنج لت یو رذ لتیفض  ی ها در ترازو»منش (2

ی راخالقیغ یهای ریگم یتصمکند؟ی م ی ریشگ یپ یز یدر مدرسه از چه چ یااخالق حرفه   (3

آموختن خود .دانند ی................... م  ی برا ی را فرصت  س یکالس تدر یاافراد حرفه (4

رحمتاست.«شما گشوده شده  ی که در ................... خداوند به رو د ی)ع(: »خوشحال شو نیامام حس  (5

همه همکارانست؟ یک  فهیوظ  یسالم در مراکز آموزش  ستیز جادیا(6

کنش   -منش.......................... است. کی................... و پرخاش کردن  کی یپرخاشگر  (7

مدرسه اخالقی .دهد ی در ........................ رخ م  یاخالق  تیترب  (8

انگارهشود؟ ی م دهیدر ذهن دارد، چه نام  گرانیکه از فرد از خود و د یر یتصو(9

شخصیت که تحصیالت باالیی دارد. چیست؟تعریف معلم در عرف   (10
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مولوی ست؟یاست در بدن ما« از ک یچون خار هم  ی ماری»ب لیتمث  (11

مثبت  یهاوجود انگاره. باشد ی از ......................... م ینمود   وانیپر ل  مه یتوجه به ن  (12

. و جلمه »وضعیت برتر می  ....................جمله »کار مفید اجتماعی است که جبران خدمت دارد« تعریف (13

 است. ......................باشد« تعریف 
حرفه  -شغل 

ها معلم . رند یگیرا از ...................... م  خودی آموزان سبک ارتباط کالمدانش  (14

آموزش و پرورش اخالق حرفه ای، ارتباطی دوسویه دارد؟ در کدام حرفه، نظام   (15

تغییر اخالقبه چه معناست؟ یرشد اخالق  (16

مطلوب  تیموجود به وضع تیعبور از وضعست؟ یچ یرشد اخالق  (17

آموزانگاره دانش ست؟یاموز با معلم تابع چرفتار دانش   (18

واکنش   -کنش. شودی م دهیدر قبال ما ....................... نام  گرانیرفتار ما در اخالق ................... و رفتار د  (19

دادن   گریکد یدست در دست کدام است؟  یشیانداز عاقبت  ینقاش  نیترزشت  (20

کودکی رد؟ یگی شکل م ی افراد در چه مقطع سن ت یشاکله شخص  (21
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 اقتدار صالبت همراه با صمیمیت چه نامیده می شود؟   (22

 سند اخالقی  . باشد ی مانند مدرسه ................... م یسازمانی رسم ه یانیب نیرتر یفراگ  (23

 متعهد  ................. است.  یافرد حرفه   (24

ها توجه به انگاره  ها کدام است؟ انگاره  تیریفرمان اول در مد   (25  

 اخالقی  کدام نوع مدرسه است؟  یژگ یو یریپذ قانون   (26

 وابستگی شود؟ محسوب نمیهای اقتدار کدام گزینه از مؤلفه  (27

 ی انگاره ذهن رییتغ . باشد ی رفتار انسان ................... م ر ییتغ د یکل  (28

 رست .شودی م  دهی........................ نام ی الگو  ،ی رشد اخالق نه یدر زم  جیرا اریبس یامؤلفه  ۴ یالگو  (29

 باشد.  ریپذ ت یآموزان مسئولکه در قبال دانش   یامدرسه است؟ یاچه نوع مدرسه  یمدرسه اخالق   (30

 یبازانگار اخالق کدام است؟ جیمرحله اول در ترو   (31

 مثبت  یهاانگاره  دنیآفر ست؟یها چانگاره  ت یریمرحله آخر در مد   (32

 .ردیپذ ی م  تیمسئول که یمعلم است؟  یچه کس یمعلم اخالق  (33
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انگاره. باشد ی با .......................... م گران یمنشأ احساسات نسبت به خود و د  (34

های اخالقی بیماریغم و ناراحتی انسان کدام است؟ منشأ  (35

مدرسهکدام است؟ تیو ترب  میسازمان در نظام تعل ن یمهم تر  (36

در مورد آن فرد  ی به وجود آمدن انگاره منفکردن کدام است؟ بتیغ جه ینت  (37

ی ت یقطع ارتباط تربکدام است؟ یینماقدرت  جه ینت  (38

هاست. در سلطه سازمان ها چگونه است؟ نگاه امروز در مورد حرفه   (39

نگرانه ژرف. است..........................ای نگاهی نگاه حرفه  (40

حرفه ویژگی کدام است؟نگرش سیستمی  (41
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