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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 

لباس و خوراک ، دور   ثیاز ح یآموزد، عادت دادن طفل به سادگ   یکودک به عمل به انچه م ق یتشو "(1

ست؟یک  ی تیترب  یاز روش ها  "بد  نانینگه داشتن کودک از همنش
ی امام محمد غزال 

اخالق  -حقیقت .شود  ی گفته م باشد  د یمربوط به آنچه که هست و ....... مربوط به آنچه که با .......(2

 هگل.برد  ی م شی جامعه را به پ شهیمعتقد است که تکامل ناموس جهان است و روح زمان هم ...........(3

اثر تکرارو   را در   یبلکه کار  رد یگ  یقرار نم یعامل خارج ک ی ر یآن است که انسان تحت تاث ..............(4

.دهد   یممارست بهتر انجام م 
فعلی عادات 

قوت قلب .گردد  یما انسان ها محسوب م ی از عادات فعل .................(5

بودن   یاخالق  یبرا  یار یکه مع د یگو ی سنجد م یم  یرا بر محور انتخاب شخص ز یهمه چ .................(6

.ستیعقل خارج از وجود انسان در کار ن کی
ساتر
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عادات انفعالی .دهد  ی را انجام م  یعمل ،یعامل خارج کی ر یاست که انسان تحت تاث ی عادات ..................  (7

»تشویق کودک به عمل به آنچه می آموزد، عادت دادن طفل به سادگی از حیث لباس و خوراک، دور  (8

 نگهداشتن کودک از همنشینان بد« از روش های تربیتی کیست ؟
امام محمد غزالی 

دادن  الف( یاد »تعلیم« عبارت است از: (9

الف( کانت ی گیرد.« نظر کیست؟ »کار اخالقی کاری است که از وجدان انسان سرچشمه م(10

وضوع ب( بررسی سند نقل مداند؟خلدون نخستین گام برای نقل حوادث تاریخی را چه میابن  (11

امر به مستحب و نهی از مکروه است از امر به معروف و نهی از منکر آنچه مستحب است......  (12

خالقیت برند.  ی استعداد در انسان نام م نیاز آن بعنوان پنجم  (13

شرط تعلیم وتربیت .عامل ترس و ارعاب و خشونت .................است ی گاه استاد مطهر  د یاز د  (14
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خالقیت از دیدگاه استاد مطهری اسالم در کدامیک از موارد زیر بسیار ناجح بود ؟   (15

فرونشاندن.......... است ی برا یعامل ترس، عامل تیوترب میدر تعل  یاستاد مطهر دگاه یاز د  (16

»آموزش« با »تعلیم« چه تفاوتی دارد؟ از دیدگاه استاد مطهری(17

( هدف از »آموزش« انباشت اطالعات در ذهن فرد  ب

است، ولی هدف از »تعلیم« پرورش نیروی فکری فرد  

است. 

که در اثر ترس و وحشت حادث شود.   ییها تیترب از دیدگاه راسل فیلسوف مشهور به چه نوع تربیت هایی، تربیت های خرس مابانه گفته می شود ؟ (18

مرحله  3از دیدگاه عالمان بزرگ روح علمی دارای چند مرحله است؟  (19

جوانان در زمینه مسائل فرهنگی، اخالقی ، مذهبی ،  از لحاظ تعلیم و تذبیت اسالمی، تامین نیاز های   (20

اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بر عهده چه کسانی است؟ 
پدران و مادران 

قرار داده شده است با تفکر در    یجوامع بشر  یهک برا  یاله ن یشناخت سنن و قوان د؛یاز لحاظ قرآن مج  (21

سراست؟ی، ممکن و م نه یکدام زم
مردم گذشته   یو زندگ خیتار
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باشد.الف( کسی که روح علمی با عملش همراه ؟ ی کیستاز نظر استاد مطهری عالم واقع  (22

شیخ انصاریسال تخیر کیست؟  150از نظر استاد مطهری مبتکرترین فرد در عالم فقه طی   (23

ب( رسیدن به کمالآموزش و پرورش چیست؟از نظر استاد مطهری هدف   (24

خود شناسیاخالقی در انسان بیشتر از کجا نشات می گیرد؟ از نظر اسالم، ریشه الهامات   (25

علماز نظر شهید مطهری برای اینکه بتوانیم عمل کنیم باید چه چیز یرا بیاموزیم؟   (26

فکر کردن از نظر شهید مطهری تعلیم به چه معناست؟   (27

تعلیم مذمت کسانی که تعقل و تفکر نمی کنند چیست؟ از نظر شهید مطهری هدف قران بر  (28

وجدان .کند  ی بد انسان را مالمت م یهست که در مقابل کارها ی درون ی روی ن کی....................  میاز نظر قرآن کر   (29
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تمییز.باشد  یانسان......... م ی صفات عقل برا  نیاز بارزتر ی کیاز نظر قرآن   (30

در اعضا و جوارح انسان ظاهر شود است که ....  یعلم؛ علم نی)ع(  با ارزش تری از نظر موال عل  (31

اند. ه اسیر تقلید از پدران خویشالف( کسانی ک اساس قرآن بر مذمّت کدام گروه است؟  (32

روح علمی اساسا در تعلیم و تربیت از دیدگاه عالمان بزرگ به متعلم باید ............داد  (33

اخالقی .در انسان است لی اص یاستعداد ........ استعداد  (34

نیت.ردیپذ  یرا بدون ............... نم یعبادت  چیاسالم ه  (35

الف( رکود ذهنی کودک افزایش بیش از حد معلومات و اطالعات کودک منجر به چه امری می شود؟   (36

مغزانباری که یک سلسله معلومات در آن ریخته می شود چه نام دارد؟   (37
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 الف( صرف پرورش نیروی عقل و اراده اخالقی است. اندیشمندان غربی دربارۀ تربیت چه دیدگاهی دارند؟   (38

 انفعالیعادات  –عادات فعلی  الف(  انواع عادات کدام است؟   (39

 علی هدی من ربهم اولیک  بعد از ذکر نشانه های اهل تقوا در اولین سوره بقره کدام است؟اولین پاداش خداوند به متقین   (40

 »اولئک علی هدی من ربهم « اولین پاداش خداوند به متقین بعد از ذکر نشانه های اهل تقوا در اول سوره بقره کدام است؟  (41

را از اهداف کدام   "و رشد منش  یی خودشکوفا "  ی قیادارک مثل حق  "قتیحق  ی جستجو  "مانند   یاهداف  (42

 توان شمرد؟  ی مکتب م
 سم یآل دهیا

 الف( علم  ......... است.یاز رو  ش یدر اسالم  گرا مانیا  (43

  بیانگر "است نه مرهم  و  جراح  که   رگزن چو    است به در هم به نرمی و  درشتی"این بیت از سعدی:   (44

 است؟ موضوع  کدام
 زیبایی عقلی 
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 کانت ".شود  یاش کمتر م یباشد استقالل و آزاد  ادیهر اندازه عادت بشر ز ":  ستیجمله از ک نیا  (45

 امام حسن )ع(  "برتر و باالتر بدار یرا از هر کار پست  شینفس خو ":   ستیجمله گهربار از ک نیا  (46

از خدا مانع   ریبه غ یز یچ چیه یعنیاست   زمباح یاگر خدا نباشد همه چ  ست؟یجمله معروف از ک نیا  (47

 . ستیها ن یبداخالق
 داستایوفسکی

 اخالق سقراطی  .واقع نشده است  ادیبودن مورد اسقبال ز یو علم   یخشک ل یبه دل ینوع اخالق در جوامع اسالم نیا  (48

 آنان یمسکن مناسب برا  نیتام به فرزاندانشان عبارت است از......  ن یخدمت والد  ن یبا ارزش تر  (49

 تعلیم و تربیت صحیح آنان  با ارزش ترین خدمت والدین به فرزندانشان عبارت است از ......  (50

المیزان لیقوم الناس بالقسط«  با توجه به آیه شریفه »لقد رسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و   (51

 هدف از ارسال رسل کدام است؟
 برقراری عدالت در جهان
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 علم دیگران را به علم خود بیفزایند  بر اساس روایت »اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه « داناترین مردم کسانی هستند که .......  (52

ف باید از بین برود ترحم به ضعفا معنی ندارد و ضعی : چهین ه یبر اساس نظر  (53  

به طول رکوع و سجود فرد نگاه نکنیدکه آن چیزی است که او  "براساس حدیثی از امام صادق)ع( که:   (54

 بیانگر کدام موضوع است؟ "بدان عادت کرده و اگر بخواهد آن را ترک کند وحشت می کند 
 عادت، ارزش اخالقی یک کار را از میان می برد 

  ی جزو دگردوست یل یو فام ی قوم  یاست که تعصب ها ی دگردوست  یفعل اخالق اریمع  یا  هیبراساس نظر  (55

 .د یآ ی........... به حساب م 
 طبیعی

 سالگی 30الی  7دوره  برای پرورش و شکوفا شدن روح از نظر استعداد دینی کدام دوره سنی مناسب است؟  (56

 اگاهی به اینکه هیچ نمی داند.، ( تکبر، تواضعالف م است؟ه السالم( مراحل سه گانۀ علم کدا بنا بر روایت معصوم )علی  (57

 بوع الف( مط بنا به فرمایش حضرت علی )علیه السالم( کدام علم سودمند است؟  (58
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 به تعبیر استاد مطهری چه کسی »عالم با مغز جاهل« است؟  (59
ه هرچه خوانده و شنیده تنها حفظ کرده  الف( کسی ک 

 است. 

 بر ترس  یمبتن تیالف( ترب مآبانه« است»خرس  ت یترب یت یبه نظر »راسل« چه نوع ترب  (60

 تسلط بر نفس و تهذیب آن  کدام است؟بهترین راه رسیدن به سعادت و کمال برای انسان    (61

 تسلط بر نفس و تهذیب آن  بهترین راه رسیدن به سعادت و کمال برای انسان کدام است؟  (62

 ها و نیاکان الف( پیروی کورکورانه از سنت پاسخ مشترک مردم در برابر دعوت انبیا چه بوده است؟  (63

 ارتباط انسان با دیگران  ؟ پرورش قوه عقل، در زمره کدام یک از هدف های واسطه ای تربیت اسالمی است  (64

 انعقاد نطفه و حتی قبل از آن  تربیت فرزند در اسالم از چه زمانی آغاز می شود؟   (65

 تعریف »عادت انفعالی« چیست؟  (66
-الف( انسان بر اثر یک عامل حارجی کاری را انجام می

 دهد.
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 نفس است ازگناه  ینگهدار ....نیدر عرف د  یتقو   (67

چیزی را نشان می  جمله : جهل غالبا در احادیث در مقابل علم نیست در مقابل عقل است . ضرورت چه   (68

 دهد.
 غربالگری

 پرورش رشد عقالنی  .باشد  ی دادن است. اشاره به کدام موضوع م رهیجمله : کار معلم در واقع آتشگ   (69

 الف( نبود تعلیم و تربیت مناسب اند؟ بهره چرا برخی از »علم مطبوع« بی  (70

وَلکنِ انْظُروا   الْحَجِّ وَالْمَعْروفِ وَطَنْطَنَتِهِمْ بِاللَّیِل ۀ صَلوتِهِمْ وَصَوْمِهِمْ وَکَثْرَ  ۀ التَنْظُروا إلی کَثْرَ»حدیث شریف   (71

 « بیانگر چیست؟ۀنَ إلی صِْدقِ الْحَدیثِ وَأداءِ الْأما
 عادت به خوب و بد تقسیم ج(  

 تالف( مبارزه با عاد « بیشتر دربارۀ چیست؟ های روسو در کتاب »امیلحرف  (72

  کیخود شر یانها را در زندگ  "فرمود:   ینامه خود ضمن شمارش به کسان ت ی)ع( در وص  یحضرت عل  (73

 ؟ "د یساز
 دستانیفقرا و ته
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 ف( مطبوع و مسموع ال ؟ سته تقسیم کرده استحضرت علی )علیه السالم( علم را به چند د  (74

نامه خود ضمن شمارش به کسانی فرمود: » آنها را در زندگی خود شریک  حضرت علی )ع( در وصیت   (75

 سازید« ؟
 فقرا و تهیدستان

 ممدوح  .پرورش حسم .......است یعنی کلمه  حیبه مفهوم صح یدر اسالم تن پرور   (76

 داروینیزم  .ماند   ینم یانسان باق یبرا یو نوع ی عیطب زیغرا ی برا یی فلسفه جا  نیدر ا  (77

 صحیح در آیه شریفه »قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا« کدام دو معنی به ترتیب برای کلمه رب  (78

 است؟
 خدا -خدا 

جهاد اکبر،  در بخش »مرحبا بقوم قضو الجهاد االصغر و بقی علیهم الجهاد االکبر« منظور پیامبر اکرم از   (79

 چه بوده است؟
 جهاد با نفس که مهمترین جهاد است

 جدا کردن خوب و خالص از بد و ناخالص الف(  در زبان عربی »انتقاد« به چه معنا است؟   (80
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 تعاون  حس اصیل وجود ندارد در فلسفه داروین حس.......... به عنوان یک   (81

 موعظه  را شرط آن قرار داده است؟ "احسن "خداوند سبحان صفت یتیترب  وه یدر کدام ش   (82

 ک الذی خلق اقراء باسم رب در کدام گزینه هم به تعلیم و هم به تربیت اشاره شده است؟  (83

 الف( غنا و موسیقی  یک از هنرها حدود روشن و معینی وجود ندارد؟ در کدام   (84

 الذی خلق اقراء باسم ربک  در کدام گزینه هم به تعلیم و هم به تربیت اشاره شده است؟  (85

 سوم در کدام مرحله قرار دارد؟  "جمع آوری اطالعات  "در مراحل فعالیت عقالنی   (86

 در مورد تربیت انسان کدام گزینه نادرست است؟  (87
  می – باشد  صحیح اگر – همه انسانها را با یک روش  

 نمود  تربیت  توان

 ی و ریشه در فطرت دارند ت نسبلااین دو اص ست که : در موضوع اصالت فرد و جمع نظر تعلیم و تربیت اسالمی این  (88
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 این دو اصالت نسبی و ریشه در فطرت دارند  در موضوع اصالت فرد و جمع نظر تعلیم و تربیت اسالمی اینست که :   (89

 دلیل جویی  در نظام تربیت اسالمی، کدام یک از موارد زیر از عوامل پرورش اندیشه به شمار می آید؟  (90

 مناسب تر است؟ تیمحور ترب  یبرا  نهیانسان، کدام گز ی در هفت ساله دوم زندگ  (91
از   یو بازشناس  صی، قدرت تشخ ی ریپذ  تیمسئول

 خوب و بد 

آخر    یسخنان آن حضرت در سال ها یکالم و محتوا  ی)ع( فحوا یحضرت عل ره یسخنان و س  یدربرس   (92

 است؟ نهیدرکدام زم شتریعمر ب
 یو اجتماع یاس یس  تیترب

 عادت به امری نکوهیده است ................... درمکتب کانت وروسو انجام دادن کاری از روی   (93

 د.الف( حقیقت را آن گونه که هست، کشف کن .  .روح علمی داشتن یعنی ..  (94

 طلبی محض الف( حقیقت اى است؟ روح علمى داشتن مستلزم چه روحیه   (95

 عزت روش ابراز توانایی ها از کدام مبنای تربیتی برمی خیزد؟   (96
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 انفعالی  .د یآ  یجزو کدام عادات به حساب م دنیکش گاریس   (97

 عادات فعلی  الف( ها است؟شجاعت جزء کدام دسته عادت  (98

 احیای ارزش های اصیل اسالمی  کدام است؟ شرط الزم برای حاکمیت اسالم در جامعه ما   (99

 اثر عملی آن در رفتار واعظ مشهود باشد  متعلم این است که .....شرط الزم و کافی برای تأثیر موعظه و پند و اندرز در   (100

از احساسات انجام دهد ولو احساسات نوع   یناش  یمکتب معتقدند که اساساً اگر انسان کار نیطرفداران ا  (101

 گردد.   یباز م  یع یدوستانه، کار او به فعل طب
 مکتب تکلیف 

 عدالت .اخالق ها ................ است یهمه   شهیکه ر  ند یگو  یم  ون یاخالق هی طرفداران نظر  (102

است که   یعاداتارتباط ندارد ول عادات ..........................  ی است که به عامل خارج یعادات.....................عادات  (103

 است.  یرونی عامل ب ک ی ریانسان تحت تاث 
 انفعالی  - فعلی 

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



 



 

 روح حقیقت جویی  ..  یعن ی یتوام باشد با عملش . منظور از روح علم ی است که روح علم ی آن کس ی عالم واقع  (104

 الف( علم مطبوع  شود؟ علمی که از سرشت انسان سرچشمه گرفته و فرد آن را از دیگری نیاموخته است، چه نامیده می   (105

 علم مطبوع  .ند ی گو یشود را ....................م یکه در اثر قوه ابتکار شخص حادث م یعمل  (106

 اسلر .است یعقل فرد  ی عنی یاریبوده و اساسش بر هوش  یفلسفه ضد اخالق ک ی شانیفلسفه ا  (107

 مبارزه با موانع رشد و کمال انسان ها عبارت است از ......  ی فرهنگ الهفلسفه جهاد در   (108

 قاط عقل می شود ت و اس فّالف( سبب خ  قدر مسلّم در حرمت غَنا چیست؟  (109

 ۀ الذنوب کثر قساوت قلب، بیشتر در اثر ارتکاب کدام رذیلت حاصل می شود؟   (110

 کثرۀ الذنوب  قساوت قلب، بیشتر در اثر ارتکاب کدام رذیلت حاصل می شود؟   (111
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 های اجتماعی داللت دارد؟ کدام آیه بر ترک عادت   (112
وَ إِنْ تُطِعْ أَکثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوک عَنْ َسبیلِ اللَّهِ  ﴿

 ﴾ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إاِلَّ یَخْرُصُونَ

هَداهُمُ اللَّهُ وَ   بَشِّرْ عِبادِ * الَِّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلئِکَ الَِّذینَ َ﴿  کدام بخش از آیات  (113

 نقادی و ارزیابی کردن است؟ؤید م   ﴾أُوْلئِکَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْباب
 الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْل   ب(

 نی ج( یونا جسم موافق است؟  فیکدام روش با تضع  (114

 تعصب  کدام صفت آمیزه ای است از جهل و تمایل و نفرت و به طور کلی برخوردی است غیر منطقی با امور؟   (115

 یا از شرایط ایمان است.الف( علمی که مقدمه ایمان  کدام علم واجب عینی است؟  (116

 الف( ترس می تواند عامل رشددهندۀ روح انسان باشد. نیست؟ کدام گزاره درست   (117

 حفظ کردن  ؟نیست کدام گزینه از اهداف آموزش و پرورش در بعد رشد فکری متعلم  (118

 کدام گزینه از دالیل نفی ایرادهای کانت و دیگران به عادت فعلی نیست؟   (119
ر  ی که مخالف طبیعت او است بج( در این عادات کار 

 اثر مداومت برایش آسان می شود.
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اسالم است؟م آموزشی در کدام گزینه بیان کننده ضرورت نظا  (120
الف( اسالم به فرد و اجتماع اصالت داده و برای اصالح  

نظام آموزشی است. آنها نیازمند 

کدام گزینه تعریف »عادت فعلی« است؟   (121
یری از عامل بیرونی و بر اثر  ان بدون اثرپذ الف( انس

دهد.می تکرار و تمرین؛ کاری را بهتر انجام 

ها انفعالی در هر حال بد هستند.الف( عادتدرست است؟  نه ی کدام گز  (122

هابیت یعنی ساختن انسانب( تردرست است؟  نه ی کدام گز  (123

درست است؟  نه ی کدام گز  (124
ج( بعضی مکاتب نیازمند نظام آموزشی خاص خود  

.هستند 

درست است؟  نه ی کدام گز  (125
روری به معنای درست آن در اسالم  پالف( تن

ممدوح است. 

ول همگان دارد. الف( فعل اخالقی یک معیار مورد قبکدام گزینه درست نیست؟   (126

کدام گزینه درست نیست؟   (127
اری ارتباط میان اجزا و قوای  الف( تربیت یعنی برقر

مرتبط در آن 
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الف( نوآوری در فروغ با حفظ اصول کدام گزینه معنای درست اجتهاد است؟  (128

عفت.باشد  یما انسان ها نم  یکدام مورد از عادات فعل  (129

کالن و دراز مدت ی زی برنامه ر دانست؟   یدولت اسالم  فیبه  معناب خاص آن از وظا تیو ترب  میتوان در ارتباط با تعل ی را م فه ی کدام وظ(130

الف( برنامه ریزی کالن و دراز مدت ایف دولت اسالمی دانست؟ خاص آن از وظ کدام وظیفه را می توان در ارتباط با تعلیم و تربیت به معناب(131

وستی دخود  .گردد  یمحسوب نم ی فعل اخالق اریدر باب مع  اتیاز نظر کیکدام  (132

معرفت خدا )ع( کدام است؟  یاز نظر عل د یکمال توح  (133

وجود الگو کدام مورد در تربیت نقش مهمی ایفا می کند؟   (134

قلب متربی می شود و او را به سوی خوبی ها سوق می   رقت کدام یک از روشهای تربیت اسالمی ، موجب   (135

دهد؟
روش موعظه 
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گسترش سعه وجودی انسان و ظرفیت او برای بهره مندی بیشتر از الطاف و مراحم خداوندی در گروه    (136

تحقق کدام هدف تربیتی است؟
تعلیم حکمت 

الف( تعلیم و تعلم ۀ اصلی تفکر چیست؟ یما  (137

همه موارد متعلم به چه معناست؟  (138

تقوی دارد؟  ی هم خوان یتیکدام مرحله تربمرحله اعتال با    (139

»فاذکرونی اذکرکم« مصراع »خوشا آنانکه اهلل یارشون بی« اشاره دارد به :   (140

تعاون  -تنازع  .گردد  ی حس ...... اصالت دارد و حس ..........به تبع آن حاصل م زم ینی دارو  هی مطابق نظر  (141

کند  کی انسان را به خدا نزدکه .....  یعبارت است ازعمل یاسالم تی در اخالق و ترب لت یفض اریمع  (142

انسان را به خدا نزدیک کند معیار فضیلت در اخالق و تربیت اسالمی عبارتست از عملی که .....   (143
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 جو فراد حقیقتالف( حمایت خداوند از ا  چیست؟ ﴾ الْمُحْسِنینَ لَمََع  اللَّهَ  إِنَّ وَ  ُسبُلَنا لَنَهِْدیَنَّهُمْ فینا جاهَُدوا الَّذینَ وَ ﴿مفهوم آیۀ   (144

 پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد  اسالم سازگار است؟  یتیبا نظرات ترب ت،یمفهوم کدام ب  (145

 عبارت است از تحقق آمال  ت یمالک موفق اسالم ناسازگاراست؟ ی تینظام ترب یها  یژگیبا و نهیمفهوم کدام گز  (146

 پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد  مفهوم کدام بیت ، با نظرات تربیتی اسالم سازگار است؟   (147

 هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت  مفهوم کدام گزینه به مفهوم آیه شریفه »کل نفس بما کسب رهینۀ« نزدیک است؟  (148

 الف( داشتن قدرت استنباط  رود، چیست؟ تعلّم به کار مى منظور از عقل و تعقل، آنجا که این تعبیر در برابر علم و     (149

 واده بر اساس ایمان به خداتقویت بنیان خان موثر ترین عامل در تحکیم روابط برادری بین مسلمانان کدام است؟  (150

 به خدا مانیخانواده بر اساس ا اد یبن ت یتقو مسلمانان کدام است؟  نیب ی روابط برادر می عامل در تحک نیموثر تر  (151
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 گرانیبه مساعدت کمک به د  لیتما عبارت است از.......  ی اله یعیتشر  تیاز هدا یبهره مند  یشرط برا  ن یمهم تر  (152

 ایمان قلبی به خدا داشتن هدایت تشریعی الهی عبارتست از .... مهمترین شرط برای بهره مندی از   (153

 ی خمود - حرص -عفت نتیجه اعتدال، افراط و تفریط در قوه شهریه، به ترتیب کدام است؟  (154

 ای خدای برخالص گردانیدن نیت از هر چیز نخستین ادب و آئین مربوط به معلم و شاگرد در امر تعلیم و تربیت اسالمی کدام است؟   (155

 خالص گردانیدن نیت از هر چیزی برای خدا آئین مربوط به معلم و شاگرد در امر تعلیم و تربیت اسالمی، کدام است؟نخستین ادب و    (156

 کانت .باشد  یم شمند یاند  نیالهام وجدان متعلق به ا ه ینظر  (157

 راسل  -مادی گرایان   .غالب ........ است و ........... هم طرفدار آن است ه ی نظر ش،یعقل دوراند  ه ینظر  (158

 د( اعتدال گرایی  انجامد؟ نظریۀ نفی مطلق عادت به چه چیزی می  (159
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کفایی .ند یگو ی ........ م یرا واجب ها ردیپذ   ی کار صورت م  میکه در جامعه براساس تقس ییواجب ها  (160

الف( کفایی اجبی که باید بر اساس تقسیم کار صورت گیرد، چه نام دارد؟ و  (161

 انسانواژه ساختن در مورد کدامیک از موارد زیر صادق است؟   (162

وقتی یک مسئله جدید که انسان هیچ سابقه ذهنی ندارد ودر هیچ کتابی مطرح نشده فورا بتواند اصول را    (163

استنتاج نماید اشاره به کدام بعد رشد فکری متعلم است؟ بطور صحیح تطبیق کند و 
اجتهاد

قرب الهی هدف غایی تعلیم و تربیت اسالمی رسیدن به کدام است؟  (164

قرب الهی هدف نهایی در مسیر کمال معنوی انسان کدام است؟   (165

الف( عادات فعلی ها است؟ته از عاداتهنرها و فنون جزء کدام دس   (166

مستمر و همگاناست؟  یامر  یاسالم ت یو ترب م یدر تعل  ریادگی  (167
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