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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 

1)

آموزد   یکودک به عمل به انچه م ق یتشو "

از    "بد  نانیلباس و خوراک ، دور نگه داشتن کودک از همنش  ثیاز ح ی ، عادت دادن طفل به سادگ

ست؟یک  ی تیترب ی روش ها

ی امام محمد غزال 

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

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

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

.دهد   یممارست بهتر انجام م 
عادات فعلی 

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

 عادات انفعالی  .دهد  ی را انجام م  یعمل ،یعامل خارج کی ر یاست که انسان تحت تاث ی عادات ..................  (7

 فعل شود؟  ی اسالم گفته م یاحکام« به کدام بخش از دستورها»  (8

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

 .علم شنیده شده و فراگرفته شده از خارج است ست؟یچ ی مطهر د یشه دگاه یعلم مسموع« از د»  (10

 الف( کانت  ست؟ ی.« نظر کردیگیاست که از  وجدان انسان سرچشمه م  یکار  ی»کار اخالق   (11

 الف( بررسی انطباق با منطق  داند؟خلدون نخستین گام برای نقل حوادث تاریخی را چه میابن  (12

 اخالقی  انسان دارد؟  ی در کدام بُعد از استعدادها  شهیر گران یاحساس ترّحم به د  (13
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اخالقی که به دلیل اینکه خشک و علمی بوده از محیط علما تجاوز نکرده و به میان عموم نرفته است    (14

.باشد  می  اخالق ................مربوط به 
فیلسوفانه 

بر کتاب و سنت است   یمبتن  ی عیو س  اس یکه عرفا و متصوفه مروج آن بوده اند که البته با مق   یاخالق  (15

.باشد   یمربوط به اخالق .......................... م
عارفانه

ی آورند مربوط به اخالق .............. م یمردم به وجود م  ان یبا نقل و نشر اخبار در م ن یکه محدث  یاخالق(16

 باشد. 
حدیثی

عدالت.اخالقیون معتقدند که ریشه همه اخالق ها ...................... است  (17

امر به مستحب و نهی از مکروه است از منکر آنچه مستحب است ....  ی از امر به معروف و نه  (18

خالقیت برند.  ی استعداد در انسان نام م نیاز آن بعنوان پنجم  (19

شرط تعلیم وتربیت .عامل ترس و ارعاب و خشونت .................است ی گاه استاد مطهر  د یاز د  (20
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 موسیقی  از دیدگاه استاد مطهری اسالم در کدامیک از موارد زیر بسیار ناجح بود ؟   (21

 فرونشاندن .......... است ی برا یعامل ترس، عامل تیوترب میدر تعل  یاستاد مطهر دگاه یاز د  (22

 از دیدگاه استاد مطهری»آموزش« با »تعلیم« چه تفاوتی دارد؟   (23

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

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

 است. 

ر کس به اندازه ... او، شجاعت هر کس به اندازه ... او و عفّت هر  از دیدگاه امیرالمؤمنین علی )ع( ارزش ه  (24

 .کس به اندازه ... اوست
 غیرت  - مردانگی -همّت

شده   ف یدر انسان تعر رو یکدام ن  ت یتقو یبرا  بیتعقّل، تقوا و عبادت به ترت ، یاسالم ت یترب دگاه یاز د  (25

 است؟
 مان یا یرو ین -اراده  یرو ین - قوّه عاقله

 که در اثر ترس و وحشت حادث شود.   ییها تیترب نوع تربیت هایی، تربیت های خرس مابانه گفته می شود ؟ از دیدگاه راسل فیلسوف مشهور به چه   (26

 مرحله  3 از دیدگاه عالمان بزرگ روح علمی دارای چند مرحله است؟  (27
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لذات عقلی به دنبال کدم لذّات باشد؟  د یفالسفه انسان با دگاه یاز د  (28

از لحاظ تعلیم و تذبیت اسالمی، تامین نیاز های جوانان در زمینه مسائل فرهنگی، اخالقی ، مذهبی ،    (29

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  (30

سراست؟ی، ممکن و م نه یکدام زم
مردم گذشته   یو زندگ خیتار

نیتاست؟  ریز  نهیباشد کدام گز ی م ز یکه روح عبادت ن ی از مسلمات فقه اسالم  (31

الف( کسی که روح علمی با عملش همراه باشد.از نظر استاد مطهری عالم واقعی کیست؟   (32

شیخ انصاریسال اخیر کیست؟  150از نظر استاد مطهری مبتکرترین فرد در عالم فقه طی   (33

الف( رشد فکری و افزایش قدرت تحلیل چیست؟از نظر استاد مطهری هدف آموزش و پرورش   (34
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 خود شناسی از نظر اسالم، ریشه الهامات اخالقی در انسان بیشتر از کجا نشات می گیرد؟   (35

 ابتکار اجتهاد به چه معناست؟ ی مطهر د یاز نظر شه  (36

 سالگی  50 شود؟  ی منعقد م تشی شخص یانسان در چه سن ی مطهر د یاز نظر شه  (37

 وظایف مطهری برای اینکه بتوانیم عمل کنیم باید چه چیز یرا بیاموزیم؟ از نظر شهید   (38

 الذی علم بالقلم  از نظر شهید مطهری بهترین شاهد بر عنایت فوق العاده اسالم به تعلیم و تربیت کدام است؟  (39

 یاد دادن  از نظر شهید مطهری تعلیم به چه معناست؟   (40

 همه موارد  معناست؟از نظر شهید مطهری روح علمی به چه   (41

 تربیت  از نظر شهید مطهری هدف قران برمذمت کسانی که تعقل و تفکر نمی کنند چیست؟   (42
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 الف( عدالت  .یزکاریتقوا و پره ۀ .......... عبارت بود از ملک میاز نظر عالمان قد   (43

 از نظر عالمان قدیم اخالق، مَلَکه شدن به چه معنا است؟  (44
او   ی و به خُلق ثانو ابد یدر انسان ثبات   یالف( کار 

 شود.  لیتبد 

 از نظر علمای قدیم آدم تربیت شده آدمی بود که   (45
آنچه که فضیلت نامیده می شود ،در او به صورت خوی  

 وملکه در آمده باشد 

 وجدان .کند  ی بد انسان را مالمت م یهست که در مقابل کارها ی درون ی روی ن کی....................  میاز نظر قرآن کر   (46

 تمییز .باشد  یانسان......... م ی صفات عقل برا  نیاز بارزتر ی کیاز نظر قرآن   (47

 .از اعضاء و جوارح انسان ظاهر شود  ..........  است که ی علم ، علم نیالسالم باارزش تر ه یعل ی از نظر موال عل  (48

 در اعضا و جوارح انسان ظاهر شود  است که ....  یعلم؛ علم نی)ع(  با ارزش تری از نظر موال عل  (49

 دینی،هنری،عقلی واخالقی  از نظر یونگ روح بشر دارای چه ابعادی است؟   (50
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 : از نظر یونگ روح بشر دارای چها بعد ) استعداد( است که به ترتیب   (51
بعد هنری   -بعد دینی  -استعداد اخالقی - استعداد عقلی

 ذوقی و 

 دینی  از نگاه اسالم اعمالی مثل عبادات ،تذکرات،دعاها،خلوت هاوتوبه ها در کدام زمینه استعداد قرار می گیرد؟   (52

 شکوفا کردن روح  اساس تربیت در انسان باید بر چه چیزی باشد؟  (53

 تنازع بقا  کدام است؟ زم ین یاساس فلسفه دارو  (54

 اند. الف( کسانی که اسیر تقلید از پدران خویش اساس قرآن بر مذمّت کدام گروه است؟  (55

 روح علمی  اساسا در تعلیم و تربیت از دیدگاه عالمان بزرگ به متعلم باید ............داد  (56

 الف( کسانی که استاد زیادی نداشتند.  کند؟استاد مطهری مبتکرترین اساتید خود را چه کسانی معرفی می   (57

 اخالقی  .در انسان است لی اص یاستعداد ........ استعداد  (58
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ی پرستالف( مبارزه با بت را منع کرده است؟  یسازمجسمه   لیاسالم به چه دل  (59

نیت.ردیپذ  یرا بدون ............... نم یعبادت  چیاسالم ه  (60

دارند.  ی که روح علم یعالماناست؟ ل یکدام دسته از افراد ذ ی ژگی و الً« یمِن العِلمِ إال قَل تم یاصل »وَ ما اوُت  (61

الف( رکود ذهنی کودک افزایش بیش از حد معلومات و اطالعات کودک منجر به چه امری می شود؟   (62

الف( وسعت خانه معرفی کرده اند؟ امام صادق )علیه السالم( کدام مورد را از سعادت انسان   (63

امیر المومنین، اول جواد و اول ممسک بود یعنی چه؟   (64
بخشنده بود از مال خودش، ممسک بود در مالی که  

 .امانتدار آن بود

اختیار مرکب در دست سوار  امیرالمؤمنین علی )ع( یه چه چیزی تعبیر از مرکب های رام کرده اند که   (65

است؟
تقوا 

مغزانباری که یک سلسله معلومات در آن ریخته می شود چه نام دارد؟   (66
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 الف( صرف پرورش نیروی عقل و اراده اخالقی است. دارند؟   یدگاهیچه د تی ترب ۀ دربار یغرب شمندانیاند   (67

 عقالنی  د؟ یتواند مسائل خوب و بد را غربال نما ی کدام استعدادش م ی ور یانسان با استفاده از ن  (68

 بدن  -نفس و روح  ...................  یگر ی......................و د یکیاست مزدوج از دو جوهر:  یقت یانسان حق  (69

 عادات انفعالی –الف( عادات فعلی   انواع عادات کدام است؟   (70

 اولیک علی هدی من ربهم  ذکر نشانه های اهل تقوا در اولین سوره بقره کدام است؟اولین پاداش خداوند به متقین بعد از    (71

 ازدواج  اولین خروج از خود طبیعی فردی و توسعه پیدا کردن شخصیت انسان چیست؟   (72

 ازدواج  انسان کدام است؟  تی و توسعه شخص  ی فرد یعیمرحله خروج از خود طب نیاول  (73

 ربهم «»اولئک علی هدی من  اولین پاداش خداوند به متقین بعد از ذکر نشانه های اهل تقوا در اول سوره بقره کدام است؟  (74
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را از اهداف کدام   "و رشد منش  یی خودشکوفا "  ی قیادارک مثل حق  "قتیحق  ی جستجو  "مانند   یاهداف  (75

 توان شمرد؟  ی مکتب م
 سم یآل دهیا

 الف( علم  ......... است.یاز رو  ش یدر اسالم  گرا مانیا  (76

  بیانگر "است نه مرهم  و  جراح  که   رگزن چو    است به در هم به نرمی و  درشتی"این بیت از سعدی:   (77

 است؟ موضوع  کدام
 زیبایی عقلی 

علقه زوجین به یکدیگر در اثر معاشرت و تماس زیاد شدت پیدا می کند و آنقدر   "این جمله از کیست :   (78

 ".اثر می گذارد که کم کم قیافه های آن ها شبیه هم می شود
 شهید مطهری 

 کانت ".شود  یاش کمتر م یباشد استقالل و آزاد  ادیهر اندازه عادت بشر ز ":  ستیجمله از ک نیا  (79

 کانت .«کمتر است ش یباشد، استقالل و آزاد اد ی»هر اندازه عادات بشر ز ست؟ یجمله از ک نیا  (80

 حضرت عیسی )ع(  ت؟)خذ الحق من اهل الباطل والتاخذ الباطل من اهل الحق( سیجمله از ک نیا  (81
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 پیامبر اکرم )ص(  ت؟)هر کاری که به آن تصمیم می گیری ،سرانجام آن را نگاه کن( سیجمله از ک نیا  (82

 تفکر عبادت است جمله به چه معناست: افضل العباده التفکر  نیا  (83

 امام حسن )ع(  "برتر و باالتر بدار یرا از هر کار پست  شینفس خو ":   ستیجمله گهربار از ک نیا  (84

از خدا مانع   ریبه غ یز یچ چیه یعنیاست   زمباح یاگر خدا نباشد همه چ  ست؟یجمله معروف از ک نیا  (85

 . ستیها ن یبداخالق
 داستایوفسکی

این حدیث از کیست : النفس ان لم تشغله شغلک )اگر تو نفس رابه کاری مشغول نکنی او تو را به    (86

 .خودش مشغول می کند (
 امیر المومنین )ع( 

 پیامبر اکرم )ص(  دشمنان توست. نی: نفس تو دشمن تر ست یاز ک ثیحد  نیا  (87

 پیامبر اکرم )ص(  .(  است باالتر عملش از  مومن  نیت)  عمله  من خیر  المومن  نیت  کیست ؟این حدیث از   (88
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خودش   یکه خودش برا  ینفسه فال تامن شره ) بترس از آدم هی:  من هانت علستیاز ک ثیحد  نیا  (89

 ندارد(.  متیق
 امام هادی )ع( 

(برای جهالت انسان همین بس که هر  این حدیث از کیست: )کفی بالمرء جهال ان یحدث بکل ما سمع   (90

 چه می شنود نقل کند) خوش باوری( 
 پیامبر اکرم )ص( 

 حضرت محمد )ص(  ت؟)کفی بالمرءجهال ان یحدث بکل ما سمیع(سیاز ک حدیث نیا  (91

السّالم است: »تندخو و بدبرخورد مباش که مردم نخواهند با   هم یعل نیاز معصوم ک یسخن از کدام  نیا  (92

 تو معاشرت کنند«. 
 امام صادق )ع( 

  بیع نیکه بخواهد ا ی است هر کشور یکاریب   یو اخالق  یمفاسد فکر ه ی: مصدر کل ستیسخن از ک نیا  (93

 مردم را به کار وا دارد.  د یبزرگ را رفع کند، با
 پاسکال 

شاد   د یشود کودکان با یکودک مستول اتیبر ح د یو ترس نبا یمانی؟ حس گناه، پش ستیسخن از ک نیا  (94

 رو گردان شوند. یع ی از شناخت امور طب د یو خندان و خوشبخت باشند و نبا
 راسل
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 نهج البالغه  "النوافل یان للقلوب اقباال ادبارا،فاذا اقبلت فاحملوها عل"عبارت در کدام کتاب آمده است  نیا  (95

لِقِلَّۀِ   یالهُد  قِ ی»ال تَستَوحِشوا فی طَر :ند یفرما ی السالم( که م ه یمؤمنان )عل ر یحضرت ام شیفرما نیا  (96

 داللت دارد؟   یعقالن  تیترب ی از مبان کیأهلِه« بر کدام 
 الف( نفی اکثریت به عنوان معیار حق

 مولوی  کاستن  ودر سستی در  خارکن                                برخاستن و  قوت  در  بن خار"این مثل از کیست   (97

 اخالق سقراطی  .واقع نشده است  ادیبودن مورد اسقبال ز یو علم   یخشک ل یبه دل ینوع اخالق در جوامع اسالم نیا  (98

این سخن پیامبر اکرم )ص( ››من کان عنده صبیّ فلیتصاب له‹‹ بیانگر کدام مطلب در تربیت اسالمی    (99

 است؟
 لزوم رفتار با کودک متناسب با سن و سال او 

 پرورش نفس  آن تن پروری که در اسالم بد است کدام است ؟   (100

کرده    هی شده و مذموم است همان .......... است که اسالم توص ده یآنچه که به اشتباه پرورش جسم و تن نام  (101

 . میبا آن مبارزه کن
 پروری ب( تن
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 الف( نفی اکثریت به عنوان معیار حق است؟  ی عقالن تی ترب ی از مبان کیکدام   انگربی ﴾ ع  أَکثَرَ مَن  فِی ال أَر ضِ یُضِلُّوک عَن  َسبیلِ اهللِتُطِ  إِن   وَ﴿  یۀآ  (102

 تعلیم و تربیت صحیح آنان  ترین خدمت والدین به فرزندانشان عبارت است از ......با ارزش   (103

با توجه به آیه شریفه »لقد رسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط«    (104

 هدف از ارسال رسل کدام است؟
 برقراری عدالت در جهان

 با تعصب به مسائل می نگرد  ثالثه اشبار( کدام گزینه جز مراحل علم نیست؟ با توجه به حدیث )العلم علی    (105

 مغز  -لب ................. است یالباب جمع ........................ به معن  (106

بر اساس تعالیم اسالم، تذکّر در افراط کدام مورد ذیل عالوه بر سالمتی به منظور سبک تر شدن روح    (107

 انسان است؟
 خوابیدن

  حاجت خواست ولی با عزت نفساز دیگران می توان  بر اساس حدیث نبوی ) اطلبو الحوائج بغیر االنفس ( موضع اسالم در قبال حاجت خواستن چیست ؟  (108
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بر اساس حدیث نبوی کسی که نجنگیده باشد و الاقل در نفس خود حدیث جهاد نکرده باشد،شعبه ای از    (109

 .... در روحش وجود دارد
 نفاق

 .د یبا عزّت نفس درخواست نما باشد؟ د یچگونه با ی زمان طلب حاجت از کسحالت انسان در  یاسالم دگاهیبر اساس د  (110

 علم دیگران را به علم خود بیفزایند  بر اساس روایت »اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه « داناترین مردم کسانی هستند که .......  (111

 . است نیکوتر کدام  البالغه نهج در ( ع) امیرالمومنین حضرت  بر اساس فرمایش   (112
ثروتمندان در مقابل نیازمندان به  تواضع و فروتنی  

  خاطر خدا

 بر اساس نظر آیت اهلل بروجردی چه موقع انسان نمازش را آگاهانه تر انجام می دهد؟   (113
خطور دهد گویی با  نیّت به قصد قربت را در قلب خود 

 خودش حرف می زند و سپس بگوید: اهلل اکبر 

 همه موارد  بر اساس نظر فالسفه کدام یک از اقسام لذات است؟   (114

 وجدان بر اساس نظر کانت، اخالق از کدام مقوله به شمار می آید؟  (115

 ترحم به ضعفا معنی ندارد و ضعیف باید از بین برود  : چهین ه یبر اساس نظر  (116
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است که او  به طول رکوع و سجود فرد نگاه نکنیدکه آن چیزی "براساس حدیثی از امام صادق)ع( که:   (117

 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  (118

 .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؟  (119

 الف( تکبر، تواضع، اگاهی به اینکه هیچ نمی داند. بنا بر روایت معصوم )علیه السالم( مراحل سه گانۀ علم کدام است؟  (120

 روح نشاط دارد.  ی الف( وقت انسان مناسب است؟ ی برا یالسالم( نافله خواندن در چه حالت ه ی)عل ی امام عل شیبنا به فرما  (121

 الف( مطبوع  بنا به فرمایش حضرت علی )علیه السالم( کدام علم سودمند است؟  (122

 به تعبیر استاد مطهری چه کسی »عالم با مغز جاهل« است؟  (123
شنیده تنها حفظ کرده  الف( کسی که هرچه خوانده و 

 است. 
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 کسی که هر چه خوانده یا شنیده فقط حفظ کند  به تعبیر استاد مطهری چه کسی عالم با مغز جاهل است ؟  (124

 ذلّت  -عزّت .... است یی ... و دروغگو ییراستگو دالشهدا،یاز س  یمعروف  ریبه تعب  (125

 بر ترس  یمبتن تیالف( ترب مآبانه« است؟»خرس  ت یترب یت یبه نظر »راسل« چه نوع ترب  (126

 سالگی 30تا 7 است؟بهترین سن برای شکوفاشدن روح از نظر انواع استعداد کدام   (127

 تسلط بر نفس و تهذیب آن  بهترین راه رسیدن به سعادت و کمال برای انسان کدام است؟  (128

 زنبور عسل  بیکن، علمای واقعی را به چه چیزی تشبیه کرده است؟   (129

 ها و نیاکان الف( پیروی کورکورانه از سنت پاسخ مشترک مردم در برابر دعوت انبیا چه بوده است؟  (130

 ارتباط انسان با دیگران  ؟ اسالمی استپرورش قوه عقل، در زمره کدام یک از هدف های واسطه ای تربیت   (131
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پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( در روایت شریف »کَفی بِال مَرءِ جَه الً أن  یُحَدِّثَ بِکُلِّ ما َسمِعَ« چه کاری    (132

 اند؟را نشانۀ جهالت دانسته 
 باوری الف( خوش 

 معتزله  پیروان کدام یک از مکاتب ذیل، پیرو عقل هستند؟  (133

 فطرت  تربیت باید تابع وپیرو کدامیک  می باشد؟  (134

 انعقاد نطفه و حتی قبل از آن  فرزند در اسالم از چه زمانی آغاز می شود؟ تربیت   (135

 خداوند زیباست وزیبایی را دوست دارد  کدام است؟   "ان اهلل جمیل و یحب الجمال"ترجمه حدیث  (136

 در جامعه   انیالف( فرونشاندن طغ ترس عامل .......... است.   (137

 طغیان ترس عامل جلوگیری از چیست؟  (138
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)ع( به امام حسن   یامام عل  ه یدر توص ۀٍ«یَّاز عبارت »أکرِم نَفسَکَ عَن کُلِّ دَن ی مطهر د یشه ق یدق  ریتعب  (139

 باشد؟ یم  نهی)ع( کدام گز
 کرامت نفس 

 »عادت انفعالی« چیست؟تعریف    (140
-الف( انسان بر اثر یک عامل حارجی کاری را انجام می

 دهد.

 عدالت ملکه تقوا وپرهیزگاری است تعریف عدالت از نظر علمای قدیم کدامیک بود؟   (141

 تفاوت »تربیت« و »صنعت« در چیست؟   (142

بالقوه   یدرآوردن استعدادها  تیّبه فعل تیالف( ترب

  یاجزا و قوا  ان یارتباط م ی است، اما صنعت برقرار

 است.  اءیاش 

 :تفاوت اخالق با حقیقت در این است که   (143
حقیقت مربوط است به آنچه که هست و اخالق مربوط  

  .است به آنچه که باید باشد 

 نفس است ازگناه  ینگهدار ....نیدر عرف د  یتقو   (144

 له یالف( هدف ـ وس  .بلکه .......... است ست، یجسم از نظر اسالم .......... ن ت یو ترب ت یتقو  (145
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جمله ) العلم علمان، العقل عقالن ( علم دو علم است : یکی علم شنیده شده یعنی فرا گرفته شده از    (146

 خارج و دیگر علم مطبوع از کیست ؟
 حضرت علی )ع( 

 امام علی )ع(  فراگرفته شده از خارج ودیگری علم مطبوع (از کیست؟جمله )علم دوعلم است یکی شنیده شده یعنی   (147

جمله : جهل غالبا در احادیث در مقابل علم نیست در مقابل عقل است . ضرورت چه چیزی را نشان می    (148

 دهد.
 غربالگری

 پرورش رشد عقالنی  .باشد  ی دادن است. اشاره به کدام موضوع م رهیجمله : کار معلم در واقع آتشگ   (149

 شهید مطهری  جمله از کیست؟)عالم واقعی کسی است که روح علمش توام باشد با عملش(  (150

 جوهر قدسی کدام است ؟   (151
که تحت عنوان عزت نفس، قوت نفس،   "من  "آن 

 کرامت نفس، شرافت نفس و حریت از آن یاد می شود 

 الف( نبود تعلیم و تربیت مناسب اند؟ بهره برخی از »علم مطبوع« بیچرا   (152
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 ها را رها کرده است. الف( چون دیگر جنبه چرا کار کسی که تمام همّتش پرورش جسم بوده، مذموم و ناپسند است؟  (153

 است ح یالف و ب صح نه یگز ست؟یتواند انجام دهد چ ی م یکه مکتب انسان ی حداکثر کار  (154

کَث رَۀِ صَلوتِهِم  وَصَو مِهِم  وَکَث رَۀِ ال حَجِّ وَال مَع روفِ وَطَن طَنَتِهِم  بِاللَّیلِ وَلکنِ ان ظُروا   شریف »التَن ظُروا إلی حدیث   (155

 صِد قِ ال حَدیثِ وَأداءِ ال أمانَۀِ« بیانگر چیست؟ إلی
 د( نفی عادت به طور مطلق 

نکنید که آن چیزی است که او بدان عادت کرده واگر بخواهد آن  به طول رکوع وسجود فرد نگاه "حدیث  (156

 از کیست؟ "را ترک کند وحشت می کند 
 امام صادق )ع( 

 الف( مبارزه با عادت های روسو در کتاب »امیل« بیشتر دربارۀ چیست؟ حرف  (157

  کیخود شر یانها را در زندگ  "فرمود:   ینامه خود ضمن شمارش به کسان ت ی)ع( در وص  یحضرت عل  (158

 ؟ "د یساز
 دستانیفقرا و ته

 الف( مطبوع و مسموع  کرده است؟   میالسالم( علم را به چند دسته تقس ه ی)عل  یحضرت عل  (159
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حضرت علی )ع( در وصیت نامه خود ضمن شمارش به کسانی فرمود: » آنها را در زندگی خود شریک    (160

 سازید« ؟
 تهیدستانفقرا و  

کار را در   یینها جیو عواقب و لوازم ونتا د یتوجه داشته باش  نده یبه آ د یخودتان را در زمان حال حبس نکن  (161

 شده است؟  ان یب یعقالن  تی.در کدام بعد از ترب د یرینظر بگ 
 آخر بینی 

 تحت تأثیر قضاوت و تشخیص دیگران قرار گرفتن الف(  داستان »آخوند مکتبى و شاگردان« در مثنوى بیانگر چه آفتى در تربیت عقالنى است؟  (162

 تعلیم وتربیت  .گردد ب یمجال فکر کردن به دانش آموز داده شود واو به فکر کردن ترغ  د یدر .............     با  (163

 ممدوح  .پرورش حسم .......است یعنی کلمه  حیبه مفهوم صح یدر اسالم تن پرور   (164

 اعتقاد به خدا کرد همان ............................... است.  ی اریآن را آب د یکه با یاصل شه یآن ر  ،یتی در اصول ترب  (165

 داروینیزم  .ماند   ینم یانسان باق یبرا یو نوع ی عیطب زیغرا ی برا یی فلسفه جا  نیدر ا  (166
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 دادن به متعلم و به جامعه باشد.    ی رشد فکر د یهدف با دنبال شود؟  د یبا یدر آموزش و پرورش چه هدف   (167

 صحیح در آیه شریفه »قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا« کدام دو معنی به ترتیب برای کلمه رب  (168

 است؟
 خدا -خدا 

 هم اصالت فرد محفوظ است و هم اصالت اجتماع.  درست است؟   نهیکدام گز ، یاسالم ت یدر بحث ترب  (169

در بخش »مرحبا بقوم قضو الجهاد االصغر و بقی علیهم الجهاد االکبر« منظور پیامبر اکرم از جهاد اکبر،    (170

 چه بوده است؟
 با نفس که مهمترین جهاد استجهاد 

 تشویق و نشاط -ترس و ارعاب در تربیت کودک کدام عامل بازدارنده و کدام عامل رشد دهنده می باشد؟  (171

 داشته باشد   ییجو قتی روح حق ........................ یعن یداد  ی به متعلم روح علم د یبا تیو ترب  میدر تعل  (172

 بر اساس فطرت و وجدان انجام گردد.  شود؟  یمحسوب م  یاخالق ی چه کار ، یدر تفکّر اسالم  (173
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 است؟ نادرست کدام مورد "انسان یک ملک حیوانی نباتی جمادی است  "در جمله   (174
به این معناست که هم ملک است هم حیوان و هم  

 نبات

 ی ثی، عارفانه ، حد  لسوفانه یف م؟ ی چند نوع اخالق دار یجوامع اسالمدر   (175

»خُِذ الحَقَّ مِن أهلِ الباطلِ وَ التَأخُِذ الباطلَ مِن أهلِ الحَقِّ« به کدام مورد اشاره شده   ف یشر ثیدر حد   (176

 است؟

  ی سخن و توجه به محتوا  ۀ ند یالف( توجه نکردن به گو

 آن

 .ستیآن قدر کم است، که قابل اعتنا ن در دستورات اسالمی تکلیف زیان های »معتٌد به« چگونه مشخص شده است؟   (177

 الف( مقابل عقل  ست؟یبِکُلِّ ما َسمِعَ« مقصود از »جهل« چ حَدِّثَیُبِال مَرءِ جَه الً أن    ی »کَف ف یشر تیدر روا  (178

 الف( جدا کردن خوب و خالص از بد و ناخالص  در زبان عربی »انتقاد« به چه معنا است؟   (179

 تعاون  در فلسفه داروین حس.......... به عنوان یک حس اصیل وجود ندارد   (180

 موعظه  را شرط آن قرار داده است؟ "احسن "خداوند سبحان صفت یتیترب  وه یدر کدام ش   (181

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



 



 

 اقراء باسم ربک الذی خلق  در کدام گزینه هم به تعلیم و هم به تربیت اشاره شده است؟  (182

 مکتب دهد؟  می رشد  را خود  ،فکر گیرد  می  در کدام مورد ،گذشته از نتیجه ای که انسان  (183

 الف( غنا و موسیقی  معینی وجود ندارد؟ در کدام یک از هنرها حدود روشن و   (184

 با هواپرستان  ینیهمنش از انسان هاست؟ یچه رفتار ی  جهینت مان« ی)ع( »مِنساۀٌ لِال نیرالمؤمنیدر کالم ام  (185

 اقراء باسم ربک الذی خلق  در کدام گزینه هم به تعلیم و هم به تربیت اشاره شده است؟  (186

 سوم در کدام مرحله قرار دارد؟  "جمع آوری اطالعات  "در مراحل فعالیت عقالنی   (187

 بر پایه اصول و روش های آزادمنشانه استوار شود  پرورش اخالقی باید ... در مورد اصول ›› تربیت اخالقی‹‹ کدام گزینه نامربوط است ؟   (188

 در مورد تربیت انسان کدام گزینه نادرست است؟  (189
  می – باشد  صحیح اگر – همه انسانها را با یک روش  

 نمود  تربیت  توان
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 است؟ حی.......صح نهیاز گز ریها غ نهیدر مورد موعظه همه گز  (190
درجه اول باید بر کنار از حضور جمع  پند و اندرز ، در  

 .باشد 

 این دو اصالت نسبی و ریشه در فطرت دارند  در موضوع اصالت فرد و جمع نظر تعلیم و تربیت اسالمی اینست که :   (191

 دلیل جویی  در نظام تربیت اسالمی، کدام یک از موارد زیر از عوامل پرورش اندیشه به شمار می آید؟  (192

اطر خدا و بهتر از آن تکبّر ... در  تواضع ... در مقابل ... به خ کوستیدر نهج البالغه آمده است: چقدر ن  (193

 .مقابل ... به حکم اتکا به حق 
 اغنیا - فقرا/ فقرا-اغنیا

 خصال النساء شرار خصال الرجال  ار ی: خ م یالبالغه داردر نهج   (194
  ن یزنان همان بدتر یها  یخصلت ها و خو  نیبهتر

 مردان است. یخصلت ها

صفات هستند( ذکر   نیمردان بدتر یزنان )که برا  ی صفات برا نیدر نهج البالغه کدام صفت را جزو بهتر  (195

 نکرده است؟ 
 الجُبنُ )ترس( 

صفات برای زنان )که برای مردان بدترین صفات هستند( ذکر  در نهج البالغه کدام صفت را جزو بهترین   (196

 نکرده است؟ 
 الحَیا )حیا( 
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 جبان و  ترسو  –  لیبخ -متکبر خلق ها را داشته باشد.  نیا د یزن است و زن با ی خلق و خو نی: بهتر د یگو ی در نهج البالغه م  (197

 مناسب تر است؟ تیمحور ترب  یبرا  نهیانسان، کدام گز ی در هفت ساله دوم زندگ  (198
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   (199

 است؟ نهیدرکدام زم شتریعمر ب
 یو اجتماع یاس یس  تیترب

 سه مرحله است که شامل: ایعلم سه قطعه   ی عنیثالثه اشبار  یکه: العلم عل   میدار  یثیدرحد   (200
پایین می آید و کوچک   -تکبر به انسان دست می دهد 

 نسبت به آنچه باید بداند هیچ نمی داند  -می شود 

 عادت به امری نکوهیده است درمکتب کانت وروسو انجام دادن کاری از روی ...................   (201

 کمالی برای یکقوه از قوه های انسان باشد  دالیلی که یک چیز ارزش پیدا می کند چیست؟   (202

203)  
آسمان پر   ی کیشود:  یوقت اعجابش به آن کم نم  چیو ه زد یانگ  یاست که اعجاب انسان را بر م  زی دو چ

  ی قبر چه کس ی جمله رو نیکه در درون ما قرار دارد ا ی وجدان گریسر ما قرار دارد و د  یکه باال  یستاره ا

 نوشته شده است؟

 کانت
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  هفت سالگی تا حدود سی سالگی .دوره شکوفا شدن روح از نظر انواع استعدادها بین چه سالهایی از عمر انسان می باشد   (204

 الف( حقیقت را آن گونه که هست، کشف کند. روح علمی داشتن یعنی ... .   (205

 طلبی محض الف( حقیقت اى است؟ علمى داشتن مستلزم چه روحیه روح   (206

 عزت روش ابراز توانایی ها از کدام مبنای تربیتی برمی خیزد؟   (207

 الف( عادات انفعالی  سیگار کشیدن جزء کدام دسته از عادات است؟   (208

 انفعالی  .د یآ  یجزو کدام عادات به حساب م دنیکش گاریس   (209

 الف( عادات فعلی  ها است؟عادتشجاعت جزء کدام دسته   (210

 احیای ارزش های اصیل اسالمی  شرط الزم برای حاکمیت اسالم در جامعه ما کدام است؟   (211
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 اثر عملی آن در رفتار واعظ مشهود باشد  شرط الزم و کافی برای تأثیر موعظه و پند و اندرز در متعلم این است که .....  (212

 همه موارد  استعداد است؟شکوفا شدن روح شامل کدام    (213

 انتخاب و پیروی از بهترین سخن پس از نقّادی  سوره زمر چیست؟ 18طبق روایت امام موسی کاظم )ع(، منظور از عبارت »فَیَتَّبِعُونَ احسَنَهُ« در آیه   (214

از احساسات انجام دهد ولو احساسات نوع   یناش  یمکتب معتقدند که اساساً اگر انسان کار نیطرفداران ا  (215

 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  (216

 .... هستند که در آن یعادات ، یعادات انفعال  (217
شود و در انسان   ی انجام م یرونیعامل ب ر یتحت تأث

 .د کن  ی انس با آن عادت م جادیا

است که   یارتباط ندارد ول عادات .......................... عادات ی است که به عامل خارج یعادات.....................عادات  (218

 است.  یرونی عامل ب ک ی ریانسان تحت تاث 
 انفعالی  - فعلی 
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 دارند؟ ای با یکدیگر عادت و تربیت چه رابطه   (219
الف( عادت، ساختن و تربیت، پرورش و رشد استعداد  

 است. 

 روح حقیقت جویی  ..  یعن ی یتوام باشد با عملش . منظور از روح علم ی است که روح علم ی آن کس ی عالم واقع  (220

 عناوین ثانویه  علما داشتن صفت دیگری غیر از صفت اولیه را جزو کدام عناوین قرار می دهند؟   (221

 الف( علم مطبوع  شود؟ سرشت انسان سرچشمه گرفته و فرد آن را از دیگری نیاموخته است، چه نامیده می علمی که از   (222

 سال هفتم  عمره القضاء در کدام سال هجری اتفاق افتاد؟   (223

 علم مطبوع  .ند ی گو یشود را ....................م یکه در اثر قوه ابتکار شخص حادث م یعمل  (224

 الف و ب  در لغت عرب به چه معناست؟  "فعیل  "فاعل بر وزن    (225

جز جنبه   یمنظور   چیمجرد و منزه باشد و ه ی و شرط و غرض د یاست که از هر ق  یفعل  یفعل اخالق   (226

 ست؟ یاز ک هی نظر  نیانجام دهد ا فه ی از انجام آن در کار نباشدو انسان آن را فقط به حکم وظ ی فیتکل
 کانت
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 راسل .است یعقل فرد  ی عنی یاریبوده و اساسش بر هوش  یفلسفه ضد اخالق ک ی شانیفلسفه ا  (227

 مبارزه با موانع رشد و کمال انسان ها عبارت است از ......  ی فلسفه جهاد در فرهنگ اله  (228

 مبارزه با موانع رشد و کمال انسان ها فلسفه جهاد در فرهنگ الهی عبارتست از .....   (229

 الف( سبب خفّت و اسقاط عقل می شود  چیست؟قدر مسلّم در حرمت غَنا   (230

 عاقله دانستند.  یقدما جوهر روح انسان را قوّه .... م  (231

 قرار داد حدیبیه چگونه بسته شد؟  (232
  امبریبه داخل مکه شد و پ امبر یکفار مانع ورود پ

 شرط که بعدا برگردند و برگشتند.    نیبرگشت به ا

 ی وجدان اخالق ( به کدام مکتب اشاره دارد؟  های) فالهمها فجورها و تقو م یقرآن کر  (233

 کثرۀ الذنوب  قلب، بیشتر در اثر ارتکاب کدام رذیلت حاصل می شود؟ قساوت   (234
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 همه موارد  کارازنظر اسالم چه اهمیتی دارد؟   (235

عَنِ المُنکَرِ«   نهَونَیَ بِالمَعروُف وَ  أمُروُنیبَعضٍ  ُاءیِ»...بَعضُهم أول  ی قرآن ه ی را در خصوص آ نه ی گز ن یکامل تر  (236

 .د ییانتخاب نما

  ی از منکر م یکه امر به معروف و نه گرند یدوستان همد 

 کنند.  

 روسو  کتاب امیل اثر کیست؟   (237

 های اجتماعی داللت دارد؟ کدام آیه بر ترک عادت   (238

 ما  نَتَّبِعُ  بَل  قالُوا  اللَّهُ  أَن زَلَ  ما اتَّبِعُوا لَهُمُ  قیلَ  إِذا وَ ﴿الف( 

أَل فَی نا عَلَی هِ آباءَنا أَ وَ لَو  کانَ آباؤُهُم  ال یَع قِلُونَ َشی ئاً وَ ال  

 ﴾یَه تَُدونَ

 کدام آیه بیانگر لزوم همراهی عقل و علم است؟   (239
وَ تِل کَ ال أَم ثالُ نَض رِبُها لِلنَّاِس وَ ما یَع قِلُها إاِلَّ  ﴿الف( 

 ﴾ال عالِمُونَ

  وَ  اللَّهُ هَداهُمُ الَِّذینَ أُو لئِکَ أَح سَنَهُ فَیَتَّبِعُونَ   ال قَو لَ  یَس تَمِعُونَ  الَِّذینَ*  عِبادِ فَبَشِّر  ﴿کدام بخش از آیات    (240

 کردن است؟ ارزیابی  و  نقادی مؤید  ﴾ال أَل بابِ أُو لُوا هُم   أُو لئِکَ
 ب( الَّذینَ یَس تَمِعُونَ ال قَو لَ 

 فعلی که انسان از روی غریزه انجام دهد  نشده است ؟  انیدرست ب یدر باب فعل اخالق کدام جمله   (241
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 کدام جمله مفهوم تربیت را بیان میکند؟   (242
تربیت پرورش استعداد درونی بالقوه یک شی موجود  

 می باشد 

 ج( یونانی  جسم موافق است؟  فیکدام روش با تضع  (243

 تعصب  نفرت و به طور کلی برخوردی است غیر منطقی با امور؟ کدام صفت آمیزه ای است از جهل و تمایل و   (244

 عبادت برای ترس از جهنم  کدام عبادت ، عبادت بردگان است؟  (245

 وَ ال مُرُوَّۀ لِمَن ال عَقلَ لَهُ  کدام عبارت در حدیث معروف »عقل و جهل« آمده است؟  (246

 معرفۀ اهلل  ب عینی است؟کدام علم در اسالم واج  (247

 الف( علمی که مقدمه ایمان یا از شرایط ایمان است. کدام علم واجب عینی است؟  (248

 باشد.الف( ترس می تواند عامل رشددهندۀ روح انسان  کدام گزاره درست نیست؟   (249
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 حفظ کردن  ؟نیست کدام گزینه از اهداف آموزش و پرورش در بعد رشد فکری متعلم  (250

 کدام گزینه از دالیل نفی ایرادهای کانت و دیگران به عادت فعلی نیست؟   (251
الف( عادت همیشه امر خوبی است و باید عوامل منفی  

 آن را زدود. 

»إنَّ هِذهِ ال قُلوبَ تَمَلُّ کَما تَمَلُّ ال أبدانُ فَاب تَغوا لَها طَرائِفَ   تیروا نیاز ا یبرداشت درست نه ی کدام گز  (252

 ال حِکمَۀِ« است؟

الف( دل انسان همانند جسمش نیازمند استراحت  

 است. 

  اطلبوالعلم ولو باصین .کدام گزینه به اهتمام مسلمین به طلب علم داللت دارد   (253

 اطلبوا العلم من المهد الی اللحد  تربیت اسالمی داللت دارد؟ کدام گزینه به مستمر بودن تعلیم و   (254

 ساختن و سالم نگه داشتن جسم رومند ین پرورش جسم از نظر اسالم اشاره دارد؟  ی به معنا نه ی کدام گز  (255

 در اسالم است؟ ی ضرورت نظام آموزش  ۀکنند ان یب نه ی کدام گز  (256
الف( اسالم به فرد و اجتماع اصالت داده و برای اصالح  

 آنها نیازمند نظام آموزشی است.

 الف( رکود فکری  اساتید مختلف است؟ کدام گزینه پیامد استادزدگی و حضور مداوم در جلسات   (257
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 کدام گزینه تعریف »عادت فعلی« است؟   (258
الف( انسان بدون اثرپذیری از عامل بیرونی و بر اثر  

 دهد.تکرار و تمرین؛ کاری را بهتر انجام می 

 .است زیفراگرفتن آن فقط از مسلمان جا باشد؟ ینم ح یاسالم صح دگاهیدر خصوص »حکمت« از د نه ی کدام گز  (259

 کدام گزینه درباره عادت درست است؟  (260
ه کاری بیشتر عادت کند، آن کار به یک  هر چه انسان ب

 می شود. عمل غیرارادی نزدیک 

 ها انفعالی در هر حال بد هستند.الف( عادت درست است؟  نه ی کدام گز  (261

 ها.تربیت یعنی ساختن انسانب(  درست است؟  نه ی کدام گز  (262

 درست است؟  نه ی کدام گز  (263
ج( بعضی مکاتب نیازمند نظام آموزشی خاص خود  

 هستند.

 درست است؟  نه ی کدام گز  (264
پروری به معنای درست آن در اسالم ممدوح  الف( تن

 است. 

 الف( فعل اخالقی یک معیار مورد قبول همگان دارد.  کدام گزینه درست نیست؟   (265
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 باید پیرو سرشت و طبیعت باشد الف( تربیت  گزینه درست نیست؟ کدام   (266

 الف( نوآوری در فروغ با حفظ اصول  کدام گزینه معنای درست اجتهاد است؟  (267

 است. خدا و ماوراءالطبیعه ملهِم،  کدام گزینه نظر هگل در خصوص روح زمان و الهامات به شمار نمی آید؟  (268

 عفت .باشد  یما انسان ها نم  یکدام مورد از عادات فعل  (269

 قیاس  کدام مورد در مکتب اهل بیت علیهم السالم رد شده است؟  (270

 کدام مورد درست تر است ؟   (271
   ی ارزش ها ی ول  ستیمختص انسان ن  یماد  یارزش ها

 مختص انسان است .  ی معنو

 الف( برنامه ریزی کالن و دراز مدت کدام وظیفه را می توان در ارتباط با تعلیم و تربیت به معناب خاص آن از وظایف دولت اسالمی دانست؟   (272

 سقراط  کدام یک از اندیشمندان معتقد به دو نوع غریزه )فردی ونوعی(بود؟   (273
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انسان دوستی کدام یک از گزینه های ذیل جزو دگردوستی طبیعی محسوب نمی شود؟   (274

مکتب قدما مطلق بودن اخالق ندارد؟  اعتقاد به  ریاز مکاتب ز ک یکدام   (275

. ندازدیخدا ب ادیشمار را به   دنشیکه د یکس نشده است؟ هی مجالست توص ی )ع( برا یسیاز طرف حضرت ع ل یاز موارد ذ ک یکدام (276

موارد الف و ب عینی است ؟ کدام یک از نظر استاد مطهری واجب   (277

که عرفا متصوفه مروج آن هستند   یاخالقکدام یک تعریفی از اخالق عارفانه است ؟   (278

الف( صنعتگری کدام یک، از استعدادهای فطری انسان نیست؟   (279

خود دوستی .گردد  یمحسوب نم ی فعل اخالق اریدر باب مع  اتیاز نظر کیکدام  (280

کانتارد د وجود  انسان در اخالقی  وجدان  اینکه به  کدامیک شدیدا معتقد است  (281
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 معرفت خدا  )ع( کدام است؟  یاز نظر عل د یکمال توح  (282

 وجود الگو  کدام مورد در تربیت نقش مهمی ایفا می کند؟   (283

قلب متربی می شود و او را به سوی خوبی ها سوق می   رقت کدام یک از روشهای تربیت اسالمی ، موجب   (284

 دهد؟
 روش موعظه 

285)  
 گر بپذیریم که »تغییر و تربیت انسان از درون آغاز می شود و در بیرون نمود می ابد که در 

 کدام گروه را پذیرفته قلمرو طبیعت فرد و برخاسته از درون مایه های فطرت اوست« طرز تفکر 

 ایم؟

 همه موارد 

 شجاعت  .شرطش ... است نیاول  ، ی: هر دفاعد ییدرست را انتخاب نما ی  نه یگز  (286

گسترش سعه وجودی انسان و ظرفیت او برای بهره مندی بیشتر از الطاف و مراحم خداوندی در گروه    (287

 تحقق کدام هدف تربیتی است؟
 تعلیم حکمت 

 الف( تعلیم و تعلم  مایه ی اصلی تفکر چیست؟   (288
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 عقل ست؟یاز چ تیاز کثرت«، نشانگر حما یرویو مّذمت » پ « یی مبارزه قرآن با »سنّت گرا  (289

 فراگیرنده  معناستمتعلم به چه    (290

 اخالق عارفانه  محور کدام نوع اخالق در جوامع اسالمی، مبارزه با نفس بوده است؟   (291

 تقوی  دارد؟  ی هم خوان یتیمرحله اعتال با کدام مرحله ترب  (292

 نفس به چه معناست؟  تیمشارطه، معاتبه و معاقبه در ترب  (293
خودش  -خودش را مالمت کند  -ببندد مانیبا خودش پ

 را مجازات کند 

 »فاذکرونی اذکرکم«  مصراع »خوشا آنانکه اهلل یارشون بی« اشاره دارد به :   (294

 تعاون  -تنازع   .گردد  ی حس ...... اصالت دارد و حس ..........به تبع آن حاصل م زم ینی دارو  هی مطابق نظر  (295

معنای روایت »مَثَلُ المُؤمِنینَ فِی تَوادُدِهِم وَ تَراحُمِهِم وَ تَعاطُفِهِم مَثَلُ الجَسَِد ...« در کدام بیت ذیل آمده    (296

 است؟

که در آفرینش ز یک   - بنی آدم اعضای یک پیکرند 

 گوهرند 
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 حکمت گمشده مومن است "الحکمه ضاله المومن  "باشد  یم  نه یکدام گز   ری ز ثیحد  یمعن  (297

 کند  کی انسان را به خدا نزد که .....  یعبارت است ازعمل یاسالم تی در اخالق و ترب لت یفض اریمع  (298

 جو الف( حمایت خداوند از افراد حقیقت چیست؟ ﴾ ال مُح سِنینَ لَمَعَ  اللَّهَ  إِنَّ وَ  ُسبُلَنا لَنَه ِدیَنَّهُم  فینا جاهَُدوا الَّذینَ وَ ﴿مفهوم آیۀ   (299

 پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد  اسالم سازگار است؟  یتیبا نظرات ترب ت،یمفهوم کدام ب  (300

 عبارت است از تحقق آمال  ت یمالک موفق اسالم ناسازگاراست؟ ی تینظام ترب یها  یژگیبا و نهیمفهوم کدام گز  (301

 پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد  مفهوم کدام بیت ، با نظرات تربیتی اسالم سازگار است؟   (302

 کسی آن درود عاقبت کار که کشت هر  مفهوم کدام گزینه به مفهوم آیه شریفه »کل نفس بما کسب رهینۀ« نزدیک است؟  (303

 ست؟ یمقصود از »اَلتَّکبُّرُ مَعَ المُتَکَبِّرِ عِبادَۀٌ« چ  (304
  گریدر مقابل انسان متکبّر، رفتارت متکبّرانه باشد تا د 

 تکبّر نداشته باشد.
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 مقصود از »اَلتَّکبُّرُ مَعَ المُتَکَبِّرِ عِبادَۀٌ« چیست؟   (305
متکبّرانه   ی با شما متکبّرانه رفتار نمود، طور ی اگر کس

 .شود قیکه تشو د یعمل کن

مقصود از دل در کالم امام علی چیست؟)همین طور که تن انسان خسته می شود واحتیاج به استراحت    (306

 دارد ،دل انسان نیز گاهی خسته می شود وبه استراحت نیاز دارد.( 
 روح انسان

 موارد الف و ب  مقصود از روح علمی چیست؟   (307

 سنت را قبول داشت؟ ل یذ  یها نه یاز گز ک یکدام  ی استرآباد ن یمال ام  (308

 صاحب مراتب و درجات  "است  ی جماد ینبات یوانیملک ح ک یانسان  ":   ستیجمله چ نیمنظور از ا  (309

 راه شناس باشید  منظور از این حدیث چیست؟)التستو حشوا فی طریق اهدی لقله اهله(   (310

 پیروی از عقل وعلم ویقین  منظور از این حدیث چیست؟وان تطع اکثر من فی االرض یضلوک عن سبیل اهلل   (311

 عقول مردم  طن چیست؟منظور از حجّت با  (312
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 اعجاب انگیز وخوشحال کننده حکمتهای طرفه وطریف چیست؟ منظور از   (313

 الف( داشتن قدرت استنباط  رود، چیست؟ منظور از عقل و تعقل، آنجا که این تعبیر در برابر علم و تعلّم به کار مى    (314

 ایمان به خداتقویت بنیان خانواده بر اساس  موثر ترین عامل در تحکیم روابط برادری بین مسلمانان کدام است؟  (315

 ال ادری  موضع انسان واقعی در جایی که موضوعی را نمی داند، چیست؟  (316

 مجمل موضوعاتی که حدودش مفهوم ومشخص نیست چه می نامند؟  (317

 الف( نداشتن غرور  ترین نشانۀ روح علمی داشتن چیست؟مهم  (318

 ایمان قلبی به خدا داشتن مهمترین شرط برای بهره مندی از هدایت تشریعی الهی عبارتست از ....   (319

 الف( برخی افراد که عالم هستند روح علمی هم دارند. ای برقرار است؟رابطه میان »عالم بودن« و »روح علمی داشتن« چه    (320
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 ی خمود - حرص -عفت است؟ کدام  ترتیب  به  شهریه، قوه  در  نتیجه اعتدال ، افراط و تفریط   (321

 الف( شراب و قمار  شود با کدام یک از محرّمات شباهت دارد؟ نتیجه ای که از »غَنا« حاصل می   (322

 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    (323

 عبارتند از:  ب یبه ترت یفعل اخالق ار یدر باب مع اتینظر  (324
  – الهام وجدان  - افعال یحسن و قبح ذات -  ی دگر دوست

 خدا ی رضا - یاکتساب دوستی  دگر 

  :معیار فعل اخالقی به ترتیب عبارتند از نظریات در باب   (325
  – الهام وجدان  - حسن و قبح ذاتی افعال - دگر دوستی 

 خدا رضای  - اکتسابی دوستی  دگر 

 کانت .باشد  یم شمند یاند  نیالهام وجدان متعلق به ا ه ینظر  (326

 راسل  -مادی گرایان   .غالب ........ است و ........... هم طرفدار آن است ه ی نظر ش،یعقل دوراند  ه ینظر  (327

 الف( آزادی اخالقی  انجامد؟نظریۀ نفی مطلق عادت به چه چیزی می   (328
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 کفایی  .ند یگو ی ........ م یرا واجب ها ردیپذ   ی کار صورت م  میکه در جامعه براساس تقس ییواجب ها  (329

 الف( کفایی  تقسیم کار صورت گیرد، چه نام دارد؟ اجبی که باید بر اساس و  (330

 انسان واژه ساختن در مورد کدامیک از موارد زیر صادق است؟   (331

 غربال کردن  ست؟ یشنود، چ یانسان عاقل در برابر آنچه م  کی واکنش   (332

وقتی یک مسئله جدید که انسان هیچ سابقه ذهنی ندارد ودر هیچ کتابی مطرح نشده فورا بتواند اصول را    (333

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

 قرب الهی  هدف غایی تعلیم و تربیت اسالمی رسیدن به کدام است؟  (334

 قرب الهی  هدف نهایی در مسیر کمال معنوی انسان کدام است؟   (335

 الف( عادات فعلی  ها است؟هنرها و فنون جزء کدام دسته از عادت  (336
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 مستمر و همگان است؟  یامر  یاسالم ت یو ترب م یدر تعل  ریادگی  (337

 تمییز و جدا کردن  .یکی از بارزترین صفات عقل برای انسان همین .......................است  (338
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...... آن است که انسان تحت تاثیر یک عامل خارجی قرار نمی گیرد بلکه کاری را در اثر   (333

 تکرار و ممارست بهتر انجام می دهد . 
 عادات انفعالی

 :اخالق تعادل یعنی  (343
که ناشی از حکومت مطلق عقل بر  اخالقی

 بدن با

 حدیثی .............. است اخالقاخالقی که با نقل و نشر اخبار و احادیث در میان مردم به وجود آید.   (343

 عدالت از دیدگاه اخالقیون ریشه همه اخالق ها کدام مورد زیر است ؟  (343

ان گرتاث یر قضاوت و تشخیص دیت از دیدگاه استاد شهید مطهری چنانچه کسی هرگز تح  (343

 نسبت به خودش قرار نگیرد کدام تربیت را پذیرفته است؟
 عقالنیتربیت 

 همه موارد صحیح است نهج البالغه در چه زمانی عبادت اثر نیک ندارد؟ 304از دیدگاه امام علی )ع ( در حکمت   (344

 از دیدگاه امام علی )ع ( علم مطبوع کدام است؟  (343
و سرشت انسان سرچشمه  علمی که از طبیعت

 . می گیرد
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 بخل –ترس  –تکبر  از دیدگاه امام علی کدام خصلت برای زنان بهترین و برای مردان بدترین است؟  (343

 نباید نسبی باشد؟ اخالقاز دیدگاه شهید مطهری چرا   (343
و یکنواخت برای زیرا نمی توانیم اصول ثابت 

 یمتربیت پیشنهاد کن

از دیدگاه شهید مطهری کدام یک از موارد زیر برای اخالق بشری به عنوان پشتوانه ضروری   (343

 است؟
 دین

 از دیدگاه شهید مطهری کلمه یزکیهم چگونه تعریف می شود ؟  (343
بیشتر به پرورش می خورد و مربوط به 

 تربیت است .

 همه موارد ؟ از دیدگاه فالسفه انسان باید به دنبال کدام یک از لذات زیر باشد  (333

 کسی که دنبال قدرت و نیرو باشد چه )فیلسوف غربی( انسان سعادتمند چه کسی است؟از دیدگاه نی  (333

 کسی که دنبال قدرت و نیرو باشد . از دیدگاه نیچه فیلسوف غربی انسان سعادتمند چه کسی است ؟  (333
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 .همه موارد صحیح است  از ذیذگاه شهید مطهری نقد کالم به چه معناست ؟  (333

 یشجاعت و نیرومند از شروط امر به معروف و نهی از منکر است  (334

 توانایی و قدرتمند بودن از شروط امر به معروف و نهی از منکر چیست ؟  (333

 :از نظر استاد شهید مطهری روح علمی یعنی  (333
روح حقی قت جو یی و روح بی غرضی و 

 روح خالی از جمود و غرور

کدام  «ِاّیاَک َنعُبُد َو ِاّیاَک َنسَتعیَن ِاهدنا الّصراَط المسَتقیمَ »مبارک از نظر استاد مطهری از آیه   (333

 کلمات مشهود است؟
 همه موارد

 یانو به وسیله ب امبراناز طریق پی ی خودش را به اتمام رسانده است؟ن جعفر )ع ( خداوند چگونه حجتهااز نظر امام موسی ب  (333

دارای چهار استعداد است این چهار استعداد به ترتیب از نظر دانشمندان د ینی روح بشر   (333

 عبارت است از
 نی /هنری و ذوقی/دی اخالقیعقلی،/ 
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 از نظر عالمه طباطبایی بیان این که : انسان یک موجود استخدام کراست . یعنی چه ؟  (333
به هر موجودی چشم ابزار و وسیله نگاه می 

 کند .

 روح زمان به پیش می برد ؟ از نظر هگل کدام عامل همیشه جامعه را  (333

 اخالق از نظر یونانی ها معیار حقیقت کدام گزینه می باشد ؟  (333

 انسان از نظر یونانی ها معیار حقیقت کدام گزینه می باشد؟  (333

 روح زمان کدام عامل همیشه جامعه را به پ یش می برد؟« هگل»ازنظر   (334

کردن روح باشد. در این عبارت کدام کلمات باید اساس ......................... با ید بر شکوفا   (333

 قرار گیرد؟
 تربیت در انسان

 نیدی استغفار و توبه انسان در قالب کدام استعداد می باشد  (333
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 پرستی مبارزه با بت به چه دلیل مجسمه سازی را منع کرده است اسالم  (333

333)  

 اشعار زیر در مثنوی معنوی موالنا داللت بر کدام مورد زیر دارد؟

این هوا پرحرص و حالی بین بود                     عقل را اندیشه یوم الدین »            

 «بود

هرکه آخر بین بود او مومن است                    هرکه آخور بین بود او بیدن »            

 «است

 آخربینی

 

شخصیت انسان کدام اولین مرحله خروج انسان از خود طب یعی فرد و توسعه پی دا کردن   (333

 است؟
 ازدواج
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333)  

 بر روی سنگ قبرکدام یک از افراد زیر نوشته شده است؟  جمالتاین 

سان اعجابش به آن کم نمی دو چیز است که اعجاب انسان را بر می انگیزد و هیچ وقت ان

ی سرما قرار دارد و دیگری وجدانی که در درون ما قرار شود : یکی آسمان پرستاره که بال

 دارد

 کانت

 این جمله از کدام فیلسوف می باشد؟  (333

 «هوشیاری، عمل هوشیارانه نیست بلکه زیبائی و تناسب میان عوامل خلقی فرد است»

 افالطون

333)  

 "این جمله معروف امام علی علیه السالم به کدام یک از سرداران و یاران باوفا یش بود 

مانند تو هستند پس نسبت به آنان دارنده مردم مصر یا باتو برادر دی نی اند یا در آفرینش  

 "خوب نباش

 مالک اشتر نخعی

 پیامبر اکرم است باالتریت المومن خیر من عمله ) نیت مومن از عملش این حدیث از کیست ؟ ن  (333
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این حدیث از کیست: )کفی بالمرء جهال ان یحدث بکل ما سمع ( برای جهالت انسان همین   (334

 )خوش باوری )کندبس که هر چه می شنود نقل 
 ) پیامبر اکرم )ص

آیه مبارکه تلک االمثال نضر بها للناس و ما یعقل ما اال العالمون داللت بر کدام یک از موارد   (333

 زیر دارد ؟
 عقل و علم با یکدیگر توام شده اند .

 پرورش استعداد از دیدگاه شهید مطهری کدام است؟« تعلیم و تربیت»بحث اصلی   (333

 همه ی موارد کدام یک از اقسام لذات است؟ فالسفهبر اساس نظر   (333

 خرس مابانه برتراندراسل تربیت های مبنی بر ترس و ارعاب را به کدام نوع زیر تعبیر می کند ؟  (333

بهترین دوران برای شکوفا شدن روح از نظر انواع استعداد ها برای انسان چه دورانی است   (333

 ؟
 سالگی 40تا  7
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 اعتقادات مذهبی کدام عامل زیر است؟ پشتوانه مبانی اخالقی  (333

 تعریف فعل اخالقی کدام است؟  (333
فعلی که انگیزه اش دگرخواهی باشد نه 

 خودخواهی

 تفاوت گروه اشاعره با معتزله کدام است؟  (333

معتزله برای درک همه مسائل خود به عقل 

رجوع می کند اما اشاعره طرفدار تعبد و 

 تسلیم محض است

علمان، العقل عقالن ( علم دو علم است : یک ی علم شنیده شده یعنی فرا گرفته جمله ) العلم   (333

 شده از خارج و دیگر علم مطبوع از کیست ؟
 ) حضرت علی )ع

 مجسمه سازی منع شده است اسالمچرا در   (334
 با بتمنع اسالم به خاطر مسئله مبارزه 

 پرستی است

 باشد؟چرا عادت نمی تواند مالک انسانیت و ایمان   (333
زیرا عادت ارزش اخالقی یک کار را از میان 

 می برد

 ع(( امام سجاد ست؟از کی« ه نفس او برایش بزرگوار بود دنیا در نظرش کوچک می شودهر ک»حدیث   (333
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333) 
حدیث زیر از کدام شخص می باشد ؟

برای جهالت انسان همین بس که هر چه می شنود نقل کند . 

حضرت محمد ) ص (

333) 
از کدام ائمه اطهار می باشد ؟حدیث شریف 

نیت مومن از عملش بهتر است .

پیامبر اسالم ) ص (

السالمیه امام علی علمی باشد السالمحدیث" العلم علمان علم مسموع " از کدام یک از ائمه اطهار علیه  (333

333) 
کشیدن و خداوند در این آیه مبارکه ال یحب هللا الجهر بالسوء من القول اال من ظلم فریاد 

 بدگویی کردن را دوست نمی دارد مگر در مورد :
مظلوم

بدنی -مالی  خمس دادن و روزه گرفتن از کدام عبادات است ؟  (333

تر بوده است؟ استداللییعی چرا عقل ش اسالمیدر ادوار   (333
یعه هستند که مردم سرمنشاء ا ین امر ائمه ش

 درا بیشتر دعوت به تعقل و تفکر می کردن
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تذکرروح عبادت ..... است . در اسالم (333

مبارزه با خودپرستی و خودخواهیدر اکثر مکتب های اخالقی دنیا معیار اخالق چه چیزی می باشد ؟(334

قلمدر آیات قرآن کدام مورد مظهر سواد و نوشتن است؟(333

333) 
ز ادر آیه مبارکه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدیهم هللا در مورد یکی 

 بارزترین صفات عقل برای انسان توضیح می دهد آن صفت کدام است ؟
تقاوت و تمییز قرار دادن

333) 
در جنبه اجتماعی شخصیت آدمی یکی از جریان های جمعی عبارتست از سازگاری اجتماعی، 

 کدام گزی نه از لوازم سازگاری اجتماعی محسوب نمی شود؟
تسلیم در برابر جمع و تأیید وضع موجود

برای ساختن و طرح ریزی یک جامعه سالم به کدام اصل باید دقت کرد؟ اسالمیدر حکومت   (333
ید الت اجتماع و هم به اصالت فرد باهم به اص

 دقت کرد

در چه زمانی احسان به کافر حرام می شود؟ اسالمدر دین   (333
و مسلمین  اسالمزمانی که مستلزم تضعیف 

 می باشد
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 عقول مردم –انبیاء  حجت ظاهر و حجت باطن کدام است؟ در روایات اسالمی منظور از  (433

 مقّفع عبدهللا را ترجمه کرد؟« کتاب منطق ارسطو»در زمان امام صادق )ع ( کدام یک از افراد زیر   (433

در محاصره اقتصادی مسلمانان در صدر اسالم کدام یک از زنان زیر در برابر دشمنان اسالم   (433

 از خود شجاعت نشان داد؟
 دختر عبدالمطلبصفیه 

برای ای جاد حرارت ا یمانی در انسان از کدام مورد زیر می توان استفاده  اسالمدر مکتب   (433

 کرد
 عبادت

 یم و تربیت هدف اصلی معلم کدام است؟در نظام تعل  (434
 استقاللنیروی فکری متعلم را پرورش و 

 .دهد

 دگر دوستی طبیعی دوست داشتن فرزند توسط مادر کدام دگر دوستی تلقی می شود؟  (433
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 دیدگاه اسالم در مورد شعر چه می باشد؟  (433

بطور کل اسالم با اشعار و شعرسرایی مخالفت 

نداشته اما با مواردی که جنبه تخدیری و فاسد 

 دارند موافق نمی باشد .

 اخالق متعادل طرفداران مکتب نظریه روح معتقد به کدام نوع اخالق می باشند ؟  (433

تاثیر یک عامل خارجی قرار نمی گیرد بلکه کاری را در اثر تکرار و  عادتی که انسان تحت  (433

 ممارست بهتر انجام می دهد کدام عادت است؟
 عادت فعلی

 کدام عبارت زیر است؟« واجب نفسی تهّیوی»عبارت   (433
واجبی که انسان را آماده می کند که کار 

 واجبی را انجام دهد

یال بافی تحکام باشد و به دور از هرگونه خاسعلمی که محتوی حق یقت، ودارای پا یه و   (433

 باشد چه نام دارد؟
 حکمت

 وجدان کانت در مکتب خودش برای کدام یک از موارد زیر ارزش فوق العاده قائل شده است .  (433
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وجدانکانت در مکتب خودش برای کدام یک از موارد زیر ارزش فوق العاده قائل شده است؟(433

ویل دورانتیک از افراد زیر است کتاب لذات فلسفه اثر کدام(433

استعداد دینیکدام استعداد در انسان باعث خضوع و خشوع او می شود؟(434

نهیلیسمکدام کمتب است که به هیچ اصل و ارزشی اعتقاد ندارد ؟(433

نیرومند ساختن و سالم نگه داشتن جسمکدام گزینه به معنای پرورش جسم از نظر اسالم اشاره دارد ؟(433

ملهم خدا و ماوراء الطبیعه است .کدام گزینه نظر هگل در خصوص روح زمان و الهامات به شمار نمی آید ؟ (433

433) 
اراده اخالقی اراده ای است که فقط فرمان عقل »اعتقاد داشتندکه: »کدام یک از افراد زیر 

«را می برد و ترک این صفات او را ناراحت نمی کند.
کانت –روسو 
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از ا ین ناشی می شود که انسان فکر دوراند یش  اخالق»از افراد زیر اعتقاد داشت  کدام یک  (433

 «داشته باشد
 راسل

 بیکن –ارسطو  کدام یک از افراد زیر اعتقاد داشتند انسان به حکم طبیعت اجتماعی او مدنی بالطبع است؟  (433

 کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟  (433

تقویت جسم به معنی نیرومند کردن و سالم 

نگاه داشتن جسم است که در اسالم به آن 

 دعوت شده است

پرورش جسم و تقویت قوا ی جسم  اسالمدر 

همه موارد مزموم ن یست بلکه ممدوح است 

 صحیح است

تربیت جسم برای انسان از نظر اسالم هدف 

نیست، مطلوب هست ولی نه به عنوان هدف، 

 عنوان وسیله و شرطبلکه به 

 کدام یک از جمالت زیر صحیح می باشد ؟  (433
با تربیت می توان استعدادهای درونی بالقوه 

 در یک شی را به فعلیت در آورد .
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زیر صحیح می باشد؟  جمالتکدام یک از   (433

برای بازداشتن روح کودک یا روح بزرگسال 

در اجتماع جلوگیری از برخی طغیانها ترس 

 است الزم

434) 
 سرچشمه می گیرد« الهام وجدان»از  اخالقیکدام یک از دانشمندان زیر اعتقاد داشت فعل 

: 
اخالقیمعیار 

عادات انفعالیکدام یک از عادات زیر ، انسان را اسیر خود می کند ؟ (433

433) 
کدام یک از علمای زیر پرورش در عقل و ارتباط آن را با تعلیم و تربیت اسالمی مبحث 

 داشتند ؟
و فیضغزالی 

شیخ انصاریبرای مسئله موسیقی به کار برده است« تعبیر َخّفت عقل»ی زیر کدام یک از فقها(433

داروینکدام یک از فالسفه زیر معتقد بود تعاون عنوان کاری است که ناشی از تنازع است؟(433
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 زهد کند؟کدام یک از کلمات زیر نوعی بی نیازی برا ی انسانی ایجاد می   (433

 متصوفه عارفانه بوند؟ اخالقکدام یک از گروه های زیر مرجع   (433

 تفکر باشد؟-کدام یک از موارد زیر بدون تعلیم و تربیت امکان پذیر نمی  (433

 معتزله کدامیک  از شاخه های مذهب اهل تسنن در اصول با شیعه همگام است ؟  (433

 ابوالهذیل عالف را مسلمان کرد ؟کدامیک از اشخاص بسیاری از زردشتی ها و ایرانیان   (433

پایه گذاری « اخباربین»کدامیک از شخصیت ها ی زیر نهضت تعقل و اجتهاد را در مقابل   (434

 کرد؟
 وحید بهبهانی

کسی که مغز او به منزله انباری است که یک سلسله معلومات در آن ریخته می شود چه   (433

 کسی است ؟
 متعلم

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir





بخلبا کدامیک از صفات زیر مترادف دانست؟را می توان « ُشحَّ َنفِسه»لغت (433

مجموعه دستورهای اسالم در چند بخش تقسیم شده است؟(433
احکام –اخالق  –اصول عقاید 

عارفانهمی باشد؟« مبارزه و مجاهده با نفس» اخالقمحور کدام (433

چی ست؟ اسالممراقبه از نظر (433
اگر کسی بخواهد خودش را  اسالماز نظر 

 تربیت کند

کدام مورد زیر است؟« نیواجب عی»منظور از علم (443
علمی که به عنوان یک اعتقاد بر هر مسلمانی 

 و واجب است الزم

ابتکارمنظوراز علم مطبوع از دی دگاه امام علی )ع (چ یست؟ (443

خاتمیت و جاودانگی آنمهمترین خصوصیت دین اسالم مسئله .... است . (443

کدام مورد زیر م ی باشد هدف اصلی در آموزش و پرورش باید(443
ایجادرشدفکری وقوه تجزیه و تحل یل به 

 متعلم
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444) 
هدف قرآن از خدمت به کسانی که اسیر تقلید و پیروی از آبا و گذشتگان هستند چه می باشد 

؟

بیداری افراد بر اساس مقیاس و تشخیص عقل 

و فکر

حمایت از عقلبوده است؟ید و سنت گرا یی چه رآن و پیامبران از مبارزه با تقلهدف ق(443

تمیر و جدا کردنیکی از بارزترین صفات عقل برای انسان همین .... است . (443
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