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  هرگونه کسب درآمد

  آزمون دادن و ...) -(فروش فایل

  ازاین فایل بدون رضایت صاحب اثر شرعا حرام است. 

  *ارسال فایل فقط با ذکر نام و لینک گروه مجاز است.*

  * کن رعایت حق مردم با صفا *

  »آدم فهمیده ،فایل دیگران را کپی نمیکند«

  ه را رسوا میکنیمگروه کپی کنند
  
  

  بسمه تعالی     

 براي ورود به گروه روي لینک زیر کلیک کنید
https://t.me/Hushmandsazi_Group 

  لینک کانال و صفحه درتلگرام ، اینستاگرام ، روبیکا، سروش و ایتا
@MohtavaNemunesoal 

  وند و سایر ادمین هاي محترمبا تشکر از:آقایان مجتبی بیات ،عبدالرضا میرزا

  نمونه سواالت جهت آشنایی

آشنایی با اندیشه ها و افکار استاد شهید  دوره :
  مطهري در کتاب تعلیم و تربیت در اسالم

  کلیه استانهااستان : 

  99506905کد دوره:

  ساعت12ساعت دوره:
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1.   

 .شود می گفته باشد باید که آنچه به مربوط.......  و هست که آنچه به مربوط....... 

 پسند - حقیقت

 اخالق - پسند

 حقیقت - اخالق

  ✅اخالق - حقیقت

2.   

 .ردب می پیش به را جامعه همیشه زمان روح و است جهان ناموس تکامل که است معتقد........... 

 ساتر

 ✅هگل

 راسل

  افالطون

3.   

 .گردد می محسوب ها انسان ما فعلی عادات از................. 

 سخاوت

 عفت

 پاکدامنی

  ✅قلب قوت

4.   

 .گردد می محسوب ها انسان ما فعلی عادات از................. 

 ✅قلب قوت

 سخاوت

 پاکدامنی

  عفت

5.   

 اخالقی براي معیاري که گوید می سنجد می شخصی انتخاب محور بر را چیز همه................. 
 . نیست کار در انسان وجود از خارج عقل یک بودن

 هگل

 راسل

 دورانت ویل

  ✅ساتر
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6.   

 اخالقی براي معیاري که گوید می سنجد می شخصی انتخاب محور بر را چیز همه................. 
 . نیست کار در انسان وجود از خارج عقل یک بودن

 دورانت ویل

 لهگ

 ✅ساتر

  راسل

7.   

 .دهد می انجام را عملی خارجی، عامل یک تاثیر تحت انسان که است عاداتی.................. 

 فعلی عادات

 ✅انفعالی عادات

 بالقوه عادات

  اکتسابی عادات

8.   

 خوراك، و لباس حیث از سادگی به طفل دادن عادت آموزد، می آنچه به عمل به کودك تشویق«
  ؟ کیست تربیتی هاي روش از »بد همنشینان زا کودك نگهداشتن دور

  طوسی نصیرالدین خواجه. 

  مسکویه ابن

 ✅ غزالی محمد امام

  سینا ابوعلی

9.   

 : از است عبارت »تعلیم«

 گرفتن یاد) ب 

 ✅دادن یاد) الف 

 آموزش) د

  عقل پرورش) ج 

10.   

 کیست؟ نظر» .گیردمی سرچشمه انسان وجدان  از که است کاري اخالقی کار«

 ✅کانت) لفا 

 روسو)د

 فروید) ج 

  مارکس) ب 
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11.   

 داند؟می چه را تاریخی حوادث نقل براي گام نخستین خلدونابن

   راویان بررسی) د

 ✅منطق با انطباق بررسی) الف 

 موضوع نقل سند بررسی) ب 

  سخن نادرست و درست عناصر تجزیۀ) ج 

12.   

 .... است مستحب آنچه منکر از نهی و معروف به امر از

 است منکر از نهی و مستحب به امر

 است مستحب به امر و واجب به امر

 ✅است مکروه از نهی و مستحب به امر

  است منکر از نهی و واجب به امر

13.   

 ...... است مستحب آنچه منکر از نهی و معروف به امر از

  است مستحب به امر و واجب به امر 

  است منکر از نهی و مستحب به امر

 ✅است مکروه از نهی و مستحب به امر

  اس منکر از نهی و واجب به امر

14.   

 .برند می نام انسان در استعداد پنجمین بعنوان آن از

 عقلی

 هنري

 دینی

  ✅خالقیت

15.   

 .است................. خشونت و ارعاب و ترس عامل مطهري استاد گاه دید از

 تربیت و تعلیم در انگیزش باعث

 وتربیت تعلیم عامل

 وتربیت متعلی شرط و عامل

  ✅وتربیت تعلیم شرط
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16.   

 ؟ بود ناجح بسیار زیر موارد از کدامیک در اسالم مطهري استاد دیدگاه از

 خالقیت

 عقلی استعداد

 جویی حقیقت

  ✅موسیقی

17.   

 .است.........  براي عاملی ترس، عامل وتربیت تعلیم در مطهري استاد دیدگاه از

 دادن رشد

 ✅فرونشاندن

 دادن شکل

  دادن پرورش

18.   

 دارد؟ تفاوتی چه »تعلیم« با »آموزش«مطهري استاد دیدگاه از

 نیروي پرورش »تعلیم« از هدف ولی است، فرد ذهن در اطالعات انباشت »آموزش« از هدف) ب 
 ✅ .است فرد فکري

 .ندارند تفاوتی و هستند واحد مفهومی براي واژه دو »تعلیم« و »آموزش«)ج 

 .انجامدمی »تربیت« به دو هر و است »تعلیم« براي ايمقدمه »آموزش«) د

 نیروي پرورش »آموزش« از هدف ولی است، فرد ذهن در اطالعات انباشت »تعلیم« از هدف) الف 
  .است فرد فکري

19.   

 ؟ شود می گفته مابانه خرس هاي تربیت هایی، تربیت نوع چه به مشهور فیلسوف راسل دیدگاه از
 

 .شود لحاص انگیزه ایجاد و پاداش از که هاي تربیت
 

 ✅ .شود حادث وحشت و ترس اثر در که هایی تربیت
 

 .گردد ایجاد درونی غرایز و امیال از اثر در که هاي تربیت
 

  افراد درونی استعداد از ناشی هاي تربیت

 است؟ مرحله چند داراي علمی روح بزرگ عالمان دیدگاه از   .20

 مرحله 2
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 مرحله 4

 مرحله 5

  ✅مرحله 3

21.   

 است؟ مرحله چند داراي علمی روح گبزر عالمان دیدگاه از

 مرحله 2

 ✅مرحله 3

 مرحله 5

  مرحله 4

22.   

 و اجتماعی ، مذهبی ، اخالقی فرهنگی، مسائل زمینه در جوانان هاي نیاز تامین اسالمی، تذبیت و تعلیم لحاظ از
 است؟ کسانی چه عهده بر سیاسی و اقتصادي

 کشور کارگران و مسئوالن

 مردم همه

 امعهج مربیان و معلمان

  ✅مادران و پدران

23.   

 با است شده داده قرار بشري جوامع براي هک الهی قوانین و سنن شناخت مجید؛ قرآن لحاظ از
 میسراست؟ و ممکن ، زمینه کدام در تفکر

 جهان در تعالی حق مخلوقات

 انفس سیر و خود در

 ✅گذشته مردم زندگی و تاریخ

  نمونه هاي انسان رفتار در

24.   
 کیست؟ واقعی عالم يمطهر استاد نظر از

 .کند استفاده دیگران نظرات از که کسی) ب 
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 .باشد اعلم دیگران از که کسی) د

 .باشد داشته علمی روحیۀ که کسی) ج 

  ✅.باشد همراه علمش با علمی روح که کسی) الف 

25.   

 کیست؟ اخیر سال 150 طی فقه عالم در فرد مبتکرترین مطهري استاد نظر از

  ✅انصاري شیخ
 شیخ مفید

 آقا سید محمد باقر

 عالمه مجلسی

26.   

 از نظر استاد مطهري هدف آموزش و پرورش چیست؟

 د) نیرومندي در علم و اراده

 ب) رسیدن به کمال 

 مندي از مواهب طبیعتج) بهره 

  ✅الف) رشد فکري و افزایش قدرت تحلیل 

27.   

 چیست؟ پرورش و آموزش هدف مطهري استاد نظر از
  
 کمال به رسیدن) ب
 
 اراده و علم در رومندينی) د
  

 ✅تحلیل قدرت افزایش و فکري رشد) الف
  
  طبیعت مواهب از منديبهره) ج

28.   

 گیرد؟ می نشات کجا از بیشتر انسان در اخالقی الهامات ریشه اسالم، نظر از

 ✅شناسی خود

 دوستی نوع

 وجدان رضایت و عذاب
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  خداشناسی

29.   

 معناست؟ چه به اجتهاد مطهري شهید نظر از

 مکتب

  ✅ابتکار
 اختراع

  اکتشاف

30.   

 شود؟ می منعقد شخصیتش سنی چه در انسان مطهري شهید نظر از

 سالگی 30

 ✅سالگی 50

 سالگی 60

  سالگی 40

31.   

 بیاموزیم؟ را چیزي چه باید کنیم عمل بتوانیم اینکه براي مطهري شهید نظر از

 فلسفه

 مسئله

 علم

  ✅وظایف

32.   

 است؟ کدام وتعلم تعلیم به اسالم العاده فوق برعنایت شاهد بهترین مطهري شهید نظر از

 والحکمه الکتاب

 صالحا وعمل امن یمن

 کالنجار المتقین نجعل

  ✅بالقلم علم الذي

33.   

 معناست؟ چه به تعلیم مطهري شهید نظر از

 کردن فکر

 مهارت کسب

 ✅دادن یاد

  اندیشیدن
 معناست؟ چه به علمی روح مطهري شهید نظر از   .34
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 غرضی بی روح

 موارد همه

 ✅جویی حقیقت حرو

  تعصبی بی روح

35.   

 .پرهیزکاري و تقوا ملکۀ از بود عبارت..........  قدیم عالمان نظر از

 حقوق) د

 ✅عدالت) الف 

 فطرت) ب 

  اخالق) د 

36.   

   است؟ معنا چه به شدن ملکه اخالق، قدیم عالمان نظر از

لَکه شدن به چه معنا است؟ از نظر عالمان قدیم اخالق، م 

 .ان یک بار انجام دهدج) کاري که انس

لق او بازگردد  .د) کاري که به طبیعت و خَ

لق ثانوي او تبدیل شود   .الف) کاري در انسان ثبات یابد و به خُ

لق اولی او باشد   .ب) کاري در انسان ثبات نیابد و خُ

  ✅شود تبدیل او ثانویه خلق به و یابد ثبات انسان در کاري

37.   

 ........... که بود آدمی هشد تربیت آدم قدیم علماي نظر از

 باشد آمده در ظاهر صورت به او ،در شود می نامیده فضیلت که آنچه

 ✅باشد آمده در وملکه خوي صورت به او ،در شود می نامیده فضیلت که آنچه

 باشد آمده در تکرار صورت به او ،در شود می نامیده فضیلت که آنچه

  باشد آمده در باطن رتصو به او ،در شود می نامیده فضیلت که آنچه

38.   

 را انسان بد کارهاي مقابل در که هست درونی نیروي یک....................  کریم قرآن نظر از
 .کند می مالمت

 اماره نفس

 مطمئنه نفس

 ✅وجدان
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  لوامه نفس

39.   

 .از نظر قرآن یکی از بارزترین صفات عقل براي انسان......... می باشد

 انتخاب

 تشخیص

 انطباق

  ✅تمییز

40.   

          ..........  از نظر موال علی علیه السالم باارزش ترین علم ، علمی است که

    ورد زبان انسان هاي واال باشد

 ✅ .از اعضاء و جوارح انسان ظاهر شود  

 ماق قلب انسان رسوخ نمایددر اع   

     در همه شئون زندگی موثر باشد

41.   

 .... که است علمی علم؛ ترین ارزش با)  ع(علی موال نظر از

 باسد واال هاي انسان زبان ورد

 ✅شود ظاهر انسان جوارح و اعضا در

 باشد موثر زندگی شئون همه در

  نماید رسوخ انسان قلب اعناق در

42.   

 ........ که است علمی ، علم ارزشترین با ،)ع( علی موال نظر از

 باشد واال ايه انسان زبان ورد

 باشد مؤثر زندگی شؤون همه در

 ✅ شود ظاهر انسان جوارج و اعضاء در

  نماید رسوخ انسان قلب اعماق در
 است؟ ابعادي چه داراي بشر روح یونگ نظر از   .43
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 وهنري علمی،عقلی،اخالقی

 ✅واخالقی دینی،هنري،عقلی

 ودینی عقلی،علمی،هنري

  وفرهنگی عقلی،اخالقی،علمی

44.   

 است؟ ابعادي چه داراي بشر وحر یونگ نظر از

 ✅واخالقی دینی،هنري،عقلی

 وهنري علمی،عقلی،اخالقی

 ودینی عقلی،علمی،هنري

  وفرهنگی عقلی،اخالقی،علمی

45.   

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

 اجتماعی

 ✅دینی

 اخالقی

  هنري

46.   

 باشد؟ چیزي چه بر باید انسان در بیتتر اساس

 علم کردت شکوفا

 ✅روح کردن شکوفا

 استعداد کردن شکوفا

  ذهن کردن شکوفا

47.   

 است؟ گروه کدام مذمت بر قرآن اساس

 اندمشرك که کسانی) د

 .ریاکارند که کسانی) ب 

 ✅.اندخویش پدران از تقلید اسیر که کسانی) الف 

  کافرند که کسانی) ج 

 داد............ باید متعلم به بزرگ عالمان دیدگاه از تربیت و تعلیم در اساسا   .48

 فلسفی شناخت
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 افزایی دانش احساس

 یابی کمال

  ✅علمی روح

49.   

 کند؟استاد مطهري مبتکرترین اساتید خود را چه کسانی معرفی می

 .ج) کسانی که زیاد کتاب خوانده بودند 

  .الف) کسانی که استاد زیادي نداشتند 

 ✅ .سانی که قدرت بیان بهتري داشتندد) ک

  .ب) کسانی که اساتید زیادي داشتند 

50.   

 کند؟ می معرفی کسانی چه را خود اساتید مبتکرین استادشهیدمطهري

 نداشتند زیادي اساتید که کسانی

 بودند خوانده زیادي کتاب که کسانی

 ✅ .داشتند بهتري بیان قدرت که کسانی

  داشتند زیادي اساتید که کسانی

51.   

 .است انسان در اصیل استعدادي........  استعداد

 عقلی

 هنري

 اخالقی

  ✅دینی

52.   
 .است انسان در اصیل استعدادي........  استعداد

 هنري

 ✅دینی
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 عقلی

  اخالقی

53.   

 است؟ کرده منع را سازيمجسمه دلیل چه به اسالم

 ✅پرستیبت با مبارزه) الف 

 نفاق با مبارزه) د

 دروغ با مبارزه) ج 

تیبی با مبارزه) ب    عفّ

54.   

 .پذیرد نمی...............  بدون را عبادتی هیچ اسالم

 خضوع

 خشوع

 ✅نیت

  عمل

55.   

 .پذیرد نمی...............  بدون را عبادتی هیچ اسالم

 خشوع

 عمل

 خضوع

  ✅نیت

56.   

 شود؟می امري چه به منجر کودك اطالعات و تمعلوما حد از بیش افزایش

 کودك شخصیتی رشد) د

 کودك علمی رشد) ج 

 ✅کودك ذهنی رکود) الف 

  کودك ذهنی پیشرفت) ب 

57.   

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

 ✅خانه وسعت) الف 

 قدرتمندي) ج 

 مردم از گیريکناره) د

  انفراو ثروت) ب 
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58.   

 دارد؟ نام چه شود می ریخته آن در معلومات سلسله یک که انباري

 پژوهش

 هیچکدام

 ✅مغز

  کتاب

59.   

 دارند؟ دیدگاهی چه تربیت دربارة غربی اندیشمندان

 .است دینی حس پرورش) ب 
 
 .است عادت ایجاد) د

 .است زیبایی حس پرورش) ج 

  ✅.است اخالقی اراده و عقل نیروي پرورش صرف) الف 

60.   

 است؟ کدام عادات واعان

 فردي عادات ـ اجتماعی عادات) د

 ✅انفعالی عادات ـ فعلی عادات) الف 

 روحی عادات ـ جسمانی عادات) ج 

  غریزي عادات ـ عقالنی عادات) ب 

61.   

  نشانه هاي اهل تقوا در اول سوره بقره کدام است؟ اولین پاداش خداوند به متقین بعد از ذکر

  »اولئک هم المفلحون«

 ✅» من ربهم ولئک علی هديا«
  »اولئک علیهم صلوة من ربهم«

 »اولئک هم المهتدون«

62.   

 اهداف از را "منش رشد و خودشکوفایی " حقیقی مثل ادارك "حقیقت ي جستجو "  مانند اهدافی
 شمرد؟ توان می مکتب کدام

 اگزیستانسیالیسم

 سوسیالیسم

 ✅آلیسم ایده
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  پراگماتیسم

63.   

 .است......... روي از گرایش  اسالم در ایمان

 فلسفه) د

 تقلید) ب 

 ✅علم) الف 

  تجربه) ج 

64.   

 بیانگر "است نه مرهم و جراح که رگزن چو    است به در هم به نرمی و درشتی": سعدي از بیت این
 است؟ موضوع کدام

 دوراندیش عقل

 فطرت

 زیبا روح

  ✅عقلی زیبایی

65.   

 ".شود می کمتر اش آزادي و استقالل باشد زیاد بشر عادت اندازه هر ":  کیست از جمله این

 افالطون

 ✅کانت

 مطهري استاد

  روسو

66.   

 ( این جمله از کیست؟(خذ الحق من اهل الباطل والتاخذ الباطل من اهل الحق

 امام علی (ع)

 ✅ )حضرت عیسی (ع
 حضرت ابراهیم (ع)

  پیامبر اکرم (ص)
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67.   

 )کن نگاه را آن م،سرانجا گیري می تصمیم آن به که کاري هر(کیست؟ از جمله این

 ✅)ص( اکرم پیامبر

 هیچکدام

 )ع( صادق ماام

  مطهري شهید

68.   

 )کن نگاه را آن ،سرانجام گیري می تصمیم آن به که کاري هر(کیست؟ از جمله این

 هیچکدام

 )ع( صادق امم

 ✅)ص( اکرم پیامبر

  مطهري شهید

69.   

 "بدار االترب و برتر پستی کار هر از را خویش نفس ":  کیست از گهربار جمله این

 ✅)ع( حسن امام

 )ع( حسین امام

 ) ره( خمینی امام

  )ع( علی امام

70.   

 مانع خدا از غیر به چیزي هیچ یعنی است چیزمباح همه نباشد خدا اگر کیست؟ از معروف جمله این
 . نیست ها بداخالقی

 دورانت ویل

 راسل

 ✅داستایوفسکی

  کانت
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71.   

 ) سمع ما بکل یحدث ان بالمرءجهال کفی(؟ کیست از حدیث این

  )ع(صادق امام

  ✅)ص( محمد حضرت

 )ع(باقر امام

  )ع( علی حضرت

72.   

 "النوافل علی فاحملوها اقبلت ادبارا،فاذا اقباال للقلوب ان" است آمده کتاب کدام در عبارت این

 سجادیه صحیفه

 اخالق کتاب

 ✅البالغه نهج

  مجید قرآن

73.   

شوا ال« :فرمایندمی که) السالم علیه( مؤمنان امیر حضرت فرمایش این ستَوح دي طَریقِ فی تَ لَّۀِ اله قل 
  دارد؟ داللت عقالنی تربیت مبانی از یک کدام بر »أهله

 اجتماعی عادات از عقل آزادکردن) ج 

 علم و عقل همراهی) د

 علم و عقل همراهی) د

 ✅حق معیار عنوان به اکثریت نفی) الف 

  دیگران قضاوت از ناپذیري تأثیر) ب 

74.   
 کاستن ودر سستی در خارکن                              برخاستن و قوت در بن خار" کیست از مثل این

 خیام

 فردوسی
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 حافظ

  ✅مولوي

75.   

 .است نشده واقع زیاد اسقبال مورد بودن علمی و خشکی دلیل به اسالمی جوامع در اخالق نوع این

 ✅سقراطی اخالق

 عارفانه اخالق

 حدیثی اخالق

  یافالطون اخالق

76.   

 توصیه اسالم که است..........  همان است مذموم و شده نامیده تن و جسم پرورش اشتباه به که آنچه
 .کنیم مبارزه آن با کرده

 ✅پروريتن) ب 

 روحانی آمادگی) د

 پرورينفس) الف 

  جسمانی آمادگی) ج 

77.   

کثَرَ تُطع إِنْ و﴿ آیۀ نْ أَ ی مضِ فلُّوك الْأَرضنْ یبیلِ ععقالنی تربیت مبانی از یک کدام بیانگر ﴾هللاِا س 
 است؟

 آخربینی) د

 ✅حق معیار عنوان به اکثریت نفی) الف 

 اجتماعی عادات از عقل کردن آزاد) ب 

  علم و عقل همراهی) ج 

78.   

کثَرَ تُطع إِنْ و﴿ آیۀ نْ أَ ی مضِ فلُّوك الْأَرضنْ یبیلِ ععقالنی یتترب مبانی از یک کدام بیانگر ﴾اهللاِ س 
 است؟

 آخربینی) د

 علم و عقل همراهی) ج 
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 ✅حق معیار عنوان به اکثریت نفی) الف 

  اجتماعی عادات از عقل کردن آزاد) ب 

79.   

نْ سبیلِ اهللاِ﴿آیۀ   لُّوك عضضِ یر نْ فی الْأَ کثَرَ م نْ تُطع أَ بیانگر کدام یک از مبانی تربیت عقالنی  ﴾و إِ
 است؟

 علمج) همراهی عقل و  

 ✅الف) نفی اکثریت به عنوان معیار حق 

 د) آخربینی

  ب) آزاد کردن عقل از عادات اجتماعی 

80.   

 ......با ارزش ترین خدمت والدین به فرزاندانشان عبارت است از

 تامین غذاي مورد نیاز آنان

 ✅تعلیم و تربیت صحیح آنان

 تامین مسکن مناسب براي آنان

  فراهم ساختن زمینه ازدواج آنان

81.   

 »بالقسط الناس لیقوم المیزان و الکتاب معهم انزلنا و بالبینات رسلنا رسلنا لقد« شریفه آیه به توجه با
 است؟ کدام رسل ارسال از هدف

  مسلمانان براي قرآن تالوت

  مؤمن مردم براي کتاب تعلیم 

 ✅ جهان در عدالت برقراري

  میزان با مردم ساختن آشنا

82.   

 نیست؟ علم مراحل جز گزینه کدام)اشبار ثالثه یعل العلم( حدیث به توجه با

 داند می را عالم حقایق تمام دیگر که کند می دهد،خیال می دست انسان به تکبر

 شود می وکوچک شود می متواضع

 ✅نگرد می مسائل به تعصب با
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  داند نمی هیچ بداند باید آنچه به نسبت که فهمد می

83.   

 نیست؟ علم مراحل جز گزینه کدام)راشبا ثالثه علی العلم( حدیث به توجه با

 داند نمی هیچ بداند باید آنچه به نسبت که فهمد می

 ✅نگرد می مسائل به تعصب با

 شود می وکوچک شود می متواضع

  داند می را عالم حقایق تمام دیگر که کند می دهد،خیال می دست انسان به تکبر

84.   

 : نیچه نظریه اساس بر

 گردند توانمند مرور به ضعیف ادافر که کرد فراهم شرایطی باید

 ✅✅برود بین از باید ضعیف و ندارد معنی ضعفا به ترحم

 است خودخواهی و خودي با مبارزه یعنی اخالق معیار

  باشد دیگران پرورش فکر به خود پرورش از قبل باید انسان

85.   

 : نیچه نظریه اساس بر

 ✅برود بین از باید ضعیف و ندارد معنی ضعفا به ترحم

 باشد دیگران پرورش فکر به خود پرورش از قبل باید نانسا

 است خودخواهی و خودي با مبارزه یعنی اخالق معیار

  گردند توانمند مرور به ضعیف افراد که کرد فراهم شرایطی باید

86.   

 که است چیزي آن نکنیدکه نگاه فرد سجود و رکوع طول به": که) ع(صادق امام از حدیثی براساس
 است؟ موضوع کدام بیانگر "کند می وحشت کند ترك را آن بخواهد اگر و دهکر عادت بدان او

 دارد فراوانی ارزش کند بروز عادت بصورت اگر انسانی فضائل و کارها بهترین

 باشد ایمان و انسانیت مالك تواند می خوب کارهاي به عادت

 کنید عادت آن به اخالقی ارزش یک یادگیري براي

  ✅برد می میان از را ارک یک اخالقی ارزش عادت،

87.   

 جزو فامیلی و قومی هاي تعصب که است دگردوستی اخالقی فعل معیار اي نظریه براساس
 .آید می حساب به...........  دگردوستی

 ✅طبیعی

 اکتسابی

 اقتضائی

https://t.me/hushmandsazi_group


@MohtavaNemunesoal  ابرگروه ضمن خدمت هوشمندسازی 

از این فایل بدون رضایت صاحب اثر شرعا حرام است... ) آزمون دادن و  –فروش فایل (ھرگونھ کسب درآمد           

https://t.me/hushmandsazi_group                                                                            21 
 

  انفعالی

88.   

 است؟ مناسب سنی دوره کدام دینی استعداد نظر از روح شدن شکوفا و پرورش براي

 ✅سالگی 30 الی 7 دوره

 سالگی 15 الی 4 دوره

 سالگی 40 الی 20 دوره

  سالگی 50 الی 17 دوره

89.   

 است؟ کدام علم گانۀ سه مراحل) السالم علیه( معصوم روایت بر بنا

 ایثار تواضع، تالش،) ب 

  ✅. داندنمی هیچ اینکه به آگاهی تواضع، تکبر،) الف 

 داندنمى هیچ اینکه به آگاهى تالش، تکبر،) د

  عجب احسان، ع،تواض) ج 

90.   

 است؟ مناسب انسان براي حالتی چه در خواندن نافله) السالم علیه( علی امام فرمایش به بنا

 .نیست خواندن نافله به نیازي) د

 .خواند نافله همیشه باید) ج 

 .است خسته روح وقتی) ب 

  ✅.دارد نشاط روح وقتی) الف 

91.   

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

 تجربی) ج 

 مسموع) ب 

 نظري) د
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  ✅مطبوع) الف 

92.   

 است؟ »جاهل مغز با عالم« کسی چه مطهري استاد تعبیر به

 .است آموخته را قدیمی هايدانش که کسی) د 

 .است آموخته استاد بدون را درس که کسی) ج 

 .است کرده نقل شنیده را چیزي هر که کسی) ب 

  ✅.است کرده حفظ تنها شنیده و خوانده هرچه که کسی) الف 

93.   

 است؟ »مآبانهخرس« تربیت تربیتی نوع چه »راسل« نظر به

 آزادي بر مبتنی تربیت) ج 

 لذت بر مبتنی تربیت) د 

 ✅ترس بر مبتنی تربیت) الف 

  تشویق بر مبتنی تربیت) ب 

94.   

 بهترین سن براي شکوفاشدن روح از نظر انواع استعداد کدام است؟

 یسالگ 25تا  10

 سالگی 40تا  30

 ✅سالگی30تا  7

  سالگی 7تا3

95.   

 است؟ کدام انسان براي کمال و سعادت به رسیدن راه بهترین

 آن در تصرف و طبیعت بر غلبه

 زمان پیشرفته علوم تحصیل

  تکنولوژي از بجا و صحیح استفاده

  ✅ آن تهذیب و نفس بر تسلط

96.   
  است؟ بوده چه انبیا دعوت برابر در مردم مشترك پاسخ

  پیامبران به جادو و سحر تهمت) ب
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  حق معیار عنوان به اکثریت پذیرش) د
  
 حقایق نکردن درك) ج

  
  ✅نیاکان و هاسنت از کورکورانه پیروي) الف

97.   

  است؟ اسالمی تربیت اي واسطه هاي هدف از یک کدام زمره در عقل، قوه پرورش

 ✅دیگران با انسان ارتباط

  خود با انسان ارتباط 

  خدا با انسان باطارت

  طبیعت با انسان ارتباط

98.   

رء کَفی« شریف روایت در) وآله علیه اهللا صلی( اکرم پیامبر الً بِالْمه ثَ أنْ جد حلِّ ی  چه »سمع ما بِکُ
 اند؟دانسته جهالت نشانۀ را کاري

 سواديبی) ج 

 عملیبی) ب 

 گوییزیاده) د

  ✅باوريخوش) الف 

99.   

 باشد؟ می  کدامیک وپیرو تابع باید تربیت

 عقل

 جامعه

 ✅فطرت

  دین

100. 
 می باشد؟  تربیت باید تابع وپیرو کدامیک

 عقل

 ✅فطرت
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 جامعه

  دین

101. 

 شود؟ می آغاز زمانی چه از اسالم در فرزند تربیت

 آموزش سن به رسیدن 

 ✅     آن از قبل حتی و نطفه انعقاد

  او نامگذاري و فرزند تولد

  کودك در تکلم شروع

102. 

 است؟ کدام "الجمال یحب و جمیل اهللا ان"حدیث ترجمه

 است زیبایی از جزیی دوستی

 زیباست خداوند همانا

 است داشتنی دوست زیبایی

  ✅دارد دوست را وزیبایی زیباست خداوند

103. 

 .است..........  عامل ترس

 جامعه در طغیان افروختن) ب 

 جامعه نخبگان تربیت) د

 متعادل کودکانی تربیت) ج 

  ✅جامعه در طغیان ونشاندنفر) الف 

104. 

 چیست از جلوگیري عامل ترس

 فرونشاندن

 موارد همه

 ✅طغیان

  رشد

105. 

 چیست از جلوگیري عامل ترس

 موارد همه

 فرونشاندن

 رشد

  ✅طغیان
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106. 

 چیست؟ »انفعالی عادت« تعریف
 
 .دهدمی انجام بهتر را کاري تمرین، و تکرار اثر بر و عاملی هیچ از اثرپذیري بدون انسان) د
  
 .دهدمی انجام بهتر را کاري تمرین، و تکرار اثر بر و درونی عامل از اثرپذیري بدون انسان) ج

  
 ✅ .دهدمی انجام را کاري خارجی عامل یک اثر بر انسان) الف

  
  .دهدمی انجام بهتر را کاري تمرین، و تکرار اثر بر و بیرونی عامل از اثرپذیري بدون انسان) ب

107. 

 بود؟ کدامیک قدیم علماي نظر از عدالت تعریف

 پابرجاست همیشه عدالت

 است نشدنی تمام عدالت

 است جاري ي مسئله عدالت

  ✅است وپرهیزگاري تقوا ملکه عدالت

108. 

 در چیست؟» صنعت«و » تربیت«تفاوت 

 .ج) تربیت شناسایی استعدادهاي بالقوه و صنعت به فعلیت درآوردن آنها است 

یان اجزا و قواي اشیاء است، اما صنعت به فعلیت درآوردن استعدادهاي ب) تربیت برقراري ارتباط م 
 .بالقوه است

 .تر از تربیت استد) تربیت جزئی از صنعت است و صنعت عام

ت درآوردن استعدادهاي بالقوه است، اما صنعت برقراري ارتباط میان اجزا و   الف) تربیت به فعلی
  ✅ .قواي اشیاء است

109. 

 ....تقوي در عرف دین

 ✅نگهداري نفس است ازگناه

 اساسا عمل بر ذهد است در زندگی

 همان صداقت در عمل است
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 همان پرهیزگاري است

110. 

 .است..........  بلکه نیست،..........  اسالم نظر از جسم تربیت و تقویت

 شرط ـ وسیله) د

 ✅وسیله ـ هدف) الف 

 هدف ـ وسیله) ب 

  وسیله ـ شرط) ج 

111. 

 کیست؟ از) مطبوع علم ودیگر خارج از شده فراگرفته یعنی شده شنیده یکی است دوعلم علم( جمله

 ✅)ع( علی امام

 )ع( صدق امام

 )ع(رضا امام

  )ص(محمد حضرت

112. 

 کیست؟ از) مطبوع علم ودیگر خارج از شده فراگرفته یعنی شده شنیده یکی است دوعلم علم( جمله

 )ع(رضا امام

 )ع( صدق امام

 )ص(محمد حضرت

  ✅)ع( علی امام

113. 

 نشان را چیزي چه ضرورت.  است عقل مقابل در نیست علم مقابل در احادیث در غالبا جهل:  جمله
 .دهد می

 استنباط

 تشخیص

 نقد

  ✅غربالگري

114. 

 .باشد می موضوع کدام به اشاره. است دادن آتشگیره واقع در معلم کار:  جمله

 فردي اصالت

 طلبی استقالل حس پرورش

 ✅عقالنی رشد پرورش

  استنباط قوه پرورش
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115. 

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

 ✅مطهري شهید

 کافی

 بهشتی شهید

  مجلسی عالمه

116. 

 کیست؟ از "شود می کمتر اش وآزادي ،استقالل باشد زیاد بشر عادات اندازه هر"ي جمله

 پیازه

 برنر

 روسو

  ✅کانت

117. 

 ند؟ابهرهبی» علم مطبوع«چرا برخی از 

  ارادگیب) نخواستن و بی 

 .مند شوندتوانند از آن بهرهد) این علم به اولیاي الهی اختصاص دارد و همه نمی

 .ج) این علم الهی است و خدا به آنان نداده است 

  ✅الف) نبود تعلیم و تربیت مناسب 

118. 

 چرا کار کسی که تمام همتش پرورش جسم بوده، مذموم و ناپسند است؟

 .سالم با توجه به جسم مخالف استب) چون ا 

 .مند شده و این کار مذموم استها بهرهها و نعمتد) چون از لذت

  .شود) چون تقویت جسم مانع تقویت روح میج 

  ✅ .ها را رها کرده استالف) چون دیگر جنبه

119. 

م َکثْرَةِ إلی التَنْظُروا« شریف حدیث هِ لوتص هِم م و صَکثَْرةِ و و جالْح روفعالْمو م نْطَنَتهِ طَ لکنِ بِاللَّیلِ وو 
دقِ إلی انْظُروا ص دیث الْح أداءۀِ و  چیست؟ بیانگر »الْأمانَ

  
 عادت روي از کار نبودن اخالقی) الف

 

https://t.me/hushmandsazi_group


@MohtavaNemunesoal  ابرگروه ضمن خدمت هوشمندسازی 

از این فایل بدون رضایت صاحب اثر شرعا حرام است... ) آزمون دادن و  –فروش فایل (ھرگونھ کسب درآمد           

https://t.me/hushmandsazi_group                                                                            28 
 

 ✅مطلق طور به عادت نفی) د
  
 بد و خوب به عادت تقسیم) ج

  
  عادت روي از کار بودن اخالقی) ب

120. 

 واگر کرده عادت بدان او که است چیزي آن که نکنید نگاه فرد وسجود رکوع طول به"حدیث
 کیست؟ از"کند می وحشت کند ترك را آن بخواهد

 ✅)ع( صادق امام

 )ع(کاظم موسی امام

 )ع( رضا امام

  )ص( اکرم پیامبر

121. 

 چیست؟ دربارة بیشتر »امیل« کتاب در روسو هايحرف

 سودگرایی) ج 

 ✅عادت با مبارزه) الف 

 گراییتلذ) د

  عادت تحکیم) ب 

122. 

 است؟ کرده تقسیم دسته چند به را علم) السالم علیه( علی حضرت

 مادي و الهی) ب 

 غریزي و تکوینی) د

 تشریعی و تکلیفی) ج 

  ✅ مسموع و مطبوع) الف 

123. 

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

 ✅ تهیدستان و قراف

  پیامبر یاران و صحابه
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 بردگان و یتیمان

  خویشاوندان ارحام

124. 

 است؟ عقالنى تربیت در آفتى چه بیانگر مثنوى در »شاگردان و مکتبى آخوند« داستان

 بزرگان از ناآگاهانه پیروى و تقلید) د 

 ✅ گرفتن قرار دیگران تشخیص و قضاوت تأثیر تحت) الف 

 عقل بر اجتماعى هاىعادت تأثیر) ب 

  نگرىآینده و دوراندیشى نداشتن) ج 

125. 

 .گردد ترغیب کردن فکر به واو شود داده آموز دانش به کردن فکر مجال باید.............      در

 ✅وتربیت تعلیم

 کردن بازي

 وج الف گزینه

  ابتکار

126. 

 .است....... حسم پرورش یعنی کلمه صحیح مفهوم به پروري تن اسالم در

 نیست روریاتض از

 ✅ممدوح

 نشود انجام است بهتر

  مذموم

127. 

 .ماند نمی باقی انسان براي نوعی و طبیعی غرایز براي جایی فلسفه این در

 دوراندیش عقل نظریه

 تکلیف مکتب

 ✅داروینیزم

  افالطونی فلسفه

128. 
 یحصح رب کلمه براي ترتیب به معنی دو کدام »صغیرا ربیانی کما ارحمهما رب قل« شریفه آیه در

  است؟

 ✅ خدا – خدا
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  والدین - والدین

  خدا – والدین

  والدین – خدا

129. 

 جهاد از اکرم پیامبر منظور »االکبر الجهاد علیهم بقی و االصغر الجهاد قضو بقوم مرحبا« بخش در
  است؟ بوده چه اکبر،

 است الزم همواره که کفر با جهاد

 دسازن می جنگ آماده را خود که بزرگی دشمنان با جهاد

 ✅است جهاد مهمترین که نفس با جهاد

  کافران زدودن براي واجب جهاد

130. 

ن الحقَّ خُذ« شریف حدیث در الباطلِ أهلِ م و ن الباطلَ التَأخُذ قِّ أهلِ ماشاره مورد کدام به »الح 
 است؟ شده

 حق اهل سخنان مطلق پذیرش) د

 ✅آن محتواي به توجه و سخن گویندة به نکردن توجه) الف 

 باطل اهل سخنان مطلق نفی) ج 

  آن گویندة به توجه و سخن محتواي به نکردن توجه) ب 

131. 

ن أهلِ الباطلِ و التَأخُذ الباطلَ من أهلِ الحقِّ«در حدیث شریف   قَّ مالح به کدام مورد اشاره » خُذ
 شده است؟

 ب) توجه نکردن به محتواي سخن و توجه به گویندة آن 

 ✅به گویندة سخن و توجه به محتواي آنالف) توجه نکردن  

 د) پذیرش مطلق سخنان اهل حق

  ج) نفی مطلق سخنان اهل باطل 

132. 

هالً بِالْمرء کَفی« شریف روایت در ثَ أنْ جد حلِّ ی  چیست؟ »جهل« از مقصود »سمع ما بِکُ

 حافظه مقابل) ج

 ✅عقل مقابل) الف

 عقل و علم مقابل) د
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  علم مقابل) ب

133. 

 است؟ معنا چه به »انتقاد« عربی نزبا در

 چیزي براي ممکن حالت بهترین بیان) د

 چیزي هايکاستی و هاضعف دادن نشان) ب 

 ✅ناخالص و بد از خالص و خوب کردن جدا) الف 

  چیزي هايقوت و هاخوبی دادن نشان) ج 

134. 

 ندارد وجود اصیل حس یک عنوان به.......... حس داروین فلسفه در

 حاصل انتخاب

 تنازع

 ✅تعاون

  تهاجم

135. 

 دهد؟ می رشد را خود ،فکر گیرد می  انسان که اي نتیجه از ،گذشته مورد کدام در

 اختراع

 ✅مکتب

 اکتشاف

  ابتکار

136. 

 ندارد؟ وجود معینی و روشن حدود هنرها از یک کدام در

 شعر) د

 سازيمجسمه) ج 

 تصویرگري و نقاشی) ب 

  ✅موسیقی و غنا) الف 
 است؟ داده قرار آن شرط را »احسن« صفت سبحان خداوند بیتیتر شیوه کدام در .137
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 جهاد.1

 جدل. 2

 حکمت. 3

  ✅موعظه. 4

138. 

 است؟ شده اشاره تربیت به هم و تعلیم به هم گزینه کدام در

 ✅ خلق الذي ربک باسم اقراء

 علق من االنسان خلق

  بالقلم علم الذي

  یعلم ال ما االنسان علم

139. 

 دارد؟ قرار مرحله کدام در "اطالعات آوري معج " عقالنی فعالیت مراحل در

 ✅سوم

 دوم

 چهارم

  ائل

140. 

 است؟ نادرست گزینه کدام انسان تربیت مورد در

 باشند می الزم هماهنگی داراي تنوع و تعدد عین در اسالم تربیتی هاي روش

 است متفاوت طبیعت، تنوع به توجه با ها انسان مورد در تربیت روش

 برد می کار به ها انسان تربیت براي را لفیمخت هاي روش مجید قرآن

  ✅نمود تربیت توان می -باشد صحیح اگر - روش یک با را ها انسان همه

141. 

 :  که اینست اسالمی تربیت و تعلیم نظر جمع و فرد اصالت موضوع در

 ✅دارند فطرت در ریشه و نسبی اصالت دو این

 اصول نه اهدافند جزء دو این

  است فرد متوجه اصالت

  است جمع به منوط اصالت
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142. 

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

 ✅ جویی دلیل

  زدگی شخصیت

 گرایی اکثریت

  طلبی گمان

143. 

 است؟ تر مناسب تربیت محور براي گزینه کدام انسان، زندگی دوم ساله هفت در

  ✅بد و خوب از زشناسیبا و تشخیص قدرت ، پذیري مسئولیت
 سروري و بزرگی و بازي ، حکمرانی تمرین

 جمعی زندگی ادب و مقررات و احکام رعایت

  مالزمت و همراهی اندیشی، هم

144. 

دربرسی سخنان و سیره حضرت علی (ع) فحواي کالم و محتواي سخنان آن حضرت در سال هاي آخر عمر بیشتر  
 درکدام زمینه است؟

 يتربیت اخالقی و اعتقاد

 مسایل اخالقی

 ✅تربیت سیاسی و اجتماعی

  مسایل اعتقادي

145. 

 ........... روي از کاري دادن انجام وروسو کانت درمکتب

 ✅✅است نکوهیده امري به عادت

 برد می باال را آن اخالقی ارزش امري به عادت

 است پسندیده امري به عادت

  است یادگیري الزمه امري به عادت

146. 
 .. .. یعنی داشتن علمی روح

 نکند تالش آن کشف در و بداند نسبی را حقیقت) د

 .کند کشف گویند،می دیگران که گونه آن را حقیقت) ج 
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 .کند کشف دارد، دوست که گونه آن را حقیقت) ب 

  ✅.کند کشف هست، که گونه آن را حقیقت) الف 

147. 

 است؟ اىروحیه چه مستلزم داشتن علمى روح

 پیگیرى و تالش) ب 

 شدهتعیین پیش از اهداف به رسیدن) ج 

 گراییاکثریت) د

  ✅محض طلبىحقیقت) الف 

148. 

  روش ابراز توانایی ها از کدام مبناي تربیتی برمی خیزد؟

 دلبستگی

 کرامت

 خداشناسی

 ✅عزت

149. 

 تفکر با است شده داده قرار بشري جوامع براي هک الهی قوانین و سنن شناخت مجید؛ قرآن لحاظ ز
 میسراست؟ و ممکن ، زمینه کدام در

 انفس سیر و خود در

 ✅گذشته مردم زندگی و تاریخ

 جهان در تعالی حق مخلوقات

  نمونه هاي انسان رفتار در

150. 

 است؟ عادات از دسته کدام جزء کشیدن سیگار

 فعلی عادات) ب 

 غریزي عادات) د

 عقالنی عادات) ج 

  ✅انفعالی عادات) الف 
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151. 

 است؟ هاعادت دسته کدام جزء شجاعت

 انفعالی داتعا) ب 

 غریزي عادات) د

 ✅فعلی عادات) الف 

  عقالنی عادات) ج 

152. 

 است؟ کدام ما جامعه در اسالم حاکمیت براي الزم شرط

  اسالمی جامعه مخصوص قوانین وضع

  اسالمی شوراي مجلس مصوبات دقیق اجراي

 ✅ اسالمی اصیل هاي ارزش احیاي

  قرآن زبان با همگان آشنایی

153. 

 .....  که است این متعلم در اندرز و پند و موعظه تأثیر ايبر کافی و الزم شرط

  شود ارائه اندرز و پند اثر عملی هاي نمونه

 ✅ باشد مشهود واعظ رفتار در آن عملی اثر

  شود انجام روان سخن و بیان شیواترین با

  باشد بسته متعلم بر ان از سرپیچی راه

154. 

 است؟ استعداد کدام شامل روح شدن شکوفا

 دینی اداستعد

 ✅موارد همه

 اخالقی استعداد

  علمی استعداد

155. 
 احساسات ولو دهد انجام احساسات از ناشی کاري انسان اگر اساساً که معتقدند مکتب این طرفداران

 .گردد می باز طبیعی فعل به او کار دوستانه، نوع

 افالطونی
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 کانت

 ✅تکلیف مکتب

  داروینی

156. 

 احساسات ولو دهد انجام احساسات از ناشی کاري انسان اگر اساساً که معتقدند مکتب این طرفداران
 .گردد می باز طبیعی فعل به او کار دوستانه، نوع

 داروینی

 افالطونی

 کانت

  ✅تکلیف مکتب

157. 

 .است................  ها اخالق ي همه ریشه که گویند می اخالقیون نظریه طرفداران

 عقالنیت

 حقیقت

 ✅عدالت

  ها زیبایی

158. 

 .است................  ها اخالق ي همه ریشه که گویند می اخالقیون ظریهن طرفداران

 ها زیبایی

 عقالنیت

 ✅✳عدالت

  حقیقت

159. 

عادات.....................عاداتی است که به عامل خارجی ارتباط ندارد ول عادات .......................... عاداتی 
 .است که انسان تحت تاثیر یک عامل بیرونی است

 اکتسابی -انفعالی 

 ✅انفعالی -فعلی 

 انفعالی -اکتسابی 

 اکتسابی -فعلی 
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160. 

 دارند؟ یکدیگر با ايرابطه چه تربیت و عادت

 ✅.است استعداد رشد و پرورش تربیت، و ساختن عادت،) الف 

 پردازندمی ساختن به دو هر تربیت و عادت) د

 .است ساختن تربیت، و استعداد رشد و پرورش عادت،) ب 

  .پردازندمی استعدادها رشد به دو هر تربیت و عادت) ج 

161. 

 .. یعنی علمی روح از منظور.  عملش با باشد توام علمی روح که است کسی آن واقعی عالم

 تعصبی بی روح

 .موارد همه

 غرضی بی روح

  ✅جویی حقیقت روح

162. 

 .. یعنی لمیع روح از منظور.  عملش با باشد توام علمی روح که است کسی آن واقعی عالم

 ✅جویی حقیقت روح

 غرضی بی روح

 .موارد همه

  تعصبی بی روح

163. 

 شود؟می نامیده چه است، نیاموخته دیگري از را آن فرد و گرفته سرچشمه انسان سرشت از که علمی

 شده گرفته فرا علم) ج 

 ✅مطبوع علم) الف 

 شده شنیده علم) د

  مسموع علم) ب 

164. 

 .گویند می.................... را شود می حادث شخص ابتکار قوه اثر در که عملی

 ابتکاري علم

 شهودي علم

 مسموع علم

  ✅مطبوع علم
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165. 

 .گویند می.................... را شود می حادث شخص ابتکار قوه اثر در که عملی

 ابتکاري علم

 شهودي علم

 مسموع علم

  ✅مطبوع علم

166. 

 .است فردي عقل یعنی هوشیاري بر اساسش و بوده اخالقی ضد فلسفه یک ایشان فلسفه

 دورانت ویل

 داروین

 ✅راسل

  روسو

167. 

 ...... از است عبارت الهی فرهنگ در جهاد فلسفه

 تعلقات همه از انسان دورن گردانیدن پاك

 کافران وجود از زمین گردانیدن پاك

 ✅ها انسان کمال و رشد موانع با مبارزه

  انسان در موجود تمایالت با مبارزه

168. 

م قدر نا حرمت در مسلّ  چیست؟ غَ

 .شود انسان تهییج سبب) ج

 ✅.شود عقل اسقاط و خفّت سبب) الف 

 .شود انسان آرامش سبب) د 

  .شود انسان لذّت سبب) ب 

169. 

  قساوت قلب، بیشتر در اثر ارتکاب کدام رذیلت حاصل می شود؟ 

  اکل الحرام

  نسیان الموت

  ✅ کثرة الذنوب
   حب الدنیا
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170. 

 کیست؟ اثر امیل کتاب

 کانت

 پیازه

 ✅روسو

  برنر

171. 

 دارد؟ داللت اجتماعی هايعادت ترك بر آیه کدام

نْ و﴿) ج  کثَرَ تُطع إِ نْ أَ ی مضِ فلُّوك الْأَر ضنْ ی بیلِ عس ه نْ اللَّ ونَ إِ ع ختَر الظَّنَّ إِالَّ یتَّبِ االدنْ و م إِ إِالَّ ه 
 ﴾یخْرُصونَ

ها یا﴿) د نُوا الَّذینَ أَیذُوا ال آمتَتَّخ کم آباء و خْوانَکم لیاء إِ أَو﴾ 

نَّ﴿) ب  لَفُوا الَّذینَ إِ هم ما منْه شَک لَفی فیه اخْتَ ه لَ نْ بِ مٍ م  ﴾الظَّنَّ اتِّباع إِالَّ علْ

م قیلَ إِذا و﴿) الف  وا لَهلَ ما اتَّبِع ه أَنْزَ لْ قالُوا اللَّ ب نا ما نَتَّبِعلْفَی هعلَ أَ نا یأَ آباء و و م کانَ لَ لُونَ ال آباؤُهقع ی 
دونَ ال و شَیئاً   ✅﴾یهتَ

172. 

 است؟ علم و عقل همراهی لزوم بیانگر آیه کدام
  

ها الْأَمثالُ تلْک و﴿) الف لنَّاسِ نَضْرِبل لُها ما و قعونَ إِالَّ یمعال  ✅﴾الْ
 
همسنَ بِآیاتنا کذَّبوا الَّذینَ و﴿) د ج درِ ثُ منْ ستَ یونَ ال ح لَمع ی﴾ 
  
نْ و﴿) ب نْ أَکثَرَ تُطع إِ ی مضِ فلُّوك الْأَرضنْ ی بیلِ ع اهللاِ س﴾ 

  
لُ و﴿) ج لِ کفَرُوا الَّذینَ مثَ سمع ال بِما ینْعقُ الَّذي کمثَ إِالَّ ی عاءد و داءن مص کم ب یمع م ه و ال فَ   ﴾نَیعقلُ

173. 

عونَ الَّذینَ*  عباد فَبشِّرْ﴿ آیات از بخش کدام تَمس لَ ی ونَ الْقَوع سنَه فَیتَّبِ ح لئک أَ ینَ أُوالَّذ م داهه ه  و اللَّ
کلئ أُو م لُوا ه لْبابِ أُو  است؟ کردن ارزیابی و نقادي مؤید ﴾الْأَ

 
م أُولئک) د لْبابِ أُولُوا ه  الْأَ
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ستَمعونَ ذینَالَّ) ب لَ ی الْقَو✅ 
  
م الَّذینَ أُولئک) ج داهه ه  اللَّ

  
عونَ) الف سنَه فَیتَّبِ أَح  

174. 

 است؟ موافق جسم تضعیف با روش کدام

 ✅یونانی) ج

 ایرانی) د

 هندي) الف 

  اسالمی) ب 

175. 

 امور؟ با منطقی غیر است برخوردي کلی طور به و نفرت و تمایل و جهل از است اي آمیزه صفت کدام

 کینه

 حرص

 ✅تعصب

  خشم

176. 

 است؟ عینی واجب علم کدام

 شرعی احکام دانش) ب 

 پزشکی علم) ج 

 قرآن تفسیر و فهم) د

  ✅ .است ایمان شرایط از یا ایمان مقدمه که علمی) الف 

177. 
 نیست؟ درست گزاره کدام

  
 .است هاطغیان از جلوگیري عامل اما نیست، رشد عامل ترس) ب
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 است آن شرط اما نیست، تربیت املع ترس) د
  
 .است الزمی عامل اما نیست، رشد و پرورش عامل ترس) ج

  
  ✅ .باشد انسان روح دهندةرشد عامل تواندمی ترس) الف

178. 

 نیست؟ متعلم فکري رشد بعد در پرورش و آموزش اهداف از گزینه کدام

 کردن اصل بر فرع رد

 کردن اجتهاد

 کردن استنباط

  ✅کردن حفظ

179. 

 نیست؟ متعلم فکري رشد بعد در پرورش و آموزش اهداف از گزینه کدام

 کردن اجتهاد

 کردن اصل بر فرع رد

 کردن استنباط

  ✅کردن حفظ

180. 

 کدام گزینه از دالیل نفی ایرادهاي کانت و دیگران به عادت فعلی نیست؟

اش در برابر محرّکات منفی اراده ب) در این عادات انس به چیزي وجود ندارد، بلکه فرد با تکرار، قدرت مقاومت و
 .شودتقویت می

 ✅ .الف) عادت همیشه امر خوبی است و باید عوامل منفی آن را زدود 

 .در عادات شد  د) با تقویت عقل و ایمان باید مانع از افراط

   .شودج) در این عادات کاري که مخالف طبیعت او است بر اثر مداومت برایش آسان می 

181. 

لُّ کَما تَملُّ الْقُلوب هذه إنَّ« روایت این از درستی برداشت گزینه کدام تَغوا الْأبدانُ تَمها فَاب  طَرائف لَ
ۀِ کم است؟ »الْح  

  
 .نیست استراحت نیازمند انسان دل) ب
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 .آن غفلت یعنی دل استراحت) ج
 
 .است دل غفلت از مانع حکمت) د
  

  ✅.است تراحتاس نیازمند جسمش همانند انسان دل) الف

182. 

 است؟ اسالم در آموزشی نظام ضرورت کنندةبیان گزینه کدام

 ✅.است آموزشی نظام نیازمند آنها اصالح براي و داده اصالت اجتماع و فرد به اسالم) الف 

 .است آموزشی نظام نیازمند آن اصالح براي و داده اصالت اجتماع به اسالم) ج 

 .است آموزشی نظام نیازمند احکام اجراي براي و ندارد التیاص اجتماع و فرد اسالم نگاه در) د 

  .است آموزشی نظام نیازمند آن اصالح براي و داده اصالت فرد به اسالم) ب 

183. 

 کدام گزینه پیامد استادزدگی و حضور مداوم در جلسات اساتید مختلف است؟

 ج) ارتقاي سطح اطالعات 

 د) کاهش سطح اطالعات

 ب) پرورش فکر 

  ✅رکود فکريالف)  

184. 

 است؟ »فعلی عادت« تعریف گزینه دامک

 .دهدمی انجام را کاري خارجی عامل یک اثر بر انسان) د

 .دهدمی انجام بهتر را کاري تمرین، و تکرار اثر بر و بیرونی عامل از اثرپذیري با انسان) ب 

 ✅.دهدمی انجام بهتر را کاري تمرین، و تکرار اثر بر و بیرونی عامل از اثرپذیري بدون انسان) الف 

  .دهدمی انجام بهتر را کاري تمرین، و تکرار اثر بر و درونی عامل از اثرپذیري بدون انسان) ج 

185. 
 است؟ درست گزینه کدام

 .انسانی خام مادة به دادن شکل یعنی تربیت) د
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 .غرایز شکوفایی یعنی تربیت) ج 

 ✅.هاانسان ساختن یعنی تربیت) ب 

  .انسان فطري استعدادهاي پرورش ییعن تربیت) الف 

186. 

 است؟ درست گزینه کدام

 ✅ .هستند خود خاص آموزشی نظام نیازمند مکاتب بعضی) ج 

 .نیست مکتب هر براي خاص آموزشی نظام وجود به لزومی) ب 

 .دارد وجود مکاتب همۀ براي واحد آموزشی نظام یک تنها) د 

  .باشد داشته را خود خاص آموزشی نظام باید مکتب هر) الف 

187. 

 است؟ درست گزینه کدام

 ..است مذموم اسالم در جسم تقویت) ج 

 .است مذموم اسالم در معنایی هر به پروريتن) ب 

 است جسمانی نیروهاي تقویت مخالف اسالم) د

  ✅.است ممدوح اسالم در آن درست معناي به پروريتن) الف 

188. 

 است؟ درست گزینه کدام

 اس خوب حال هر در عالیانف چه و فعلی چه عادت) د

 ت.است بد حال هر در انفعالی چه و فعلی چه عادت) ج 

 ✅.هستند بد حال هر در انفعالی هايعادت) الف 

  ..هستند بد حال هر در فعلی هايعادت) ب 

189. 

 نیست؟ درست گزینه کدام
 
 .دارد ارتباط دیگران با چه اگر نیست اخالقی انسان افعال برخی) د
  
 .ندارد همگان قبول مورد معیار یک اخالقی فعل) ب

  
 .باشد داشته ارتباط دیگران به آنکه بدون است اخالقی انسان افعال از بسیاري) ج

  
  ✅ .دارد همگان قبول مورد معیار یک اخالقی فعل) الف

 نیست؟ درست گزینه کدام .190
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 ✅باشد طبیعت و سرشت پیرو باید تربیت) د
  
 بالقوه استعدادهاى درآوردن فعلیت به از است عبارت تربیت) ب

  
 .است صادق غیرجانداران دربارة صنعت و جانداران دربارة تربیت) ج

  
  .آن در مرتبط قواي و اجزا میان ارتباط برقراري یعنی تربیت) الف

191. 

 است؟ اجتهاد درست معناي گزینه کدام

 فروع و اصول در نوآوري) ج 

 نوآوري عدم و اصول و فروع حفظ) د

 فروع حفظ با اصول در رينوآو) ب 

  ✅اصول حفظ با فروع در نوآوري) الف 

192. 

 .باشد نمی ها انسان ما فعلی عادات از مورد کدام

 ✅عفت

 نوشتن

 شجاعت

  هنر

193. 

 اسالمی دولت وظایف از آن خاص معناب  به تربیت و تعلیم با ارتباط در توان می را وظیفه کدام
 دانست؟

 ✅مدت دراز و کالن ریزي برنامه

 جامعه تربیت و تعلیم هاي هزینه از بخشی تامین و گذاريسیاست

 تربیتی هاي فعالیت بر عالیه نظارت و ها نهاد بین هماهنگی ایجاد

  عالی آموزش نظام با متوسطه دوره در رسمی پرورش و آموزش نظام میان هماهنگی برقراري

194. 

 بود؟)ونوعی فردي( غریزه نوع دو به معتقد اندیشمندان از یک کدام

 فالطونا

 ✅راسل

 سقراط
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  داروین

195. 

 نیست؟ انسان فطري استعدادهاي از یک، کدام

 خالقیت) ب 

 جوییحقیقت) د

 ✅صنعتگري) الف 

  دوستی زیبایی) ج 

196. 

 دارد؟ داللت  اسالمی  تربیت  و تعلیم بودن مستمر به گزینه کدام

 .اطلبوا العلم و لو بالصین 

 .طلب العلم فریضه علی کل مسلم

 .خذو الحکمه و لو من اهل النفاق

  .اطلبوا العلم من المهد الی اللحد 

197. 

 دارد وجود انسان در اخالقی وجدان اینکه به  است معتقد شدیدا کدامیک

 برنر

 ✅کانت

 پیازه

  سقراط

198. 

 است؟ کدام) ع( علی نظر از توحید کمال

 خدا به انایم

 ✅خدا معرفت

 خدا براي اخالص

  خدا عبادت 

199. 

  کند؟ می ایفا مهمی نقش تربیت در مورد کدام

  عواطف وجود

  مالیمت و نرمش

 ✅ الگو وجود

https://t.me/hushmandsazi_group


@MohtavaNemunesoal  ابرگروه ضمن خدمت هوشمندسازی 

از این فایل بدون رضایت صاحب اثر شرعا حرام است... ) آزمون دادن و  –فروش فایل (ھرگونھ کسب درآمد           

https://t.me/hushmandsazi_group                                                                            46 
 

  تنبیه و تشویق

200. 

 دهد؟ می سوق ها خوبی سوي به را او و شود می متربی قلب رقت موجب ، اسالمی تربیت روشهاي از یک کدام

 ✅ موعظه روش

 قتشوی

  تفکر روش

  جهاد

201. 

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

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

 ایم؟

 اسالم

 افالطون

 همه موارد

  ارسطو

202. 

 در خداوندي مراحم و الطاف از بیشتر مندي بهره براي او ظرفیت و انسان وجودي سعه گسترش
 است؟ تربیتی هدف کدام تحقق گروه

  اجتماعی روحیه پرورش 

  عدالتخواهی روحیه پرورش

  تقوا تعلیم

  ✅ حکمت تعلیم 

203. 
 چیست؟ تفکر اصلی مایۀ

 عبادت) د
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 ابتکار) ج 

 داجتها) ب 

  ✅تعلم و تعلیم) الف 

204. 

  معناست چه به متعلم

 ✅فراگیرنده

 معلم

 موارد همه

  هدهند آموزش

205. 

 مرحله اعتال با کدام مرحله تربیتی هم خوانی دارد؟

 ✅تقوي

 ایمان

 تمهید

  یقین

206. 

 : به دارد اشاره »بی یارشون اهللا آنانکه خوشا« مصراع

  »ینصرکم تنصرواهللا ان«

  »خلق الذي ربک باسم اقراء«

 »رقیبا علیکم کان اهللا ان«

  ✅»اذکرکم فاذکرونی«

207. 
 .گردد می حاصل آن تبع به.......... حس و دارد اصالت......  حس داروینیزم نظریه مطابق

 تنازع - انتخاب
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 تعاون - بقا

 تنازع - تعاون

  ✅تعاون - تنازع

208. 

 ..... که عملی از عبارتست اسالمی تربیت و اخالق در فضیلت معیار

 باشد سازگار انسان طبیعت و میل با

 ✅ کند نزدیک خدا به را انسان

  شود ناشی انسان آگاه وجدان

  باشد منطبق عقلی موازین بر

209. 

دوا الَّذینَ و﴿ آیۀ مفهوم فینا جاه م نَّهید لَنا لَنَه بس نَّ و ه إِ سنینَ لَمع اللَّ حچیست؟ ﴾الْم 

 مؤمنان از خداوند حمایت) ب 

 ✅جوحقیقت افراد از خداوند تحمای) الف 

  نفاق و شرك نفی) د

  نیکوکاران از خداوند حمایت) ج 

210. 

 است؟ سازگار اسالم تربیتی نظرات با بیت، کدام مفهوم

 حکیم اي نشود تربیت به ب ناکس کسی کند چون بد آهن ز بیک شمشیر

 نخوري شکر بوریا نی مبرکز روزگار فرومایه با

 برنخوري بید شاخ از گزهر بارد زندگی آب اگر ابر

  ✅شد گم نبوتش خاندان بنشست بدان با نوح پسر

211. 

 ناسازگاراست؟ اسالم تربیتی نظام هاي ویژگی با گزینه کدام مفهوم

 یقین و علم از است عبارت یابی حقیقت مالك

 ✅آمال تحقق از است عبارت موفقیت مالك

 توحید از است عبارت بینی جهان فلسفه

  معاد از است عبارت زندگی فلسفه

212. 
 به واحتیاج شود می خسته انسان تن که طور همین(چیست؟ علی امام کالم در دل از مقصود

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

 انسان قلب

 انسان جان

  انسان ذهن

213. 

 به واحتیاج شود می خسته سانان تن که طور همین(چیست؟ علی امام کالم در دل از مقصود
 .)دارد نیاز استراحت وبه شود می خسته گاهی نیز انسان ،دل دارد استراحت

 انسان ذهن

 انسان جان

 ✅انسان روح

  انسان قلب

214. 

 ) اهله لقله اهدي طریق فی حشوا التستو(چیست؟ حدیث این از منظور

 ✅باشید شناس راه

 باشید شجاع

  کنید وحشت

  اشیدب  جمعیت انبوه پیرو

215. 

 اهللا سبیل عن یضلوك االرض فی من اکثر تطع چیست؟وان حدیث این از منظور

 اقلیت از محض پیروي

 اکثریت از محض پیروي

 هیچکدام

  ✅ ویقین وعلم عقل از پیروي

216. 

 اهللا سبیل عن یضلوك االرض فی من اکثر تطع چیست؟وان حدیث این از منظور

 ✅ ویقین وعلم عقل از پیروي

 کثریتا از محض پیروي

 هیچکدام

  اقلیت از محض پیروي
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217. 

 چیست؟ طرفه وطریف منظور از حکمتهاي

 تعلیم وتربیت

 ✅ اعجاب انگیز وخوشحال کننده
 اکراه واجبار

  پرورش دهنده

218. 

م و علم برابر در تعبیر این که آنجا تعقل، و عقل از منظور  چیست؟ رود،مى کار به تعلّ
  

 ✅استنباط قدرت داشتن) الف
  
 آموزيمهارت) ب
 
 حافظه تقویت) د
  
  اندوزيدانش) ج

219. 

 است؟ کدام مسلمانان بین برادري روابط تحکیم در عامل ترین موثر

 مسلمانان بین در ثروت عادالنه تقسیم

 ✅خدا به ایمان اساس بر خانواده بنیاد تقویت

 خدادادي منابع از همگان ساختن مند بهره

  اسالمی هاي کشور بین در مرزها حذف

220. 

 نامند؟ می چه نیست ومشخص مفهوم حدودش که اتیموضوع

 ✅مجمل

 اصول

 شبهات

  متعارض

221. 
 .......از است عبارت الهی تشریعی هدایت از مندي بهره براي شرط ترین مهم

 ✅داشتن خدا به قلبی ایمان

 دنیوي لذات از کردن صرفنظر
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 شرلیط هر در واجبات دادن انجام

  دیگران به کمک مساعدت به تمایل

222. 

 .......رین شرط براي بهره مندي از هدایت تشریعی الهی عبارت است ازمهم ت

 انجام دادن واجبات در هر شرلیط

 تمایل به مساعدت کمک به دیگران

 صرفنظر کردن از لذات دنیوي

 ✅ایمان قلبی به خدا داشتن

  

223. 

 چیست؟ داشتن علمی روح نشانۀ ترینمهم

 اجتهاد) ج 

 علمی آثار) ب 

 اندیگر نظرات نقل) د

  ✅غرور نداشتن) الف 

224. 

 .... از عبارتست الهی تشریعی هدایت از مندي بهره براي شرط مهمترین

  دیگران به کمک مساعدت به تمایل

 دنیوي لذات از کردن صرفنظر

  شرایط هر در واجبات دادن انجام

  ✅ داشتن خدا به قلبی ایمان 

225. 

 .... ارتست ازمهمترین شرط براي بهره مندي از هدایت تشریعی الهی عب 

  انجام دادن واجبات در هر شرایط

  تمایل به مساعدت کمک به دیگران

 صرفنظر کردن از لذات دنیوي
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  ✅ ایمان قلبی به خدا داشتن 

226. 

 است؟ برقرار ايرابطه چه »داشتن علمی روح« و »بودن عالم« میان

 .ندارد وجود ايرابطه داشتن علمی روح و بودن عالم میان) د

 ✅.دارند هم علمی روح هستند عالم که افراد یبرخ) الف 

 .دارد هم علمی روح است عالم که کس هر) ب 

  .است عالم دارد علمی روح که کس هر) ج 

227. 

 است؟ کدام ترتیب به شهریه، قوه در  تفریط و افراط ، اعتدال نتیجه

 خمودي حرص -حکمت

 جربزه -جبن- غفت

 جربزه -جبن -حکمت

  ✅خمودي -حرص -عفت

228. 

مات از یک کدام با شودمی حاصل »غَنا« از که اي هنتیج  دارد؟ شباهت محرّ

 ✅قمار و شراب) الف 

 دروغ) د

 غیبت) ج 

  دروغ) ب 

229. 

 است؟ گزینه کدام ترتیب به شهریه، قوه در تفریط و افراط اعتدال، نتیجه

  خمودي – حرص – حکمت

  جربزه – جبن – عفت

  جربزه – جبن – حکمت

  ✅خمودي – حرص – عفت

230. 

 است؟ کدام اسالمی تربیت و تعلیم امر در شاگرد و معلم به مربوط آئین و ادب نخستین

 درسی مواد محتوي بر کامل احاطه

 ✅خدا براي هرچیزي از نیت گردانیدن خالص

 تربیت و تعلیم اهداف از کامل آگاهی
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  تربیت و تعلیم هاي روش به کافی تسلط

231. 

 .باشد می نداندیشم این به متعلق وجدان الهام نظریه

 روسو

 ✅کانت

 سقراط

  افالطون

232. 

 .باشد می اندیشمند این به متعلق وجدان الهام نظریه

 روسو

 سقراط

 ✅کانت

  افالطون

233. 

 .است آن طرفدار هم...........  و است........  غالب نظریه دوراندیش، عقل نظریه

 کانت - گرایان مادي

 ✅راسل - گرایان مادي

 دورانت ویل - گرایان رفتار

  روسو - گرایان اخالق

234. 

 انجامد؟می چیزي چه به عادت مطلق نفی نظریۀ

 سودگرایی) ج 

 گراییاعتدال) د 

 ✅اخالقی آزادي) الف 

  گراییلذت) ب 

 .واجب هایی که در جامعه براساس تقسیم کار صورت می پذیرد را واجب هاي ........ می گویند .235

 ✅کفایی
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 اعتباري

 عینی

  موقتی

236. 

 دارد؟ نام چه گیرد، صورت کار تقسیم اساس بر باید که واجبی

 تخییري) ج 

 ✅کفایی) الف 

 تهیؤي نفسی) د

  عینی) ب 

237. 

 است؟ صادق زیر موارد از کدامیک مورد در ساختن واژه

 گیاه

 حیوان

 ✅انسان

  محیط

238. 

 است؟ صادق زیر موارد از کدامیک مورد در ساختن واژه

 محیط

 ✅انسان

 حیوان

  گیاه

239. 

 بتواند فورا نشده مطرح کتابی هیچ ودر ندارد ذهنی سابقه هیچ انسان که دجدی مسئله یک وقتی
 است؟ متعلم فکري رشد بعد کدام به اشاره نماید استنتاج و کند تطبیق صحیح بطور را اصول

 ✅اجتهاد

 استنباط

 استخراج

  استنتاج

240. 
  است؟ کدام به رسیدن اسالمی تربیت و تعلیم غایی هدف

  الهی معرفت 

  یزگاريوپره تقوا

https://t.me/hushmandsazi_group


@MohtavaNemunesoal  ابرگروه ضمن خدمت هوشمندسازی 

از این فایل بدون رضایت صاحب اثر شرعا حرام است... ) آزمون دادن و  –فروش فایل (ھرگونھ کسب درآمد           
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  شایسته عمل

  ✅ الهی قرب

241. 

 است؟ کدام انسان معنوي کمال مسیر در نهایی هدف

 ✅الهی قرب

 برابري و برادري

 دنیوي سعادت

  عدالتخواهی

242. 

 است؟ هاعادت از دسته کدام جزء فنون و هنرها

 انفعالی عادات) ب

 غریزي عادات) د

 عقالنی عادات) ج

  ✅فعلی عادات) الف

243. 

 است؟ امري اسالمی تربیت و تعلیم در یادگیر

 جوانی دوره به مربوط

 انحصاري و مستمر

 ✅همگان و مستمر

  دوم سالگی هفت به مربوط
  »ه ،فایل دیگران را کپی نمیکندآدم فهمید«

  گروه کپی کننده را رسوا میکنیم

https://t.me/hushmandsazi_group

