مركز آموزش عالي ثامن الحجج (ع) مشهد

باسمه تعالی

موضوع :اسناد تحولي وفلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمي ایران رشته:
وقت آزمون:حداكثر 45دقیقه

نام استاد:یزدان بخش

نام ونام خانوادگي

نمره منفی ندارد

تاریخ89/3/12 :
ساعت برگزاري 8 :صبح

شماره دانشجویی:

ص 1از 3

 -1کدام گزینه فلسفه ای است که بر کلمات و معنا تمرکز می کند؟
 – 1نظری

 -2دستوری

 -4تحلیلی

 -3تجویزی

 -2باگزینه مناسبتر تکمیل کنید « :تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران در پی آن است تا متربیان ،مرتبه ای از آمادگی برای
تحقق  ......در ابعاد گوناگون فردی ،خانوادگی و اجتماعی را به دست آورند».
 – 1مدینه فاضله

 -2عدالت اجتماعی

 -4حیات طیبه

 -3حیات جاودان

 -3کدام گزینه از مراحل فکر فلسسفی مرتبط با تعلیم وتربیت نیست؟
 – 1وظیفه توصیفی – تحلیلی

 -2وظیفه انتقادی – ارزیابی

 -3وظیفه ابداعی

 -4وظیفه انسانی

 -4جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید ....... « :رشته ای مستقل است که در آن اساس تعلیم وتربیت ؛ رابطه تعلیم وتربیت با دیگر
رشته های معرفت انسانی ؛ روشهای تربیتی ونحوه برخورد به مسایل ومشکالت تربیتی مورد بحث قرار می گیرند ».
 – 1تربیت فلسفی

 -2فلسفه اسالمی

 -3فلسفه تعلیم

 -4فلسفه تربیت

 -5کدام گزینه از خصوصیات ذهن فلسفی نیست؟
– 1جامعیت

 -2تعمق

 -4مانعیت

 -3انعطاف

 -6کشف و تدوین بنیادها مربوط به کدام گزینه است؟
– 1جامعیت

 -2تعمق

 -4مانعیت

 -3انعطاف

 -7رها شدن از جمود روانشناختی مربوط به کدام گزینه است؟
– 1جامعیت

 -2تعمق

 -4مانعیت

 -3انعطاف

 -8جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید« :فلسفه  ........در صدد است که آموزش وپرورش را در تمامیت خود ادراک کند وبه تعبیر
یافته های علوم مختلف از جهت تاثیر آنها در آموزش وپرورش می پردازد»
 – 1تربیتی

 -2تحلیلی

 -3عملی

 -4علمی

 -9کدام گزینه از مهم ترین مبانی اساسی تربیت نیست؟
 – 1معرفت شناختی

 -2هستی شناختی

 -3انسان شناختی

 -4جامعه شناختی

 -11جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید« :مقصود از مبانی  ..........تربیت ،بخشی از گزاره های توصیفی تبیینی در باره خداوند
ودیگر عناصر هستی است که در مباحث جهان بینی اسالمی به طور مدلل ومبرهن مطرح شده یا مفروض قرار گرفته است»
 – 1هستی شناختی

 -2دین شناختی

 -3ارزش شناختی

 -4انسان شناختی

 -11جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید « :جهان آفرینش از نظام  .......برخوردار واراده وسنن الهی بر جهان هستی حاکم است »
 – 1احسن

 -2اکمل

 -3اجتماعی

 -4مادی
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ص 2از 3

 -12کدام گزینه راهها وابزارهای دست یابی انسان به معرفت نیست؟
 – 1عقل

-2شهود

 -4دریافت

 -3وحی

 -13جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید « :انسان هم کرامت ذاتی دارد وهم می تواند کرامتی  .......به دست آورد و لذا این قابلیت
را دارد که خلیفه خدا روی زمین باشد » .
 – 1الهی

 -2فطری

 -4تربیتی

 -3اکتسابی

 -14جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید « :انسان موجودی  .....است ونسبت به انجام تکالیف خود نخست در برابر خداوند وسپس
در برابر خویشتن ودیگران مسولیت دارد » .
 – 1مُحقّ

 -2مُکلّف

 -4مُکوّن

 -3هویت دار

 -15جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید« :ارزشمند دانستن هر عمل هم تابع حسن فعلی وهم وابسته به حسن  ......است»
– 1فاعلی

 -2عملی

 -4عینی

 -3ذهنی

 -16کدام گزینه از ویژگی های معارف دینی نیست؟
 – 1نظام مند

 -2جامع نگر

 -4متساهل

 -3پویا

 -17کدام گزینه از محور های اساسی تربیت نیست؟
 – 1واقعیت انسان و موقعیت او در هستی

 -2جایگاه شایسته آدمی در هستی

 -3چگونگی وصول انسان به جایگاه شایسته خود در هستی

 -4راه های ارتباط با خداوند

 -18جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید « :شرط اصلی قرب الی اهلل تحقق  ............در همه مراتب و ابعاد زندگی انسان است »
 – 1توحید نظری

 -3توحید ربوبی

 -2توحید عملی

 -4توحید فعلی

 -19کدام گزینه از ویژگی های اصلی تربیت نیست؟
 – 1همه جانبه نگری

 -3توجه به عنصر آزادی و اختیار

 -2اعتدال و توازن

 -4توجه به نیازهای روزمره

 -21کدام گزینه از انواع عمده تربیت نیست؟
 – 1زیستی و جسمانی

 -3هنری وزیبایی شناختی

 -2اقتصادی وحرفه ای

 -4علمی و عملی

 -21کدام گزینه از انواع تربیت با توجه به نوع سازمان دهی و اعتبار قانونی است؟
 – 1رسمی

 -2الزامی

 -4عمومی

 -3تخصصی

 -22کدام گزینه از انواع ساحت های تعلیم و تربیت نیست؟
 – 1علمی و فناورانه

 -3هنری وزیبایی شناختی

 -2عبادی و اخالقی

 -4فرهنگی و هنری

 -23کدام گزینه برآیند مجموعه ای از بینش ها ،باورها ،گرایش ها ،اعمال و صفات آدمی است؟
 – 1هویت

 -2تشخص

 -4وجود

 -3ماهیت

 -24کدام گزینه سن تعلیم و تربیت رسمی است؟
 5 – 1سالگی

 6 -2سالگی

 7 -3سالگی

 8 -4سالگی

 -25جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید « :ترویج و تعمیق فرهنگ حیا ،عفاف و حجاب از  ........سند تحول است»
 – 1هدف های عملیاتی

 -2راهکارهای

 -3بنیان های

 -4مبانی
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ص 3از 3

 -26کدام گزینه مهم ترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی است؟
 – 1وزارت آموزش و پرورش

 -2وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -3شورای فرهنگ عمومی

 -4وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -27جای خالی را باگزینه مناسبتر تکمیل کنید« :یکی از هدف های کالن سند تحول ،کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و......است»
 – 1غرب آسیا

 -2قاره آسیا

 -4جهان

 -3جهان اسالم

 -28جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید « :تعمیق تربیت و آداب اسالمی ،تقویت اعتقاد به  ........از هدف های عملیاتی و
راهکارهای سند تحول است»
 – 1ارزش های انقالب

 -3ضرورت اجتماع

 -2آداب و رسوم

 -4تربیت

 -29کدام گزینه از هدف های عملیاتی و راهکارهای سند تحول نیست؟
 – 1تنوع بخشی به محیط های یادگیری

 -2ایجاد موزه و نمایشگاه علم و فناوری

 -3افزایش نقش مدرسه

 -4توسعه و گسترش مدارس دولتی

 -31جای خالی را با گزینه مناسبتر تکمیل کنید « :برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگیان با
توجه به لزوم  .......آنان ،از هدف های عملیاتی و راهکارهای سند تحول است»
 – 1تمام وقت شدن
شماره 1

2

3

4

 -2نیمه وقت شدن
شماره 1

2

3

4

شماره 1

 -3پاره وقت
2

3

4

 -4وقت گزاری
پرسش های تشریحي:

1

11

21

2

12

22

 -1از اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی چهار مورد را نام برده

3

13

23

و یک مورد را بدلخواه توضیح دهید.

2

12

22

2

12

22

2

12

22

است ،توضیح دهید در این رویکرد معلم یا مربی چه ویژگی هایی باید

2

12

22

داشته باشد.

2

12

22

2

12

22

13

23

33

 -2رویکرد کلی برنامه های درسی و تربیتی ،فطرت گرایی توحیدی

نمره آزمون کتبی
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