
 ؟است صحیح تعبیر کام ایدئالیستی شناسی معرفت براساس

 تاس شاگردان ذهن به اکبر جهان المکار انتقال معلم کار الف.

 ☑  است افکار یادآوری جهت در شاگرد به معطوف تدریس فعالیت ب.

 دشون پرورانده باید که هستند متعلم خارج در امکانات علم و افکار ج.

 تاس شناخت اساس نو های اندیشه خلق بر مبنی محوری شاگرد د.

  

 می ملکوت علم به انسان نزدیکی سبب و بوده قضیلت باالترین مسائل از کدامیک افالطون دید از

 ؟شود

 تحکم الف.

 ☑  دانایی ب.

 تشجاع ج.

 یخویشتندار د.

  

 ؟است متاثر ارسطو های اندیشه از مستقیما گرایی واقع انواع از کدامیک

 ☑  عالقی گرایی واقع الف.

 یطبیع گرایی واقع ب.

 یعلم گرایی واقع چ

  الهی گرایی واقع د.

  

 ؟است شده بیان درست گزاره کدام آکوئیناس توماس دیدگاه مبنای بر

 ☑  است آن واقعیت بر کافی دلیل خود بوده عالم خالق خداوند اینکه الف.

 تاس کمتر ماده از آن واقعیت ولی است آن صورت با هستی باالتر وجه روح ب.

 تاس مادی جهان به منحصر واقعیت ولی است آفریده خدا را دو هر روح و ساده چ،

 تاس نشده طرد آن اساس و حقیقت است مادی جهان از خارج که قلمروی د.

  

 ؟دارند اعتقاد زیر های مؤلفه از کدامیک به گرا تکامل با طبیعی گرایان واقع

 نشاگردا ذهنی رشد بودن مهم الف.

 یانسان آزاد اراده وجود اهعبت ب.



 نانسا تفکر شناختی فرایند به زیاد توجه ج.

 ☑  شاگردان فردی انضباط اهمیت د.

  

 ؟هستند معتقد زیر موارد از کدامیک به عقالنی گرابان واقع

 ☑  جزئیات از بیشتر درک و فهم اهمیت اهلل الف.

 ستدری در کلی ادراک بوسن اهمیت بی ب.

 ینگر هم با فرایند از معلم دوری ج.

 ککوچ به یادگیری فرایند یهتجز د.

  

 ؟بخشند می پویایی قدرت نظریه، به زیر های مؤلفه از کدامیک گرایان ماده اعتقاد به

 یبنیاد ارزقوهای الف.

 ☑  دیالیتیکی عنصر ب.

 لتحو حال در ماده ج.

 یطبیع قوانین د.

  

 زیر مفاهیم از کدامیک با است، دیگر علوم در آنها اثبات جای ولی شوند اثبات باید که نظری قضایای

 ؟اند شده مشخص

 ☑  موضوعی اصول الف.

 یمتعارف اصول ب.

 تسندی اصول چ.

 یمتباین اصول د.

  

 ؟شود می تلقی فاعل روش فعل انعکاس آغاز عنوان به مرحله کدام تربیت، مراحل طرح در

 یپرستار الف.

 مب.تعلی

 بتأدی ج.

 ☑  خودسازی د.

  



 زیر های گزاره از کدامیک بر داللت نامند می تربیت کلی نظریه را فلسفه که دیوئی جان سخن این

 ؟دارد

 تاس فردی تجارب بازسازی تربیت اینکه الف.

 ☑  دارند باهم تنگاتنگ رابطه تربیت و فلسفه اینکه ب.

 دشو می محدود نظری جنبه به تربیت در فلسفه تقش اینکه چ

 تاس آگاهانه کامال نظری های پایه دارای تربیت اینکه د.

  

 ؟شود می برده کار به مترادف تربیت فلسفه برای تعبیر کدام

 تتربی رسم الف.

 ☑  تربیت حکمت ب.

 تتربی ماهیت ج.

 تتربی )گرایش( عقیده د.

  

 اجتماعی تأثیر آنها سبک و افکار که افراد از گروهی برگزینید: زیر جمله برای را مناسب مفهوم

 دباشن نظر وحدت دارای اعتقادی نظر از یا داشته مشترکی

 یایدئولوژ الف.

 ☑  مکتب ب.

 هنظری ج.

 یتئور د.

  

 ؟است کرده تشریح چگونه را خود پرورش و آموزش دیدگاههای افالطون

 تاس داده اختصاص تربیتی بیانات به را بخشی خود آثار در الف.

  ☑است کرده تبیین و تعریف خود فاضله مدینه از جزئی مثابه به را تربیتی آراء ب.

 تاس کرده ارائه عملیاتی و منسجم صورت به نظریاتش همانند اش تربیتی افکار ج.

  است کرده طرح اجتماعی آداب و سفن مقابل در العمل عکس مثابه به اش تربیتی های ایده د.

  

  است؟ مطرح زیر های گزاره از کدامیک رانیم، می سخن جهان مترادف هستی از هرگاه



  خداوند از غیر جهان الف،

 هالطبیع بعد ما با متافیزیک ب.

 هالطبیع ماوراء با ”مثل“ عالم ج.

 اه اندیشه و ها ایده دنیای د.

  

 ؟است شده بیان درست «هگل فریدریش دیدگاه خصوص در گزاره کدام مطلق پندارگریی حیطه در

 تاس مطلق من خدایا واقعی هستی تنها الف.

 تاس ذات درون جهان ساخته ذات برون جهان ب.

   ☑است مطلق روح برای هایی اندیشه و افکار جهان ج.

 تاس روح با ذهن همان دات درون جهان د.

 

☑ 


