
 محقق طوسی در کتاب اخالق ناصری در تعریف خود از اخالق بر کدام جنبه تاکید کرده است؟

  الف( اجتماعی و عملی

 ب( اجتماعی و علمی

 ج( شناختی و علمی

 د( شناختی و عملی

  کتاب4گزینه ج. ص  :جواب

  

 کمال در معنای فلسفی به چه معناست؟

 الف( شدت یافتن وجود

 ب( در ترقّی عقالنی است که از راه علم و فلسفه حاصل میشود

 ج( همان چیزی است که شیء بالفعل حاصل است

 د( برهانی برای جوهری تنفس است

  کتاب4گزینه الف. کمال در معنای فلسفی به معنای شدت یافتن وجود است. ص  :جواب

  

 اولین بیانیه حقوق بشر کدام گزینه می باشد؟

 ملل متحدالف( منشور 

 ب( منشور آتالنتیک

  ج( منشور جهانی حقوق بشر

 د( منشورِ کوروش کبیر

  کتاب 7گزینه د. ص  :جواب

  

کدام نظریه مدافع این عقیده استتت که کودکان ارزشتتهای اخالقی خود را از منعلمان و والدین 

 کستتب می کنند؟

  الف( مکتب یادگیری

 شناختی -ب( مکتب رشدی 



 اویج( مکتب روانک

 شناختی -د( مکتب اجتماعی 

  کتاب 9گزینه الف. مکتب یادگیری. ص  :جواب

  

 چیشت؟ شناختی –شاخص اخالق در مکتب رشدی 

 الف( توانایی انجام قضاوت اخالقی

 ب( تابع فرایندهای یادگیری

 ج( مکانیسم تشویق و تنبیه

 د( قرار دادن در موقعیت های وسوسه انگیر

  ابکت 9گزینه الف. ص  :جواب

  

 داند؟ افالطون مهمترین عنصر در شکل گیری حکومت فاضله را در چه می

 الف( دانایی

 ب( دادگری

  ج( دلیری

  د( خویشتن داری

  کتاب 44گزینه الف. حکمت و دانایی. ص  :جواب

  

 .فارابی معتقد است که هدف اساسی تعلیم و تربیت ........... انسان است

 الف( تربیت اجتماعی

 اخالقی ب( تربیت

 ج( تحصیل علم و هنر

  د( تحصیل سعادت

  کتاب 41گزینه د. تحصیل سعادت انسان. ص  :جواب



  

 ارزشهای اخالقی برای اینکه مؤثر واقع شوند و اعمال ما را هدایت کنند باید

.........................................  

 الف( بستری برای رشد فرهنگ ایجاد کنند

 خص و با جزئیات درآیندب( به قواعدی مش

 ج( مورد توجه همگان قرار گیرند

 د( باید به درستی قضاوت شوند

گزینه ب. ارزشهای اخالقی برای اینکه مؤثر واقع شوند و اعمال ما را هدایت کنند باید اغلب به قواعدی  :جواب

 44به خود می گیرند. ص  مشخص و با جزئیات درآیند. در این صورت آنها شکل قوانین و قواعد یا آیین دادرسی

  کتاب

  

وظیفه انستان را تحصیل لذت و گریز از رن دانسته و افعالی را که در این راستا  ...........................

 .دانند صورت می گیرد دارای ارزش اخالقی می

 الف( عاطفه گرایان

 ب( لذت گرایان

  ج( وجدان گرایان

  د( نتیجه گرایان

  کتاب 49ذت گرایان. ص گزینه ب. ل :جواب

  

 در نظام اخالقی اسالم ارزشمندی عمل منوط به چه چیزی است؟

 الف( خوبی خود عمل

 ب( خوبی انگیزه ای که منشا صدور آن عمل شده است

  ج( اخالق مدار بودن عمل

 د( الف و ب صحیح است

  کتاب 44گزینه د. ص  :جواب

  



مهمترین عامل درونی که در اراده انستان برای اهتمام ورزیدن به ارزشتهای اخالقی و دینی مؤثر 

 است کدام است؟

 الف( عدم پیروی از امیال و خواهشهای نفسانی

 ب( برخورداری از نفس لوامه

 ج( توجه به انسانیت و سعادت بشری

 د( کمال گرایی

  کتاب 44گزینه الف. ص  :جواب

  

 .عقل و عاطفه که پایه اساسی سعادت انسان است باید .......... شروع شود پرورش صحیح

 الف( از بزرگسالی

 ب( از کودکی

 ج( از نوجوانی

 د( از جوانی

  کتاب 49گزینه ب. ص  :جواب

  

 در راستای تببین ارزشهای اخالقی عوامل متعددی تاثیرگذار می باشند. کدام عامل نیست؟

 الف( آموزش صحیح مستقیم

 ( استفاده از ابزار و گفتار مثبتب

 ج( عدم مشارکت اولیا در تعلیم ارزشها

 د( استفاده از پیام های اخالقی

  کتاب 44گزینه ج. مشارکت اولیا در تعلیم ارزشها از عوامل تاثیر گذار می باشد. ص  :جواب

  

گاهی است را به شغلی که نیازمند دانش تخصصی بدست آمده از یک دوره آموزشی بلندمدت و دانش

 گویند؟

  الف( کارگری

 ب( کارمندی



 ج( حرفه

  د( حرفه ای

گزینه ج. در فرهنگ لغت وبستر، به شغلی که نیازمند دانش تخصصی بدست آمده از یک دوره آموزشی  :جواب

  .کتاب 44بلندمدت و دانشگاهی است را حرفه گویند. ص 

  

  .............................................. از دیدگاه اکاچتر یک فرد حرفه ای

 الف( فردی است که بتواند مستقل فکر کند

 ب( در ارتباط با دیگران انتقادپذیر باشد

 ج( تصمیم گیری ها و قضاوت هایش براساس آموزش هایی که دیده و تجاربش باشد

  د( گزینه الف و ج صحیح است

  کتاب 44گزینه د. ص  :ابجو

  

 کدام معیار بعنوان مشخصه یک شغل حرفه ای نمی باشد؟

 الف( کار براساس دانش تئوریکی و محرمانه انجام می شود

 ب( کسب دانش کارکردی به آموزش و اجتماعی شدن کوتاه مدت نیاز دارد

 می شوندج( شاغلین با تفکر خدمت به همنوع نه کسب سود مادی اقتصادی برانگیخته 

  د( گروه همکار به خوبی سازماندهی شده و قدرت اعمال آئین نامه اخالقی کار را دارند

گزینه ب. این گزینه به این صورت صحیح می باشد: کسب دانش کارکردی به آموزش و اجتماعی شدن  :جواب

  کتاب 44طوالنی مدت نیاز دارد. ص 

  

 ده است. کدام گزینه نیست؟فرامرز قراملکی پن مولفه برای حرفه ارائه کر

 الف( اشتغال ب( فروتنی و بردباری در کار

  ج( اختیار در کار و اشتغال د( روزی بدست آوردن از طریق اشتغال

  کتاب 49گزینه ب. ص  :جواب



  

 کدام گزینه صحیح است؟

 الف( حرفه با کار و اشتغال یکی نیست

 ب( حرفه یک کار اجباری است

 ه کار و حرفه، عام و خاص نیستج( به لحاظ منطقی رابط

  د( ابعاد حرفه گرایی به سه دسته ساختاری، نگرشی و پلکانی تقسیم می شود

به لحاظ  -گزینه الف. گزینه های دیگر به این صورت صحیح می باشند: حرفه یک کار اجباری است  :جواب

ه ساختاری و نگرشی تقسیم می ابعاد حرفه گرایی به دو دست -منطقی رابطه کار و حرفه، عام و خاص است 

  کتاب 74و 49شود. ص 

  

از دیدگاه ولمر و میلز ویژگی های ساختاری حرفه در چهار مرحله حرفه ای شدن شکل می گیرد. 

 کدام گزینه نیست؟

 الف( ایجاد یک شغل پاره وقت

 ب( ایجاد نظام آموزش و کارورزی

 ج( تشکیل انجمن های حرفه ای

  اخالقی د( تدوین ائین نامه های

  کتاب 74گزینه الف. ص  :جواب

  

ویژگی اصلی براساس ابعاد ساختاری برای کار حرفه ای وجود دارد. کدام گزینه 5از دیدگاه گرین وود 

 نمی باشد؟

 الف( دارای اصول و ضوابط اخالق باشد

 ب( از اقتدار یا مرجعیت در برابر مشتریان خدمات حرفه ای برخوردار باشد

 یستماتیک تحقیق پذیر داشته باشدج( یک نظریه س

  د( کار کردن در شغل مربوط نیازمند اجاره نامه رسمی یا غیررسمی نباشد

 :ویژگی اصلی براساس ابعاد ساختاری برای کار حرفه ای وجود دارد 4گزینه د. از دیدگاه گرین وود  :جواب

 دارای اصول و ضوابط اخالق باشد



 ریان خدمات حرفه ای برخوردار باشداز اقتدار یا مرجعیت در برابر مشت

 یک نظریه سیستماتیک تحقیق پذیر داشته باشد

 کار کردن در شغل مربوط نیازمند اجاره نامه رسمی یا غیررسمی باشد

 .از هنجارهای فرهنگ حرفه ای، مانند زبان و نمادهای ویژه و مشترک در میان اعضای حرفه برخوردار باشد

  کتاب 74ص 

  

 ........................................ اخالق حرفه ای عبارتست از

 الف( از مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری که رفتار افراد و گروه ها را تعیین می کند

ب( یک فرایند تفکر عقالنی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش هایی را چه 

 باید حفظ و اشاعه کردموقع 

 ج( شاخه ای از دانش اخالق که به بررسی تکالیف اخالقی در یک حرفه و مسائل اخالقی آن می پردازد

  د( همه موارد

  کتاب 77گزینه د. ص  :جواب

  

 کدامیک از موارد ذیل از ویژگی های افراد با اخالق حرفه ای از نظر کادوزیر نیست؟

  الف( مسئولیت پذیری

 داریب( وفا

  ج( احترام به دیگران

 کار و به موقعیت فعلی خود راضی است د( کم

  کتاب 14و  14گزینه د. ص  :جواب

  

 از فوائد اخالق حرفه ای در سازمان کدام نیست؟ 

 الف( ایجاد نقش های سازمانی برای مدیریت اخالق

 ب( تدوین برنامه برای ارزیابی جاری نیازمندهای اخالقی

 ج( هماهنگی رفتارهای انسانی با ارزشهای عملیاتی

  د( وارد شدن دستورالعمل های اخالقی در تصمیم گیری ها



  کتاب 17گزینه ج. ص  :جواب

  

آموزش و پرورش از دیدگاه ........... مجموعه ای از اعمالی است که بوسیله خانواده یا دولت برای ایجاد 

 .می گیرد فضایل اخالقی و مدنی در افراد صورت

  الف( بوعلی سینا ب( کانت ج( ارسطو د( فارابی

  کتاب 94گزینه ج. رجوع شود به ص  :جواب

  

  ................................. اثربخشی در یک پدیده آموزشی، به آن میزانی اشاره دارد که

 الف( به ارتقای اخالق منجر شود

 ی به هدف ها یا نتای آموزشی شوندب( وسایل و فرایندهای آموزشی که باعث دستیاب

 ج( وسایل و فرایندهای آموزشی که منجر به ارتقای سطح اخالقی شوند

  د( الف و ب صحیح است

گزینه ب. اثربخشی در یک پدیده آموزشی، به آن میزانی اشاره دارد که وسایل و فرایندهای آموزشی که   :جواب

 کتاب97. رجوع شود به ص باعث دستیابی به هدف ها یا نتای آموزشی شوند

  

 سه گروه اصلی هدف در آوپ کدام اند؟

 معلمان -مدیران و سیاستگذاران  – الف( جامعه

 دانش آموزان – معلمان – ب( جامعه

 دانش آموزان – معلمان – ج( اولیا

  دانش آموزان – معلمان – د( مدیران و سیاستگذاران

 کتاب99گزینه د. رجوع شود به ص   :جواب

  

 م حرفه ای همواره رفتارش را بر کدام اساس تنظیم می کند؟معل

 الف( مشاهده و درک موقعیت و واکنش های یادگیرندگان تنظیم می کند



 ب( منش و شخصیت درونی خود تنظیم می کند

 ج( تقاضای جامعه تنظیم می کند

  د( تقاضای دانش آموزان و اولیا تنظیم می کند

ی همواره رفتارش را براساس مشاهده و درک موقعیت و واکنش های گزینه الف. معلم حرفه ا  :جواب

 کتاب401یادگیرندگان تنظیم می کند. رجوع شود به ص 

  

 از اصول اخالق حرفه ای مربوط به شغل معلمی می باشد؟

 الف( تسلط ناکافی به اصول آموزش

 ب( ارتباط عاطفی دوطرفه با دانش آموزان

 انش آموزانج( اطالع رسانی گسترده نمرات د

  د( تسلط بر محتو

 کتاب 404گزینه د. رجوع شود به ص   :جواب

  

  ....................................... براساس اصل تقدم اخالق

 الف( منشا رفتارهای درون شخصی، محیط بیرونی و جامعه است

 ب( رفتار درون شخصی با رفتار برون شخصی رابطه ندارد

 ج( رفتار ارتباطی برون شخصی سبب تعیین الگوی رفتار ارتباطی درون شخصی می شود

  د( رفتار ارتباطی درون شخصی سبب تعیین الگوی رفتار ارتباطی برون شخصی می شود

 کتاب404گزینه د. رجوع شود به ص   :جواب

  

 مراد از تحویلی نگری چیشت؟ 

 ی و جامعه استالف( منشا رفتارهای درون شخصی، محیط بیرون

 جای کل است ب( برجسته کردن بعدی از پدیده کثیراالضالع و ندیدن ابعاد دیگر و حصر توجه به جز به

 ج( تباهی و اخالق گریزی عالم

  د( وسایل و فرایندهای آموزشی که باعث دستیابی به هدف ها یا نتای آموزشی شوند



بعدی از پدیده کثیراالضالع و ندیدن ابعاد دیگر و حصر  گزینه ب. مراد از تحویلی نگری، برجسته کردن  :جواب

 کتاب 404جای کل است. رجوع شود به ص  توجه به جز به

  

 از صورتهای مختلف تحویلی نگری در اخالق سازمانی نمی باشد؟ 

 الف( تحویل اخالق به الزام های قانونی

 ب( تحویل اخالق آموزش و پرورش به آموزش و پرورشی ها

 ج( تحویل اخالق حرفه ای به ناهنجاری های وابسته گروه

  د( تحویل اخالق حرفه ای به پاسخگویی

 کتاب 407و  404گزینه ج. رجوع شود به ص   :جواب

  

 از روش های مختلف آموزش اخالق حرفه ای نمی باشد؟

 الف( آموزش بین رشته ای توسط اساتید اخالق علوم بالینی

 اخالقی و آموزش الگومحوریب( استفاده از الگوهای 

 ج( یادگیری غیرفعال و یادگیری مبتنی بر حل مشکل

 د( پرورش تفکر انتقادی

 کتاب409گزینه ج. رجوع شود به ص  :جواب

 


