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الف ( آن دسته از صفات و نگرش ، توانمندی ها و مهارت هاست که همه ، افراد جامعه باید آن ها را کسب 

کنند تا برای زندگی مطلوب و با کیفیت و در برهه تاریخی وروند تکاملی و استعاللی متناسب با عصر خود 

 آمادگی الزم را پیدا کنند.

آن دسته از صفات و ، توانمندی ها و مهارت هاست که همه ، افراد جامعه باید آن ها را کسب ب( 

کنند تا برای زندگی مطلوب و با کیفیت و در برهه تاریخی وروند تکاملی و استعاللی متناسب با 

 عصر خود آمادگی الزم را پیدا کنند.

ه ، افراد جامعه باید آن ها را کسب کنند تا برای ج( آن دسته از صفات ، توانمندی ها و مهارت هاست که هم

زندگی مطلوب و با کمیت و در برهه تاریخی وروند اجتماعی و استعاللی متناسب با عصر خود آمادگی الزم 

 را پیدا کنند.

د( آن دسته از صفات و نگرش ، توانمندی ها و مهارت هاست که همه ، افراد جامعه باید آن ها را کسب 

رای زندگی مطلوب و با کمیت  و در برهه زمانی وروند تکاملی و استعاللی متناسب با عصر خود کنند تا ب

 آمادگی الزم را پیدا کنند.

.در نظام تربیت رسمی و عمومی ، باتوجه به .................، نباید به دستگاهی برای یکسان سازی انسان ها 2

 تبدیل شود .

 الف ( اصل وحدت 

 ب( اصل کثرت 

 اصل وحدت در عین کثرت  ج(

 د( اصل کثرت درعین وحدت 

 . ویژگی های تربیت رسمی و عمومی به چند دسته طبقه بندی می شوند ؟3

 خاص_عام  _بخش 2الف ( 

 اختصاصی  _خاص _عام _بخش 3ب( 

 

 خاص  _اختصاصی  _بخش 2ج( 

 تخصصی  _خاص _اشتراکی  _بخش 3د(



دولت ها ، امروز از عوامل اصلی و محوری سیاست گذار و » .در فلسفه تربیت رسمی و عمومی این جمله 4

تصمیم گیرنده در فرآیند تربیت و مسئول برنامه ریزی کالن جهت زمینه سازی برای کسب شایستگی های 

 اشاره می کند ؟ به کدام ویژگی های عام « الزم و مورد نیاز افراد جامعه اند 

 لف ( سامان یافتگی ا

 ب( قانون مندی 

 ج( فراگیری نسبت به آحاد جامعه 

 د( الف و ج

فلسفه تربیت رسمی و عمومی همه انسان ها در « فراگیری نسبت به آحاد جامعه ».باتوجه به ویژگی عام 5

 چه چیزی مشترک هستند ؟

 الف ( فطرت و عقل 

 ب( فطرت و طبیعت 

 ج( ارزشهای مشترک اخالقی 

 د( ارزشهای مشترک طبیعی و اجتماعی 

.براساس  کدام  اصل های قانون اساسی جمهوری اسالمی  ایران ، همه آحاد کشور باید حق دسترسی برابر 6

 به فرصت های تربیتی را ، صرف نظر از خصوصیات فردی ، خانوادگی و اجتماعی ، داشته باشند ؟

 الف( اصل سوم ، نوزدهم ، بیستم 

 ، نوزدهم ، بیستم  ب( اصل چهارم

 ج( اصل سوم ، نوزدهم ، بیست ویکم 

 د( اصل چهارم ، هیجدهم ، بیستم 

عدالت تربیتی در بعد .....................، مستلزم ایجاد برابری فرصت دسترسی به تربیت رسمی و عمومی برای .7

) متناسب با شرایط و  افراد جامعه است و همگان براساس آن حق دارند که به حد نصاب مقبولی از آن

 امکانات عصری ( دسترسی داشته باشند .

 الف ( کیفی 

 ب( کمی 



 ج( کیفی و کمی 

 د( کیفی در بعد زمان 

 .اصل اساسی در تحقق پوشش همگانی ، در تربیت رسمی و عمومی چیست ؟8

 الف ( اصل تنوع ویکپارچگی 

 ب( اصل تنوع و انعطاف پذیری 

 ج( اصل سامان یافتگی 

 د( اصل قانومندی 

 .در فلسفه تربیت رسمی و عمومی نسبت بین فناوری اطالعات و تربیت چیست ؟9

 و خصوص مطلق الف( عموم

 ب( تساوی

 ج(تباین 

 د(عموم وخصوص من وجه

عدالت تربیتی در سطح نظام تربیتی رسمی و عمومی مفهومی......................است و تحقق کامل آن منوط .11

 چیست ؟

 ناظر به تأمین اصل کثرت تربیت است . –الف ( ذومراتب 

 ناظر به تأمین اصل وجود تربیت است .–ب( ذومراتب 

 ناظر به قابلیت دسترسی برابر برای همگان است. –ج( تشکیکی 

 ناظر به قابلیت دسترسی برابر برای قوانین است . –د( تشکیکی 

 ویژگی خاص اشاره دارد؟. در فلسفه تربیت رسمی و عمومی کدام گزینه 11

 الف( عدالت محوری

 ب( قانون مندی 

 ج( سامان یافتگی 

 د( ارزش مداری 



 .یکی از نکات محوری و اساسی درمفهوم تربیت رسمی و عمومی چیست ؟12

 الف( دین مداری 

 ب( ارزش مداری 

 ج (عقل مداری 

 د( عدالت مداری 

اگیری علومی که افراد جامعه برای تأمین زندگی و فر« منید المرید» .از منظر شهید ثانی در کتاب 13

 گذران زندگی خود به آن نیاز دارند چه حکم فقهی دارند ؟

 الف ( واجب نظامیه 

 ب( واجب الزام 

 ج(واجب کفایی

 د( واجب عینی 

 .با استنباط از آیات و روایات از جهت گیری اصلی دین اسالم چیست ؟14

 الف ( مبارزه با جهل در بین عموم انسان ها 

 ب(مبارزه با فلسفه در بین خواص انسان ها 

 ج( مبارزه با علم در بین عموم انسان ها 

 د( مبارزه با علوم غیر دینی  در بین خواص انسان ها 

 ه بوده است ..در آیات و روایات مقولۀ ..............یکی از ارکان حیات اجتماعی تلقی شده و مورد توج15

 الف( عقالنیت 

 ب( ارزش ها 

 ج( عدالت 

 د( تساوی 

 . یکی از عرصه های بنیادی بر پایی عدالت ...........، توسعه عدالت در امر ...................است .16 

 آموزش  –الف ( اقتصادی 



 تربیت  –ب( اجتماعی 

 تربیت  –ج( اقتصادی 

 آموزش  -د( سیاسی 

 عدالت در فلسفه تربیت رسمی و عمومی چه چیزی می باشند ؟.منابع فهم 17

 الف ( عقل و سنت ،اجماع

 ب( عقل ، شرع ،وحی 

 ج( عقل ، شرع ، شهود

 د( عقل ، شرع وعرف 

 

  انجام مطالعات( است؟ ندیفرا ی)ط یمطالعات در مرحله ا جینتا یمربوط به اعتبار بخش نهیکدام گز -18

مطالعات  تهیکم یکه به عنوان ناظر از سو یمستمر از متخصصان برجسته ا ی( نظرخواه الف

 .انتخاب شده اند ینظر

  . از کارشناسان یاستفاده از روش مصاحبه با متخصصان و نظرسنج ( ب

  .از شکاف یریجلوگ یآموزش و پرورش برا یسند مل نیمربوط به تدو قاتیتحق گرید یابینقد و ارز ( ج

 نیو تدو یمطالعات نظر جینتا قیمورد نظر در تلف یاستفاده از مالک ها ( د

 نییو تب ییشناسا یآموزش و پرورش محققان در پ یسند مل یعلم ،ی،فلسف ینید یها انیبن نییدر تب -19

  ها بوده اند ؟ انیکدام بن

  مفروضات ( الف

  یپژوهش یها افتهی ( ب

  ها هینظر ( ج

  موارد ی( همه  د

به  ازیمورد ن یها داده ها کردیبا کدام رو تیترب یدر حوزه ساحت ها یمطالعات نظر یدر روش شناس -21

  دست آمده است؟


