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 1 کدام مورد از وظایف مهم مربوط به رشد در دوره دبستان نیست؟� )آموزگار ابتدايي 96(
1( رشد و توسعه تمايالت نسبت به گروه ها و موسسات اجتماعي  

2( توسعه نظر صحيح در مورد خود به عنوان يک موجود رشد کننده
3( توسعه و رشد يک قوه دروني که امور اخالقي را تحت نظر قرار دهد

4( کسب ارزش ها و مباني اخالقي و مطابقت دادن رفتار خود با اين روش ها

 2 کدام عبارت صحیح است؟
1( درک رنگ و بو از نوع معرفت غير مستقيم هستند.

2( معرفت عقلی از ترکيب دريافت های حسی و کارکرد ذهنی ايجاد می شود.
3( معرفت عقلی صرفًا از طريقۀ ذهنی کسب می شود.

4( معرفت خالص حسی، صرفًا از طريق حسی ايجاد می شود و فارغ از عملکرد عقالنی است.

 3 فلسفة تحلیلي چه پیامي براي تعلیم و تربیت دارد؟
2( نگاه تحليلي را مبناي آموزش قرار دهد. 1( معلم بايد اساس آموزش را بر روي نظريات مستحکم فلسفي قرار دهد. 

4( نظريات تربيتي قابل استنباط از فلسفه هاي تحليلي هستند. 3( بايد از تشکيل فلسفۀ تحليلِي تربيتي اجتناب کرد. 

 4 کدام مبحث در فلسفه به بررسی ماهیت و حقیقت پدیده ها می پردازد؟
4( ارزش شناسی 3( اخالق  2( معرفت شناسی  1( متافيزيک 

 5 هدف تربیتي فلسفه تحلیلي درک کدام مورد است؟
2( حقايق متافيزيکي مربوط به هستي آدمي 1( قوانين و اصول عام جهان شناختي  

4( پيش فرض هاي نهفته در ادعاهاي تربيتي 3( ارزش هاي مطلق و جهان شمول تربيتي 

 6 در معرفت شناسی کدام مکتب فلسفی، وجود، امر مرموزی است که پس از کنار زدن تمامی تصورات، بر جای می ماند و قابل 
تعریف نیست؟

4( رئاليسم 3( ناتوراليسم  2( پراگماتيسم  1( اگزيستانسياليسم 

 7 کدام عبارت از دیدگاه هاي فلسفة ایده آلیسم محسوب نمي شود؟
2( آموزش و پرورش را نفوذ انسان بر انسان مي داند. 1( انسان تنها موجود قابل تربيت است.  

4( مبدأ و محور آموزش و پرورش، کودک است. 3( جهان، سراسر از نظر ماهيت، روحي است. 

 8 کدامیک از اندیشمندان، فلسفه را تحلیِل معانی عقلی دانسته است؟
4( افالطون 3( ابن سينا  2( هربارت  1( کانت 

 9 نظریة دیسیپلین رسمي، ناظر بر کدام تعریف از تعلیم و تربیت است؟
2( بازسازي تجارب 1( تشکيل ذهن  

4( شکوفايي استعدادها 3( پرورش قواي ذهني  

 10 مباني فلسفي کدام نظریة تربیتي با فلسفة رئالیسم همخواني بیشتري دارد؟
4( بازسازگرايي 3( پايدارگرايي  2( پندارگرايي  1( پيشرفت گرايي 
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 11 کدام فیلسوف، از بنیان گذاران »آموزش و پرورش نو« است؟� )آموزگار ابتدايي 95(
4( بيکن 3( دکارت  2( مونتني  1( کمنيوس 

 12 کدامیک از جمله نظرات روسو است؟
1( روش استقرا از نظر او روشي معتبر براي اکتساب دانش بود.

2( او معتقد بود که علم بر انسان و جهان تسلط دارد.
3( آموزش و پرورش بايد به سوي پديده هاي طبيعي متوجه شود تا از اين طريق تعادلي ميان پيشرفت هاي مادي و عملي از يک طرف و توسعه تفکر 

انسان از طرف ديگر برقرار شود. 
4( آدمي از جسم و روح ترکيب شده و آنچه او را از موجودات زندة ديگر متمايز مي سازد روح اوست که منشأ الهي دارد؛ بنابراين پيش از آن که بر اثر 

تمدن و زندگاني اجتماعي ماهيت خود را از دست بدهد متوجه خير و کمال بوده است.

 13 کدامیک از بت هاي چهارگانة بیکن نیست؟
4( بازار 3(  انگاره  2( قبيله  1( غار 

)آموزگار ابتدايي 97(  14 عبارت زیر بیانگر دیدگاه کدام فیلسوف تعلیم وتربیت است؟�

»همین که دوران شیرخوارگي کودک به سر آمد باید پیش از آنکه اخالق تباه فراگیرد تربیت اخالقي او را آغاز کرد و در این کار باید 
از طبیعت وي پیروي نمود.«

4( غزالي 3( ابن مسکويه  2( ابن خلدون  1( خواجه نصيرالدين طوسي  

 15 در کدام روش تحقیق فلسفي، چند اصِل پیش فرض یا مقدمه مطرح مي شوند و سپس از قیاس این اصول نتایج جدیدي حاصل 
مي شود؟

4( مناظره 3( حل مسئله  2( قياسي  1( استقرايي 


