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  چند تاست؟ یتعداد منابع و مبان -1
  چهار منبع و دو مبنا-د                    سه منبع و دو  مبنا-ج                     مبنا کیدو منبع و -ب                   دو منبع و مبنا-الف
 

 چگونه اند؟ میوعقل سل یمعمول یعقل نظر- 2
                                       .ارزمشندند هر دو ذاتا  -الف
 .دارد یا لهیارزش وس یارزمشند و دوم ذاتا   یاول-ب
                                 .دارند یا لهیهر دو ارزش وس-ج
  دارد یارزش ذات یو دوم یا لهیارزش وس یاول-د
 

 چگونه است؟ انقالب ،)ره(ینظر عالمه جعفراز  - 3
 .مطلقا مردود است-الف
 .است دییمورد تا کامال  -ب
 .مطلقا قابل قبول است ینیانقالب د-ج
  .در ادامه از آن سوء استفاده کنند یکامال مورد قبول است هر چند ممکن است عده ا ینیانقالب د-د
 

 چگونه است؟ تیتربتعلیم و ،یاز نظر عالمه جعفر- 4
  .دارند یهم بوده، همپوشان نیع -الف
 است. قیحقا یریفراگ یبه معنا تیو ترب یدگرگون یبه معنا میتعل-ب
  .است یدگرگون یبه معنا تیدرک معارف و ترب یبه معنا میتعل -ج
  .ندارند گریکدیبه  یارتباط چیدو ه نیا -د
 

 باشد؟به چه صورتی می  تیترب سنده،یبه اعتقاد نو- 5
                                          .است یجیامر تدر کی -الف
  .است یانقالب دهیپد کی -ب
                              .ستین ریامکان پذ تیانقالب در ترب-ج
  .است ریهر دو امکان پذ -د
 

  رابطه عقل و شرع چگونه است؟- 6
 .عقل در تضاد با شرع است -الف
 .شرع، معترب است دییصورت تا عقل در-ب
 .است رشیدر حمدوده عقل مورد پذ نید-ج
  .هستند یرونیکنندگان ب تیهدا امربانیو پ یگر درون تیعقل هدا -د
 

  با تکامل انسان چگونه است؟  تینسبت ترب- 7
 .است تیهمه کماالت انسان حمصول ترب-الف
 .در تکامل انسان ندارد ینقش تیترب-ب
  ساز رشد انسان است نهیزم تیترب-ج
 .انسان ندارد قیدر حتوالت عم یشده، نقش یطاهر راتییمنجر به تغ تیترب-د
 
   به چه صورت است؟ اراده انسان و اراده خداوند رابطه-8
 .در تضادند -الف
 هستند. مستقل از هم-ب
 هستند. در طول هم-ج
 دارند. یچه رابطه ا ستیمعلوم ن-د
 

  در انسان موجب چه چیزی می شود؟ یدرون یازهایسرکوب کردن ن- 9
                                            .است یرشد و کمال ضرور یبرا-الف
  .ندارد یریرشد انسان تاث یبرا-ب
                             .کند دایبروز پ یگریشود به شکل د یموجب م-ج



 مرحله اول –( 1397سال) دوره مسابقات سیر مطالعاتی چهارمین

  2ویژه سطح – ارکان تعلیم و تربیتکتاب: 
 

2 
 

 .کششها ندارد ریبا سا یارتباط-د
 

 چگونه است؟ با عقل یریادگیرابطه علم و - 10
  .ندارد یزیمثل ظرف  و مظروف بوده، عقل فقط ظرف علم بوده، از خود چ-الف
 .است یمعرفت یازهاینداشته، عقل خود قادر به درک ن یچندان ریآموزش تاث-ب
  .است هیمثل کارخانه نسبت به مواد اول -ج
 .است یاصل با عقل بوده، آموزش کامال فرع-د
 

  باشد؟ یتیهدف ترب کیتواند به عنوان  یفرهنگ م ایآ-11
                                                                           فرهنگ یک هدف تربیتی استقطعا   -الف
 ، فرهنگ منی تواند یک هدف تربیتی باشدوجه چیبه ه -ب
               برخی جوامع اینگونه نیست امع فرهنگ یک هدف تربیتی است و درجو یدر برخ-ج
 ستیچندان ساده ن ،هدف تربیتی بودنو ابهام  فرهنگ یدشوار لیبه دل -د
 

  ؟، قابل دفاع استای فرد و جامعه چه نوع رابطه نیب- 12
 .ستیآنها ن نیب یرابطه ا-د                   .متقابل دارند ریتاث -ج           .اصالت با فرد است -ب          .فرد حمصول جامعه است -الف
 

 چگونه است؟ تیخالق سنده،یبه اعتقاد نو- 13
                                                       .است تیریقابل مد ریغ-الف
 .است تیریقابل مد کامال  -ب
                                         .ستین ینیب شیاصل حتقق آن قابل پ-ج
  .ستین ریپذ تیریآن مد یریشکل گ یول تیریمقدمات آن قابل مد -د
 

 چه باید بکنیم؟ یو احساس ناتوان نیسنگ یدر مواجه با شکست ها- 14
                                                          .رفتیشکست را پذ دیبا-الف
 .شد رایشکست را پذ دینبا-ب
                                 در برخی از موارد باید شکست را پذیرفت.-ج
  .خود مترکز کرد گرید ییتوانا یرو دیشکست، با رشیضمن پذ-د
 

   به چه صورت است؟ هیاز روش اندرز و تنب یریبهره گ- 15
                                                                       .ممنوع است -الف
 .جماز است-ب
                                .ستیو اغلب موارد درست ن زیموارد جا یدر برخ-ج
  .ستیکودکان جماز نبرای افراد بزرگسال جماز و  یبرا -د
 

  ............است.یبشر اتیهمه معارف و جترب- 16
                                                          در حتول دائم-الف
 ثابت کامال  -ب
                                  ریمتغ یثابت و معارف بشر ینیمعارف د-ج
  ریمتغ گرید یاز اصول ثابت و برخ یبرخ-د
 

  چند دسته اند؟ یکردن زندگ یدر سپر یکاروان بشر- 17
  .پنج دسته اند -د                       .سه گروهند -ج                        .دو گروهند -ب                       .بر چهار دسته اند -الف
 چیست؟ ها به خود انسان یگام در در برگرداندن هست نیاول- 18
                                         .است یارائه روش درست زندگ -الف
 .انسان است اتیح یارزمشند نییتب -ب
                                        .است یفراهم کردن امکانات زندگ-ج
 .توامنند است یسپردن آنها به مرب-د

  چگونه اند؟ استقاللها به حلاظ  انسان– 19
       هستند یموجودات مستقل -الف
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     .به هم وابسته اند کامال   -ب
    .استقالل آنها حفظ شود دیاز امکانات هم،  با یریضمن بهره گ-ج
 هیچکدام-د

  چگونه عمل می کنند؟ خود یتیترب یها در رفتارها انسان-20
               ند.خمتار کامال   -الف
                 .ندارند یاریاخت چیه-ب
 .جمبورند گرید یخمتار و نسبت به برخ یتیترب یرفتارها ینسبت به برخ-ج
  و شرط خمتارند. دیق ینه جمبور حمض  و نه ب ،یتیترب ینسبت به همه رفتارها -د


