
 

 

 

 

 

 

 سواالت رایگان بسته 

تعلیم و تربیت اسالمیاستخدامی 

مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده •

دارای پاسخنامه تستی •

با قابلیت پرینت •

•

•

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 



 www.iranarze.ir و تربیت اسالمی  استخدامی تعلیم نمونه سواالت 1

شدند« به کدام بُعد تربیت اشاره دارد؟ مردم از دور و برت پراکنده میآیه شریفۀ: »اگر تو )پیامبر( تُندخو بودی -1

 ( روش تربیت 4  ( مبنای تربیت 3  ( هدف تربیت 2 ای در تربیت ( مرحله 1

 1پاسخ صحیح: 

( www.iranarze.ir)  کدام فیلسوف مسلمان در تدوین فلسفۀ خود بیش از دیگران متأثر از فلسفۀ ایران باستان است؟-2

 ( خواجه نصیر 4  ( سهروردی 3   ( فارابی 2  ینا ( ابن س1

 3پاسخ صحیح: 

( www.iranarze.ir)  برترین فضیلت از نظر خواجه نصیرالدین طوسی کدام است؟- 3

 ( بخشندگی4   ( حکمت 3   ( عدالت 2   ( آزادگی1

 2پاسخ صحیح: 

(www.iranarze.ir) کدام اندیشمند ایرانی و بر چه بنیادی بر »حقوق شاگرد« تأکید کرده است؟ -4

 تأثیرات منفی تنبیه   –( سعدی  2     کرامت ذاتی آدمی  –( غزالی  1

 تأخیر فطری در کمال   –( خواجه نصیرالدین طوسی  4    منشور حقوق بشر  –( مطهری  3

 2پاسخ صحیح: 

( www.iranarze.ir)  فارابی است؟کدام یک، وجه امتیاز آثار تربیتی ابوعلی سینا در مقایسه با  -5

 ( تأکید بر بُعد فردی تربیت2 ( جنبه تجربی بیشتر1

 تر به طبیعت آدمیبینانه( دیدگاه خوش4 ( ورود به جزئیات تربیت کودک 3

 4پاسخ صحیح: 

نام موجودی  شناختی، مطرح شده است و شناختی و نه انسانکدام مفهوم در قرآن، در درجۀ اول به منزلۀ مفهومی جهان-6

( www.iranarze.ir)  باشد؟است از موجودات جهان، که در ردیف مالئکه می 

 ( عقل 4        ( فطرت 3   ( نفس 2  ( روح 1

 3پاسخ صحیح: 

تعلیم و تربیت اسالمی نمونه سواالت استخدامی  

 ، اینجا کلیک نمایید. تربیت اسالمیتعلیم و  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

https://iranarze.ir/ES343


 

 
 

 www.iranarze.ir و تربیت اسالمی  استخدامی تعلیم نمونه سواالت 2

 ( www.iranarze.ir)  شناسی از قرآن، کدام عبارت درباره نفس درست است؟های انساندر برداشت-7

 یکی هستند.   ( روح و نفس2    (روح، جذبۀ ربوبی نفس است. 1

 ( اراده، منشاء بازشناسی برای نفس است. 4  ها در نفس است. ( عقل، عامل ترجیح خواسته3

 1پاسخ صحیح: 

 شناسی علمی دانست؟ توان از منابع پیشگام در جامعهکدام اثر تألیف شده توسط دانشمندان مسلمان را می-8

 ( مقدمه ابن خلدون 2     ( شفاء ابن سینا 1

 ( تهافت الفالسفه غزالی 4      ( قصوص الحکم فارابی3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) واژه »تربیت« در قرآن به چه مفهومی به کار رفته است؟ -9

 ( پروراندن )تا حد نهایت( 2       ( رشد دادن و تدبیر کردن1

 )رشد جسمی( ( بزرگ کردن  4      ( فزونی بخشیدن و برکت دادن3

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شود؟های جهان اسالم محسوب می ترین دانشنامهکدام اثر، از جامع-10

 ( دانشنامۀ عالیی2      ( الفهرست ابن ندیم 1

 ( رسائل اخوان الصقا 4      ( احیاء العلوم غزالی 3

 4پاسخ صحیح: 

شناسی تربیت دینی به چه معنا به  »حصاربندی« و »حصارشکنی« در آسیب»مرزشناسی« به عنوان حد میانه دو قطب -11

 ( www.iranarze.ir)  کار رفته است؟

 ( ایجاد توانایی ارزیابی 2      سازی ( مصون1

 ها ها و ضعف( شناخت قوت4     ( ارتباط با عوامل پیرامونی3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) در کانون و مرکز اهداف قرار داد؟توان ها را میدر تحلیل واژگانی قرآن، کدام واژه-12

 ( طهارت و حیات طیبه 4  ( قرب و رضوان3               ( رشد و هدایت2  ( عبادت و عبودیت 1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) ترین چالش تربیت دینی کدام است؟در قرن بیست و یکم مهم-13

 گرایی( روش2     گرایی( علم1

 
 ، اینجا کلیک نمایید.   تربیت اسالمیتعلیم و  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 www.iranarze.ir و تربیت اسالمی  استخدامی تعلیم نمونه سواالت 3

 ( ساختارزدایی 4     گراییغایت(  3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) های آدمی قابل استنباط است؟ اصول تربیتی عدل و مسامحت به ترتیب با نظر به کدام ویژگی-14

 ضعف  –( ظهور تدریجی شاکله  2    ضعف  –( تطور وسع آدمی  1

 دلبستگی  –( ظهور تدریجی شاکله  4    دلبستگی  –( تطور وسع آدمی  3

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  ها توصیف شده است؟در قرآن، واژۀ »قلب« به عنوان منبع کدام کنش-15

 ( ادراک، اراده و گمان 2    ( احساس، اراده و گمان1

 ( ادراک، احساس و اراده 4    ( ادراک، احساس و گمان3

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  تر است؟نی برای »تغابن« صحیحالتغابن است. کدام معیکی از اسامی قیامت، یوم -16

 ( مذمت )از کوتاهی عمل( 2    ( زیان )از جنبه اجتماعی( 1

 ( رویارویی )با خطاهای فردی( 4   ( مقهوریت )در برابر مشیت الهی( 3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) منظور از هدایت تکوینی، هدایت کدام گروه از مخلوقات است؟ -17

 ( موجودات زنده 4       ( همۀ موجودات3   های برجسته( انسان2  ها ( همۀ انسان1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  تر است؟کاربرد واژۀ عقل در قرآن به کدام معنا نزدیک-18

 احساس ( آگاهی همراه با  4  ( قوۀ ارزیابی 3    ( قوۀ تفکر2  ( ادراک کلیات 1

 3پاسخ صحیح: 

 در آیۀ »من قتل نفساً بغیر نَفسٍ او فسادٍ فی االرض فکانّما قتل الناس جمیعاً« مراد از نفس کدام است؟-19

 ها ( گروهی از انسان4 ( حقیقت وجود آدمی 3  ( روح انسان 2  ( شخص آدمی1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  تر است؟مکاتب فلسفی نزدیک از نظر شریعتمداری، فلسفه تربیت اسالمی به کدام یک از  -20

 ( ناتورالیسم4  ( پراگماتیسم3  ( ایدئالیسم 2  ( رئالیسم 1

 4پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید.   تربیت اسالمیتعلیم و  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

 

 

https://iranarze.ir/ES343


 

 
 

 www.iranarze.ir و تربیت اسالمی  استخدامی تعلیم نمونه سواالت 4

 ( www.iranarze.ir) شود؟ از آیۀ مبارکۀ »و نَفسٍ و ما سَوّیها فَاْلهَمَهَا فجورَها و تَقویها« کدام ویژگی انسان برداشت می-21

 گیری از منبع الهام ( ظرفیت نفس در بهره2   انسان ( اهمیت تقوی در تکامل  1

 ( برتری انسان نسبت به سایر موجودات4  ( گرایش به خیر و شر در سرشت آدمی3

 1پاسخ صحیح: 

بیتی  آیات »و نَفسٍ و ما سَوّیها فَاْلهَمَهَا فجورَها و تَقویها، قد اَفْلَحَ من زَکّیها و قَد خاَب مَنْ دَسیها« با کدام مبحث تر -22

 ( www.iranarze.ir)  ارتباط بیشتری دارد؟

 ( ضرورت تربیت 2     ( امکان تربیت 1

 های تربیت ( روش4     ( نتایج تربیت3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) آیۀ شریفۀ »فمن شاء اتخذ الی ربه سبیآل« ناظر بر اهمیت کدام بُعد تربیت است؟ -23

 ( مالزمت علم با عمل 2   فضائل اخالقی های عقالنی  ( جنبه1

 ( منشاء درونی تربیت4   های اجتماعی( ارزیابی و نقادی پدیده3

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  از منظر تربیت اسالمی مشیت الهی به چه معنا است؟-24

 ( علم خداوند به تصویر وجودی انسان2     ( حرکت انسان در بشتر تقدیر خود1

 ( مشیت مطلق و فراگیر الهی بر کلیت وجود انسان 4    ( تأثیرناگزیر نیروهای مؤثر به سرنوشت انسان3

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) رد؟عنصر اعتقاد در تدیّن با کدام یک از عناصر زیر همگرایی دا-25

 ( تقوای پرهیز 4  ( هیجان و عاطفه 3    ( تقوای حضور2  ( تبیین 1

 4پاسخ صحیح: 

 توان برای همه مسائل تعلیم و تربیت، پاسخی در متون اسالمی یافت؟براساس کدام تلقی از تعلیم و تربیت اسالمی می-26

 نظامی و توصیفی( به منزلۀ  2    استنباطی  -  ( به منزلۀ نظامی1

 توصیفی  -  ( به منزلۀ نظامی استنباطی4     ستنباطیا  -  ( به منزلۀ نظامی توصیفی3

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) کدام عوامل در بازداری شناخت از کجروی، نقش عمده دارند؟-27

 ( برخورداری از علم، کنترل حب و بغض، عمل با تأمل  2    ( برخورداری از علم، گمان عاقالنه، عمل با تأمل1

 ، اینجا کلیک نمایید.   تربیت اسالمیتعلیم و  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   

 

 

https://iranarze.ir/ES343


 

 
 

 www.iranarze.ir و تربیت اسالمی  استخدامی تعلیم نمونه سواالت 5

 ( ارزیابی کفایت ادلّه، برخورداری از علم، کنترل حب و بغض 4   ( ارزیابی کفایت ادلّه، گمان عاقالنه، کنترل حب و بغض3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  و تأثیرگذاری است، از متفرعات کدام اصل است؟روش »ابتال« که مبتنی بر ویژگی مقاومت - 28

 ( اصالح شرایط 4     ( مسئولیت3     ( عزت2     ( عدل1

 2پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir)  روش تربیتی »تحریک ایمان« بر اساس کدام مبانی و اصول تربیتی است؟-29

 ورزی، اصل تعقل( مبنای اندیشه2       ( مبنای کرامت، اصل عزت1

 ( مبنای مقاومت و تأثیرگذاری بر شرایط، اصل مسئولیت 4     ( مبنای ظهور تدریجی شاکله، اصل مداومت بر عمل3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  می است؟پشتوانۀ کدام روش تربیتی حب ذات آد-30

 ( مواجهه با نتایج اعمال 4  ها( ابراز توانایی3    ( محاسبۀ نفس2  ( آراستن ظاهر 1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  های تربیتی متناظر با اصل تحول باطن، کدام است؟روش=31

 دعوت به ایمان  –( اعطای بینش  2     محاسبۀ نفس   –( اعطای بینش  1

 تحمیل به نفس –( تلقین به نفس  4    فریضه سازی   –( محاسبۀ نفس  3

 2پاسخ صحیح: 

دارد.« به کدام یک از مبادی  این جمله که: »نخستین نقش حرفه این است که موانع تحول مطلوب را از میان برمی-32

 ( www.iranarze.ir) ای در اسالم اشاره دارد؟تربیت حرفه 

 ( ارادی 4   ( میلی3     ( معرفی2   ( عملی1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شناسی تربیت دینی کدام است؟حد میانۀ دو قطب »گسست آفرینی« و »دنباله روی« در آسیب-33

 ( الگوپردازی 4  ( حصارشکنی 3  گرایی( کمال2   ( هدایت 1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  شناسانۀ تربیت دینی، کدام است؟گری« در طیف آسیبنقطۀ مقابل »قشری-34

 گرایی( باطن4  ( ظاهرسازی 3  گرایی ( عقل2  پرستی ( خرافه1

 3پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید.   تربیت اسالمیتعلیم و  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   
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 www.iranarze.ir و تربیت اسالمی  استخدامی تعلیم نمونه سواالت 6

 قرار گرفته است؟نظر مسلمان، پیروی تربیت از طبیعت و سیر تدریجی آن، مورد تأکید جدی در دیدگاه کدام صاحب-35

 ( ابونصر فارابی 2     ( ابوعلی مسکویه1

 ( خواجه نصیرالدین طوسی 4     ( امام محمد غزالی 3

 1پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir) ها است؟ از دیدگاه فارابی اخالق و تعلیم و تربیت زیر مجموعۀ کدام حوزه-36

 ( عرفان و سیاست 2     ( سیاست و اجتماع 1

 ( فلسفه و عرفان4    النفس و فلسفه ( علم3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شود؟کدام نهاد، اولین مرکز آموزشی در تمدن اسالمی محسوب می-37

 ( مدارس علمیه4   ( مکتب 3   ( نظامیه 2   ( مسجد 1

 2پاسخ صحیح: 

 به تعلیم و تربیت اظهارنظر کرده است؟کدام مورد معرف نخستین دانشمند مسلمانی است که راجع -38

(www.iranarze.ir ) 

 ( زادان فرخ 4  ( ابن سینا 3    ( ابوعبید جوزجانی2 ( خواجه نصیرالدین طوسی 1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) عملی« ؟   –خلدون، کدام اصطالح عبارت است از »ملکه و قدرت در کار فکری از نظر ابن-39

 ( فضیلت4   ( صناعت 3   ( حکمت 2   ( علم1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  کتاب »منیۀ المرید« از کیست و موضوع اصلی آن چیست؟-40

 مسائل عمومی آموزش   –( شهید ثانی  2          آموزش علم حدیث  –( مجلسی  1

 آموزش علم تفسیر  –( فیض کاشانی  4         نحوۀ ادارۀ مکتب خانه   –( مالمهدی نراقی  3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  از دیدگاه غزالی، خوی نیکو حاصل کدام مورد است؟-41

 ( اعتدال قوای نفس 2     ( قوت قوای نفس 1

 ( تنزل بعضی و قوت بعضی از قوا4     ( فعلیت یافتن قوا3

 2پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید.   تربیت اسالمیتعلیم و  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

 کلیک نمایید.اینجا ایران عرضه تعلیم و تربیت اسالمی  

 
 

 مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده  •

 دارای پاسخنامه تستی  •

 با قابلیت پرینت  •

•  

•  

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی
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