
 «اسالمی تربیت و رشد»کتاب  سواالت

 کلیات -فصل اول

های فطری بالقوه و بالفعل انسان وجود دارد؟ و نقش تربیت در آن چه تفاوتی میان ویژگی .1

فی  اِذا َمسَّکُم الضُّرُ »دو چیست؟ انسان عادی و فطری یعنی چه؟ خطاب آیاتی از قبیل 

 ؟به کدام است« البَحرِ ضَلَّ مَن تَدعونَ اِلّا ِایّاهُ

آیا نتیجه عمل به این دستور که در انجام نوافل رعایت حاالت روحی خودمان را بنماییم  .2

این نخواهد شد که نهایتا هیچ عمل مستحبی )خصوصا اعمالی چون نماز شب که همراه با 

ابتدائا شوق و رغبتی به مستحبات ها مشقت است( از ما صادر نشود؟ چرا غالب انسان

 2)رای انجام آنها گریزی از قبول مقداری رنج و تعب و تحمیل بر نفس نیست؟ندارند و ب

 نمره(

اگر عامل ترس جزء عواملی است که باید برای تربیت کودک از آن استفاده کرد، اِعمال  .3

 نمره(2)ها ضروری نیست؟تنبیه و ضرب کودک برای بازداشتن او از بعضی طغیان

ها امری ضروری جسمی انسانهای ورزشی برای پرورش آیا توسعه هر چه بیشتر باشگاه .4

است و بایسته نیست؟ بطور نمونه ایا وجود مسابقاتی نظیر مسابقات مردان آهنین و قویت 

ترین افراد در برنامه های ورزشی و تفریحی جوانان، امری الزم است؟ حدود پرداختن به 

رزش در سطح قهرمانی و پرورش اندام چقدر باید باشد؟ توجه به و پرورش جسمی و 

کند یا اینکه ممکن است اینگونه توجه به ای نقش مثبتی در پرورش جسم ایفا میحرفه

 نمره(3)فایده هم بدانیم؟پرورش جسم را حتی مضر و بی

انسان، استعداد عقالنی است چه راهکارهایی برای با توجه به اینکه یکی از استعدادهای  .5

 نمره(3)وجود دارد؟ -در رابطه با کودکان و نوجوانان خصوصا –پرورش استعداد عقالنی 

اگر انجام عبادات اعم از نماز و روزه و ذکر برای کسی به صورت عادت درآمده است چه  .6

راهی وجود دارد که این اعمال از صورت عادت خارج شوند؟ آیا بهتر نیست برای رفع این 



تا انجام آنها برای ما از صورت  -ولو عبادت مستحبی –عادت، مدتی عبادت را ترک کرده 

 نمره(3)؟عادت بودن به درآیند

الوضو بودن دارند و به صورت خودکار بعد از پیدایش مبطالت بعضی عادت به دائم آیا اینکه .7

است یا اینکه عادت فعلی یک عادت انفعالی نمایند مصداق وضو، از نو تجدید وضو می

بسم اهلل »شعائر مذهبی است از جمله  است؟ آیا عادت به بیان جمالتی که جزئی از

و صلوات و سایر اذکار، مطلوب است یا « التماس دعا»در شروع کارها، « الرحمن الرحیم

آنها را با حضور قلب ادا  اینکه در هنگام اداء اینگونه کلمات هم ضروری است که انسان

 نمره( 3)نماید؟

تربیت تابع غرض و انگیزه ما است و آیا تفاوت اصلی تربیت با اخالق آن است که بگوییم  .8

-گونه که تربیت و تزکیه میلزوما تقدسی ندارد و اخالق امری مقدس است یا اینکه همان

تواند مقدس و غیرمقدس باشد اخالق هم ممکن است فضیلت و یا رذیلت باشد و اخالق 

 نمره(3)مالزم با تقدس نیست؟

نمایید.  پنج مصداق مشخص را  تبیین تفاوت تربیت صنعتی با تربیت پرورشی و فطری را .9

در تربیت کودک انتخاب نموده، در مقایسه نظام تربیت صنعتی با نظام تربیت پرورشی، 

 نمره( 3)چگونگی تفاوت در رفتارتربیتی را در تفاوت نگرش نشان دهید.

آیا تربیت مختّص دوران کودکی است؟ انسان تا چه سنّی قابلیت تربیت را داراست؟  .10

 نمره( 2)یت در سن کودکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؟چرا ترب

در نظام تربیتی اسالم، تا چه اندازه، حالت روح )قبض و بسط روح( لحاظ گردیده  .11

رفت؟ است؟ آیا همواره می توان با تحمیل عبادات، نتایج و کارکردهای تربیتی مطلوب را گ

 نمره( 2) 

است. آیا  «ترس و ارعاب»با توجه به این که یکی از صفات عارضی بر نفس انسان  .12

می توان در تربیت از ترس و ارعاب بهره گرفت؟ آیا تربیت مبتنی بر ترس مورد تأیید 



را در نظام تعلیم و تربیت اسالمی تبیین « تنذیر»و « تبشیر»جایگاه  اسالم است؟

 نمره(3نمایید.)

دت است یا فن شکستن عادت؟ آیا عادت کردن به امور می فن تشکیل عا ،تربیت .13

آیا ایجاد عادت حتی در امور خوب و پسندیده، باعث تواند راهکاری برای تربیت باشد؟

 نمره( 2) تضعیف آزادی و ارادۀ اخالقی فرد نمی شود؟

یک برنامه تربیتی که هر سه بعد وجودی انسان )عقلی، قلبی و رفتاری( را شامل  .14

 نمره(4)برای خانواده، یا یک مدرسه طراحی کنید.شود، 

 

با توجه به تعریف علم مسموع و علم مطبوع، نظام آموزشی موجود را نقد نمایید.  .15

بنظر شما برگزاری کالس های دروس یک مدرسه برای شکوفایی استعدادها چگونه باید 

بعضی از  برای را« مطبوع»های برگزاری کالس به شیوه شاخصه باشد؟ به صورت مصداقی

 نمره( 3.)دروس را بفرمایید

نقش ترس در تربیت چیست؟ آیا می توان از عامل خشونت در تربیت استفاده  .16

) نمود؟ ربط این مساله را با نقش فهم مخاطب در دلیل تشویق و تنبیه مشخص نمایید.

 نمره(2

ی، این شبهه را مستدال پاسخ بدهید: از موضع گیری منفی اسالم نسبت به موسیق .17

توان نتیجه گرفت که در نظام تربیتی اسالم اساسا رقص، آرایش و مجسمه سازی می

 3مهری و سرکوب قرار گرفته است. )انسان مورد بی« زیبایی شناختی و هنری»استعداد 

 نمره(

توضیح دهید در نگاه منتخب پرورشی، چگونه باید برای تربیت انسان وکودک چهار  .18

شرط شناخت استعدادها، آزادسازی، هدایت و ایجاد توازن و اعتدال بین آن ها وجود داشته 

 نمره( 3)باشد؟ 



 نَحْنُ  أَمْ نَهُ تَزْرَعُو ( أَأَنْتُم63ْتَْحرُثُونَ) ما قران کریم درسوره واقعه می فرماید: أَفَرَأَیْتُمْ .19

خداوند انسان را فقط حارث می داند یعنی فقط بذر را می کارد ولی رشد و   الزَّارِعُونَ

رویش آن با خداوند است که زارع است بین کار یک مربی و معلم با کار یک 

کشاورز)حارث( مقایسه نمایید معلم و مربی در زمین اندیشه و روح چه باید بکند تا بذر 

الق جوانه بزند؟ چه دانش وچه مقدار و چه زمانی و... باید در سرزمین عقول معرفت و اخ

 نمره( 3)بکارد و؟ 

زندگی  مقتضیهای کودکان را نباید اسیر عادتبر طبق نظام تربیتی اسالمی،  .20

 .ماشینی نمود که تماما عادات انفعالی و تحمیل از خارج از وجود طبیعی و فطری اوست

عادات تحمیلی امروز در سه حیطه جسمی، عقلی و قلبی چه مواردی راه حل مقابله با این 

 نمره( 2؟)می تواند باشد

اگر اسالم با تن پروری و توجه به جسم انسان مخالف است و دستور به ترک  .21

مشغولیت های مادی داده است، آیا انسان از این بی توجهی به جسم متضرّر نمی گردد؟ 

 نمره(2) چیست؟ نظام تربیتی اسالم تفاوت تن پروری و پرورش جسم در

های های عادی چه تاثیری در آسان کردن کارهای سخت دارد؟ تمرینتمرین .22

معنوی چطور؟ آیا تفاوتی میان تمارین عادی و تمارین معنوی در رابطه با آسان کردن 

 کارهای دشوار وجود دارد؟

ادیق هنر و اگر خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد، پس چگونه با برخی مص .23

زیبایی از جمله موسیقی، مجسمه سازی و رقص مخالفت کرده است؟ آیا اسالم از نظر 

 نمره( 3)توجه به استعداد هنری، خشک و جامد و ذوق ُکش است؟

معیار اخالقی بودن افعال انسان چیست؟ آیا معیار مشخصی برای تبیین فعل  .24

آیا تربیت لزوما به معنای کسب فضایل اخالقی  اخالقی در میان مکاتب مختلف وجود دارد؟

 نمره(2) و مترادف با اخالق است؟



های بالقوه ای وجود دارد که  ها جنبهدرون انسانآیا از دیدگاه  نظام تربیتی اسالمی،   .25

باید چیزهایی از بیرون به انسان  «تربیت»برای تحقق  آن ها را بارور کند یا این که باید« تربیت»

  نمره( 2)تحمیل کرد؟

چه میزان اهداف و رویکردهای های نظام تعلیم و تربیت اسالمی، از دیدگاه شما تا با توجه به شاخصه .26

ها پاسخ مستدال و با تبیین شاخصه ما منطبق بر تربیت اسالمی  است؟کنونی سیستم آموزش و پرورش 

 نمره( 3)بدهید.

با و نغزی که در کتاب وجود دارد و قابلیت نصب در مترو یا اتوبوس دارد و یا برای دیوار جمالت زی .27

 نمره(2)ایید.فرم ارائه مطلب عنوان و صفحه ذکر با و استخراج را است مناسب پیامک ارسال یا و  نویسی

 

 

 عوامل تربیت -فصل دوم

را ارائه  روزبر اساس مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاقبه برنامه ای زمان بندی شده برای  .1

 نمره(3. )نمایید

شود؟ آیا در نظام آموزشی ما چه مقدار به پرورش فکری متعلم توسط معلم اهمیت داده می .2

، ع باشدمبهتر نیست در نظام آموزشی به جای اینکه بیشتر معلم، متکلم و شاگرد، مست

آموزان کالس را ای به خود بگیرد یا حتی در بعضی مواقع خود دانشها حالت مباحثهکالس

 ها را برعهده داشته باشند؟ها صرفا نقش هدایت و کنترل کالساداره کنند و معلم

چرا در اسالم آن اندازه که به عبادت بودن تفکر توجه شده به عبادت بودن تعلم توجه  .3

 رود؟ی تفکر، تعلم نیست و تعلم زیربنای تفکر به شمار نمینشده است؟ مگر مایۀ اصل



آیا اینکه در بعضی روایات آمده که زنان، سوره یوسف را نخوانند و مثال سوره نور را بخوانند  .4

نشان از تاثیر سوء تربیتی سوره یوسف بر زنان نیست؟ و آیا این حدیث منافاتی با اطالق 

 خواند نیست؟فرا می آیاتی که همگان را به تدبر در قرآن

رویم نه با بدن، پس چرا  اگر اصل در اسالم حضور قلب است و ما با قلب نزد خداوند می .5

این قدر نسبت به ظواهر اعمال و اعمال بدنی در اسالم حساسیت نشان داده شده است؟ 

ازش چرا اگر کسی مثال قیام متصل به رکوع را رعایت نکند ولو اینکه عمدا هم نباشد، باز نم

 ای بر روی روح انسان دارد؟باطل است؟ رعایت اینگونه امور چه نقش تربیتی

اگر استدامه نیت )ادامه داشتن نیت در حین عمل( در عبادت شرط صحت و قبولی عمل  .6

است و هر عملی هم حتما باید با اخالص توام باشد و در نتیجه انسان بایددر لحظه لحظه 

خواند، در این صورت آیا برای خداوند و رضای او نماز مینماز توجه داشته باشد که دارد 

 نماز اکثر مومنین باطل و ساقط نیست؟

اگر اصل در عمل، نیت است و اخالص، اگر کسی اعمال غیرعبادی را )مثل احترام گذاشتن  .7

به پدر و مادر و ...( بدون اخالص انجام دهد و صرفا به خاطر عالقه به پدر و مادرش آنها را 

 ارزشی است؟ام کند، عمل او عمل بیاحتر

ای و حتی نظام حکومتی ما خیلی به نظر و میل مردم اهمیت داده آیا اینکه در نظام رسانه .8

شود که محبت مردم به هر بر این متمرکز می -ولو به ظاهر –ها شود و تمامی تالشمی

شعاری « استآنچه مردم یا اکثریت آنها بپسندند اصل »طریق ممکن جلب شود و شعار 



أحِبب »شود مورد تایید اسالم هم هست؟ آیا حدیث کامال مقبول و پسندیده تلقی می

 دلیل ادعای یاد شده نیست؟« للناس ما تُحِبُّ لِنفسِکَ َو أکرِه ما تَکرِهُ لِنفسِک

شود اگر قصاص باعث حیات جامعه است، پس چرا در کشور ما با اینکه این قانون اِعمال می .9

همچنان در حال افزایش است؟ آیا کشورهایی که به جای قصاص، قاتالن را به آمار قتل 

کنند، عمال موفقیت بیشتری در کاهش آمار قتل و مجازات دشوار حبس ابد مجازات می

اند؟ اگر کسی بداند وقتی مرتکب قتل شود برای ابد در زندان است و مرگ جنایت نداشته

ندگی بیشتری در روح او نخواهد داشت تا اعدام و تدریجی را باید تحمل کند نقش بازدار

 تحمل رنج کوتاه و مختصر آن؟

شود انسان در مقابل بدی نیکی کند و از سوی دیگر آیا اینکه از یک سو گفته می .10

یعنی در همه موارد « دستورهای اخالقی کلیت ندارد و موردش مشخص است»گویند می

 ز نسبی بودن اخالق نیست؟توان در مقابل بدی، نیکی کرد نشان انمی

با اینکه از مشرکان »فرماید: آیا محبت و رأفت اسالمی و همچنین پیام آیاتی که می .11

های مشرکان و اهل کتاب آزار زیادی دیدید، ولی تقوا داشته باشید و فورا در مقابل بدی

رایط نشان از این نیست که در ش« االمور استالعمل بد نشان ندهید که این از عزمعکس

ولو -فعلی هم بهتر آن است که بجای دشمنی با امریکا و اسرائیل آنها را به هر طریق ممکن

 تحمل نماییم؟ -از طریق مذاکره و مصالحه



ها را عادت بدهیم که همه چه راهکار عملی و کاربردی وجود دارد برای اینکه انسان .12

لَیسَ مِنَّا مَن لَم »یث روزه از خودشان حساب بکشند تا اینکه خدای ناکرده مشمول حد

 قرار نگیرند؟« یُحاسِب نَفسَه فی کلِّ یَوم  

تواند عادت به تفکر را در درون خود نهادینه کند؟ در چه جوامعی انسان چگونه می .13

 دهند؟کنند و افراد جامعه را تحت تاثیر خود قرار مییتر جای خود را باز مشایعات راحت

فامیل با افرادی مواجه باشیم که اهل هوی و هوس اگر در محیط کار یا خانواده یا  .14

« مُجالِسه اَهلِ الهوی مَنساه لالیمانِ »بوده و اگر طبق بیان حضرت امیرالمومنین )ع( 

توانیم از آفات مجالست با )مجالست با اهل هوی سبب فراموشی ایمان است( چگونه می

 ونه افراد قطع کنیم؟اینگونه افراد در امان باشیم؟ آیا ارتباط خود را با اینگ

ها بوده و آنگونه که در زیارت آیا اینکه انسان دوست داشته محبوب دیگر انسان .15

طلبی که یک رذیله امین اهلل آمده محبوب اهل زمین و آسمان باشد منافات با شهرت

 آید ندارد؟اخالقی به شمار می

ه یک نقص برای ناخوااگر ازدواج یکی از عوامل تربیت است و ازدواج نکردن خواه .16

آید، پس چرا خداوند متعال پیامبری چون حضرت عیسی )ع( از میان انسان به حساب می

 افراد مجرد انتخاب فرمود؟

خور پدر و مادر خود هستند و چرا در جامعه ما فرزندان معموال تا سنین باال نان .17

وند؟ آیا این شسالگی عمال مشغول کار و درآمدزایی می 30تا  20معموال در سنین حدود 

 آید؟امر یک امتیاز است یا یک نقیصه فرهنگی به حساب می



های مادی که در زندگی بشر بوجود آمده است، آیا به رغم همه پیشرفتآیا امروزه  .18

چه راهکار عملی برای به از مردم به غیبت کردن برطرف شده است؟  یمشکل عادت بسیار

 کنید؟حداقل رساندن این مشکل پیشنهاد می

یا نظام آموزش و پرورش فعلی ما برنامه خاصی برای استعدادیابی افراد برای اینکه آِ .19

هایی که استعدادش را دارند پرورش دهند، وجود دارد؟ چه راهکاری آنها را در همان زمینه

 توان پیشنهاد کرد؟برای به حداقل رساندن هدر رفتن استعدادها می

 هایشاخصه شغل و درآمد چگونه است؟اشتغال و برخورداری از بیکاری در عین  .20

کار چگونه می تواند در  ؟ چگونه کار، عامل مهمی در تربیت است؟باشده میکار واقعی چ

 نمره(2)تهذیب اخالق موثر باشد؟

برای » را بر مبنای روایت ذیل بیان کنید:« عاقل»های انسان ترین شاخصهمهم .21

تواند در . چگونه این روایت می«ندجهالت انسان همین بس که هر چه می شنود، نقل ک

 نمره( 2؟)ها و اظهار نظرهای سیاسی، اجتماعی و خانوادگی افراد تاثیرگذار باشدتحلیل

چگونه سیستم آموزشی یک کشور می تواند متخصصان در تمامی علوم را به مرحله  .22

از دیدگاه شهید  اجتهاد )تطبیق اصول ثابت با مقتضیات و استنباط احکام متغیر( برساند؟

مختص علوم انسانی نیست بلکه در تمامی سطوح باید رویکرد  «اجتهاد»وم مطهری مفه

توانمندی تطبیق ثابتات بر »و « اجتهادپروری»نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی، 

باشد، نظام آموزش و پرورش کنونی و نظام آموزش عالی کنونی را از این منظر « متغیرات

 نمره( 3شناسی قرار دهید.)د و آسیبمورد نق



تفسیر اسالم از محبت، به عنوان یکی از عوامل تربیت، چیست؟ آیا تعریفی که  .23

اسالم از محبت ارائه می دهد با دیگر ادیان خصوصًا مسیحیت یکسان است؟ چگونه است 

رده که برخی اسالم را متّهم می کنند که به قدر کافی بر مسئله محبت و احسان تأکید نک

 نمره(3)است؟

های اخیر نسبت به اسالم وارد شده است، یکی از شبهات جدی که خصوصا در دهه .24

شود به نظام آمیز در اسالم است، بطور نمونه استناد میطلبی و احکام خشونتخشونت

های جسمی شدید بر مجرمان تحمیل جزایی اسالم و احکام حدود و قصاص که مجازات

است که از دیدگاه شهید مطهری، بر تمامی احکام اسالمی و بایدها  نماید؛ این در حالیمی

سایه افکنده است و حتی این احکام ظاهرا « تربیتی اسالمی»و نبایدهای شرعی، نظام 

بر طبق نظام تربیتی اسالمی، قابلیت بار از جمله حدود و قصاص  و احکام جهاد، خشونت

شوند، از محسوب می« آمیزمحبت»، احکام توجیه و تبیین را دارند و در باطن و حقیقت

بار از جمله قصاص و جهاد، دیدگاه شما چگونه ممکن است این احکام ظاهرا خشونت

های محبت از دیدگاه نظام تربیتی اسالمی را تبیین مبتنی بر اصل محبت باشد؟ شاخصه

 نمره( 3نمایید.)

از هستیم به نام  محبت ؟ آیا مج«انسانیت دوست»باشیم یا « انسان دوست»ما باید  .25

از « غیرخودی»و « خودی» مالک را  زیر پا بگذاریم؟« انسانیت دوستی»و انسان دوستی، 

 ه(نمر 2)دیدگاه اسالم را تبیین نمایید.



به « یک ساعت تفکر از هفتاد سال عبادت بهتر است.»این مسئله که گفته شده:  .26

 نمره( 2)نماز و روزه و ... شود؟ چه معناست؟ آیا تفکر می تواند جایگزین عباداتی چون

آیا سیستم کنونی آموزش و پرورش ما حس حقیقیت جویی کودکان را تقویت می  .27

  کند و یا در راستای سرکوب کردن این حس قدم بر می دارد؟

 

 رشد اسالمی  -فصل سوم

ب(  جسمانی(الف با توجه به اینکه رشد نتیجه تربیت است براساس سه ساحت وجودی انسان شامل .1

  ؛عقالنی ج( قلبی

 این  در را رشدی بی و یافتگی رشد عالئم ها، بندی دسته این در ضمن تنظیم عوامل تربیت :اوال .2

 دهید. قرار تربیت های شاخه های نتیجه عنوان به بندی تقسیم

 نسل تربیتی رهبری و  مدیریت نسل جوان را بر اساس عالئم رشد و بی رشدی ارزیابی نموده :ثانیا .3

 نمره( 5. )ال اقل پنج عامل را تبیین نمایید در جوان

ها و کثرت تبلیغات آنگونه چه اموری سبب شده که توده جامعه با وجود گستردگی رسانه .4

که باید با فرهنگ اسالمی آشنا نیستند؟ چرا اکثر جوانان ما آنگونه که خوانندگان، بازیگران 

 3)بزرگان و دانشمندان خود آشنایی ندارند؟ شناسند با مشاهیر،و یا ورزشکاران را می

 نمره(

-رشدی جامعه در زمینه حساسیتتوان مثال زد که امروزه نشان از بیهایی میچه نمونه .5

 نمره( 3)های مذهبی است؟

آیا اینکه انسان سعی در رشد قوای درونی )احساسی( خود داشته باشد اصال کمالی برای او  .6

) بر تقویت قوایی چون المسه یا باصره انسان مترتب است؟آید؟ چه فوایدی به حساب می

 نمره(2



چه راهکار عملی برای دفع خوی مدگرایی یا گوسفندواری مردم که متاسفانه در جامعه  .7

ها در شود، وجود دارد؟ نقش رسانهفعلی ما بشدت در میان بسیاری از مردم مشاهده می

 نمره( 3)تشدید یا تضعیف مدگرایی چقدر است؟

هایی که موقعیت ازدواج ندارند برای تقویت اراده و مبارزه با به بعضی از جواننکه ای .8

 نمره( 2)دهند، راه حل مناسبی است؟داری میتمایالت جنسی پیشنهاد به روزه

داری و تهجد را ایجاد زندهتوان در جوانان میل و انگیزه شبچگونه و از چه طریقی می .9

 نمره(2) نمود؟

اره کردن آنگونه که در میان جامعه مذهبی امروز ما وجود دارد، آیا فرهنگ استخ .10

فرهنگ مطلوبی است؟ بهتر نیست در هر کاری با خداوند مشورت کنیم و دائما و برای هر 

 نمره(2) کاری استخاره نماییم؟

های تحصیل حضور قلب در نماز تقویت و کنترل قوه خیال است چه اگر یکی از راه .11

توانیم هر چه نترل قوه خیال وجود دارد؟ چگونه و از چه طریق میراهکار عملی برای ک

) شود؟بیشتر و بهتر قوه خیال خود را کنترل کنیم؟ چه اموری سبب تشتت قوه خیال می

 نمره(3

با توجه به مباحث شهید مطهری، نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی را از  .12

چگونه نظام نقد و بررسی قرار دهید.  مورد« رشید»و « رشدیافته»جهت تربیت افراد 

 نمره( 3)پرورش دهد؟« رشید»تواند افراد آموزشی ما می

این که قرآن مجید تأکید  برای ازدواج را تحلیل نمایید. «رشدیافتگی»های مالک .13

اموال یتیمان را پس از بلوغ در صورتی در اختیارشان قرار دهید که رشد را  "می کند که 

  نمره( 2این رشد به چه معنا است؟ ) "در آن ها احساس کرده باشید.



یافتگی جوامع و کشورها عمدتا بر مبنای معیارهای در حال حاضر، شاخص توسعه .14

جوامع از « رشدیافتگی»های شود؛ مالکمد و ثروت کشورها تعیین میدانی نظیر میزان درآ

یافتگی مقایسه کرده و مورد های مادی متداول توسعهدیدگاه شهید مطهری را با شاخص

 نمره(3)نقد و بررسی قرار دهید. 

 رهبری و مدیریت تربیتتحقق  -فصل چهارم

تعلیم و تربیت در سنین پایین چه آیا جوانان در پذیرش حق مزیتی بر دیگران دارند؟  .1

 3)اند؟ترجیحی بر سنین دیگر دارد؟ ائمه معصومین )ع( در این مورد چه سفارشاتی کرده

 نمره(

توان تشخیص داد که رهبر یک جامعه یا یک استان یا حتی یک موسسه واجد چگونه می .2

 نمره(2)های رهبری و مدیریت است؟شاخص

های یک مدیر خوب توجه مدیران تا چه مقدار به شاخصهامروزه در جوامع مختلف برای  .3

شود؟ آیا صرف اینکه شخصی از تخصص کافی )از نظر علمی( برخوردار باشد کافی است می

 نمره(3)که او را به عنوان مدیر یک بخش یا مجموعه انتخاب کنیم؟

ت الزم های خود از محبوبیت و مقبولیچرا در جامعه ما غالب مدیران در میان مجموعه .4

 نمره( 2)باشند؟برخوردار نمی

آیا نظام اداری و کارمندی که در جامعه ما حاکم است راهکار مناسبی برای شکوفاسازی  .5

رود؟ آیا جایگزین مناسبی هم برای نظام موجود قابل استعدادهای افراد کارمند به شمار می

 نمره(3)پیشنهاد است؟

مل خوبی برای هدایت نسل جوان به شمار های گذشته عاکدام روش هدایتی است که دوره .6

رفت، ولی امروزه عامل مناسبی نیست؟ آیا امروزه عوامل سنتی چون مسجد و هیئت، می



آید؟ یا اینکه امروزه باید از منبر و ... عامل مناسبی برای هدایت جوان امروز به حساب می

 نمره( 3)ت گماشت؟طریق ابزاری چون سینما و تلویزیون و ... به هدایت نسل جوان هم

های عالمی که این آیا علمای امروز ما آنگونه که باید عالم زمان خویشتن هستند؟ شاخصه .7

 نمره(2) ویژگی را دارد چیست؟

 2)تر نشده است؟آیا جوان نسل امروز نسبت به جوان نسل قبل، فاسدتر و غیرقابل اصالح .8

 نمره(

های پرستی و فرقهفی اعم از عرفانی و شیطانراز اقبال نسبی جوانان امروز ما به فَِرق انحرا .9

شود، چیست؟ مذهبی چون وهابیت و ... که روز به روز بر فعالیت و تعداد آنها افزوده می

 نمره( 3)توان نسل جوان را به اسالم ناب محمدی )ص( جذب کرد؟چگونه می

ای را در دیدگاه تشیع مورد بررسی مقایسه« نبوت»و « امامت»جایگاه و منصب  .10

 3)تفاوت انبیا و فالسفه در انتقال پیام خود به انسان های دیگر در چیست؟  قرار دهید.

 نمره(

های رشد و شاخصه»، «تربیت و عوامل آن»ربط و نسبت میان مباحث  .11

 نمره( 3را تبیین نمایید.)« مدیریت و رهبری»و « رشدیافتگی

بر عهده چه مرجعی جامعه « مدیریت و رهبری»از دیدگاه قران مسوولیت اصلی  .12

است؟ آیا برای اِعمال مسئولیت مدیریت و رهبری، راه و روش و ابزار مشخصی تعیین شده 

 نمره(3 ) .است؟ اصول و مبانی مدیریت و رهبری را از دیدگاه اسالم، مورد بررسی قرار دهید

با توجه به این که مفاهیم و دستورات دینی ثابت است، آیا روش هایی که در جذب  .13

عالم زمان »شرط  یی دارد؟آقبل به مسائل دینی پاسخگو بوده است اکنون نیز کار نسل

توان در تربیت و مدیریت و رهبری نسل جوان اجرایی را چگونه می« خود بودن

 نمره(3)نمود؟



با توجه به گسترش علم و ابزارهای ارتباطی از یک سو و گسترش فرقه ها و نحله  .14

گرایش جوانان نسل امروز به مسائل  توانچگونه میهای انحرافی در جهان از سوی دیگر، 

 نمره(2) های احتمالی پیشگیری بعمل آورد؟را تقویت نمود و از ریزشدینی 

و نسل جوان گذشته )را که در امروز  جوان بر اساس ویژگی های نسل صالح، نسل .15

زایا و عیوب اررزیابی نموده، را در مپیرورزی انقالب و جنگ تحمیلی نقش آفرینی کردند(  

 نمره( 3.)بیان نمایید جوان رشد نسلراهکارهایی برای 

سطوح مختلف تحصیلی در آموزش و ن کریم در آقرآموزش جایگاه و ضعیت  .16

وضع  نمایید.را به صورت عینی مشخص  هار دانشگاهپرورش در مدارس و آموزش عالی د

 نمره( 3مورد نقد و آسیب شناسی قرار دهید)موجود را 

 

 

  


