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 و معقول برخوردار خنواهد بود؟  یاز پشتوانه منطق یاجتماع یهانظام یدر چه صورت-1

 گرفته شود. دهیانسان ناد ییکه موضوعات ماورا یب( در صورت          انسان در نظر گرفته شود. یکه ابعاد ماد ی( در صورتالف
 نباشد. یشناخت یو مسائل هست نیکه براساس اصول د ید( در صورت                  انسان نباشد. لیو اص یواقع یازهایکه براساس ن ی( در صورتج
 
  باشد؟یم یاز مسائل انسان شناخت یو اعتبار کدام علوم در گرو حل برخ تیموجود-2

 ید( علوم انسان  یاجتماع یج( علوم انسان  تبیینی یب( علوم انسان  و معارف ی( علوم انسانالف
 
 هستند؟  اریبه نام اخت یادهیپد منکر یبه طور کل دگاهیکدام د روانیپ-3

 انید( جامعه گرا  انیج( احساس گرا  انیب( وجودگرا  انی( رفتارگراالف
 
  کند؟  نییرا تع یانسان یهادهیهمه پد تواندیم یمکتب در چه صورت کی یعلوم انسان انبنا به اعتقاد دانشمند-4

 گرفته شود. دهیکه گذشته انسان ناد ی.           ب( در صورتدینسان توجه مناا یکه به همة ابعاد وجود ی( در صورتالف
 .دیزبان برآ نییاز عهده تب یبه خوب که ید( در صورت    گرفته شود. دهیانسان ناد ندهیکه آ ی( در صورتج
  
 بشر قابل کشف نباشد وجود ندارد؟  یکه با سرپنجه قدرت عقالن یزیکدام گروه معتقدند چ -5
 انید( عقل گرا  ستیونالیج( ناس  سمیب( مارکس  سمنی( اومافال
 
  و هگل معتقد به کدام امر بودند؟  ولرت ،یستنیدر مراحل جنبش اوما-6

 یعیطب ییو خداگرا یعیطب نیب( د   و خدا نینسبت به د تی( شکاکالف
 و خدا  نید( انکار کامل د   ینید میاز خدا و تعال دیجد ریی( تغج
 
   باشد؟یم یستیبر تفکر اومان یاساس یرد، از نقدهاکدام مو-7

  یفکر ید( عدم مبان          و عمل شهیج( تناقض اند      یقیحق یهاگرفنت ارزش دهیب( ناد     مطلق انسان ی( آزادالف
 
  انسان بود؟  تعیکدام دانشمند معتقد به عدم شناخت ذات و طب-8

  سگالد( پا   اارتگج( خوزه       مارکسب(  ( هگلالف
 
  است؟  تیکدام واقع ان،یمشرتک داشنت آدم عتیشاهد بر طب نیخنست -9

   عام بشر یهاشیب( گرا               انسان ژهیو ی( دستگاه شناختالف
 عام  یوانیفراح یهالید( متا   بشر یذات یها( توانشج
 

   باشند؟یاز معتقدان به کدام مسئله م دیفرو روانیو پ زیتوماس ها -10
  دانندیانسان را پست و شرور م عتیب( طب                            دانندیخواه م زیانسان را چ عتی( طبالف

 . دانندینادرست انسان م یهایریگمیانسان را برخاسته از تصم در د( شر           دانندیبر انسان م طیحم ریثاز تأ یانسان را ناش در ( شرج
 

 عوامل در نظر گرفت؟ ریفطرت در عرض سا یرا برا یکسانیسهم مشخص و ،  تیشخص یریگدر شکل توانیمن لیه دلبه چ -11
 غلبه دارد انساندر  یوانیجنبه ح چونب(             ستین ریرپذییفطرت تغ اری( زالف

 در انسان وجود دارد یفرد یهاتفاوت چوند(          .شودیاندازه در افراد شکوفا من کیبه  یامور فطر رای( زج
  

  ست؟یقرآن چ اتیدر آ )ع(مقصود از خالفت حضرت آدم-12
 موجودات قبل از او ینیب( جانش               انسان قبل از او ینی( جانشالف

 خدا نید( جانش                  فرشتگان نی( جانشج
  

   باشد؟ینادرست م نهیکدام گز-13
 است. علم حصولیبه صورت  یاعتبار یهاگرفنت نام دای ...از امساءا یب( آگاه  است. اءیاش قیبردن به حقا یپ... از امساءا ی( آگاهالف

 از جانب خداوند است. ینیتکو تیب والکس ...از امساءا ید( آگاه به امساء خداوند است. یورحضمعرفت  ...از امساءا ی( آگاهج
 

 ؟انددانسته شده انیفروتر از چارپا ،یفاقد کرامت اکتساب یهاپس چگونه در قرآن انسان ،انسان است ژهیو یامر ی،اگر کرامت اکتساب-14
 یقیاست نه حق یاعتبار یامر یکرامت اکتساب رایب( ز   است. یلزومًا اعتبار یهر امر ارزش رای( زالف

 زیرا امری اعتباری استد(   یاست نه اعتبار یقیحق یامر یکرامت اکتساب رای( زج
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 مطرح شده است؟  یو توسط چه کسان یادر باب چه مسأله ضیتفو ه ییرنظ-15
 هیـ جهم اریب( جرب و اخت   عهیـ ش اری( جرب و اختالف

 ـ معتزله ارید( جرب و اخت   هعرـ اشا اری( جرب و اختج
 

  ست؟یچ ،کندیرا فراهم م یبه کرامت اکتساب یابیدست نهیانسان که زم اریمقصود از اخت-16
 و رغبت اجنام دادن تیبا رضا یبه معنا اریب( اخت  نشیپس از سنجش و گز یریگمیتصم یبه معنا اریت( اخالف

 در برابر اکراه  ارید( اخت    یو اضطرار یدر برابر ناچار اری( اختج
 

  ست؟یچ یعیو طب یستیبر جرب ز یاشکال اساس-17
 انسان یرمادیغو  یگرفنت بعد روحان دهیب( ناد   ( اصالت دادن به وراثتالف

 انسان زید( اصالت دادن به غرا   عتی( حمور قرار دادن طبج
 

  کند؟یاشاره م یآخرت یهالذت ازیو امت یبه کدام برتر «میاکرب ذلک هو الفوز العظ ...و رضوان من ا»سوره توبه  72هیآ-18
 آخرت یهانعمت ید( فراوان  ژهیها و کمال وج( لذت  نبودن به رنج یختهب( آم  ی( گسرتدگالف

 
  کند؟یم انیب یزیانسان را چه چ ییمصداق کمال نها میقرآن کر-19
 ید( قرب اهل  ج( فالح  ب( سعادت  ( فوزالف
  ست؟یندر آخرت کارساز  اما ،است انسان یمندبهره یبرا یراه ییایدن یدر زندگ ،هااز انواع رابطه کیکدام -20
 ینید( رابطه تکو       یو اعتبار یج( رابطه قرارداد  یب( رابطه دوست  یشاوندی( رابطه خوالف

 


