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

  4و3سطح –  انسان شناسیکتاب: 
 

 

   بود؟ خواهند برخوردار الزم پشتوانه از یصورت چه در یاخالق و یاجتماع یهانظام هیکل-1
  .باشند انسان فطرت و وجدان با مطابق  ( الف

 .بدهند هدف انسان یزندگ به  ( ب
  .کنند جادیا یمعقول هدف ،انسان یزندگ یبرا  ( ج

 .باشند افتهی دست یشناخت انسان یاساس مسائل از یاپاره درست حل به  ( د

 

   د؟کنیم فایا یاساس نقش ،یانسان علوم اعتبار و تیموجود در یمباحث چه-2
   یتجرب( د  یشناخت انسان( ج  یاجتماع( ب  یشناس جهان( الف

 

   باشد؟یم یکس چه به مربوط یاجتماع جبر اعتقاد-3
 نریاسک( د                پل ژان( ج  شلر ماکس( ب  میدورک( الف

 

   ست؟ین گرید یهایشناس انسان با سهیمقا در دینی، یشناس انسان یبرتر لیدل ریز موارد از کی کدام-4
 ینگر کل( د  یریخطاناپذ( ج  محض تیعقالن( ب  تیجامع( الف

 

 راه و یقعوا سعادت ،یهست خود، شناخت در یانسان عقل استقالل و ییخودکفا به اعتقاد و ییگراعقل» که تفکر نیا-5

  باشد؟یم  گروه کدام اعتقادات از «است آن به دنیرس
  سمیمارکس( د  سمیاومان( ج  انیگرا عقل( ب  سمیسوسال( الف

 

   باشد؟یم ومیه و جدمیه قرن یهاستیاومان مشترک اعتقادات از مورد کدام-6
 هستند یبشر تجربه در یاخالق یارهایمع افتنی ازمندین مردم( الف

 .باشد یبشر سعادت طیشرا به نسبت شناخت نیبهتر با انسان خواست دیبا( ب

 .باشد دیبا و بوده بشر دست هساخت یاخالق قواعد( ج

 .ندارد وجود ،نباشد یانسان علوم در آن پاسخ که یمهم پرسش چیه( د

 

   شود؟یم بشر یگانگیب خود از موجود نید که معتقدند یگانگیخودب از و نید رابطه نهیزم در دانشمندان از کی کدام-7
  مارکس - فوئرباخ- هگل( د    مارکس -هگل -ژاکس( ج نریاسک – مارکس – باخفوئر( ب       ولتر – فوئرباخ -هگل( الف

 

   دارند؟ عهده بر را یانسان عتیطب در کننده فیتضع ای تیتقو نقش یعوامل چه-8
  یعیطب عوامل( د  یدرون و یروح عوامل( ج  یوراثت عوامل( ب  یاجتماع و یطیمح عوامل( الف

 

   کرد؟ جستجو توانیم او ابعاد از یبعد چه در را انسان یوانیفراح یهاجنبه و ژهیو نشیآفر-9
  عقلی،واکنشی( د  یکنش و یادراک عقل،( ج              یتوانش و یشیگرا ،یادراک( ب             یواکنش و یکنش( الف

 

   باشد؟یم حیصح نهیگز کدام -10
 .باشدیم بالفعل انسان و بالقوه وانیح خود، نشیآفر یابتدا در بشر( الف

 .شود نابود است ممکن یاله فطرت( ب

 .ردیپذینم لیتبد و رییتغ یاله فطرت( ج

  .ردیپذیم لیتبد و رییتغ یاله فطرت( د
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   دارد؟ عهده بر انسان تیشخص یدهشکل در را یترشیب سهم عامل کدام-11
  فطرت( د  فرد رفتار( ج  کیژنت( ب    ایجغراف و طیمح( الف

 

  ست؟یچ خداوند ینیجانش از مراد-12
  چکدامیه( د  یعیتشر ینیجانش( ج  یاعتبار ینیجانش( ب  ینیتکو ینیجانش( الف

 

   است؟ یکرامت نوع چه یدارا قرآن دگاهید از انسان-13
 یاخالق کرامت( د              یاکتساب کرامت( ج  یذات کرامت( ب  یشناخت ارزش و یشناخت یهست کرامت( الف

 

   است؟ شده مطرح یکسان چه توسط و یامسأله چه باب در «نیاالمر نیب امر» هینظر-14
 )ع(تیباهل ـ انسان اریاخت و جبر( ب  معتزله ـ انسان اریاخت و جبر( الف

 عهیش ـ یعقل قبح و حس( د  اشاعره ـ انسان اریاخت و اجبر( ج

 

 سخن و ستین زیچ کی انسان دیشا که است نیا. رودینم ارنک انسان اسرار از پرده نکهیا علت»ست؟یک از جمله نیا -15

   «است گفتن دروغ انسان، عتیطب از گفتن
  سقراط( د            ارتگا خوزه( ج                ارسطو( ب              ترسا پل ژان( الف

 

   ست؟یچ انسان عتیطب و سرشت درباره پاسکال نظر -16
 دهدیم دست به انسان از یعلم و قیدق یفیتعر( ب    است موافق متداول یشناس انسان با کامالً( الف

  داندیم رممکنیغ را انسان عتیطب و ذات شناخت( د              کندینم فیتعر را آن اما دارد انسان مشترک ذات به اعتقاد چند هر( ج

 

   معتقدند؟ امر کدام به میدورک و مارکس -17
  یاجتماع جبر( د  یعیطب جبر( ج  یستیز جبر( ب  یخیتار و یاجتماع جبر( الف

 

   است؟ ازمندین یعناصر چه به یاریاخت عمل هر تحقق -18
   واکنش ،یمندتوان کنش،( ب   عقل شناخت، ،یآگاه( الف

 عقل اراده، فعال، انتخاب( د    قدرت ش،یگرا ،یآگاه( ج

 

   کند؟یم اشاره یآخرت یهالذت ازیامت و یبرتر کدام به «نیاالعذٌتَل و االنفس هیتشته ما هایف» فخرز سوره 71 هیآ -19
 الم به نبودن ختهیآم( د  ژهیو کمال( ج  یفراوان و یگستردگ( ب  یجاودانگ( الف

 

   ست؟یچ انسان یینها کمال و هدف از مقصود -20
 رسدیم آرامش به آن در انسان که است یانقطه( ب        ستین متصور انسان یبرا آن از فراتر کمال که است یانقطه( الف

 دارد یپ در را خداوند یخرسند که است یا نقطه( د        رسدیم خود از تیرضا به آن در انسان که است یانقطه( ج




