
 

 باسمه تعالی
 دقیقه65مدت آزمون:                        دهمدواز پایه:                ....... دبیرستان       ام خانوادگیـام و نـن  
سفه                                      ل  فل و ا رس   شماره:              "ادبیات و علوم انسانی"رشته       د

 (25/0)هرکدام الف(جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 .است ................ اساسی ترین مفهوم مابعدالطبیعه  -1

  .می گویند..... ............. مشغول بودن به زندگی عادی را  -2

 .به اندازه ارزش وجود آدمی است.... ....ارزش فطرت ........ -3

 .است. ..............و ........ ...................... قرآن، آیات عالیترین مرتبه توحید و معرفت در -4

 درباره نظر پیشوایان دین در مورد تفکر در آیات قرآن، در کتاب های .................... و .......................... -5

 بابی در همین عنوان باز شده است.

 برای ............... است نه چیز دیگر.عالمه طباطبایی: دعوت به تذکر و تفکر -6

 (25/0)هر کدام انتخاب کنید.گزینه  4از بین ب(گزینه متناسب را 

 ؟ه نادرست استکدامیک درباره فلسف -1
           وکار نداردبا ظاهر سرب( ربی        تحکیم کننده مبانی علوم تجالف(

 صرف وجود تحقیق دربارهد(          تحقیق درباره فعالیت های مغزج(

  ؟مختلف علوم انسانی در اصول و مبانی خود به چه چیزی نیازمندندرشته های  -2
             رباره انسانبینش فلسفی دب(     بینش فلسفی درباره جامعه    الف(

 تجربه بینش فلسفی دربارهد(          رباره جهاند بینش فلسفیج(

 ؟قلمرو اصلی فلسفه چیست -3

 ب و جد(        هستی ج(     ماوراالطبیعه    ب(      مابعدالطبیعهالف(

 ؟به چه نگاهی نگاه فلسفی نمی گویند -4

 نظر به ورای موجوداتد(      دید اجمالیج(        کلینگاه ب(       ریشه یاب دیدالف(

 "فلسفه منحصرا با حیرت در برابر هستی آغاز می شود." گفته کیست؟ -5

 د(عالمه طباطبایی    ج(صدرالمتالهین           ب(ارسطو          الف(افالطون     

 زان توهم گنج را گم می کنی(چه مفهومی برداشت می شود؟؛آنچه تو گنجش توهم می کنیاز شعر مولوی) -6

 د(گنج بودن فطرت ثانی       ج(وحشت آور بودن فطرت ثانی       گم کردن فطرت اولب(       اولالف(وهم بودن فطرت 

 کیست؟کتاب "مبدا و معاد" از  -7

 د(نَجَم دایه    هین      ج(صدرالمتال   و       ب(ارسط   الف(افالطون      

 از شعر "تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون......غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد" چه مفهومی برداشت می شود؟ -8

 د(غبار بودن ماوراالطبیعه     عت    ج(نظر کردن به طبی    ب(بی ارزش بودن عالم طبیعت            الف(عبور از فطرت اول به ثانی 

 



 

 الزمه عبور از فطرت اول چیست؟ -9

 د(رهاشدن از قید معاش       ج(تحقیق در علوم تجربی      ب(بکار بردن قواعد منطق  الف(پاسخ به پرسش های روزانه     

 کدامیک پرسش فلسفی نیست؟ -10

 چرا هستم؟       د(چرا شغل ندارم؟ چیست؟       ج(الف(آیا هستی نابود می شود؟      ب(حقیقت زندگی 

 در آثار منقول از علی)ع( چند نوبت به مسائل فلسفه و آیات و روایات پرداخته شده است؟ -11

 نوبت 20د(       پراکنده    نوبت        ج( 40نوبت         ب( 30الف(

 قوه؛ زیرا جملگی مجردند..." این جمله از کیست؟ "موجودات کاملی هستند عاری از ماده و -12

 علی)ع(        ب(فاطمه)س(        ج(امام سجاد)ع(        د(صدرالمتالهینالف(

 (25/0)هر کدام صحیح و غلط را مشخص کنید.پ(

 )      (  .کند یعقالن نییامور مربوط به انسان را تب نیتر  یو جزئ نیتر  یکه کل است نیتالش فلسفه ا -1

  )      (  .شود یم یدر خود آن علم بررس یو اصول علوم تجرب ینقاط اتکا و مبان -2

 )      (   د.دهنده آن سروکار دار  لیو مواد تشک نیبا عوارض زم یشناس نیزم -3

 )      (  است. کیز یو متاف عهیلطباقلمرو فلسفه ماورا -4

 )      (  تعقل است. عهیروش مابعدالطب -5

 )      (  مبحث وجود طرح نشده است. یدر معارف اله -6

 )      (  بود. گرید اتیآ جیاز نتا شتریبردم ب دیسوره حد اتیکه از آ ی: بهره ادیگو یم نیصدرالمتاله -7

 )      (  .رندیگ یکنند در قلمرو فلسفه قرار م یکه به تفکر دعوت م لیدل نیبه ا اتیو روا اتیآ -8

 (2: 15()5/1: 14()25/1: 13()1: 12-9()75/0: 8()5/0: 7-1)ث(سواالت زیر را بصورت تشریحی پاسخ دهید.

 نظر اینیشتین درباره انسانی که حیات دیگر انسان ها و حتی خود را واهی می شمارد،چیست؟ -1

 

 چه زمانی فلسفه در تفسیر دیدگاه های اسالمی اظهارنظر نمود؟ -2

 

 نام ببرید.نیاز دارد، را برای اثبات آنها به فلسفه د از اصولی را که علوم تجربی دو مور  -3

 

 آیاتی که مربوط به توصیف خداوند است، چیست؟تفسیر نظر یکی از فقهای جماعت درباره  -4

 

 ؟را نام ببریددو مورد از رشته های علوم انسانی که فلسفه در مبانی آنها تحقیق نموده  -5

 



 

 هدف از طرح مباحث وجود در فلسفه چیست؟ -6

 

 تفاوت فلسفه و علوم گوناگون درباره شناخت اشیاء چیست؟ -7

 

 چرا سوال های فلسفی برخاسته از بیماری های روانی و جنون نیست؟ -8

 

 سوره توحید و آیات اول سوره حدید در چه موضوعی هستند؟ و نظر امام سجاد)ع( درباره آنها چیست -9

 

 را نام ببرید. ایات الهیدر آیات و رو یا عدم تفکر جبهه مختلف درباره تفکر2 -10

 

 دین الهی که سرچشمه وحی است، دارای چه هدفی برای انسان می باشد؟ -11

 

 جست و جو کرد؟ یزیدر چه چ دیرا با ی( فلسفه اسالمشهیخاستگاه)ر  -12

 

 مابعدالطبیعه چیست؟ چه رابطه ای با فلسفه دارد؟ -13

 

 زیست شناسی، ریاضیات و فیزیک چه چهره ای از اشیاء را بررسی می کنند؟ -14

 

 

 )یکی اضافه است( وصل کنید. -15

  چه کسی بر جهان حکومت می کند؟الف(

 در شعر چه تفاوتی با زیبایی در نقاشی دارد؟ب(زیبایی 

 چگونه می توان تبیین نمود؟ج(فهم را 

 د(آیا روان شناسی از علوم انسانی جدا می شود؟
 



 باسمه تعالی
 دقیقه65مدت آزمون:                                           دهمدواز پایه:                                             ....... دبیرستان

سفه                                      ل  فل و ا رس  (د ه م ا ن خ س ا پ              "ادبیات و علوم انسانی"رشته       )

 (25/0)هرکدام را با کلمات مناسب پر کنید. الف(جاهای خالی

 .است (وجود) اساسی ترین مفهوم مابعدالطبیعه  -1

  .می گویند (فطرت اول) مشغول بودن به زندگی عادی را  -2

 .به اندازه ارزش وجود آدمی است (ثانی)ارزش فطرت  -3

 .است (سوره توحید)و  (اول سوره حدید) عالیترین مرتبه توحید و معرفت در قرآن، آیات -4

 (توحید صدوق)و  (اصول کافی)درباره نظر پیشوایان دین در مورد تفکر در آیات قرآن، در کتاب های  -5

 بابی در همین عنوان باز شده است.

 است نه چیز دیگر. (معرفت)عالمه طباطبایی: دعوت به تذکر و تفکر برای -6

 (25/0)هر کدام ستی تسواالت ب(

 ؟کدامیک درباره فلسفه نادرست است -1
           با ظاهر سروکار نداردب( تحکیم کننده مبانی علوم تجربی        الف(

 تحقیق درباره صرف وجودد(          تحقیق درباره فعالیت های مغزج(

  ؟نیازمندندرشته های مختلف علوم انسانی در اصول و مبانی خود به چه چیزی  -2
             بینش فلسفی درباره انسانب(     بینش فلسفی درباره جامعه    الف(

 تجربه بینش فلسفی دربارهد(          بینش فلسفی درباره جهانج(

 ؟قلمرو اصلی فلسفه چیست -3

 ب و جد(        هستی ج(     ماوراالطبیعه    ب(      مابعدالطبیعهالف(

 ؟نگاهی نگاه فلسفی نمی گویندبه چه  -4

 نظر به ورای موجوداتد(      دید اجمالیج(        نگاه کلیب(       ریشه یاب دیدالف(

 "فلسفه منحصرا با حیرت در برابر هستی آغاز می شود." گفته کیست؟ -5

 د(عالمه طباطبایی    ج(صدرالمتالهین           ب(ارسطو          الف(افالطون     

 زان توهم گنج را گم می کنی(چه مفهومی برداشت می شود؟؛آنچه تو گنجش توهم می کنیاز شعر مولوی) -6

 د(گنج بودن فطرت ثانی       ج(وحشت آور بودن فطرت ثانی       گم کردن فطرت اولب(       اولالف(وهم بودن فطرت 

 کتاب "مبدا و معاد" از کیست؟ -7

 د(نَجَم دایه    ج(صدرالمتالهین         ب(ارسطو          الف(افالطون      

 از شعر "تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون......غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد" چه مفهومی برداشت می شود؟ -8

 د(غبار بودن ماوراالطبیعه     ج(نظر کردن به طبیعت        ب(بی ارزش بودن عالم طبیعت        الف(عبور از فطرت اول به ثانی     

 



 الزمه عبور از فطرت اول چیست؟ -9

 د(رهاشدن از قید معاش       ج(تحقیق در علوم تجربی      ب(بکار بردن قواعد منطق  الف(پاسخ به پرسش های روزانه     

 کدامیک پرسش فلسفی نیست؟ -10

 چرا هستم؟       د(چرا شغل ندارم؟ شود؟      ب(حقیقت زندگی چیست؟       ج(الف(آیا هستی نابود می 

 در آثار منقول از علی)ع( چند نوبت به مسائل فلسفه و آیات و روایات پرداخته شده است؟ -11

 نوبت 20د(       پراکنده    نوبت        ج( 40نوبت         ب( 30الف(

 "موجودات کاملی هستند عاری از ماده و قوه؛ زیرا جملگی مجردند..."این جمله از کیست؟  -12

 علی)ع(        ب(فاطمه)س(        ج(امام سجاد)ع(        د(صدرالمتالهینالف(

 (25/0)هر کدام صحیح و غلط را مشخص کنید.پ(

 (غ)  .کند یعقالن نییامور مربوط به انسان را تب نیتر  یجزئو  نیتر  یاست که کل نیتالش فلسفه ا -1
  (غ)  .شود یم یخود آن علم بررسدر  یو اصول علوم تجرب ینقاط اتکا و مبان -2
 (ص)   د.دهنده آن سروکار دار  لیو مواد تشک نیبا عوارض زم یشناس نیزم -3
 (غ)  است. کیز یمتافو  عهیلطباقلمرو فلسفه ماورا -4
 (ص)  تعقل است. عهیروش مابعدالطب -5
 (غ)  .طرح نشده استمبحث وجود  یالهدر معارف  -6
 (ص)  بود. گرید اتیآ جیاز نتا شتریبردم ب دیسوره حد اتیکه از آ ی: بهره ادیگو یم نیصدرالمتاله -7
 (ص)  .رندیگ یکنند در قلمرو فلسفه قرار م یکه به تفکر دعوت م لیدل نیبه ا اتیو روا اتیآ -8

 

 (2: 15()5/1: 14()25/1: 13()1: 12-9()75/0: 8()5/0: 7-1).پاسخ سواالت تشریحیث(

 .هم ندارد یزندگ تیصالح بدبخت است؛ بلکه ینه تنها موجوداین فرد از نظر او  -1
 .دیگرد سریم ونانی یمسلمانان با حکما یو فرهنگ یخیتار  پس از ارتباط -2
 علیتاصل  –شناخت بودن جهان قابل  – خارجواقعیت داشتن جهان  -3
 .آنهاست ۀتالوت آنها و سکوت دربار ات،یگونه آ نیا ریتفس آن بحث نمود. ۀکرد و دربار ریتفسآنها را  دینبا -4
 و ...سیاست  –شناسی جامعه  –روان شناسی  -5
 است. یدر فلسفه به قصد شناخت کل جهان هست مباحث وجود -6
 پردازد. یم ایاش تیعمق واقع هبه مطالعفلسفه:       ایاش یظاهر یمطالعه در چهره هاعلوم گوناگون:  -7
 اوست. یذات بشر است. بشر ذاتا متفکّر است و تفکر همان فطرت ثان یاقتضازیرا  -8
و هرکس از این رو این آیات را نازل نمود  خواهند آمد؛ شیژرف اند ییگروه ها آخرالزمان دانست در یخداوند مع(: امام سجاد)  -توحید  -9

 .هالک شده است دیاز آنها بگو ریغ یسخن
 معتزله-2اهل حدیث  -1گروه  2در اهل سنت:  -10
 دهد. یجهان و آغاز و انجام آن به ما نشان م نییراه و رسم سعادت انسان را با تب -11
 .گرید یاسالم با فلسفه ها یخیتار  برخورد در متن و بطن خود اسالم جست وجو کرد و نه در دیرا با یاسالم ۀخاستگاه فلسف -12
 یند."مابعدالطبیعه" می گوو به این اعتبار به آن است یشناس یفلسفه، علم هست - شناخت اشیاء از آن جهت که هستی دارند -13
مانند  ایاش یخواّص ظاهر: و فیزیک سر و کار دارد ایمقدار اش و تیبا کم: ، ریاضیاتکند یم یموجودات زنده را بررس اتیح: زیست شناسی -14

 یو گرم یسرد
 )یکی اضافه است( وصل کنید. -15

  سیاست - چه کسی بر جهان حکومت می کند؟الف(
 فلسفه هنر - ب(زیبایی در شعر چه تفاوتی با زیبایی در نقاشی دارد؟

 روان شناسی ادراک - ج(فهم را چگونه می توان تبیین نمود؟
  فلسفه علوم انسانی - د(آیا روان شناسی از علوم انسانی جدا می شود؟


