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پایه :چهارم روزانه

وقت08َ :
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ضواره دانص آهوزی :

نام آهوزضگاه:
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سدیف

تاسم

((ضشح سَال))

1

تؼییي کٌیذ گضیٌِ ّای صیش کذاهیک غلط ٍ کذام یک صحیح هی تاضٌذ.
الف)حضشت ػلی (ع)دسخطثِ اٍل ًْذ الثال غِ آ غاص دیي ساهؼشفت ٍضٌاخت کشدگاس هی داًذ.
ب)تٌْا سَسُ ای کِ ػا لی تشیي هش تثِ تَحیذ سا تیاى هی کٌذ سَسُ حذیذ هی تا ضذ.
د)ًظشیِ هما تل اصل ػلیت صذفِ ٍاتفاق است .
د)لحي فا سا تی دس کتا ب فصَ ظ الحکن تِ لحي ػشفا ضثاّت داسد.
س)کتاب اًصاف خالصِ ای اص آ خشیي دیذگاُ ّای فلسفی اتي سیٌا است .
ص)اتي سیٌا هؼتمذ است کِ رْاى طثیؼت للوشٍ فیض حك ٍ هشتثِ ای اص رْاى ّستی است کِ هاساتِ
ضٌاخت ٍارة الَرَد ًض دیک هی کٌذ.

1/5

2

دس راّای خالی کلوات هٌاسة لشاس دّیذ
الف) اسا سی تشیي هفَْم ٍهذاس ّوِ تحج ّای ها تؼذ الطثیؼِ...............است.
ب)ّاسٍى تِ تَصیِ ٍتطَیك ٍصیش ش یحیی تشهکی . ...................سا دس تغذاد تاسیس کشد.
د)اصا لت ػمل اسٍ ئیاى دس ػصش رذیذ هتا حش اص....................است.
د)مرز جدایی فلسفه از سفسطه اصل......................است.
ر)فاساتی هاًٌذ اسسطَ اًساى سا ....................هی داًذ.
س)تش رستِ تشیي اتؼاد فکشی تَػلی ..................است.
ص)فشضتِ گاًی کِ حثت اػوال تٌذگاى تِ ػْذُ آًْا استً..........................ام داسد.

1/75

3

ّشیک اص گضیٌِ سوت ساست تا یکی اص گضیٌِ ّای سوت چپ هٌاسثت داسد آًْا سا تؼییي کٌیذ؟
-1غضالی
الف)للوشٍ فلسفِ
-2خذاًٍذ
ب)ًیستی تش ّستی سثمت داسد
-3ػطك
د)ٍارة الَرَد
-4پٌِْ تی پا یاى ّستی
د) پیذایص رْاى اص ًظش تَػلی
-5لذین
س)تْافت الفالسفِ
-6حادث

1/25

4

تِ سَاالت صیش پاسخ کَتاُ دّیذ؟
-1فطشت اٍل سا تؼشیف کٌیذ.

0/5

با عدد

با عدد

باحروف

باحروف

طراح سوال:خانن اسداله زاده
نام و نام خانوادگی دبیر  /اهضاء :خانن اسداله زاده

طراح سوال:خانن اسداله زاده
نام و نام خانوادگی دبیر  /اهضاء :خانن اسداله زاده

5

ً-2ظشیِ اّل حذیج دس تشاتش هسا ئل ها تؼذالطثیؼِ دیي سا تٌَیسیذ.

0/5

-3چشا دس صهاى خال فت تٌی ا هیِ فؼا لیت فکشی ٍ فشٌّگی تِ حال تؼطیل دسآهذ.

0/5

.-4چشا فلسفِ اسالهی دس آ غاص ًام هطاء گشفت.

0/5

-5هوتٌغ الَرَد سا تؼشیف کٌیذ.

0/5

-6تؼییي کٌیذ کِ دس لضایای صیش اص ًظش هٌطمیاى کذام ساتطِ ٍرَد داسد.
ب)هخلج سِ ضلؼی است.
الف)خَدکاس اتی است.

0/5

-7اص ًظش فا ساتی ػلت تطکیل ارتوا ع ٍگشد آهذى هشدم دس یک سش صهیي چیست.

0/5

-8اص ًظش تَػلی سٍش هطلَب ٍهٌاسة تشای تحمیك دس ػا لن طثیؼت چیست.

0/5

-9دٍ هَسد اص هَاسد هَ سد اًکاس هؼتض لِ سا تٌَیسیذ.

0/5

تِ سَاالت صیش پاسخ تطشیحی ٍ کاهل دّیذ.
 -1پیطَایاى دیي دس تشاتش پشسص کٌٌذگاى چِ سٍضی داضتِ اًذ،تیاى کٌیذ.

1

-2چگًَِ هسلوا ًاى تا فشٌّگ یًَاى اضٌا ضذًذ.

-3دلیل هغایشت ٍرَد ٍ هاّیت سا تٌَیسیذ ٍ هخال تضًیذ ٍ ًتیزِ هخال سا تٌَیسیذ.

-4هتکلواى اسال هی چِ چیض سا حادث ٍچِ چیض سا لذین هی دا ًٌذ دلیلطاى سا تٌَیسیذ.

-5ػلت ًالصِ سا تؼشیف کٌیذ.
-6تشّاى تَػلی تش چْاس اصَل ػمالًی استَاس است دٍ هَسد سا رکش کٌیذ.

-7اصل سٌخیت ػلت ٍهؼلَل سا تؼشیف کٌیذ ٍهخال تضًیذ.

1

1/5

1

0/5
1

1

-8اص ًظش فاساتی چشا صػین یا سّثش هذیٌِ فاضلِ تایذ تِ ػا لی تشیي دسرِ تؼمل تشسذ.

1

1

 -9ػٌا یت اص ًظش تَ ػلی سیٌا سا تؼشیف کٌیز.

-10هضوَى سسالِ الطیشتَػلی سیٌا سا تٌَیسیذ.

1

 -11تِ چِ دلیل گشٍّْایی اص ػلوا ٍ فمْا ٍ اّل تصَف تا فلسفِ اسالهی هخالفت کشدًذ.

0/5

-12هکتة کذاهی اضؼشی چگًَِ ًْضتی تَدّ.ذفص سا رکش کٌیذ.

0/5

((هَفك تاضیذ))
روغ تاسم
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