
  فاطمه مقیمیان)                                       - (فاطمه نجاتی فرداستاد اکبريفلسفه چهارم (درس سوم)                                

  ازمون هاي سراسري:

  )95(سراسري                                           در کدام یک از مباحث فلسفی بیشتر مشخص می شود؟»مغابرت وجود و ماهیت«اهمیت اصل.1

  )مالك نیاز معلول به علت4                )تقدم وجوب بر وجود    3                )اصل واقعیت2  قضایا                )مواد 1

  )94(سراسري                                                                                           با توجه به بحث مواد ثالث کدام عبارت نادرست است؟.2

  )هیچ واقعیتی ممتنع الوجود نیست2)هر ماهیتی ممکن الوجود است                                         1

  )همه واقعیات ذاتا یا ممکن الوجودند یا واجب الوجودند4       )ممتنع الوجود مانند واجب الوجود یک مصداق بیشتر ندارد3

  )93(سراسري                 وقتی از واقعیت یک موجود سخن می گوییم.........                                                                                .3

  )ماهیت خاصی را به ان موجود نسبت می دهیم2                         )در قضیه ما نسبت حکمیه وجود ندارد       1

 )ربط محمول به موضوع با نسبت حکمیه انجام می شود4 کنیم                     )اصل واقعیت مستقل از ذهن را اثبات می3

  )92(سراسري                 شود.                                            ماهیت ووجود اشیاء در.......از هم جداست واین،یعنی.......که از........ناشی می .4

  قوه انتزاع_مغایرت مفهوم ان دو_)ذهن2  اصالت وجود                       _مغایرت مفهوم ان ها_)واقعیت1

  اصالت یکی واعتباري بودن دیگري_دو مغایرت ان_)واقعیت4   اصالت وجود                        _اعتباري بودن ماهیت_)ذهن3

  )92(سراسري خارج                                                     د سه گانه(یا مواد قضایا) . . . .است؛یعنی. . . .اتقسیم قضایاي حملی بر اساس مو.5

  )منطقی ـ منطقیین این سه نوع رابطه را میان موضوع و محمول وضع کرده اند1

  )استقرایی ـ یر اساس استقراء مشخص شده که حالت دیگري ندارد2

  )حصر عقلی ـ نمی توان حالت چهارمی براي ان تصور کرد3

  )تجربی ـ ذهن حالت دیگري را تجربه نکره است4

ی فلسفه از سفسطه.........ادراك موسس فلسفه اسالمی در قالب یک نظام فلسفی با سرشت کامال استداللی،متکی به.......،........بوده ومرز جدای .6

  )90(سراسري                                ادمی است.                                                                                                                    

  اختالط واقعیت با_ابن سینا_)فلسفه ارسطویی2        با                   اختالط واقعیت_ابن سینا_)قیاس برهانی1

  استقالل واقعیت از_ابونصرفارابی_)فلسفه ارسطیی4   استقالل واقعیت از                  _ابونصرفارابی_)قیاس برهانی3
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      فاطمه مقیمیان)                                   - (فاطمه نجاتی فرداستاد اکبريفلسفه چهارم (درس سوم)                                

  ازمون هاي سراسري:پاسخ تشریحی  

مغایرت وجود با ماهیت یکی از اصول حکماست که اهمیت این تفکیک ،در بحث حکما درباره ي مالك نیازمندي معلول به علت   4گزینه.1

  بیشتر مشخص می شود

  مبحث مغایرت وجود با ماهیت)1(صفحه                                                                                                                               

  

تصدیق ان انتناع می ورزد؛یعنی محمول رابطه ي امتناعی ان است که محال باشد محمول بتواند عارض موضوع گردد وعقل همواره از     3گزینه.2

  . . .وجود هرگز نمی تواند بر ان عارض شود؛مثال هاي متفاوتی می شود براي ان ذکر کرد؛مانند،اجتماع نقیضین،شریک الباري و

  مبحث رابطه امتناعی)2(صفحه                                                                                                                                                            

  

  وقتی از واقعیت یک موضوع سخن می گوییم محمول خاصی را به موضوع نسبت نداده ایم و فقط از واقعیت ان سخن می گوییم   1گزینه.3

  مبحث واقعیت مستقل از ذهن) 1(صفحه                                                                                                                                                

ا با یکدیگر مغایرت پیدا می کند واین قوه تجرید ماهیت و وجود اشیاء در ذهن انسان است که از هم جدا می شوند ومفهوم ان ه  2گزینه.4

  مبحث مغایرت وجود وماهیت)1(صفحه                                        وانتزاع ذهن است که می تواند از یک واقعیت واحد،مفاهیم متعددي بدست اورد

  

  تقسیم قضایاي حملی بر اساس مواد سه گانه منطقی است   1گزینه.5

در هر قضیه حملی یعنی قضیه اي که در ان محمولی به موضوعی نسبت داده می شود سه نوع رابطه بین موضوع ومحمول در نظر می منطقیین 

  یا مواد سه گانه)مبحث مواد قضایا  2(صفحه                                                                                                                    گیرند

موسس فلسفه اسالمی یا فلسفه نبوي است که این فلسفه سرشتی کامال استداللی داشت واز ان جا که ارسطو در مباحث »فارابی«  3گزینه.6

ند مبدآ نیز صورت استداللی پیدا کرد.مهم ترین ونخستین اصلی که می توا»فلسفه اسالمی«تکیه داشت،»قیاس برهانی«فلسفی بیش از هر چیز به 

  تحقیق فلسفی قرار گیرد،اصل قبول واقعیت مستقل از ادراك ادمی است واین اصل مرز جدایی فلسفه از سفسطه است

  )1(صفحه                                                                                                                                                                                     
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