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

  ازمون هاي ازمایشی:

  )95_96(قلم چی                 کدام گزینه درست است؟                                                                                                         .1

  )ممکن الوجود هیچ گاه نمی تواند علت وجودي چیزي باشد 1

  )محمول وجود هرگز  عارض بر ممکن الوجود نیست2

   ء دو قسم رابطھ  بین موضوع ومحمول  در نظر می گیرند)حکما در رابطه با واقعیت اشیا3

  )دایره مصادیق ممتنع الوجود وواجب الوجود یکسان نمی باشد4

  )95_96(قلم چی                      اصل واقعیت مستقل از ذهن اصلی.......است که ....                                                                      .2

  کهن ترین مسئله فلسفه می باشد_)عقلی1

  ذهن بشر از قبول ان ابا دارد_)بدیهی2

  سوفیسطاییان در عمق ذهن خویش به ان معترفند_)غیر قابل انکار3

  همواره با ادراك ادمی پیوسته است_)تجربی4

  )  95_96(گزینه دو                                                                                                                                  رابطه امتناعی........3

  )هم می تواند در قضایاي موجبه وهم سالبه لحاظ شود2    )رابطه اي است که عقل از قبول خالف ان سر باز می زند1

  )رابطه موضوع ومحمول در ان الاقتضاء است4                             ز صورت قضایا قابل تشخیص است)ا3

  )95_96(گزینه دو کدام است؟                                                               »سیمرغ موجود است«نسبت بین موضوع ومحمول در قضیه .4

  )امکانی4)به اقتضاء ال                        3)وجوبی                            2                 )ال اقتضاء          1

» سه ضلع مثلث با هم برابرند «و»م الزاویه،وتر بزرگ تر از دو ظلع دیگر استئدر مثلث قا»«مه استئمجموع زوایاي مثلث دو قا«در قضایاي .5

  )92(سنجش  عبارتست از:                                                                                                  نسبت بین موضوع ومحمول به ترتیب

  امکان_امکان_)امکان4             امکان     _وجوب امتناع)3                امکان_امکان_)وجوب2 ان            امک_وجوب_)وجوب1

  )95(سنجشمرز جدایی فلسفه از سفسطه است؟                                                                                »اصل واقعیت«چرا گفته اند.6

  شند)به این دلیل که همه باید این اصل را قبول داشته با2)به این دلیل که حکما گفته اند شکاك واقعی وجود ندارد            1

  )زیرا همه انسان ها به بداهت این اصل واقف هستند4)زیرا انکار این اصل به سفسطه می انجامد                               3
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  فاطمه مقیمیان)                                       - (فاطمه نجاتی فرداستاد اکبريفلسفه چهارم (درس سوم)                                

  :پاسخ تشریحی ازمون هاي ازمایشی

  واجب الوجود تنها یک مصداق دارد؛اما ممتنع الوجود بیش از یک مصداق دارد  4گزینه.1

  تشریح گزینه هاي دیگر:

  براي مثال انسان که خود ممکن الوجود است علت وجودي یک مجسمه است»1«گزینه

  عدم ان نسبت ممکن الوجد با وجود وعدم تساوي دارد؛بدین معنا که یا امکان وجود ان می باشد یا امکان»2«گزینه

  )1(کل مباحث صفحه                                 حکما سه قسم رابطه ي بین موضوع ومحمول را در باب واقعیت اشیاء در نظر می گیرند»3«گزینه

  اصل واقعیت مستقل از ذهن اصلی غیر قابل انکار است که سوفیسطاییان در عمق ذهن به ان معترفند   3گزینه.2

  دیگر: تشریح گزینه هاي

  علیت    = کهن ترین مسئله فلسفه»1«گزینه

  ابایی ندارد»واقعیتی است«ذهن بشر از قبول اصل»2«گزینه

  مبحث اصل واقعیت مستقل از ذهن) 1(صفحه                                                           عقلی است ومستقل از ادراك ادمی است»4«گزینه

که هر »خدا موجود نیست«،»مثلث دایره است«امتناعی هم می تواند در قضایاي موجبه لحاظ شود وهم در قضایاي سالبه مثل:رابطه    2گزینه.3

  مبحث رابطه امتناعی) 2(صفحه                              ت                                         دو امتناعی اند،اما یکی موجبه و دیگري سالبه اس

  حمل مفهوم وجود بر سیمرغ در بحث مواد ثالث امکانی و ماهیت سیمرغ نسبت به وجود وعدم الاقتضاء است   4.گزینه4

  )1ونکته مبحث رابطه امکانی1(صفحه                                                                                                                                 

  قضیه اول ودوم یک قضیه همواره درست است پس رابطه موضوع ومحمول در ان ها،رابطه وجوبی است.   1گزینه.5

دارد و در موردهمه ي مثلث ها صدق نمی کند.در نتیجه در مورد »مثلث متساوي االضالع«اما در قضیه سوم،برابر بودن سه ضلع مثلث اشاره به

  ودر مورد بعضی دیگر صدق نمی کند در این صورت این قضیه،قضیه ي امکانی استبعضی مثلث ها صدق می کند 

  مبحث رابطه وجوبی و رابطه امکانی و رابطه امتناعی)1(صفحه                                                                                                       

رت نیز روشن می شود،قبول اصل واقعیت،سفسطه را از فلسفه جدا می کند؛زیرا ویژگی سوفیسطایی این است که همانطور که در عبا  3گزینه.6

  واقعیات بدیهی وغیر قابل انکار را در زبان ومقام بحث انکار می کند

  مبحث اصل واقعیت)1(صفحه                                                                                                                                             
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