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  سواالت درس دوم فلسفه                                   

  

  وردهرکدام چه نتيجه ای می گيريد ؟درسه قضيه ی زير را بطه ی موضوع ومحمول رابررسی کرده ودرم-١

  عدد سه زوج است  -ديوار خانه ی ما سفيد است                       ج-مثلث سه ضلعی است                   ب -الف

  سه مفهوم " ضرورت " و" امکان " و امتناع را تعريف کنيد ؟-٢

  سه قضيه مثال بزنيد که رابطه ی موضو ع ومحمول ضرورت باشد  -الف-٣

  سه قضيه مثال بزنيد که رابطه ی موضوع ومحمول امکانی باشد  -ب

  سه قضيه مثال بزنيد که رابطه ی موضوع ومحمول امتناعی باشد  -ج    

  درقضايای زير رابطه ی محمول " وجود وهستی " نسبت به موضوع چگونه است -٤

  انسان هست                         شريک خدا هست  -خدا هست                                     ب -لفا

  اصطالح " ممکن الوجود " را توضيح دهيد ؟-٥

  اصطالح واجب الوجود بالذات را توضيح دهيد  -٦

  اصطالح واجب الوجود بالغير را توضيح دهيد  -٧

  ودن اشيا را مطرح کرد ه بودند ؟چه کسانی نظر ممکن الوجود ب-٨

درپاسخ به اين سوال که چرا انسان وگياه وحيوان وسايراشيا که نسبت به وجود رابطه ی امکانی داشته اند  -٩
ازاين رابطه خارج شده اند ووجود برای انها ضرورت پيدا کرده وموجود شده اند , ابن سينا چگونه پاسخ می دهد  

  ؟

  د را به چنددسته تقسيم می کند نام ببريد ؟ابن سينا واجب الوجو-١٠

  موجودات جهان برحسب ذات خود ممکن الوجود هستند يا واجب الوجود بالغير -١١

 اشيای جهان وتمام ممکن الوجودها کی واجب الوجود بالغير می شوند ؟ -١١

جواب : تمام ممکن الوجودها نمی توانند خود به  خود از حالت امکانی خارج شوند پس عامل ديگری که به ان 
واجب الوجود بالذات گفته می شود برسر ممکن الوجودها امده وانها راازحالت امکانی خارج می کندووجود 

لت ب انها ممکن الوجود بالغير گفته رايرای انها واجب می کند واين ممکن الوجودها موجود می شوند دراين حا
  می شود 

 ايا با بی نهايت شدن تعداد اشيای جهان نياز انها به واجب الوجود بالذات ازبين می رود ؟ -١٢
 برهان وجوب وامکان را چه کسی مطرح کرد ه است واين برهان چه ويژگی دارد ؟ -١٣
 فالسفه ی ديگرچه نظری نسبت به  برهان وجوب وامکان دارند ؟ -١٤
 ان اسالم کدام فالسفه از برهان وجوب وامکان استفاده کرده اند ؟ درجه -١٥
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 صدراييان ومالصدرا از برهان وجوب وامکان چه استفادهايی کرده اند ؟ -١٦
مالصدرا می گويد به جای نگاه کرد ن به ماهيت اشيا ومشاهد ی حالت امکانی انها به چه چيزی بايد  -١٧

 می رسيم ؟ نگاه کنيم وبه با اين نگاه به چه نتيجه ای
 بحث امکان فقری يا فقر وجود ی را چه کسی مطرح کرده است واين بحث را توضيح دهيد  -١٨
 نام ديگر نظريه ی فقر وجودی را بنويسيد واين نظريه را توضيح دهيد  -١٩
 مالصدرا وجود را به چند دسته تقسيم می کند نام ببريد ؟ -٢٠
درموجودات وجود دارد ازبين برود نياز به چه چيزی ازنظر مالصدرا برای اينکه فقر ونياز ذاتی که  -٢١

 است ؟
 طبق نظريه ی امکان فقری يا فقر وجودی موجودات جهان چه ويژگی پيدا می کننتد ؟ -٢٢
 به سواالت زير جواب کوتاه دهيد  -٢٣

  مالصدرا وابستگی فقير بودن موجودا ت را به چه تعبيری بيان می کند  -الف
  ام نظر ابن سينا مطرح شده است نام ببريد ؟نظريه ی فقروجودی درمقابل کد-ب
  طبق کدام نظريه جهان هستی يکپارچه نياز وتعلق به ذات الهی دارد واز خود هيچ گونه استقاللی ندارد ؟ -ج
  برهانی که ابن سينا برای اثبا ت خدا مطرح کرده است چه نام دارد ؟-د
  ی خودش است چه ناميده می شود ؟ذاتی که وجود برايش ضرورت دارد واين ضرورت ازناحيه  -ه
  

ماهياتی که موجودند به واسطه ی عامل ديگری واجب الوجودشده اند که دراين صورت به ان  -الف -٢٤
 ماهيات .................. گفته می شود 

ابن سينا می گويد اشيا جهان چه تعداد انها محدود باشد چه نامحدود چون ذاتا ممکن الوجودند به  -ب
............ نياز دارند که انها را نسبت به وجود از حالت امکانی خارج کند ووجود رابرای انها .........

  ............. کند 
  ضرورت واجب الوجود بالذات ازناحيه ی .................. است نه ازناحيه ی يک امر بيرونی  -ج
  ا
 درجمالت زير غلطها را درست کنيد  -٢٥

لوجود بودن اشيا را که فارابی قبل از او وارسطو به تفصيل بيان کرده بودند ابن سينا بحث ممکن ا -الف
  ,توضيح داد 

وقتی به ذات وماهيت اشيای پيرامون خود نگاه می کنيم متوجه می شويم که ميان اين ماهيات ووجود  -ب
  يک رابطه ی ضروری برقرار است .

رتباط ميان موضوع ومحمول يک رابطه ی درقضيه ی " مجموعه ی زوايای مثلث سه قايمه است " ا -ج
  امکانی است .

با توجه به اينکه ديد دانشمندان درباره ی جهان از گذشته تا به امروز تغيير کرده است ؛بسياری از  -د
  مسايل وسواالت فلسفی نيز تغيير کرده است .

اند ومعتقد است که همه امالصدرا امکان ماهوی موجودات را سبب نيازمندی به موجود غنی بالذات می د -ه
  ی موجودات به او وابسته اند 

ازنظر ابن سينا فقر وونياز ذاتی که درموجودات وجود دارد سبب نيازمندی انها به واجب الوجود بالذات  -ز
  می شود.
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طبق نظريه ی امکان ماهوی ابن سينا اگر ذات الهی آنی پرتو عنايت خود را ازموجودات بازگيرد کل  -ط
  ابود می گردند ونورانها خاموش می شود.موجودات ن

اگر ماهيتی را درنظربگيريم اما ا ن را درجهان نيابيم معلوم می شود که  ( کدام گزينه درمورد اين  -٢٦
 عبارت ص است )

  اين ماهيت هنوز ازحالت امکانی خارج نشده است  -اين ماهيت ذاتا نمی تواند موجود شود              ب -الف

  علتی نيست که بتواند ان را به وجود اورد -ج

ايا موجودات عالم را می توان به واجب وممکن تقسيم کرد ؟ اگرتقسيم به واجب وممکن مناسب نيست  -٢٧
 کدام تقسيم مناسب است ؟

مفاهيم مرتبط باهم را مشخص کنيد وبا انها قضيه ی موجبه يا سالبه بسازيد وسپس رابطه ی ميان  -٢٨
 ازحيث وجوب وامکان وامتناع مشخص کنيد موضوع ومحمول  را

ابی  –سه ضلع  –نابود  –چهارضلعی  –حسن  –عدد سه  –پيراهن  –فرياد  –جهان مربع  –مثلث  -٢٩
 زوج   –بلند  –
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