
 «1مبانی حکمت مشاء »       «فصل سوم»

 

 ی اسالمی در آغاز سرشتی...............داشت.فلسفه-1

 ارسطو در مباحث فلسفی بیشتر به...................تکیه داشت.-2

صحه گیرد، اصل قبول.............مستقل از ادراک آدمی و ترین اصلی که مبدا یک تحقیق فلسفی قرار مینخستین و مهم-3

 باشد.گذاری بر..............واحد که ...............است می

ها را باید آن«واقعیتی هست»برای رفع شک از شکاکان و اعتراف به این که « بوعلی سینا»ی با توصیه-4

 مورد......................قرار داد.

 اصلی...................است.« واقعیتی هست»اصل -5

یکسان نیست، اصل «کوه موجود است»با «کوه کوه است»یکه فهم ما از قضیهبا توجه به این-6

 کنیم.فلسفی...........................نتیجه گیری می

 و.....................است.«.....................واقعیت مستقل از ذهن»نام های دیگر اصل -7

 است.....................« « »............مغایرت وجود با ماهیت»نام دیگر اصل-8

مجرد تصور یک ماهیت، برای حمل وجود و اتحاد مفهوم وجود با آن کافی نیست، اصل »با توجه به اینکه -9

 شود.نتیجه گیری می»...........................«فلسفی

عارض شدن ......... بر »و« زیادت و.......... بر ........... در ذهن»مغایرت وجود با ماهیت در ذهن، همان » اصل-11

باشد بلکه در ذهن ها در ذهن نیست.همچنین مغایرت آنها در خارج نیز نمیاما عینیت یا یکی بودن آن« ماهیت در........ است

 است.

 اصول و مبانی  که در ..............بررسی شده است، عبارت است از:-11

 اصل واقعیت مستقل از ذهن -1

 اهیت در ذهن یا زیادت وجود بر ماهیت در ذهنمغایرت وجود با م-2

 تقسیم وجود-3

 اصل علیت و فروع آن:-4

 وجوب علی و معلولی1-4

 تقدم وجوب بر وجود-2-4

 سنخیت علت و معلول -3-4

 رابطه ای که عقل از قبول خالف آن ابا دارد، رابطه ی.................است. -12

بی  و مثبت و هم به نحو سلبی مالحظه کرد و عقل نه ناگزیر به قبول آن است نه نفی توان به نحو ایجاای که هم میرابطه -13

 ی...................است.آن، رابطه

-کند، رابطهداری می-ای که محال است موضوع بتواند عارض محمول شود و عقل همواره از تصدیق آن خودرابطه-14

 اند.انه بین موضوع و محمول را منطقیین .....................نامیدهگهای سهی..................است که این کیفیت



ی وجوبی باشد، یعنی موضوع ضرورتاً و وجوباً وجود داشته ی موضوع با محمول، رابطهگاه رابطههر-15

 است .»......................«باشد،

 است..................« »اگر موضوع ذاتی باشد که نه از وجود ابا داشته باشد نه از عدم-16

 است.»................«هر گاه محمول وجود هرگز نتواند بر موضوع عارض شود-17

 اند.نامیده»......................« گانه بین موضوع و محمول را به جهت تناظر با بحث مواد قضایا، های سهدر فلسفه رابطه-18

 الباری، هستند.های عالم.......................و شریکی واقعیت.و همهاز نظر فالسفه خداوند................-19

 شود و از ابداعات ...................است.بحث مواد قضایا در منطق در فلسفه .....................نامیده می -21

 ........... دارد.به این معنی است که واقعیت خارج از ذهن، وجود « واقعیت مستقل از ذهن» اصل -21

 اگر مفهوم وجود، عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود، دیگر اثبات وجود هیچ............نیاز به دلیل نداشت. -22

 است.« ال اقتضاء»ی موضوع و محمول در قضایای.................رابطه-23

 . و............و.............و............ است؟گانه.........های سهی موضوع و محمول در قضایای زیر از کیفیترابطه-24

 «شوداز علت واحد به غیر از معلول واحد، صادر نمی»-2«             هر معلولی علتی دارد»-1

 «مجموع زوایای مثلث، چهار ضلع است»-4«   ی مثلث یکی استارتفاع و میانه»-3

و اصلی مستقل از ذهن و واقعیتی غیر قابل شک و  و نه انکار شدنینه اثبات شدنی آن اصل از اصول بدیهیات اولیه که -25

 باشد.ی ............است که امری............. میتردید است، مساله

 شود.وجوب، امکان، امتناع، در منطق....................ودرفلسفه........................نامیده می -26

 یکی از اصول..............است.مغایرت وجود با ماهیت در ذهن -27

 مرز جدایی.................از.................است.« واقعیت مستقل از ادراک آدمی»اصل -28

 بدیهیات اولیه نه...............شدنی است و نه..................شدنی -29

 سوال شود، پاسخ صحیح .................شیء است. ذات شیءگاه از هر-31

 تواند از یک واقعیت واحد، مفاهیم متعددی بدست آورد.می ذهنی...............قوه-31

 معترف است.«واقعیتی هست»سوفسطایی در..............و..............به اصل -32

 برد.پس از این که انسان اصل واقعیتی هست را قبول کند، به ................در جهان پی می-33

 خویش نسبت به جهان، قضایایی ساخته ایم که مرکب از موضوعات...........و محمولی..............است.ما از ادراک -34

 تصور ما از..............قضیه هرگز عین تصور ما از .............قضیه نیست.-35

 سواالت کنکورفصل سوم 

ی، متکی به ..............بود و مرز جدایی فلسفه از ی اسالمی در قالب یک نظام فلسفی با سرشت کامالً استداللمؤسس فلسفه-1

 سفسطه...............ادراک آدمی است.

 اختالط واقعیت با    -ابن سینا -قیاس برهانی-1

 اختالط واقعیت با -ابن سینا -ی ارسطوییفلسفه-2 



 استقالل واقعیت از   -ابو نصر فارابی -قیاس برهانی-3

 استقالل واقعیت از -فارابیابو نصر  -ی ارسطوییفلسفه-4

 ی شروع تحقیق فلسفی قرار گیرد، کدام است؟تواند مبدأ و نقطهنخستین و مهم ترین اصلی که می-2

 اجتماع ضدین محال است -2اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است           -1

 راکقبول واقعیت مستقل از اد-4قبول امکان شناخت                              -3

آن اصل از اصول بدیهیات اولیه که نه اثبات شدنی است و نه انکار شدنی و اصلی مستقل از ذهن و واقعیتی غیر قابل شک و -3

 ی ...............است که امری .............است.تردید است، مسئله

 مراتبوجود ذو -4ذومراتب       -ماهیت-3کثیر         -وجود -2کثیر        -ماهیت-1

 شود.  ماهیت و وجود اشیاء در...........از هم جداست و این، یعنی ...........که از ..........ناشی می-4

 ی انتزاعقوه-مغایرت مفهوم آن دو -ذهن-2اصالت وجود   -هامغایرت مفهوم آن -واقعیت-1

 ت یکی و اعتباری بودن دیگریاصال -مغایرت آن دو -واقعیت-3اصالت وجود     -اعتباری بودن ماهیت -ذهن-3

 کدام گزینه در مورد مغایرت وجود با ماهیت صحیح است؟ -5

 وجود در خارج عارض بر ماهیت است-1

 وجود در ذهن مغایر ماهیت نیست-2

 وجود و ماهیت در ذهن مغایر یکدیگرند-3

 وجود و ماهیت در خارج دو چیزند-4

گیرد همان...........است که ..........آن با.............از اقعیات قرار میاشیاء و و« ذات»پاسخی که در برابر سؤال از -6

 به معنای وسیع کلمه است؟« حکمت»مباحث اصولی 

 وجود -مغایرت -ماهیت-2ماهیت              -مغایرت -وجود-1

 ماهیت -عینّیت -وجود -4وجود             -عینّیت -ماهیت-3

 ی فلسفی است؟تصور ما از موضوع عین تصور ما از محمول آن نیست، مؤید کدام مسئله«تدماوند موجود اس»ی در قضیه-7

 مواد ثالث در قضایا -2اصالت وجود و اعتباریت ماهیت        -1

 جدا بودن وجود با ماهیت-4مغایرت عین و ذهن                       -3

یکسان نیست، کدام نتیجه گیری « انسان موجود است»ی با قضیه« تانسان، انسان اس»ی با توجه با این که فهم ما از قضیه-8

 فلسفی صحیح است؟

 زیادت وجود با ماهیت در ذهن -2مغایرت وجود با ماهیت در خارج     -1

 تقدم وجود بر ماهیت در خارج -3تالزم وجود و ماهیت در ذهن          -3

 شود؟کدام مسئله و اصل فلسفی استفاده می« ود آن ماهیت کافی نیستتصور هر ماهیتی برای اثبات وج» با توجه به این که-9

 بداهت مفهوم وجود-2اشتراک لفظی مفهوم ماهیت           -1

 مغایرت وجود با ماهیت در خارج-4زیادت وجود بر ماهیت در ذهن       -3



ی فلسفی را اثبات با آن نیست، کدام مسئله با توجه به اینکه مجّرد تصّور یک ماهیت کافی برای حمل و اتحاد مفهوم وجود-11

 نماید؟می

 تقدم ماهیت بر وجود-2تقدم وجوب بر وجود                   -1

 مغایرت وجود با ماهیت در عین-4زیادت وجود بر ماهیت در ذهن       -3

 ای است که عقل،...ی امکانی رابطهرابطه-11

 از قبول خود آن ابا دارد -2از قبول خالفش ابا دارد               -1

 نه از قبول خود آن ابا دارد ونه از قبول خالفش-3

 هم از قبول خودش و هم از قبول خالفش ابا دارد-4

ارتباط محمول با موضوع در قضایای حملی به انحصار عقلی، محصور در...........است و ال اقتضاء بودن محمول برای -12

 سازد..............را محقق میی موضوع، مسئله

 امتناع  -ایجاب و سلب و کم و کیف -2امکان        -ایجاب و سلب و کم و کیف-1

 امتناع -وجوب و امکان و امتناع -4امکان          -وجوب و امکان و امتناع-3

 کدام است؟ی حاکم میان انسان و ده متر قد داشتن ی اسالمی، رابطهی فلسفهدر بحث مواد ثالثه-13

 ضرورت -4امکان       -3امتناع        -2احتمال       -1

-از علت واحد به غیر از معلول واحد صادر نمی»،«هر معلولی علتی دارد»ی موضوع و محمول در قضایای، به رابطه-14

 کند؟، کدام یک از مواد ثالث صدق می«شود

 ضرورت -ضرورت -4امکان       -ضرورت -3امتناع       -امکان -2امکان    -امکان-1

 کدام مسئله از ابداعات حکمت مّشایی است؟-15

 مواد ثالث -4حدوث و قدم      -3تقدم وجوب بر وجود       -2اصالت وجود      -1

 از ابداعات کدام مشرب حکمتی است و کدام مورد از مبانی حکمت مّشاء است؟« مواد ثالث»-16

 تقدم علم حضوری بر علم حصولی -مّشایی -2      تفکیک وجود و ماهیت   -متعالیه -1

 تقدم علم حضوری بر علم حصولی -متعالیه -4تفکیک وجود و ماهیت            -مّشایی-3

 گوئیم،...وقتی از واقعیت یک موجود سخن می -17

 ی ما نسبت حکمیه وجود دارددر قضیه-1

 دهیمماهیت خاصی به آن موجود نسبت می-2

 کنیممستقل از ذهن را اثبات میاصل واقعیت -3

 شودربط موضوع به محمول با نسبت حکمیه انجام می-4

 است؟ نادرست با توجه به بحث مواد ثالث، کدام عبارت -18

 هر ماهیتی ممکن الوجود است-1

 هیچ واقعیتی ممتنع الوجود نیسیت-2



 ممتنع الوجود مانند واجب الوجود، یک مصداق بیشتر ندارد-3

 اند یا واجب الوجودواقعیات ذاتاً یا ممکن الوجودی همه -4

 (95شود؟)کنکور در کدامیک از مباحث فلسفی بیشتر مشخص می«مغایرت وجود و ماهیت»اهمیت اصل-19

 مالک نیازمندی معلول به علت-4تقدم وجوب بر وجود    -3اصل واقعیت  -2مواد قضایا    -1

 (97به نحو ضمنی( استدالل اقامه می کند؟)خارج از کشور «)ماهیتزیادت وجود بر »کدام عبارت برای اصل-21

 مغایرت وجود و ماهیت مورد اتفاق حکمای مسلمان است-1

 ماهیت های زیادی را می شود در نظر گرفت که موجود نیستند -2

 به مجرد تصور یک ماهیت، آن ماهیت در ذهن وجود پیدا می کند -3

 ماهیت و وجود اشیاء در ذهن از هم جدا می شوند و مغایرت می یابند -4

 


