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  مسائل پيرامون واقعيت و هستي        

  : جهان ممكنات2درس   

   مقدمه  
كنـيم. نسـبتي    مـي آن حمل  را برود محمول وجكه براي اذعان به وجود يك ماهيت،  قبل با مفاهيم وجود و ماهيت آشنا شديم و دانستيمدر درس 

  توضيح خواهيم داد.  زيم و سپس طبق آن اقسام وجودي راپردا مي اي انواعي است كه در اين درس به آندار ،كه محمول وجود با هر ماهيتي دارد

   )ضروري، ممكن و ممتنعگانه ( مفاهيم سه  
  » مثلث سه ضلعي است«به اين قضيه دقت كنيد:  1

  نظر نگيريم؟  اي است كه بتوانيم آن را در مول در اين قضيه به گونهآيا نسبت مح
  يك مثلث باشد؟  ،؟ آيا امكان دارد شكلي كه سه ضلعي نيست»مثلث چهارضلعي است«توانيم بگوييم:  مثالً مي

ي و انفكـاك از آن نيسـت. بـه    با مفهوم مثلـث گـره خـورده و قابـل جـداي     » سه ضلعي«است؛ چرا كه مفهوم » خير«پاسخ تمامي سؤاالت ذكر شده 
  شود.  گفته مي» بيوجو«يا » ضروري«رابطة  ،با موضوع محمول ةگونه رابط اين
  »كرة زمين پرجمعيت است«به اين قضيه دقت كنيد:  2

  نظر نگيريم؟  اي است كه بتوانيم آن را در آيا نسبت محمول در اين قضيه به گونه
  توان يك كرة زمين خالي از سكنه را تصور كرد؟  ؟ نمي»عيت استكرة زمين كم جم«توانيم بگوييم  مثالً مي

ه خورده اسـت و همـواره   صفتي باشد كه با كرة زمين گر» پرجمعيت«گونه نيست كه مفهوم  است؛ چرا كه اين» بله«االت ذكر شده ؤپاسخ تمامي س
  شود.  گفته مي» امكاني« ةوضوع رابطمحمول با م رابطةگونه  زميني را خالي از سكنه تصور نمود. به اين توان كرة مي
  » عدد دو فرد است«به اين قضيه دقت كنيد:  3

اي است كه بتوانيم آن را درست بدانيم؟ آيا واقعاً عـدد دو   االت را به طريق ديگري بپرسيم: آيا نسبت محمول در اين قضيه به گونهؤاين دفعه بايد س
  فردي محسوب نمود؟ توان عدد دو را به طريقي عدد  فرد است؟ آيا مي

رسـت و  همـواره حملـي ناد   ،گونه سنخيتي با عدد دو ندارد و حمل آن بر ايـن عـدد   هيچ» فرد«است؛ مفهوم » خير«پاسخ تمامي سواالت ذكر شده 
  كند.   شود؛ يعني موضوع همواره از پذيرش محمول امتناع مي گفته مي» امتناعي« رابطة ،گونه رابطة محمول با موضوع كذب است. به اين

  الوجود الوجود و ممتنع الوجود، ممكن واجب  

 را بيان كنيم تـا رابطـة  خواهيم قضايايي با محمول وجود  هاي متفاوتي داشتند. حال مي قضايايي كه در بحث قبل مورد بررسي قرار گرفتند، محمول
  ول وجود را بسنجيم.هر موضوع با محم

  »خدا وجود دارد.«به اين قضيه دقت كنيد:  1
  گويند.  مي» الوجود واجب«است. فالسفه به ماهيتي كه با وجود نسبت ضروري دارد » ضروري«رابطة محمول در اين قضيه با موضوع، رابطة 

  » سيمرغ وجود دارد.«به اين قضيه دقت كنيد:  2
منـع آن را   البتـه اجـازة   ؛يمرغ درنظر گرفتاز س توان صفت وجود را جداي است؛ چرا كه مي» امكاني«رابطة محمول در اين قضيه با موضوع، رابطة 

  شود.  گفته مي» الوجود ممكن«گونه ماهيات در فلسفه  ست هر چند كه بعيد به نظر برسد. به اينه امكان وجود يافتن آن هنداريم چرا ك
  » شريك خدا وجود دارد.«به اين قضيه دقت كنيد:  3

كند و چنـين مـاهيتي اصـالً     زيرا همواره ماهيت شريك خدا از وجود يافتن امتناع مي ؛است» امتناعي«رابطة محمول در اين قضيه با موضوع، رابطة 
  شود.  گفته مي» الوجود ممتنع«گونه ماهيات در فلسفه  تواند روزي به وجود بيايد. به اين نمي

  وضعيت موجودات جهان  

گونـه نبـوده    امكاني دارند؛ بنابراين ذات موجودات جهان اين اً نسبت به وجود رابطةتاً و ماهيتذا ،گويد تمام اشياء و موجودات پيرامون ما سينا مي ابن
توانستند باشند يا نباشـند و بـه عبـارت ديگـر      بودند؛ اين اشياء مي اي هم نبوده كه حتماً بايد معدوم مي گونه البته به .داشتند كه حتماً بايد وجود مي

   الوجودند.  ند، يعني اين اشياء ممكنگونه ترجيحي ندار ود و عدم هيچنسبت به وج
  

 كتاب درسي 14تا  8هاي  صفحه
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  بالذات و بالغير  

هـا   پس چگونه االن تعـداد زيـادي از آن   ،الوجود مانند انسان اگر نسبت به وجود و عدم هيچ اقتضايي ندارند ايد كه ماهيات ممكن آيا از خود پرسيده
  وجود دارد؟ 

   سينا پاسخ ابن  
ديگـري ايـن   خود امكان وجود ندارد؛ پاسـخ سـوال ايـن اسـت كـه موجـود        الوجود است خودبه يتي كه ممكنگويد درست است كه ماه سينا مي ابن

 هـا را بـه وجـود    هسـتند و چيـزي كـه آن    »الوجود بـالغير  واجب«سينا موجودات جهان،  رسانيده است. به اعتقاد ابن الوجود را به درجة وجود ممكن
معرفـي   »الوجـود بالـذات   واجـب «اين موجـود را   سينا ابندارد و اين ضرورت از ناحية خود وي است. ضرورت  رسانيده، ذاتي است كه وجود براي آن

  كند.   مي
  برد:  سينا از دو نوع واجب نام مي بنابراين ابن

  الوجود بالذات = خدا  واجب 1
  الوجود بالغير = موجودات جهان  واجب 2

الوجـود بالـذات    الوجود بالغيرند؛ يعنـي از واجـب   از اين حيث كه اكنون موجودند، واجبالوجودند؛ اما  پس موجودات جهان برحسب ذات خود ممكن
  اند.  نشأت گرفته

  دهيم: هم به شما توضيح را خواهيم چند حالت ديگر  حال مي
آن حاضـر نباشـد بـه درجـة      بنابراين تا زماني كه عامل ؛وجود دارد و نه اقتضاي عدم الوجود نه اقتضاي يك ماهيت ممكن الوجود بالغير = ممتنع 1

  و ...)  ديو سه سرگويند. (مانند اژدها،  مي» الوجود بالغير ممتنع«الوجودي كه عامل و علت آن حاضر نباشد  رسد؛ اصطالحاً به چنين ممكن وجود نمي
عـدم معلـول حاصـل     ،از عـدم علـت   جود معلـول و ، وطور كه گفتيم از وجود علت الوجود بالغير = اساساً چنين ماهيتي وجود ندارد. همان ممكن 2
  شود؛ در حالي كه حالت امكاني بين وجود و عدم هيچ ربطي به علت و عامل خارجي ندارد و اين امكان تنها امكاني ذاتي است.  مي

واجبممچ�نممچتنع

بالذات؛ ممچتنع

خدا، شر'&

... و دا'رهمثلث

بالغ,ر؛ ممچتنع

... و د'و اژدها،

بالذات؛ واجب

خداوهند

بالغ,ر؛ ممچتنع

... و د'و اژدها،

بالغ,ر؛ واجب

دلايرخت اهنسان،

... و

بالغ,ر؛ واجب

دلايرخت اهنسان،

... و

  
  سينا ثير ابنأت  

  برهاني قوي بر اثبات خدا است. » الوجود واجب«سينا در اثبات  استدالل ابن -
  اند.  را بر آن نهاده» وجوب و امكان«بعد از او نام برهان  خوانده و فالسفة» صديقين«برهان وي اين برهان را  -
  اند.  استفاده كرده اين برهانار، خواجه نصيرالدين طوسي، ميرداماد و شيخ بهايي از نيمسلمان، بهم ، توماس آكوئيناس و در بين فالسفةدر اروپا -
  ارتقا بخشيدند و متناسب با دستگاه فلسفي مالصدرا آن را بيان نمودند.  مالصدرا و صدرائيان، اين برهان را -

  امكان فقري با استدالل مالصدرا  

  كند:  گونه استدالل مي سينا در استدالل خود ماهيات را مورد توجه قرار داده بود، اما مالصدرا به واقعيات اشاره و اين ابن
  عين نياز هستند.   واقعياتي كه در جهان وجود دارند همگي 1

  فقر و نياز موجودات بايد از طريق منبعي كه خود غناي ذاتي دارد برطرف شود. 2 
  اند.  تنها ذاتي كه غني بالذات است خداوند است و همة موجودات به او وابسته 3

  پس با توجه به برهان مالصدرا بايد به نكات زير توجه داشته باشيم: 
  وجودهاي نيازمند و وابسته  2وابسته غيرنياز و  وجود بي 1اند: د گونه مي وي وجود را دو  
  سينا بيان كرد ـ جدا كند.  كه ابن ـ» امكان ماهوي«كند تا آن را از  تعبير مي» امكان فقري«ي به وي از وابستگي و فقر وجود  
  جهان كامالً نيازمند به خدا است و هيچ استقاللي ندارد.   
  شوند.  را از موجودات بازگيرد تماماً نابود مياگر خدا توجه خود   
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  ابيات زير به نظرية امكان فقري و نيازمندي موجودات به خداوند اشاره دارند:  -
ــا  ــر جـ ــه هـ ــه بـ ــت   دانـ ــي اسـ ــاغ و راغـ  اي در بـ

  

ــز او روشـــــــن چراغـــــــي اســـــــت     درون مغـــــ
  

 بــــــود نامحرمــــــان را چشــــــم و دل كــــــور
  

   ــيچ ذر ــه هــــ ــي وگرنــــ ــت بــــ ــور  ه نيســــ  نــــ
  

ــ ــوان تــــ ــبخــــ ــموات  ةو آيــــ ــور الســــ  نــــ
  

    ــه ذر ــابي جملـــ ــيد يـــ ــون خورشـــ ــه چـــ  اتكـــ
  

   ــر ذر ــه در هــ ــي كــ ــا دانــ ــه تــ ــاك ةكــ  خــ
  

ــته، زان پــــاك اســــت يكــــي نــــوري     تابــــان گشــ
  

  

  چكيده      
  

  رابطة موضوع با محمول               
  ضروري = از ماهيت جداپذير نيست. 

  تواند با ماهيت باشد يا نباشد  امكاني = مي
  پذيرد.  گاه ماهيت آن را نمي هيچ امتناعي =

    

   نواع ماهياتا                     
  الوجود  واجب
  الوجود  ممكن
  الوجود  ممتنع

    

  انواع موجودات عالم          
  واجب بالذات 
  واجب بالغير 

    

  سينا استدالل ابن              

  موجودات جهان ذاتاً امكان ذاتي دارند.  -
  اند.  ات جهان به وسيلة موجودي ديگر واجب شدهموجود -
  الوجود بالذات است.  الوجود بالغير و خداوند واجب موجودات جهان واجب -
  الوجود از ناحية خود آن است.  ضرورت واجب -

    

  استدالل مالصدرا             

  واقعيات جهان عين نيازند.  -
  شود.  برطرف مي نياز اين واقعيات از طريق يك غني بالذات -
  موجودات به آن نيازمندند.  خداوند غني بالذات است و همة -
  نياز، وجودهاي نيازمند.  وجود بي وجود بر دو نوع است: -

  
  
  

  )9ة (مرتبط با متن صفح         ؟ماند نميچنان ثابت باقي  پيشرفت علم همكدام پرسش با . 1 .61
 جهان از نظر زمان و مكان متناهي است يا نامتناهي؟) 2  بوده است؟آيا جهان آغاز و شروعي داشته و يا هميشه ) 1

 آيا جهان از ذرات اتم تشكيل شده است يا از ذراتي ديگر؟) 4  توانستند نباشند؟ ودات جهان به جاي اينكه باشند ميآيا موج) 3

  )10ة با متن صفح (مرتبط         است؟     متفاوتها  محمول بر موضوع با ديگر گزينهدر كدام گزينه حمل . 2 .62
 مستطيل چهار ضلع برابر دارد.) 2  لوزي چهار ضلع و چهار زاويه دارد.) 1

 عدد پنج فرد است.) 4  عدد هشت بر دو قابل قسمت است.) 3

  )10ة (مرتبط با متن صفح      هاست؟     از ساير گزينه متفاوتدر كدام گزينه  محمول و موضوعبين نسبت . 3 .63
  كتاب، رنگ شده است.) 4  است. نويسندهانسان، ) 3  زنده، نمرده است.) 2  گياه، پژمرده است.) 1

، »موجـود معـدوم نشـده اسـت    «و » انسان موجود نشـده اسـت  «، »موجود موجود نشده است«ارتباط ميان موضوع و محمول در قضاياي . 4 .64
  )10ة (مرتبط با متن صفح            ؟ترتيب چگونه است به

  ضروري –ممتنع  –ممكن ) 4  ممتنع –ضروري  –ممكن ) 3  ممتنع –ممكن  –روري ض) 2  ضروري –ممكن  –ممتنع ) 1

 20   4پيمانة
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اي شكل گيرد كه ارتباط موضوع و محمولش ممكن باشد، سپس همين محمول بر موضـوعي   اگر محمولي بر موضوعي حمل شود و قضيه. 5 .65
  )10ة (مرتبط با متن صفح     ديگر حمل گردد، آنگاه نسبت قضية جديد چه حكمي دارد؟    

  ممكن يا ممتنع) 2    ممكن) 1
  ممكن يا ضروري يا ممتنع) 4    ممكن يا ضروري) 3

  )10ة (مرتبط با متن صفح       ؟اي است چه رابطه ترتيب به »الوجود ممكنبالذات، انسان، وجود، جهان،  الوجود واجب«وجود با  رابطة. 6 .66
  ضروري -امكاني  –ضروري  –كاني ام –امتناعي ) 2  امكاني –امكاني  –ضروري  –امكاني  –ضروري ) 1
 ضروري -ضروري  –امكاني  –امكاني  –ضروري ) 4  امكاني –ضروري  –امكاني  –امتناعي  –ضروري ) 3

  )10ة (مرتبط با متن صفح     ؟نيستمحمول كدام قضيه براي موضوعش ضروري . 7 .67
 است. الوجود واجب) مفهوم انسان 2  است. الوجود ممكن) مفهوم انسان 1

 ) انسان ناطق است.4    ان حيوان است.) انس3

  )10ة (مرتبط با متن صفح    ؟   نداردمحمول كدام قضيه با موضوعش رابطة امكاني . 8 .68
 ) مثلث سه ضلعي است.4  الساقين است. ) مثلث متساوي3  االضالع است. ) مثلث متساوي2  لزاويه است.ا ) مثلث قائم1

  )10ة (مرتبط با متن صفح      است؟     متفاوتها  گزينهضوعش با ديگر محمول كدام قضيه نسبت به مو. 9 .69
 است. الوجود ممكن) انسان 2  معدوم است. الوجود واجب) شريك 1

 ) درياي جيوه معدوم است.4    است. الوجود ممكن) كرة زمين 3

  )10ة ن صفح(مرتبط با مت       است؟ اوتمتفهايش،  در كدام گزينه نسبت وجود به عنوان محمول قضيه با موضوع. 10 .70
 هست. الوجود واجب) 4  ) خورشيد هست.3  ) حيوان هست.  2  ) گياه هست.  1

  )10ة (مرتبط با متن صفح    است؟     نشدهدر كدام گزينه نسبت بين موضوع و محمول به درستي ذكر . 11 .71
 ضرورت: ) هواي جنگل سرد است2    امكان) خط منحني است: 1

  امكان: مان روشن است) آس4    امتناعچهار ضلعي است: ) مثلث 3
  )11ة (مرتبط با متن صفح   ؟       نيستذات اشياء درست  كدام مطلب دربارة. 12 .72

  اي امكاني دارد. با وجود رابطه) 2    تواند باشد يا نباشد. مي) 1
  كه باشد. بدين معناست كه محال بوده است ،اگر وجود نيافته است )4  اي نيست كه لزوماً هستي بر آن حمل شود. گونه به )3

  )11ة (مرتبط با متن صفح    بودن ذات اشيا عالم به چه معني است؟      الوجود ممكن. 13 .73
 توانند باشند يا اينكه نباشند. مي اشيا عالم ذاتاً) 2  واقعيات موجود در عالم ضروري نيستند.) 1

 ن مغايرت ذاتي دارد.ذات اشيا عالم با وجودشا) 4  اي است كه نبايد باشند. ذات اشيا عالم به گونه) 3

  )11ة (مرتبط با متن صفح  برقرار است.  …رابطة  ،برقرار است و ميان واقعيات و اشياء جهان با وجود …رابطة  ،ميان ماهيات با وجود. 14 .74
 امكان  -) ضرورت 4  امكان –) امكان 3  ضرورت –) امكان 2  ضرورت –) ضرورت 1

  )11ة صفح(مرتبط با متن           ؟يك رابطة امكاني است موضوع و محمول قضيه در كدام گزينه رابطة. 15 .75
  حيوان ناطق است.  ،) انسانِ موجود2     بالغير است. الوجود واجب) انسان 1
  الوجود است. تنع، مم) انسانِ موجود4  بالذات است.  الوجود ممكن) انسان 3

  )12و  11هاي  هن صفح(مرتبط با مت        ؟است متفاوتموضوع و محمول در كدام قضيه  رابطة. 16 .76
  .) انسان موجود است2    .انسان شاعر است )1
  .بالغير است الوجود واجب) انسان 4    است. الوجود ممكنانسان  )3

  )12و  11هاي  حه(مرتبط با متن صف   الف موجودي است كه وجود برايش ضروري است، در اين صورت كدام مورد لزوماً براي الف منتفي است؟   . 17 .77
  بالذات بودن الوجود ممكن )2    بالذات بودن الوجود تنعمم) 1
  بالغير بودن  الوجود واجب )4    بالذات بودن الوجود واجب) 3

  )12و  11هاي  ه(مرتبط با متن صفح           ؟نيستكدام گزينه در مورد درخت موجود صحيح . 18 .78
  موجود شده است. ،غير الوجود است و به واسطةذاتاً ممكن) 1
  الوجود نيست و وجوب وجود را از موجود ديگري گرفته است. واجب ذاتاً )2
  نيست و امكان وجود خود را از موجود ديگري گرفته است.  الوجود واجب )3
  شد.اين درخت نيز ممتنع الوجود مي ،الوجود بالذات وجود نداشتاست و اگر يك واجب الوجود ممكنذاتاً  )4
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  )12و  11هاي  ه(مرتبط با متن صفح    هستند؟     الوجود ممكنبالغير و  جودالو واجب، ترتيب بهيك  كدام. 19 .79
	ماهيت اشياء –ذات اشياء ) 1 		   وجود اشياء –ماهيت اشياء ) 2	
 ماهيت اشياء –اشياء اين جهان از حيث موجود بودن ) 4  اشياء اين جهان از حيث موجود بودن –وجود اشياء ) 3

  )12و  11هاي  ه(مرتبط با متن صفح      با اشياء موجود در جهان دارد؟     وجود چه نسبت و ارتباطي . 20 .80
 نسبت امتناعي با وجود داشته كه از اين حالت خارج شده و نسبت به وجود ضرورت يافته و موجود شده است. عالم ذاتاً ي) اشيا1

 دارند، نه امكان و نه امتناع.همگي نسبت به وجود حالت ضرورت  ،) اشيايي كه در حال حاضر در جهان موجودند2

 موجود در عالم همگي نسبت به وجود يك حالت امكاني دارند و با همين نسبت نيز در جهان خارج موجود شده اند. يذات اشيا )3

  .اند عالم پيش از وجود يافتن نسبت به وجود حالت ضرورت داشته است و به همين دليل از عدم خارج شده و موجود گشته ي) ذات اشيا4
    

  
 

  )12و  11هاي  ه(مرتبط با متن صفح          …به اين معني است كه  ،درخشد اينكه خورشيد مي. 1 .81
 امكاني از بين رفته و ضرورت برقرار شده است.) ميان خورشيد و وجود رابطة 1

 بالغير است. الوجود واجببالذات است و وجود  الوجود واجبخورشيد ) 2

 ضرورت داشته است. ا وجود رابطةم و ماهيت خورشيد بمفهو) 3

 ارتباطي با وجود امكاني و وجود ضروري ندارد. و ماهيتاً خورشيد ذاتاً) 4

  )12و  11هاي  ه(مرتبط با متن صفح      الوجود چگونه است؟      و ممتنع الوجود ممكننسبت . 2 .82
  ) تساوي2    ) تباين1
  لوجود خاصا عام و ممتنع الوجود ممكن) 4    وجه ) عموم و خصوص من3

  )12و  11هاي  ه(مرتبط با متن صفح        ؟توانند در يك موجود جمع شونددر كدام گزينه، دو ويژگي مذكور مي. 3 .83
  بالذات بالذات و ممتنع الوجود الوجود ممكن) 2  بالذات الوجود ممكنبالغير و  الوجود واجب) 1
  بالغير الوجود واجببالذات و  دالوجو واجب )4  بالذات بالغير و ممتنع الوجود الوجود واجب) 3

ـ با  امكـان « و »امتنـاع « ،»ريبـالغ   وجـوب « حالـت  سـه  هـر  نـه يگز كدام در. 4 .84   اسـت؟  گرفتـه  قـرار  بيـ ترت بـه  »وجـود « بـه  نسـبت   »ذاتل
   )12و  11هاي  ه(مرتبط با متن صفح  

   مرغيس -رهيدا مثلث -زمين سيارة) 2  بهشت -2 به ميتقس قابل فرد عدد -يتعال يبار) 1
  بهشت -مرغيس -موجود انسانِ) 4   موجود انسانِ -مرغيس -يتعال يبار) 3

  )12ة (مرتبط با متن صفح        ؟كند نمي. كدام گزاره در خصوص اين انسان صدق متولد شده استفرض كنيد انساني . 5 .85
  است و امكانش از جانب ماهيتش است. الوجود ممكنماهيت اين انسان ) 1
  بالغير است و وجوبش را از ديگري گرفته است. جودالو واجباين انسان ) 2
  است و امكانش را از ديگري گرفته است. الوجود ممكنماهيت اين انسان  )3
  خودش باشد. كه وجودش ضروري و ضرورتش از ناحيةاين انسان ذاتي نيست  براي )4

  )12ة تبط با متن صفح(مر    اي دارند؟    بالغير چه رابطه الوجود واجببالذات و  الوجود ممكن. 6 .86
  وجه عموم و خصوص من) 4  عموم و خصوص مطلق) 3  تباين) 2  تساوي) 1

  )12ة (مرتبط با متن صفح   است.     … ترتيب بهبالغير،  الوجود واجببالذات و  الوجود واجبوجود نداشتن براي . 7 .87
  بالغير  ضرورت ذاتي و امتناع) 4  بالغير و امكان ذاتي  امتناع) 3  امتناع ذاتي و امتناع ذاتي) 2  بالغير  امتناع ذاتي و امتناع) 1

  )12ة (مرتبط با متن صفح       رابطة وجود با كدام مورد، ضروري است؟  . 8 .88
  الوجود بالغير ) ممكن4  الوجود بالغير ) واجب3  ) معلول2  ) علّت1

     )11ة ن صفح(مرتبط با مت        … توان نمياساساً  ،اگر تمايز وجود از ماهيت را نپذيريم. 9 .89
  موجود را به واجب و ممكن تقسيم نمود.) 2  موجود را به علّت و معلول تقسيم نمود.) 1
  رابطه در قضيه را به ضروري و امتناعي تقسيم نمود. )4  رابطه در قضيه را به امكاني و ضروري تقسيم نمود.) 3

 20   5پيمانة
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  )12ة (مرتبط با متن صفح            ؟نداردالوجود غيرِ ذاتي وجود در كدام گزينه ممتنع. 10 .90
  انسان غول پيكر -سيمرغ -) مربع دايره2  اجتماع نقيضين -رئيس جمهور فعليِ ايران -) شريك خداوند1
  ببر  -اجتماع نقيضين -) ديو4    شريك خداوند -سيمرغ -)  ديو3

  )12ة (مرتبط با متن صفح           ؟نيستشريك خداوند صحيح  ةكدام گزينه دربار. 11 .91
  بالغير است. الوجود واجب) 2    بالذات نيست. لوجودا) واجب1
  ) حمل وجود بر آن محال است.4    بالذات است. الوجود) ممتنع3

  )12ة (مرتبط با متن صفح       …     ،نباشداگر وجود براي چيزي ضروري . 12 .92
  شود. الوجود واجبتواند ) نمي2    تواند موجود شود.) نمي1
  شود. الوجود واجبتواند خود به خود ) نمي4  ير شود. بالغ الوجود واجبتواند ) نمي3

  )12ة (مرتبط با متن صفح     دارد؟     تفاوتبالغير  الوجود واجببالذات در كدام مورد با  الوجود واجب. 13 .93
  بالغير ضروري نيست.   الوجود واجباما براي  ؛بالذات ضروري است الوجود واجبوجود براي ) 1
  ضروري نيست.  بالغير الوجود واجبوجود براي  ؛خودش است از ناحيةلذات با الوجود واجبوجود ) 2
3 ( ؛خودش نيست از ناحيةبالذات  الوجود واجبوجود  خودش است. از ناحية بالغير الوجود واجبولي وجود  
4 ( د.گيروجودش را از ديگري مي بالغير الوجود واجباما  ؛خودش است از ناحيةبالذات  الوجود واجبوجود 

  )12ة (مرتبط با متن صفح     شوند.        تقسيم مي …هر آنچه موجود است به . 14 .94
  بالغير الوجود واجببالذات و  الوجود ممكن) 1
  بالغير الوجود واجبو بالذات  الوجود واجب) 2
  الوجود بالغير ، ممتنعبالغير الوجود واجببالذات،  الوجود واجب) 3
  الوجود بالذات و ممتنعبالذات  الوجود واجبالوجود بالذات و  ممكن) 4

  )13ة (مرتبط با متن صفح     ؟      نيستدستگاه فلسفيِ مالصدرا درست  كدام مطلب دربارة. 15 .95
  از برهان وجوب و امكان بهره برده است.) 1
  بر اصولي از جمله اصل اصالت وجود مبتني است.) 2
  گردد. ب مياش محسو اصل وحدت تشكيكيِ وجود از اصول و مباني )3
  ها، با برهان وجوب و امكان سازگاري بيشتري دارد. نسبت به ديگر برهان) 4

  )13ة (مرتبط با متن صفح  كند، چه امكاني است؟     سينا با عنوان برهان صديقين براي اثبات وجود خدا بيان مي پايه و اساسِ برهاني كه ابن. 16 .96
  امكان خاص) 4  امكان وجودي) 3  امكان فقري) 2  امكان ذاتي) 1

    گيرد. را نتيجه مي …كند و  نگاه مي …سينا به  گيرد اما ابن را نتيجه مي …كند و  نگاه مي …مالصدرا براي اثبات وجود خدا به . 17 .97
 )13و  12هاي  ه(مرتبط با متن صفح  

  امكانِ ماهويِ اشياء –وجود اشياء  –نيازمنديِ اشياء  –ذات اشياء ) 1
  امكانِ ماهويِ اشياء –ماهيت اشياء  –زمنديِ اشياء نيا –ذات اشياء ) 2
  وجود اشياء –ماهيت اشياء  –عين نيازمندي بودن اشياء  –خود اشياء ) 3
  امكانِ ماهويِ اشياء –ذات اشياء  –عين نيازمندي بودن اشياء  –خود اشياء ) 4

  )13ة (مرتبط با متن صفح    ل باشد؟     با توجه به بيان مالصدرا، فقر موجودات بايستي به چه چيزي متص. 18 .98
  بالذات غني) 2    بالذات واجب) 1
  بالذاتفقير) 4    بالذات ممكن) 3

  )13ة (مرتبط با متن صفح      كند.      تقسيم مي …و  … را به دو گونة …سينا  و ابن …و  … . را به دو گونة…مالصدرا . 19 .99
  واجب –ن ممك –وجود  –وابسته  غير –نيازمند  –ماهيت ) 1
  بالذات -بالغير  – الوجود واجب –نياز  بي –وابسته  –ماهيت ) 2
  بالغير -بالذات  – الوجود واجب –نيازمند  –وابسته  غير –وجود ) 3
  بالذات -بالغير  – الوجود واجب –وابسته  غير –بالذات  غني –وجود ) 4

  )13ة (مرتبط با متن صفح     شود؟     بپذيريم، آنگاه كدام نظريه نفي ميبالذات را  جز غني اگر استقاللِ ذاتي برخي از موجودات به. 20 .100
  فقر ماهوي) 2    فقر وجودي) 1
  امكان ماهوي) 4    امكان ذاتي) 3
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  )13ة (مرتبط با متن صفح   كدام گزينه بر اساس نظرية امكان فقري صحيح است؟. 1 .101
 صورت است كه يا از نظر وجودي وابسته است و يا غير وابسته.، به يكي از اين دو هر واقعيتي كه در جهان موجود است) 1

 نياز و غني باشد. بي رساند كه كل جهان بايد ذاتاً تي ندارند ما را به اين نتيجه مي) اينكه موجودات جهان فقير هستند و غناي ذا2

 نيازمند به ذات او مي باشد. امالًجهان هستي واقعيتي موجود است كه وجودش جداي از خالق خود است ولي در عين حال ك  )3

 دارد. الوجود واجبدر وجود يافتن خود به خدا نيازمند است و از جهت پيدايش تعلق ذاتي به  ) جهان هستي صرفا4ً

  )13ة (مرتبط با متن صفح  ؟نداردكدام گزينه با امكان فقري مالصدرا سازگاري . 2 .102
 ه است.گرفتسراسر وجود واقعيات هستي را فرا ) نيازمندي1

 .دهد مي، فقر و نياز ذاتي آن را به ما نشان ) حالت امكاني ماهيت2

 .كند ميبالذات  ) فقر وجودي واقعيات، آنها را نيازمند به منبعي غني3

 است.ها  آن) وابستگي ممكنات به غير، گواهي از فقر وجودي 4

  )13ة بط با متن صفح(مرت  ند؟ا از نظر مالصدرا وجود بر چند قسم است و اين اقسام كدام. 3 .103
  نياز و وجود نيازمند وجود بي -) دو قسم2  وجود واجب و وجود ممكن -) دو قسم1
  وجود واجب و وجود ممكن و وجود ممتنع -) سه قسم4  وجود غير وابسته و وجود وابسته و ماهيت -) سه قسم3

  )13ة متن صفح (مرتبط با  ؟   نيستي مالصدرا صحيح كدام گزينه دربارة نظرية امكان فقر. 4 .104
  متفاوت است. سينا ابن) اين نظريه با نظريه امكان ماهوي 1
  نيازمند كرده است.  ،فقر در ذات موجودات است كه آنها را به غير ،) در اين نظريه2
  بريم. پي ميحالت امكاني آن نسبت به وجود و عدم به وجود يك موجود غير وابسته  اشيا و مشاهدة) دراين نظريه، با نظر به ماهيت 3
  بايد به يك وجود غني و غير وابسته متصل گردد تا بتواند وجود پيدا كند. ،) در اين نظريه، فقر و نيازي كه در ذات موجودات است4

  )13ة (مرتبط با متن صفح      ؟ترين مباني حكمت متعاليه است مهمكدام گزينه از . 5 .105
  ) اصل اصالت وجود 4  ت) تشكيك در ماهي3  ) وحدت حقيقي وجود2  ) اصل عليت1

  )13ة (مرتبط با متن صفح   ؟صادق است» برهان وجوب و امكان«كدام گزينه دربارة . 6 .106
  ) اين برهان براي اولين بار توسط مالصدرا مطرح شد. 1
  است.   سينا ابن) برهان وجوب و امكان همان برهان صديقين 2
  ار گرفت.مسلمان قر وب و امكان تنها مورد توجه فالسفة) برهان وج3
  شود.موجودات به واجب و ممكن و ممتنع تقسيم ميكه د كن) برهان وجوب و امكان اثبات مي4

  )14و  13هاي  ه(مرتبط با متن صفح     ؟موجودات از بين بروند شود همةطبق ديدگاه مالصدرا چه عاملي باعث مي. 7 .107
  ) ظلم و ناعدالتي2    ) جهل و ناداني 1
  بالذات ) سلب عنايت وجود حقيقي و غني4  يلّي و معلول) بروز اختالل در نظام ع3

    چه كساني مطرح كردند؟ ترتيب به ار در جهان اسالم و يونان باستانامكاني ميان ماهيات را نخستين ب ةبحث وجود رابط. 8 .108
 )11ة (مرتبط با متن صفح  

  ارسطو -) فارابي1
  ارسطو -سينا ابن )2
  اي در يونان باستان ندارد. رح كرد و سابقهتين بار فارابي مطاين بحث را نخس )3
  اي در يونان باستان ندارد. مطرح كرد و سابقه سينا ابناين بحث را نخستين بار  )4

  )11 ة(مرتبط با متن صفح     مستقيماً مبتني بر كدام يك از مباحث زير است؟ سينا ابنامكاني توسط  تبيين رابطة. 9 .109
  خت بودن جهان) قابل شنا2    ) واقعيت داشتن جهان1
  ) علت و معلول4    رت وجود و ماهيت) مغاي3

  )11ة (مرتبط با متن صفح   اي ميان موضوع و وجود برقرار است؟ چه رابطه ،اگر حمل وجود بر ماهيت واقعي باشد. 10 .110
  ) رابطة وجوبي2    ) رابطة امكاني1
  اني قابل فرض است هم رابطة وجوبيامك ) هم رابطة4    ) رابطة امتناعي3
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  )11و  10هاي  ه(مرتبط با متن صفح   است؟ متفاوتهاي ديگر  در كدام گزينه، با گزينه ،ميان وجود با موضوع رابطة .11 .111
  نهايت ) عدد بي2    ) شريك خدا1
  ) اجتماع شب و روز4    ) درياي جيوه3

  )12ة (مرتبط با متن صفح   شي از چيست؟نابالذات  الوجود واجبمالك نيازمندي موجودات جهان به  ،و پيروان او سينا ابناز ديدگاه . 12 .112
  هستند.بالذات  الوجود واجبنيازمند علت يا همان  ؛هستند بالغير الوجود واجبموجودات جهان چون ) 1
  هستند.بالذات  الوجود واجبنيازمند علت يا همان  ؛هستند الوجود ممكنموجودات جهان چون ذاتاً ) 2
  نيازمند هستند. الوجود واجببه  ،چه ممكن و ) موجودات جهان چه واجب3
 عدم براي خروج ماهيت از آن حالت تساوي كافي است. ها نسبت به وجود و ) تساوي ماهيت4

  )13صفحة (مرتبط با متن    است؟ نشدهنيازمندي موجودات در كدام عبارت به درستي ذكر  در زمينة سينا ابنتفاوت نگاه مالصدرا و . 13 .113
  ز است بر خود واقعيت موجود، نه ماهيت و حالت امكاني آن.) نوع نگاه مالصدرا متمرك1
  كاود. آنچه موجود است مي نيازمندي را درمالصدرا اين  ،كند ميجو  و نيازمندي را در قبل از وجود جست سينا ابن) در حالي كه 2
  در اين زمينه شده است. در مورد وجود و ماهيت باعث تفاوت ديدگاه اين دو متفكر سينا ابن) مباني فكري مالصدرا و 3
  .كند ميتري تبيين  ت را بعد از پيدايش به شكل محسوس، نيازمندي موجودابا طرح امكان ذاتي موجودات سينا ابن )4

      شود. منجر مي … و تحليل مالصدرا به تقسيم …در مورد مالك نيازمندي موجودات به تقسيم  سينا ابنتحليل . 14 .114
 )13و  12هاي  ه(مرتبط با متن صفح  

  ممكن -) واجب4  وجود -الوجود ممكن) 3  الوجود واجب -) وجود2  وجود -الوجود واجب) 1
    .است …به  …توسط مالصدرا از ولي سير اثبات خداوند  است …به …از  سينا ابنتوسط  الوجود واجبسير اثبات . 15 .115

 )13و  12هاي  ه(مرتبط با متن صفح  

  نياز وجود بي -وجودهاي نيازمند -الذاتب الوجود واجب -بالذات  الوجود ممكن) 1
  وجود غير وابسته-وجود وابسته -بالذات الوجود ممكن -بالذات الوجود واجب) 2
  بالغير الوجود واجب -امكان فقري -ممكن -) واجب3
  نياز وجود بي -وجود وابسته -بالذات الوجود واجب -بالغير الوجود ممكن) 4

  )13 ة(مرتبط با متن صفح    در اروپا تحت چه عنواني و توسط كدام فيلسوف مسيحي گسترش يافت؟  الوجود واجبدر اثبات  سينا ابنبرهان . 16 .116
  راجر بيكن-قين) برهان صدي2  آلبرت كبير-) برهان وجوب و امكان1
  توماس آكوئيناس-) برهان صديقين4  توماس آكوئيناس-) برهان وجوب و امكان3

  )14و  13هاي  صفحه(مرتبط با متن     با دستگاه فلسفي مالصدرا دارد؟  كدام عبارت ارتباط مفهومي بيشتري . 17 .117
  صورتي در زير دارد آنچه در باالستي/ ) چرخ با اين اختران نغز و خوش و زيباستي 1
  يكي نوري است تابان گشته، زان پاك/ ) كه تا داني كه در هر ذره خاك 2
  اده آفرينشبه عشق است ايست/  ) گر انديشه كني از راه بينش3
  ياقوت زمرّدپوش را قفل گوهرساز،/  پر در مكن همچون صدف هر گوش را) از سخن 4

  )11صفحة (مرتبط با متن   چگونه است؟   ،ميان موضوع و وجود براي ماهياتي كه موجود هستند رابطة. 18 .118
  ) حتماً ضروري است.     1
  تواند امكاني باشد. ) مي2
  باشد.) ممكن است ضروري باشد يا ن3
  حتماً امكاني است. ،موجود نشده باشدچه آن ماهيت موجود شده باشد يا  )4

هاي  در نسبت» بالذات الوجود ممكنبالغير و  الوجود ممتنع«و » بالذات الوجود ممكنو  بالغير الوجود واجب«ميان دو مفهوم  رابطة ترتيب به. 19 .119
  )12صفحة (مرتبط با متن   چهارگانه چيست؟   

  خصوص مطلق و  عموم -خصوص مطلق و  ) عموم2  وجه و خصوص من  عموم -) تباين1
  وجه خصوص من عموم و -خصوص مطلق ) عموم و4    خصوص مطلق عموم و -) تباين3

  )12صفحة (مرتبط با متن   در كدام گزينه به درستي ذكر شده است؟ ترتيب به »الوجود بالغير و ممتنع الوجود بالغير ممكن«هاي مثال. 20 .120
  شريك خدا -) انسان2  ققنوس -بالغيرنداريم الوجود مكنم )1
  شريك خدا -بالغير نداريم الوجود ممكن) 4    سيمرغ -) درخت3
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    )12صفحة (مرتبط با متن   است. … ،غير باشد ةو آن كه امتناع وجودش از ناحي … ،ضروري شده باشد ،غير آن كه وجودش از ناحية. 1 .121
  الوجود بالذات ممتنع-بالذات الوجود ممكن) 2  الوجود بالغير ممتنع-بالغير الوجود واجب) 1
  الوجود بالغير ممتنع-بالذات الوجود ممكن) 4  الوجود بالذات ممتنع-بالغير الوجود واجب) 3

  )12صفحة (مرتبط با متن   … شود كه معلوم مي اگر ماهيتي را در نظر بگيريم اما آن را در جهان نيابيم،. 2 .122
  .سيمرغ :مانند عدم در حالت تساوي است. نسبت به وجود و ) اين ماهيت هنوز1
  اجتماع نقيضين. :مانند گذارد. يست و به محض وجود علت پا به عرصة وجود مي) علتي ايجابي و ايجادي آن موجود ن2
  شريك خدا. :) حتماً ماهيتي است كه حمل وجود بر آن ممتنع و محال است. مانند3
  خارج شده و به جاي وجود يافتن، معدوم شده است.) آن ماهيت از حالت تساوي 4

    در كدام گزينه به درستي ذكر شده است؟ » سيمرغ، اجتماع ضدين ، شريك خداوند،خداوند، انسان«ميان وجود با  ةبطرا. 3 .123
 )10صفحة (مرتبط با متن   

  امتناعي -امتناعي -امتناعي -ضروري -) وجوبي2  امتناعي -امكاني -امتناعي -امكاني -) ضروري1
  امكاني -امتناعي -ضروري -امكاني -) وجوبي4  امكاني -امتناعي -امتناعي -امكاني -) ضروري3

مجموع زوايـاي  «و » تر از ضلع سوم است. مجموع دو ضلع مثلث بزرگ«، »مثلث يكي است. ارتفاع و ميانة«و محمول قضاياي بين موضوع . 4 .124
 )10ة مرتبط با متن صفح -94 آبان 22(آزمون كانون   جود دارد؟اي و چه رابطه ترتيب به، »قائمه است.  مثلث سه

  ) امكاني ـ امتناعي ـ واجب و ضروري2  ) امتناعي ـ واجب و ضروري ـ امكاني1
  ) امكاني ـ واجب و ضروري ـ امتناعي  4  ) واجب و ضروري ـ امتناعي ـ امكاني 3

 )10ة مرتبط با متن صفح -94 آبان 22(آزمون كانون   است؟  نادرستارت ، كدام عب»امتناع«و » امكان«، »ضرورت«مفاهيم  با توجه به. 5 .125

 الوجود است. چه در عالم خارج وجود ندارد، ممتنع آنهمة ) 2  الوجود تنها يك مصداق در عالم خارج دارد. ) واجب1

  الوجودند. ذاتاً ممكن ،سوي اهللاما ) همة4  الوجود هيچ مصداقي در عالم خارج ندارد. ) ممتنع3
       ؟هايي دارد؟ مثال آن كدام است ژگيچه نام دارد؟ چه وي ،به نحو ايجابي و هم به نحو سلبي مالحظه كرد آن را هم توان اي كه مي رابطه. 6 .126

 )10ة مرتبط با متن صفح - 95 فروردين 20(آزمون كانون   
   .كي استمثلث ي ت و نه نفي آن ـ ارتفاع و ميانة) امكاني ـ عقل نه ناگزير از قبول آن اس1
   .الساقين يكي است مثلث متساوي ت و نه نفي آن ـ ارتفاع و ميانةناگزير از قبول آن اس) امكاني ـ عقل 2
   .ـ مجموع زواياي مثلث سه قائمه است .ورزد ) امتناعي ـ عقل همواره از تصديق آن امتناع مي3
   .ياي مثلث دو قائمه استـ مجموع زوا .ورزد ) امتناعي ـ عقل همواره از تصديق آن امتناع مي4

را با وجود درنظر آوريم، به ترتيب، ذاتاً چه قسم وجودي خواهند » و درياي جيوه و آخرت و خداوند و انسان مستطيل دايرة«نسبت  هرگاه. 7 .127
  )10ة مرتبط با متن صفح -95 آبان 21(آزمون كانون      بود؟

  ) امكاني ـ امكاني ـ وجوبي ـ وجوبي ـ وجوبي1
  وجوبيعي ـ امكاني ـ امكاني ـ وجوبي ـ ) امتنا2
  الوجود  الوجود ـ ممكن الوجود ـ واجب الوجود ـ ممكن الوجود ـ ممكن ) ممتنع3
  الوجود الوجود ـ واجب الوجود ـ واجب الوجود ـ واجب الوجود ـ ممتنع ) ممكن4

 )11ة مرتبط با متن صفح -95 آذر 5نون (آزمون كا         امكان ذاتي درست است؟ كدام عبارت، در رابطه با نظرية مفاد. 8 .128

 گردد. با امكان ذاتي، وجود يا عدم براي ماهيت تعيين مي) 1

 شود. امكان ذاتي هرگز از ماهيت جدا نمي) 2

  امكان وجود چيزي در آينده، بدون اعتبار گذشته و حال، در امكان ذاتي نهفته است.) 3
  ء است كه با وجود و عدم، تساوي زماني دارد.ناپذير از شي بودن، صفتي جدايي الوجود ممكن) 4

 )12تا  10هاي  همرتبط با متن صفح - 95 آذر 19(آزمون كانون           وجودي درست است؟ ةگان مفاد كدام عبارت در رابطه با اقسام سه. 9 .129

 است. پذير امكان هاي گوناگون هايي با موضوعات و محمول در قالب قضيه واقعيات،) شناخت 1

 پذير نيست. تنها در يك مورد امكان ،وجوبي مفهوم وجود بر موضوع) حمل 2

  توان متصور شد و آن هم خداست.  الوجود مي تنها يك نوع واجب) 3
  عدم دارند.و تماماً نسبت مساوي با وجود  ،قبل از موجود شدن ،) واقعيات اين جهان4
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  )12تا  10هاي  همرتبط با متن صفح - 95 دي 24(آزمون كانون    ست؟   وجوب، امكان و امتناع، كدام گزينه درست ابا توجه به بحث . 10 .130
  الوجود بودن اين است كه محال است ممكن شود. ) معني ممتنع1
  ) نسبت بين ماهيت و وجود آن يا ضرورت است و يا عدم ضرورت.2
  شود. يك ضرورت از موضوع سلب مي ،امكاني ةدر رابط) 3
  پذيرد. فت امتناع را نمي) مفهوم وجود در ذهن، قهراً ص4

 )12و  11هاي  همرتبط با متن صفح -96 خرداد 19(آزمون كانون     كدام گزينه درست است؟. 11 .131
  تواند علت وجودي چيزي باشد. گاه نمي الوجود هيچ ممكن) 1
  نيست. الوجود ممكنمحمول وجود هرگز عارض بر ) 2
  گيرند. ن موضوع و محمول درنظر ميدر رابطه با واقعيت اشيا، دو قسم رابطه بي حكماً) 3
  .نيستالوجود يكسان  الوجود و واجب مصاديق ممتنع يرةدا) 4

 )12 تا 10هاي  همرتبط با متن صفح -96 آبان 19(آزمون كانون           ؟كدام عبارت درست است. 12 .132
  .است» الباري هست شريك«تنها رابطة امتناعي، همان ) 1
 وجود نرسيده است. زيرا هنوز به مرحلةالوجود است،  يك ممتنع» جنين«) 2
  امكاني، عقل نه ناگزير از پذيرش رابطه است و نه انكار آن. در رابطة) 3
  روابط وجوبي، امكاني و امتناعي از ابداعات حكمت مشاء است. ةمجموع) 4

    . …داشته باشد و نه  …خويش، نه  …و  …كه شيء به حسب  امكان ذاتي عبارت است از اين. 13 .133
 )12و  11هاي  همرتبط با متن صفح -96 آذر 3(آزمون كانون      

  ماهيت ـ وجود ـ ضرورت وجود ـ امتناع وجود ) 2  ذات ـ وجود ـ ضرورت وجود ـ امتناع عدم) 1
  ذات ـ ماهيت ـ امتناع وجود ـ ضرورت عدم) 4  ذات ـ ماهيت ـ امتناع وجود ـ ضرورت وجود) 3

    فلسفة اسالمي، كدام گزينه صحيح است؟ جود درامكان و امتناع و ،وجوبطبق بحث . 14 .134
    )12تا  10هاي  همرتبط با متن صفح - 97 آبان 18(آزمون كانون   

   الوجود است. ، لزوماً واجب يا ممكنء) موضوع قضاياي مربوط به واقعيت اشيا1
  شود. ) حمل مفهوم وجود بر برخي ممكنات، گاهاً منجر به قضاياي كاذب مي2
  بطة امكاني با وجود، برخالف دو حالت ديگر اين رابطه، متعددند.) مصاديق را3
  نيستند. الوجود ممكنذاتاً كنيم،  ) تمامي اشيائي كه با حواس خود درك مي4

    ؟الوجود اشاره شده است الوجود و يك ممتنع هاي زير به دو ممكن يك از گزينه در كدام. 15 .135
  )11و  10هاي  همرتبط با متن صفح -97 آبان 18(آزمون كانون   

  ) ديو ـ مربع پنج ضلعي ـ لباس2    ) فرشته ـ آتش ـ جادوگر1
  الباري ـ مثلث مربع ) انسان ـ شريك4    ) خرس پرنده ـ خدا ـ اژدها3

   )12تا  10هاي  همرتبط با متن صفح -98 خرداد 31(آزمون كانون         …توان گفت  با توجه به بحث تقسيم وجود مي. 16 .136
  تواند فرض معدوم شدن را بپذيرد. وجود ميال ) امر واجب1
  تواند سابقة وجودي نداشته باشد. الوجود نمي ) امر ممكن2
   الوجود نقض شوند. توانند با موجود شدن يك ممكن ) قوانين تجربي مي3
  الوجود وجود ندارد. شمار مفهوم ممتنع ) امكان تصور بي4

    )11و  10هاي  همرتبط با متن صفح(  توان گفت؟ چه مي» الوجود ممكن«و » الوجود ممتنع« ترتيب دربارة رابطة بين وجود و ماهيت در به. 17 .137
  تواند هم ايجابي باشد و هم سلبي. تواند به نحو سلبي مالحظه شود ـ مي ) مي1
  تواند به نحو ايجابي مالحظه شود. ناپذير است ـ مي ) حتمي و اجتناب2
  بول يا نفي آن توسط عقل هست. ان قكاي سلبي است ـ ام ) همواره رابطه3
  شود. كند ـ همواره سلبي در نظر گرفته مي ) عقل خالف آن را قبول نمي4

    )10ة مرتبط با متن صفح(  به طور حتمي قضاوت كرد؟ توان نمي ،يك از ماهيات زير با وجود در مورد رابطة كدام. 18 .138
  الوجود ) واجب4  ) درياي خون3  ) مستطيل مثلث2  ) شريك خدا1

    )10ة مرتبط با متن صفح(  در كدام گزينه هر سه مورد از لحاظ وجوب، امكان يا امتناع وجود يكسان هستند؟. 19 .139
  ) خدا ـ فرشتگان ـ آخرت2  باري ـ مثلث دايره ـ درختال ) شريك1
  زمين ) انسان ـ ميوه ـ كرة4    خالق جهان) ماه ـ حيوان ـ 3

    )11و  10هاي  همرتبط با متن صفح(  …ان گفت تو در رابطه با موجودات عالم طبيعت مي. 20 .140
  الوجودند مانند درخت، آب، اژدها يا ممكنبالذات الوجود  ) واجب2  هستند مانند ميز، درخت، حيوانبالذات الوجود  ) واجب1
  الوجودند مانند انسان، حيوان، خاك ) همگي ممكن4  الوجودند مانند خورشيد، فرشتگان، كوه ) ممكن3



ه (
لسف

ف
2

ي 
سان

ر ان
كو

 كن
(

)
د: 

ك
31

26
( 

28 

    
  
 

  )12و  11هاي  (مرتبط با متن صفحه  الوجود كدام عبارت درست است؟ رابطه با ممكندر . 1 .141
  ) به حسب ذات خويش نه ضرورت عدم دارد و نه ضرورت وجود.2  ) حتماً زماني بوده كه وجود نداشته است.1
  دارد.) واقعيت او نسبت به وجود و عدم تساوي 4  ظر از گذشته، در زمان حال امكان ذاتي دارد.ن ) صرف3

 )14و  13هاي  همرتبط با متن صفح -97 ارديبهشت 28(آزمون كانون            است؟  فقر وجودي با نظريةمتناسب كدام گزينه . 2 .142

  هاي عالي بحث اصالت ماهيت است. ) از ثمره1
 هاست. آنماهيت ) معلوليت موجودات، ناشي از شدت 2

  .) جهان هستي يكپارچه نياز و تعلق به ذات الهي است3
  اند. فقر وجودي را در باب مالك نيازمندي معلول به علت مطرح كرده ة) متكلمان نظري4

   )14 تا 12هاي  همرتبط با متن صفح -98 فروردين 30(آزمون كانون        است؟    نادرست مالصدراكدام گزينه در رابطه با نظرية فقر وجودي . 3 .143

  ت.معناس ) اين نظريه بدون پذيرش تشكيك وجودي بي1
  بالذات هر موجودي است كه وجود براي ذاتش واجب شده است. ) غني2
  داند. ) اين نظريه حاقّ واقعيت يعني وجود و هستي موجودات را مستقل نمي3
  ) خداوند هم علت ايجاد و هم علت باقي ماندن جهان هستي است.4

    )11و  10هاي  همرتبط با متن صفح -94كنكور سراسري (      است؟ نادرستكدام عبارت » وجوب، امكان، امتناع«با توجه به بحث . 4 .144
  الوجود نيست. ) هيچ واقعيتي ممتنع2    الوجود است. ) هر ماهيتي ممكن1
  الوجود. الوجودند و يا واجب واقعيات ذاتاً يا ممكن ) همة4  د يك مصداق بيشتر ندارد.الوجو الوجود مانند واجب ) ممتنع3

  )12و  11هاي  همرتبط با متن صفح -96كشور از كنكور خارج (   تر توضيح داده است؟       را دقيق» لوجودا ممتنع«كدام عبارت مفهوم . 5 .145
  چه كه حمل هستي بر آن ممكن نيست. آن) 2  ممكن است. مفهومي كه تصور آن غير) 1
  د.چه كه فقط وجود خيالي يا فرضي داشته باش آن) 4  چيزي كه هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت.) 3

   )10ة مرتبط با متن صفح -98كنكور سراسري (  الوجود است؟ ممتنع  كدام مورد،. 6 .146

  سر بالدار ) انسان هفت2    خوار ) اسب آتش1
  ) فيلي به اندازة مورچه4    االضالع ) دايرة منتظم3

    )13ة مرتبط با متن صفح -97كنكور سراسري (  كند؟  را در بحث مالك نياز به علت، بيان مي سينا ابنكدام عبارت، اساس تفاوت نظر مالصدرا و . 7 .147
  امكان، چيزي جز فقر و نياز نيست.  )1
 مالك نيازمندي در خود وجود است.  )2

  ريشة اصلي نيازمندي، معلوليت يك موجود است.  )3
 تواند ماهيت را از حالت تساوي خارج كند. فقط وجود مي )4

  )12ة مرتبط با متن صفح -، با تغيير95كنكور خارج از كشور (  كند؟ بيان مي» مالك نياز به علت«باب  را در سينا ابنكدام عبارت، ديدگاه . 8 .148
  اند. توانند باشند يا نباشند، پس ايجاد كننده داشته ) موجودات مي1
  الوجود قديم زماني است و در نتيجه به علت نيازمند نيست. ) واجب2
  ند نيازمند علت باشد.توا ) اگر چيزي هميشه وجود داشته باشد، نمي3
  الوجود نيازمندند. اند، پس به واجب ) موجودات چه مجرد باشند و چه مادي، حادث4

   )12ة مرتبط با متن صفح -، با تغيير88كنكور سراسري (    .است …براي تبيينِ  …اصطالح مطرح شده از سوي » نياز ذاتي معلول به علت«طرح . 9 .149

  ) مالصدرا ـ ضرورت تقدم وجوب بر وجود2  ر وجودسينا ـ ضرورت تقدم وجوب ب ) ابن1
  سينا ـ مالك نيازمندي معلول به علت ) ابن4  ) مالصدرا ـ مالك نيازمندي معلول به علت  3

است و در  …كند،  شود و انسان را قادر به تأليف قضاياي گوناگون مي ي موضوعات و مفاهيم گوناگون حمل مي محمول واحدي كه بر همه. 10 .150
 )10 ةمرتبط با متن صفح -، با تغيير87كنكور خارج از كشور (  . …و  …،  …اند از  نديشة فلسفة اسالمي، رابطة موضوع با محمول عبارتعرصة ا

  ماهيت ـ وجوب ـ امكان ـ امتناع )2    وجود ـ وجوب ـ امكان ـ امتناع )1
  ماهيت ـ واجب ـ ممكن ـ ممتنع) 4  وجود ـ واجب ـ ممكن ـ ممتنع )3
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