10. FEN. REL. - Fenomenologie și teologie 1, Group A

1)

Diferența ontologică heideggeriană este diferența dintre:
a)
b)
c)
d)

2)

Care este titlul capodoperei lui Heidegger?
a)
b)
c)
d)

3)

De ce există ceva și nu, mai degrabă, nimic? (100%)
De ce suferința și moartea asaltează ființarea? (0%)
De ce ființa trece în neant și neantul în ființă, într-o mișcare dialectică? (0%)
De ce există nimicul? (0%)

Care este situarea afectivă fundamentală a Dasein-ului, potrivit lui Heidegger?
a)
b)
c)
d)

6)

ontologică (se referă la domeniul ființei) (100%)
psihologică (se referă la trăirile omului) (0%)
ontică (se referă la domeniul ființării) (0%)
afectivă (se folosește de sentimente) (0%)

Întrebarea fundamentală a lui Heidegger este întrebarea privitoare la ființă. Ea sună în felul următor:
a)
b)
c)
d)

5)

Repere pe drumul gândirii (0%)
Timp și ființă (0%)
Ființă și timp (100%)
Ce este metafizica? (0%)

Filosofia este pentru Heidegger o știință:
a)
b)
c)
d)

4)

ființă și ființare (100%)
ființă și moarte (0%)
ființă și neant (0%)
ființare și neant (0%)

grija (100%)
iubirea (0%)
ura (0%)
cunoașterea de sine (0%)

Este adevărat că, pentru Heidegger, dominația impersonalului se conferă autenticitate Dasein-ului?
a) Adevărat (0%)
b) Fals (100%)

7)

Pentru Heidegger, teologia este o știință pozitivă și, prin urmare, diferită complet de filosofie. De aceea s-ar
putea spune că teologia este mai aproape de chimie și matematică, decât de filosofie.
a) Adevărat (100%)
b) Fals (0%)
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8)

Pentru Heidegger, nu există filosofie creștină, așa cum nu există „fier din lemn”.
a) Adevărat (100%)
b) Fals (0%)

9)

Cum definește Heidegger omul, atunci când îl raportează la propria moarte?
a)
b)
c)
d)

10)

ființă nemuritoare (0%)
ființă care înviază (0%)
ființă care uită moartea (0%)
ființă întru moarte (100%)

Ce înseamnă pentru Heidegger adevărul?
a)
b)
c)
d)

adevărul teologiei revelate (0%)
dezvăluire, ieșire din ascundere (100%)
corespondență între intelect și lucruri (0%)
coerență între diferitele teorii (0%)
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