
 عقواتصناعة تعطي مجلة القوانني اليت من شأهنا أن تقّوم العقل وتسدد اإلنسان حنو طريق الصواب وحنو احلق يف كل ما ميكن أن يغلط فيه من امل -1
 ؟..هذا تعريف 

 املنطق اصطالحآ
 املنطق لغة

 اشي مماذكر
 
 ؟.. الصورياملؤسس األول للمنطق  -2

 افالطون
 ارسطو
 الغزايل

 ؟...نطق الرمزي كذالك يسمي امل -3
 جرب املنطق

 الرياضي
 مجع ماسبق

 ؟..احلدس هو مايعرف عند املنصوفة املسلمون بـ  -4
 ااهلام

 ااوهام
 الزهد

 ؟..بالنسبة ملوضوع املعرفة ونظرية املعرفة عند علماء املسلمني -5
 كان قليل احلضور

 أفردوا له كتبأ وابوابا
 اعرضوا عنه

 ؟..هو  (ظرة معهم قد منعها احملققون؛ ألهنا إفادة املعلوم باجملهول، واخلصم ا يعرتف مبعلوم حىت تثبت به جمهواا املنا: )يقول اإلجيي -6
 التجريبيون
 املسائيون

 السفسطائيون
 ؟.فريق يرى بيقيتية املعرفة -7

 أهل ااهلام والكشف
 املثاليون

 ااعتقاديون أو الدغمائيون
 
 ؟(.ه، بل يعترب الشك وسيلة ليتوصل من خالله إىل غاية أخرى وهي بلوغ اليقنيا يعترب الشك غاية يف ذات -8

 الشك املنهجي
 الشك املطلق 
 الشك  النسيب
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 ؟..أقسام .. انقسم الفالسفة والباحثون يف مسالة طبيعة املعرفة وحقيقتها اىل  -9
 ثالثة اقسام
 اربعة اقسام

 قسمان
 ؟..من حصل له الشك ومل يكن من سبيل لدفعه سوى النظر؛ يلزمه النظر و رفة اهلل، يرى أن للفطرة أثراا أساسياا يف مع  -11

 ابن خلدون
 ابن تيمية
 ااشعري

 ؟..تارخييا فإن أول من تناول البحث يف املعرفة هم  -11
 الفالسفة اليونان
 العلماء املسلمون

 الفالسفة املعاصرون
صاحب هذة املنهجية خياطب هبا اخلاصة فسنجد بالضرورة  الىتخياطب هبا اجلمهور، واملشرقية  الىتية بني املشائ ازدواجية املوقف الفلسفي السينوى -12

 ؟..من الفالسفة املسلمني هو 
 ابن عريب
 ابن سينا
 الكندي

 ؟..هو  والثاين هو الكشف الصويف األول هو النظر العقلي : يتنازع املعرفة اجتاهان  -13
 ابن سينا
 ابن تيمية
 ابن عريب

 
 ؟..يتعمد دائما إخفاء حقيقة مذهبه وهلذا من الصعب حتديد مذهبه يف املعرفة بشكل دقيق وقاطع هو  -14

 ابن سينا
 ابن عريب

 ارسطو
ان املعرفة من الباطنية وقد حاول الغزايل يف  استخراج ميز   والذي تناول فية ميزان املعرفة والرد على نظرية املعرفة عند ، من املؤلفات املستقلة للغزايل  -15

 ؟.. القرآن الكرمي
 القسطاس املستقيم
 احياء علوم الدين
 املنقذ من الظالل

 ؟(.. فينّـا)كل من بلومربج وهربرت فاجيل ، على جمموعة من األفكار الفلسفية اليت أخذ هبا أعضاء مجاعة   1931اسم أطلقه عام  -16
 الوضعية املنطقية
 اسالمية املعرفة
 اشي مماذكر
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 ؟..اول كتاب يف الغرب احلديث تناول املعرفة بشكل منفصل هو  "مقاله يف الفهم اانساين " كتب -17
 لوك جون

 ارسطو
 كانت 

 ؟..وهو طريق ، من حواس وعقل أو قلب وأضاف طريقا فريدا ليس يف طرق البشر : ذكر القرآن طرق املعرفة ووسائلها  -18
 ااهلام
 احلدس
 الوحي

هذا اايات دليل  (َوَما َلُهم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإَّلَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ ََّل يُ ْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيئاً ( )ِإَّلَّ الظَّنَّ َوَما تَ ْهَوى اْْلَنْ ُفُس  ِإْن يَ تَِّبُعونَ )  -19 
 ؟..على ان القرآن الكرمي 

 وا يعتربمها علماا صحيحا ، ظن ويرد الشك وال، جيعل القرآن اليقني معياره يف املعرفة  
 يعرتف بالشك كدليل معريف 

 جيمع بني الشك واليقن كدليلني معروفني
 ؟..التصور هو  -21

 هو حصول صورة الشْي يف العقل
 هو حصول معرفة الشْي يف العقل

 هو عدم حصور صورة الشْي يف العقل
 ؟..يعرفه اجلرجاين : احلفظ  -21
 املدركة  ضبط الصوربأنة 

 دم ضبط الصور املدركةع
 هو حصول صور الشي يف الذهن

ها ا هي اليت تفسر مصدرية العقل للمعرفة برد احلكم على األشياء إىل مبادئ العقل الفطرية، فمادة املعرفة تكون من اإلدراكات احلسية، ولكن -22
 ؟..تصور املذهب الـ  تكون معرفة علمية إا بااحتكام إىل العقل الذي جيعلونه مصدرا هلا  يعترب هذا

 العقلي 
 احلسي

 العقلي احلسي
 ؟..هو الفكر الذي تطلب به املعرفة هذا تعريف _  23

 نظرية املعرفة
 يف ااصطالحالنظر 

 املعرفة يف ااصطالح
 ؟..يف  وختتص(: األبستمولوجيا ) املعرفة   -24

 ؟ودها وما قيمتهابالبحث يف إمكانية قيام معرفة ما، وما أدوات تلك املعرفة، وما حد
 قيم احلق واخلري واجلمال: بالبحث يف القيم

 وغريها من األسئلة امليتافيزيقية.. ما أصل الكون؟ وما حقيقة النفس؟ : بالبحث يف الوجود املطلق مثل
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دود عليهم مبثابة توسعه للنظرية املعرفة وكانت الر ، الفالسفة الذين اسهموا مسامهة قيمة وهامة يف توسيع نطاق مناقشة املشكلة حول نظرية املعرفة  -25
 ؟..هم 

 اافالطونيني
 السفسطائيني
 اشي مماذكر

 
 ؟.. كانت نظرية املعرفة عند الفالسفة الغربيني مبثوثة لديهم يف أحباث  -26

 الوجود
 ااحياء

 الكيمياء
 

 ؟..جملد كبري ضمن موسوعة عملية تنسب إىل ( النظر واملعرفة )كتاب   -27
 القاضي عبد اجلبار

 ارسطو
 الباقالين

 
 ؟..من افضل الكتب السابقة لتحديث حول نظرية املعرفة  اىل ( تعارض العقل والنقل درء )يعترب كتاب  -28

 ابن تيمية
 القاضي عبد اجلبار

 جون لوك
 

 ؟..فة فطرية أولية سابقة ناك معر وليس ه. على الظواهر احلسية؛ ألهنا املقياس الصحيح يف بت احلكم..... تبىن املعارف عند  -29
 احلدسيني
 التجريبيني
 العقليني

 ؟..بدراسة الوسيلة أو األداة أو املصدر الذي تتم عن طريقه تشكيل املعرفة اإلنسانية خيتص -31
 مبحث مصادر املعرفة
 مبحث طبيعة املعرفة

 بحث املعرفةم
 ؟..الوحي مصدرا للمعرفة يف  وتتجلى ضرورة، يعترب الوحي مصدرا للمعرفة انة ضروري  -31

 إمكانة عقال
 عدم كفاية العقل 

 مجيع ماسبق
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 ؟..طول التجارب بعد  حيدث أحياناا يف ااكتشافات العلمية أن تكون نتيجة حملة تطرأ على ذهن العامل -32
 احلدس احلسي
 احلدس العقلي
 احلدس التنبؤي

 
تباينة إىل حد ما، واليت ترتكز مجيعها على مبدأ مؤداه أن صحة الفكر تعتمد على ما يؤدي إليه على جمموعة من الفلسفات امل.... تطلق الفلسفة   -33

 ؟..من نتائج عملية ناجحة
 احلدسية

 الرباغماتية
 التجربيبة

 
 ؟..ا يعترب الشك غاية يف ذاته، بل يعترب الشك وسيلة ليتوصل من خالله إىل غاية أخرى وهي بلوغ اليقني -34

 يالشك املنهج
 املطلق

 مجيع ماسبق
 

 ؟..الشك املطلق هو الشك يف  -35
 غايات املعرفة

 امهية املعرفة
 أصل املعرفة

 
 ؟..يرى املثاليون أن املعرفة كلما كانت جمردة عن اادراكات احلسية كانت  -36

 أكثر يقينا
 أقل يقينا

 غري موثوق هبا
 ؟...الكشف والذوق والبصرية هي بعض املفاهيم املرتبطة  -37

 املنهج ااشراقي
 املنهج اجلديل
 املنهج العقلي

 
عرض النتائج النهائية يف صيغه  -حتليل وتفسري البيانات وعرض النتائج وتقرير قبول الفرضيات أو رفضها -  مجع البيانات وإجراء التجارب املطلوبة -38

 ؟..تعترب هذه  .تقرير ألغراض النشر
 خطوات البحث التجرييب

 ارخييخطوات البحث الت
 خطوات البحث املثايل
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 ؟..التجربة مبعناها العام هي  -39
 خطوات الفحص املخربي

 ااحساس
 اخلربة احلسية

 ؟..مبحث ااكسيولوجيا هو املبحث الذي يسمى  -41
 املعرفة
 القيم

 الطبيعة
 ؟.. ت واشكال ومنطق واهوت وميتافيزيقيةباللغة بشكل كبري ، فاللغة بنظرها خترب ما يف الفكر والعقل من صور ومتثال ..... اهتمت  -41

 اسالمية املعرفة
 الوضعية املنطقية

 العقالنية
الوعى بتحرر كامل من أى مفاهيم أو " خيربها"حاولت صياغة منهج معرىف أساسه العودة إىل األشياء نفسها، إىل البحث املباشر ىف الظواهر كما  -42

 ؟.. نظريات مفسرة مسبقة
 (ومينولوجياالفين)الظاهراتية 

 اسالمية املعرفة
 الوضعية املنطقية

 ؟.. من أوائل من اشتغلوا على متحيص األسس الفلسفية اليت تأسست عليها املعرفة الغربية ومقارنتها باألسس اإلسالمية..... ويُعد  -43
 حممد عمارة

 الفاروقي
 ابن سينا

 ؟..واحدة من ‘ وحدة اخللق  ’تعترب   -44
 لمنهجية العقلية املبادئ األساسية ل

 املبادئ األساسية للمنهجية الفلسفية 
 املبادئ األساسية للمنهجية اإلسالمية 

 
 ؟..الفكر الغريب أخذ يف دراسته لنظرية املعرفه صبغة   -45

 التخلي عن الدين واقصاء تعاليمه 
 ااخذ بالقضايا الفكرية فقط

 التخلي عن السياسة
 وليس مع كل معرفه علم وهذا جيعل، كل علم معرفه  أذ تكون معاملعرفة قبل العلم  -46

 املعرفة اخص من العلم
 العلم اخص من املعرفة

 العلم من خصوصيات املعرفة
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 ؟. .مصدراا للمعرفة يصلح أن تقوم على أساس منه مناهج العلوم وحركة التقدم احلضاري ....  دعا هذا الفكر إىل عدم اعتبار ا  -47
 الفكر
 احلس
 الوحي

 ؟..العلم يقال اإلدراك الكلي أو  -48
 املركب
 اجلزئي

 البسيط
 ؟..هذا تعريف  مصدر من عرف يعرف، فهي عكس اجلهل  -49

 صطالحيف اإلاملعرفة 
 نظرية املعرفة 

  املعرفة يف اللغة
 

يجة حملاواته املتكررة لفهم الظواهر واألشياء جمموعة من املعاين واملفاهيم واملعتقدات واألحكام والتصورات الفكرية اليت تتكون لدى اإلنسان نت”هي -51
 ؟..هذا تعريف  "احمليطة به

 نظرية املعرفة
 املعرفة يف اللغة

 صطالحيف اإلاملعرفة 
 

  
 

 متت حبمد اهلل
 دعواتكم لوالدي با املغفرة والرمحه

  أختكم بنت جند
 (أبو غيداء و معدي ) أخواين  : تصوير 

 جزاكم اهلل خري 
  
  


