
 1صفحة                                                                        اهلوا مشايل/ أخوكم      ،،داائماً لكم بالتوفيق  ُدعائي
 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو 
وقاتكم بكل خير أسعد اهلل جميع أو

 E منوذج  زلمد القطاونة. د هـ1436لعام  الثاين الفصل  نظرية المعرفة: أسئلة اختبار
الهوا شمالي  أخوكم ،،،

 :الفلسفةمن طبق االتجاه التجريبي في ول أ .1
 ديكارت (1)
 ارسطو (2)
 هرتزل (3)
 لوكجون  (4)

 :في التراث االسالميالمعرفة نظرية  .2
 قليلة (1)
 يف كتب مستقلةمفردة  (2)
 يتحدثوا حوذلامل  (3)
 يف الكتبمبثوثة  (4)

 :معياراً للمعرفة.......... القرآن يجعل  .3
 اليقني (1)
 القوة (2)
 الظن (3)
 الشك (4)

 : ىو ما يعرف عند المتصوفة المسلمون بــالحدس  .4
 الوهم (1)
 االوهام (2)
 الزهد (3)
 اإلذلام (4)

 :مصدرية العقل للمعرفة عن العقليين في تتمثل  .5
 صورتني (1)
 صورثالث  (2)
 واحدةصورة  (3)
 كثريةصور  (4)

 :نظرية المعرفة عند الفالسفة الغربيينتعتبر  .6
 يف كتاب واحدرلتمعة  (1)
 يف االخالقيف مباحثهم مبثوثة  (2)
 لوحدها منظمة (3)
 يف كتبهممتفرقة  (4)
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 :، أو طرقاً فطرية تقوده الى معرفة حقائق االشياء أن للعقل مبادئ جاىزة.........  يرى .7
 احلدسيون (1)
 التجريبيون (2)
 السفسطائيون (3)
 العقليون (4)

 :أن صحة الفكر تعتمد على ما يؤدي اليو من ناتئج عملية ناجحة........ ترى  .8
 الدوغماتيه (1)
 الرباغماتيه (2)
 الذرائعية (3)
 التارخييةالعقلية  (4)

 :ضرورة الوحي في تتجلى  .9
 كفاية العقل وعدمعقالً امكانه  (1)
 التطبيقية بالعلوم  (2)
 الوحياسالمية  (3)
 التجريبيةبالعلوم  (4)

 :العقليونيهتم  .10
 التارخييةالعلوم  (1)
 الطبيعيةالعلوم  (2)
 االخالقيةالعلوم  (3)
 الرياضية احلسابيةالعلوم  (4)

 :االفالطونية المحدثة لـترجع  .11
 ديكارت (1)
 ارسطو (2)
 بيكونفرانسيس  (3)
 افالطون (4)

 :قائمة على الفيض واالشراقمدرسة  .12
 الرباغمايتادلذهب  (1)
 العقليادلذهب  (2)
 احلدسيادلذهب  (3)
 التجريريادلذهب  (4)

 : عندهعربي يزدوج ابن  .13
 اقيادلشائي واالشرادلوقف  (1)
 ادلشائي والتجرييبادلوقف  (2)
 ادلشائي والعقليادلوقف  (3)
 ادلشائي الرباغمايتادلوقف  (4)
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 :العقليونيرى  .14
 على التجربةادلعارف قائمة بذاهتا سابقة ان  (1)
 غري مستقلة وسابقة على التجربة ادلعارف  (2)
 متوازنةادلعارف  (3)
 مزدوجةادلعارف  (4)

 :ما تجيء بو الحواس من معارف العقليون يعتبر .15
 احلضورقليلة  (1)
  بيقينهايقطع ال  (2)
 يقينية (3)
 يعترب معرفة أساساً ال  (4)

 :نظرية االستذكارصاحب  .16
 جيمسوليم  (1)
 تيميةابن  (2)
 الرازيالفخر  (3)
 افالطون (4)

 :التجريبيونيرى  .17
 ول للمعرفة التجربة هي ادلصدر االأن  (1)
 احلدس والتجربة مها ادلصدران للمعرفة أن (2)
 التجربة والعقل مها ادلصدران للمعرفة أن (3)
 والعمل مها ادلصدران للمعرفةالتجربة  أن (4)

 :الذين كتبوا في نظرية المعرفةمن  .18
 ادلؤرخون (1)
 الفقهاء (2)
 احلديثاهل  (3)
  ادلسلمونالفالسفة  (4)

 :التجريبيون اىتم  .19
 التارخيية بالعلوم  (1)
 الطبيعيةبالعلوم  (2)
 مبحث ادلعرفة مع العقالنياتدمج  (3)
 ادليتافيزيقيةبالعلوم  (4)

 :المعرفة االنسانية بالوسائل واالداوت والمصدر الذي تتم عن طريق تشكيليهتم  .20
 فةخاصية ادلعرمبحث  (1)
 طبيعة ادلعرفةمبحث  (2)
 ادلعرفةمبحث  (3)
 مصادر ادلعرفةمبحث  (4)
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 :ظرية المعرفة ىممن تناول نأول  .21
 التقليديونالفالسفة  (1)
 ادلسلمونالعلماء  (2)
 ادلعاصرونالفالسفة  (3)
 اليونان الفالسفة (4)

 :الفكر الغربي الى فكرةدعا  .22
 الوحي مصدراً للمعرفةاعتبار  (1)
 اعتبار الوحي مصدراً للمعرفةعدم  (2)
 النظر عن مناقشة مشكلة ادلعرفةصرف  (3)
 احياناً عن الوحيالتخلي  (4)

 :عرف يعرف فهي عكس الجهلمصدر  .23
 يف اللغة ادلعرفة  (1)
 اصطالحاً ادلعرفة  (2)
 التارخييةادلعرفة  (3)
 ادلعرفةنظرية  (4)

 :الفكر الذي تطلب بو المعرفةىو  .24
 اصطالحاً النظر  (1)
 الذي يستخدم يف عملية حتليل البياناتادلنهج  (2)
 ادلعايشة (3)
 ادلعرفةنظرية  (4)

 :الصورة المدركةضبط  .25
 احلفظ (1)
 التصور (2)
 بني الشك واليقني كدليلني معروفنيجيمع  (3)
 الفقه (4)

 :صورة الشيء في العقلحصول  .26
 احلفظ (1)
 التصور (2)
 الفقه (3)
 االدراك (4)

 :المعارف عند التجريبيين علىتبنى  .27
 اخلوارق (1)
 احلسيةالظروف  (2)
 احلدسيةالظواهر  (3)
 احلسيةالظواهر  (4)
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 :في الفكر االنسانيمقالو  .28
 لوكجون  (1)
 كانت (2)
 جورجيا (3)
 ارسطو (4)

 :، والثاني ىو الكشف الصوفي  العقلياتجاىين األول ىو النظر عنده  .29
 عريب ابن  (1)
 القيمابن  (2)
 تيميةابن  (3)
 ديكارت (4)

 :بشكل دقيق وقاطع ىولمعرفة الصعب تحديد مذىبو في امن  .30
 طفيلابن  (1)
 تيميةابن  (2)
 عريب ابن  (3)
 ارسطو (4)

المؤلفات المستقلة للغزالي ، والذي تناول فيو ميزان المعرفة ، والرد على نظرية المعرفة عند الباطنية ، وقد من  .31
 :حاول الغزالي فيو استخراج ميزان المعرفة من القرآن الكريم

 البيئة (1)
 وادلعرفةالنظر  (2)
 من الظاللادلنقذ  (3)
 ادلستقيمالقسطاس  (4)

 :(فينا)جماعة من االفكار الفلسفية التي أخذ بها أعضاء مجموعة  .32
 التجريبية (1)
 الظاهراتية (2)
 ادلعرفةاسالمية  (3)
 ادلنطقية الوضعية  (4)

 :.............الوضعية المنطقية بــ اىتمت  .33
 بالرياضيات (1)
 بالرموز (2)
 باللغة (3)
 بالتجربة (4)

 :أعالم مذىب الشك المنهجيمن  .34
 هيوم ديفيد  (1)
 لوكجون  (2)
 ماركس (3)
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 سارثر (4)
تمحيص األسس الفلسفية التي تأسست عليها المعرفة الغربية من أوائل من اشتغلوا على من ............ يعتبر  .35

 :ومقارنتها باألسس اإلسالمية
 عمارةزلمد  (1)
 االدريسي (2)
 سيناءابن  (3)
 الفاروقي (4)

 : الخلق واحدة من وحدة  .36
 االساسية للمنهجية االسالميةادلبادئ  (1)
 العقلية االساسية للمنهجيةادلبادئ  (2)
 الفلسفية االساسية للمنهجيةادلبادئ  (3)
 ادلثالية االساسية للمنهجيةادلبادئ  (4)

 :العلمي ىو الشك  .37
 ادلطلقالشك  (1)
 السفسطائيالشك  (2)
 ادلنهجيالشك  (3)
 التطبيقيالشك  (4)

 :من حصل لو الشك ولم يكن من سبيل لدفعو سوى النظر ، يلزمو النظر.......... يقول  .38
 عريبابن  (1)
 تيميةابن  (2)
 الفارايب (3)
 سيناابن  (4)

 :بــ الموضوعيةالمثالية ترتبط  .39
 ادلسلمني (1)
 سارثر (2)
 لجهي (3)
 ماركس (4)

 :لديهم في ابحاثعند الفالسفة الغربيين مبثوثة  المعرفةنظرية كانت  .40
 الكيمياء (1)
 الوجود (2)
 االحياء (3)
 الفيزياء (4)
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 :في اصل المعرفة يعتبر شكاً الشك  .41
 للمعرفةنسبياً  (1)
 للوصول اىل ادلعرفةمهماً  (2)
 يف أساس ادلعرفةمطلقاً  (3)
 ومعرفيالنو يعتبر شك مطلق  فيو احتمال ان تكون االجابتين صحيحو معرفياً  (4)

 : ينسب الى" تعارض العقل والنقلدرء " .42
 لوكجون  (1)
 فولتري (2)
 تيميةابن  (3)
 القيمابن  (4)

 :....وىو طريق  البشرفريداً في طرق  طريقاً وعقل أو قلب وأضاف من حواس :القران طرق المعرفة ووسائلها ذكر  .43
 الوحي (1)
 االذلام (2)
 احلدس (3)
 شيء مما ذكرال  (4)

 :التقليدية المفارقة ىي المثالية  .44
 ومهياً لألشياءهناك وجوداً أن  (1)
 يف العقل هناك وجوداً خيالياً أن  (2)
 لألشياءواقعياً هناك وجوداً أن  (3)
 مثالياً يف العقل لألشياءهناك وجوداً أن  (4)

 : بمعلوم حتى تثبت بو مجهوالً  يعترفالمناظرة معهم قد منعها المحققون ؛ ألنها إفادة المعلوم بالمجهول ، والخصم ال  .45
 التجريبيون (1)
 ادلسلمون (2)
 االفالطونيون (3)
 السفسطائيون (4)

 :القرآن الكريم المعرفةيقسم  .46
  لست متأكد من االجابو   بواكتساوفطرية عقلية  (1)
 ونبوية واكتسابيةفطرية  (2)
 وتطبيقية واكتسابيةعقلية  (3)
 وفطرية واكتسابيةتطبيقية  (4)

 :العقل وتسديده تعطي جملة من القوانين التي من شأنها تقويمصناعة  .47
 ادلنهج  (1)
 ادلنطق (2)
 اجلدل (3)
 السفسطة (4)
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 :المنطق الرمزي يسمى  .48
 بالرياضي (1)
 بالتارخيي (2)
 بادليتافيزيقي (3)
 بالديين (4)

 :الجدليالمنهج المادي يرتبط  .49
 افالطون (1)
 ماركس (2)
 سقراط (3)
 الغزايل (4)

 :ىياالكسيولوجيا  .50
 وراء الطبيعةما  (1)
 ادلعرفة (2)
 القيم (3)
 الطبيعة (4)

 تمت بفضل اهلل
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق


