
 ( ادلعرفت وظريً ) االَىل احملاضرة
ااًا  مكانا احتلت النظرٌة وهذه ٌَّي  إنكثٌرون بل ، األخرى مباحثه فً الفٌلسوؾ عتاد بصفتها المعاصرة الؽربٌة الفلسفة فً  ول
  منظم علمً بحث  نها بالفلسفة  ُرٌد إذا الفلسفة هً المعرفة نظرٌة  ن ٌرون

  (فلسفه = المعرفه نظرٌه ٌعنً)

  (الدٌن عن التخلً صبؽه ) النظرٌة لهذه دراسته فً  خذ الؽربً الفكر و

  (للمعرفه مصدرا الوحً اعتبار عدم ) الفكر هذا دعا

 الجهل ٌعكس فهو ، ٌعرؾ عرؾ عن مصدر( 1

  ..باالجابه السؤال نقارن لؽه المعرفه*

 األنسان لدى تتكون التى الفكرٌه والتصورات واألحكام والمعتقدات والمفاهٌم المعانً من من مجموعه  نها تعرٌفها ٌمكن( 2
 به المحٌطه واألشٌاء الظواهر لفهم المتكرره لمحاوالته نتٌجه

  *اصطبلحا المعرفه*

  ذا ( نظرا الشً الً نظر )فٌقال ، والعقلٌه الحسٌه المعانً فً تستعمل فالكلمه وعلٌه وتأمل وفكر بصر بمعنى نظر من( 3
  العملً مقابل والنظري وضوحه لعدم التفكٌر مجال فً مازال  نه  ى ( النظر هذا فً : ) ٌقال كما بعٌنه وتأمله  بصره

  *لؽه النظرٌه*

 هو  صطبلحا النظر( 4

 *المعرفه تتطلب الذي الفكر هو*

 المشكبلت فً بحث هً  ى . وحدودها وقٌمتها ومصادرها وطبٌعتها األنسانٌه المعرفه مبادئ فً تبحث التً النظرٌه هً( 5
 والواقع الذهنً التصور بٌن التشابه درجه عن والبحث ، المعروؾ والموضوع العارفه الذات بٌن العبلقه عن الناشبه

 الخارجً

 *المعرفه نظرٌه مصطلح*

 والثوب األرض معالم ومنه ، واألشاره الدالله وهً( 6

 الثوب ع ٌأشر انو علم عندي صار االشاره من* العلم*

 تجمع التى المصادر من والعلم ، الطرٌق على به ٌستدل الذي( 7

 اوصل عشان *معلم *فٌه ٌكون الزم طرٌق بمسك انا لو ٌعنً* المعلم*

  *.به ماشعرت *، بخبرك به ماعلمت " قابل من( 8

  الشٌن حرؾ هنا الرابط - شعور عنده الزمخشً* الزمخشري*

  .المعرفه حق هو ، الجهل نقٌض والعلم ،* الشعور بمعنى *فٌكون قابل من( 9

 ههه معصبه وهً تقولها تخٌلوا - الجهل نقٌض العلم شعورها ومعنى المشاعر ام فٌروز* آبادي الفٌروز*

 بسٌط  و جزبا  دراك هو( 10

  *المعرفه* 

 مركب  و كلً  دراك( 11

 *العلم*

 للمعرفه كلً ادراك ادرك بالعلم اما بسٌطه اشٌاء اعرؾ بالمعرفه

 



 الحواس هً والمشاعر ودرى وقطن علم بمعنى( 12

  *اللؽه فً الشعور*

  .المعرفه كل  ساس وهو مباشرا  دراكا ، و فعاله آلحواله  و لذاته المرء  دراك( : 13

 النفس علماء عند الشعور تعرٌؾ انو اعرؾ المعرفه كل اساس كلمه من * النفس علماء عند الشعور*

  و حاضرا  و ، كلٌا  و جزبٌا  و ، مادٌا  و مجردا الشا  ذلك كان سواء العقل عند الشا صوره حصول على ماٌدل( : 14
 ؼاببا

 ؼابب او حاضر كان سواء بعقلً الشً ادرك انا* االدراك*

  .قلم بأنه ذلك على فنحكم الذهن فً مثبل القلم صوره كحصول العقل فً الشا صوره حصول وهو( 15

 انا بٌت شكل عن ٌسولؾ شخص لما زي بذهنً الصوره تجً التصور - االدراك و التصور بٌن افرق كٌؾ* التصور*
 الخ ... كلً جزبً ؼابب و حاضر كثٌره الشٌاء ٌكون االدراك اما بعقلً اتصوره ماشفته

 المدركه الصوره ضبط بأنه الجرجانً ٌعرؾ( 16

 ههه تضبٌط له ٌبً الوضع اصورها وكأنً بحفظها اللً الصفحه صوره اضبط الزم احفظ اجً لما* الحفظ*

 المحاوله فتلم  سترجاعها وحاول العقل عن زالت اذا المحفوظه الصوره( 17

 اتذكرها احاول انً البد لذهنً استرجعها بحاول حاجه اي* التذكر*

  (المخاطب لفظ من الشا تصور( ) 18

 *افهمه* انً البد شً اول عنها ٌتكلم اللً االشٌاء اتصور ابؽى و ٌتكلم و شخص قبالً ٌجلس لما* الفهم*

  .ٌعلمون بمعنً* ( ٌعقلون ) *كلمه كثٌرا القر ن  ستعمل وقد ، األشٌاء بصفات العلم وهو( 19

  *(العقل)* 

 الجهل من وماٌمنع والفقه العلم( 20

  -علمه و فقه من - حكٌم الشخص انو اعرؾ كٌؾ* الحكمه* 

  .فٌزٌقٌه المٌتا األمثله من وؼٌرها..؟ النفس وماحقٌقه ؟ الكون ما صل : مثل المطلق الوجود فً الحث وٌختص( 21

 بالسؤال موجوده واالجابه .. موجوده اشٌاء النفس و الكون (* األنطلوجٌا ) الوجود*

 وماقٌمتها حدودها وما ، المعرفه تلك وما دوات ، ما معرفه قٌام  مكانٌه فً بالبحث وتختص( 22

 ..بالسؤال موجوده االجابه (* األبستمولوجٌا ) المعرفه*

  .خاص بوجه الدقٌقه العلمٌه بالمعرفه تتعلق و شكاآلت بقضاٌا تهتم التى وهً( 23

 العلمٌه بالمعرفه ٌتعلق السؤال الن* العلوم بفلفسه ماٌسمى  و األبستمولوجٌا*

 والجمال والخبر الحق قٌم : القٌم فً بالبحث ٌهتم الذي وهو( 24

  ..بالسؤال موجوده االجابه (* لوجٌا األكسٌمو ) القٌم*

 

 

 

 

 



 

 ( ادلعرفً وظريً وشؤي ) الثاويً حملاضري
 

 ؟ ..فً مركزٌة مكانة ذات كانت منذ المعرفة  صبحت( 1

 مركزٌه مكانه لها حطو سهل مو شً الفلسفه النو* الفلسفة*

 ؟..هو بحق الٌونان الفبلسفة من المعرفة نظرٌة لب لمس من  ول كان( 2

 اللب ٌلمس من اول خلوه علٌه هللا مشاء بار النو منٌدس بار* بارمنٌدس*

 فً نظره وجهة عن* إنباروقلٌس « *عبر فقد ، األخر عن تختلؾ نظر وجهة عن منهم كل ٌُعبِّر بعده الفبلسفة ومض(» 3
 الشبٌه ٌدرك الشبٌه  ن

 ... سؤال

 ؟ ..هو الشبٌه ٌدرك الشبٌه  ن فً نظره وجهة عن عّبر

 شبٌه وهو إنباروقلٌس اسمه و الشبٌه ٌدرك الشبٌه انو وعبر بارمنٌدس بعد ذا جاء بار انو االول عن قلنا* إنباروقلٌس*
 فهمتو ٌارب ) اعبر ابؽى بعد انا ٌقول كنو روقلٌس انا ٌصٌر الباء حذفنا لو فالبداٌه اسمه من باالسم حتى ٌقلده لبارمنٌدس

 )

 هو السوفسطابٌٌن عصر فً المعرفة مشكلة وضع طرٌقة إلى عمٌقة نظرة النظر لنا ٌتٌح  ن الوجود فً بكتابه استطاع( 4
 ؟..

 الوجود هو اللً كتابه اسم من قرٌب اسمه * جورجٌا*

ٌّز من  ول وهو السوفسطابٌٌن حجج على بِرده كان( 5  . الحس وموضوع العقل موضوع بٌن فاصبل تمٌٌزا م

 سوفسطابٌٌن سقراط ، السٌن حرؾ* سقراط*

 إال علم فبل ثم ومن والسلوك، المعرفة وحدة علٌه تقوم  ن وٌنبؽً تبدل علٌه ٌأتً ال خالد آخر شًء متؽٌر شًء كلِّ (6
 ذاته فً دابما ٌظل الذي بالكلً

 لضخامه االبو افبلطون اخترنا و افبلطون ولد خالد انو نتخٌل و افبلطون نختار خالد كلمه بالسؤال شفنا اذا* افبلطون* 
 اسمه

 هذه خبلل من إلٌه نصل  ن ٌمكن ما ومدى اإلنسانٌة، المعرفة وسابل فً بالبحث شدٌدا انشؽاال انشؽل شؽؾ  دى( 7
 بحث ثم ومن الوسابل

 هه ساطور ابو هٌن مو النو *شدٌد انشؽال منشؽل و شؽؾ عنده و ساطور صاحب انو نتخٌل ممم* ارسطو*

 ؟ ..الوجود  بحاث فً لدٌهم مبثوثة المعرفة نظرٌة كانت( 8

 مبثوثه خلوها لهم بالنسبه مهمه مو المعرفه فنظرٌه ؼرب النهم* الؽربٌون*

 م 4691 عام فً وكان االنسانً الفهم فً كتب مقاله  ول( 9

 ٌكتب ٌحب و المقاالت ٌحب فهو كتاب ٌعنً بوك لجون جون اسم نؽٌر* لوك جون*

 ؟ ..هو الواقعٌة الحسٌة المدرسة رابد( 10

- السٌن حرؾ - فرانسٌس نختار حسٌه كلمه من* بٌكون فرانسٌس*

 ؟ ..هو المعرفة بفطرٌة ٌقول الذي المثالٌة، العقلٌة المدرسة رابد( 11

 ^_^ الدجاجه عكس مثالً و عقبلنً الدٌك* فدٌكارت*

 



د *جاء( *12  . هو بالوجود وعبلقتها وحدودها المعرفة طبٌعة فحدَّي

 طبٌعٌه االشٌاء كل كانت جاء لما هو* كانت*

 ؟ ..الوجود بحث عن المعرفة بحث ففصل فرٌٌر محاولة جاءت( 13

* عشر التاسع القرن فً*

 ؟..فً مؤلفاتهم خبلل من ومسابلها المعرفة مجال فً السابقٌن المسلمٌن علماء ساهم( 14

 مسلمٌن النهم* والمنطق والفقه الدٌن  صول علوم*

 ؟..المعرفة نظرٌة فً تصورهم فً ؤلفات م المسلمٌن العلماء  فرد( 15

).* والمعرفة النظر (المؽنً كتابة فً  فرد عبدالجبار القاضً. 1*

* و قسامه العلم فً بباب التمهٌد لكتابة قدم الباقبلنً اإلمام. 2*

* والوحً العقل المعرفة مصدري بٌن العبلقة فٌه وبحث) والنقل العقل تعارض درء (كتاب صنؾ تٌمٌه ابن اإلسبلم شٌخ. 3*

 العلماء افراد هم وشٌخ إمام و قاضً عندنا ٌعنً

 ؟ ..هو *ورسومها *االشٌاء حدود فً رسالة ومنها مؤلفاته فً والمعرفة العلم ضبط حاول( 16

 سحاق بن ٌعقوب الكندي

 ؟ ..هو) البرهان (كتاب فً وتقسٌماته وحده العلم عن تحدث الذي( 17

 كاتب رسام انو وؼٌر * الفارابً نصر ابو* 

 ؟ ..هو) والتنبٌهات رات االشا (كتابه فً والٌقٌن والعلم اإلدراك تناول الذي( 18

 * سٌنا ابن*

 ؟..كانت األقدمٌن الفبلسفة عند  نها المعرفة نظرٌة نشأة( 19

 الؽربٌون عند الحكاٌه نفس* والقٌم الوجود  بحاث ثناٌا فً متفرقة مبثوثة*

 عند متضمنة كانت واحد كتاب فً تكن لم متفرقة مبثوثة كانت األقدمٌن الفبلسفة عند  نها المعرفة نظرٌة نشأة( 20
 ؟ ..فً*  فبلطون*

 طول ع خالد ٌجادل و الجدال ٌحب فهو خالد ابو عنه قلنا افبلطون مو* الجدل*

 عند متضمنة كانت واحد كتاب فً تكن لم متفرقة مبثوثة كانت األقدمٌن الفبلسفة عند  نها المعرفة نظرٌة نشأة( 21
 ؟ ..فً * رسطو*

 بٌعه*طـ ،*و*طـ*ارسـ* الطبٌعه ماوراء بحث*

 ؟ ..فً إال الؽربٌٌن الفبلسفة عن إفرادها ٌبد  لم المعرفة نظرٌة( 22

 كتب صاحب النو اال معاه ومابدت بوك جون سمٌناه* لوك جون مع عشر السابع القرن* 

 ؟ ..المعرفة نظرٌة موضوعات مباحث ماهً( 23

 المعروؾ والشًء العارفة الذات بٌن العبلقة طبٌعة بٌان على  بحاثها وتقوم المعرفة طبٌعة. 1

 الحقابق جمٌع إلى ٌصل  ن اإلنسان ٌستطٌع المعرفةوهل تحصٌل على اإلنسان قدرة مدى فً وٌبحث المعرفة إمكان. 2
 وصحة إدراكه صدق إلى وٌطمبن

 والكشؾ كاإللهام  خرى وطرق األدٌان  صحاب عند الوحً وطرٌق ببعض، وعبلقتهما والعقل الحواس المعرفة مصادر. 3
 .والحدس

 



 

   اهلل بؤذن سٍلً (ادلعرفت وظريً َ القرآن) الثالثت  احملاضرة

 نظرٌة هو العلماء من وؼٌرهم والمتكلمٌن الفبلسفه خبلل من المعرفه نظرٌة حول االسبلمً التراث قدمه ما هل( 1

 ؟ الكرٌم القران فً هً التً المعرفه

 المعرفة لنظرٌة الصافٌة الدقٌقة القرآنٌة النظرة تمثل  ن ٌمكن والتفصٌبلت اللمحات تلك  ن ندعً  ن نستطٌع ال*

  ...االجابه و للسؤال بتمعن قرآءه* القرآن فً

 ؟ ..هً الوحٌدة وركٌزتها القرآنٌة النظرة  ن( 2

 *نفسه القرآن*

 ؟ ..هو الوحً نصوص وبٌن االسبلمً الفكر وبٌن االؼرٌقٌة الفلسفة بٌن ٌوفق ان حاول( 3

 ارسطو اال و جون موش مسلم عالم اسم اسمه من * سٌنا ابن*

 طابفة لتفسٌر المبادئ من نسق تكوٌن ؼرضها معٌن منهج وفق والمتسلسلة العقل من النابعة االفكار مجموعة( 4

 ؟ ..هً الكونٌة الظواهر من

 ههه راسً من اتفلسؾ مو معٌن منهج عندي ٌكون البد اتفلسؾ اجً لما * الفلسفه تعرٌؾ*

 هً الثالث الربٌسٌة المعرفة طرق بٌن القرآن جمع( 5

 العقل*

 الحس* 

 الوحً*

 ؟ ..هً القرآن فً المعرفة نظرٌة( 6

 واالنفس االفاق فً سبحانه هللا آٌات على بصٌرته فتح و للبحث االنسان لدفع كافٌة ضوبٌة منارات*

 ؟ ..للمسلمون جعلها وتعالى سبحانة هللا المعرفة( 8

 البشرٌة لقٌادة  ساسا*

 لبلنسان هللا سخره مما الكون فً مما واالنتفاع الهداٌه  مانة محل*

 االرض فً الخبلفه بدور القٌام*

 ؟ ..الكرٌم القرآن فً المعرفة إلى ننظر كٌؾ( 9

 منهجه وننهج .  فكارنا نحاكم إلٌه إنما ، البشر بأفكار علٌه نحكم وال مقرراتنا نأخذ*

 واالرتكاز المنطلق نقطة فهو القرآنً التصور من ننطلق*

 سابقة مقررات ببل إلٌه ندخل*

 ؟ ..وتعالى تبارك *هللا معرفة *شًء كل قبل و الحٌاة فً االنسانً للدور  ساس هً( -10

 *المعرفه*



 ( .. ادلعرفـً مصـــآدر ) الرابعً احملاضري

 للمعرفة واألساسً األول المصدر هو .........  ن إلى ذهب من فمنهم مذاهب على ذلك فً الفبلسفة اختلؾ وقد( 1

 *( العقلٌون *هم وهؤالء)

* العقل*

 واألساسً األول المصدر هً ...........  ن إلى ذهب من ومنهم: مذاهب على ذلك فً الفبلسفة اختلؾ وقد( 2

*( التجرٌبٌون *هم وهؤالء )للمعرفة

 * الحسٌه التجربه* 

 واألساسً األول المصدر هو ............ ن على ذهب من ومنهم: مذاهب على ذلك فً الفبلسفة اختلؾ وقد( 3

 . الوحً وبٌن بٌنها جمع من ومنهم*(الحدسٌون *هم وهؤالء)للمعرفة

* واإللهام الحدس*

 قضاٌا من جدٌدة قضاٌا استنباط خبلل من سواه شً  ي عن المعرفة لتحصٌل العقل فٌها ٌستؽنً التً هً( 4

 الخارجً الوجود عن النظر بقطع معلومة، سابقة

 العقل كلمه ع تحتوي االجابه و السؤال* العقلٌٌن عند للمعرفة العقل مصدرٌة*

 ان بد ال مبادبه  ن وتصوروا جمٌعا، الناس بٌن مشتركة فطرٌة قوة ..............  ن على العقلٌون اتفق وقد( 5

 تجربة كل على سابقة و ولٌة االشٌاء، جمٌع على صادقة وضرورٌة االذهان، جمٌع بٌن ومشتركة كلٌة تكون

 فٌها فكروا* العقل*

 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن

 استذكار عملٌة االدراك بأن القابلة النظرٌة وهً االستذكار، نظرٌة صاحب العقلٌٌن الفبلسفة اشهر من( -6

 . السابقة للمعلومات

 ههه وهجد عقبلنً فٌلسوؾ اشهر صار ابشركم الجدال وٌحب خالد ابو افبلطون انو قلنا مو*  فبلطون*

 المنهج واستخدامهم بالرٌاضٌات اهتمامهم فً ..........العالم طرٌق على العقلً المذهب فبلسفة سار وقد( - 7

 الرٌاضً

 نهجه ع ٌنهجون صاروا الفبلسفه كل و* افبلطون*

 هو المعرفة فً االستداللً المنهج صاحب( 8

 االستداللً و ارسطو بٌن مشترك السٌن حرؾ* ارسطو*

 المنهجً الشك وتبنى ،(البشر بٌن قسمة اعدل هو العقل إن )قال الذي ....... العالم جاء الحدٌث العصر وفً( -9

 للمعرفة، منهجا

 لدٌك اسمه اختصرنا - الثانٌه بالمحاضره الدجاجه من اعقل كان لما تتذكرون* دٌكارت*

 

 للحقٌقة معٌارا العقلً والوضوح ،*الرٌاضً المنهج* استخدام فً دٌكارت طرٌق واصل الذي( 10

 الرٌاضً المنهج تشوفون من رٌاضً العب اسم انو تخٌلوا* اسبٌنوزا*



  ن إلى وذهب ،*الخالص *العقلً بواسطةاآلستدآلل معرفتها ٌمكن الصادقة القضاٌا جمٌع  ن ٌرى الذي( 11

  ذهاننا فً  صبل تكون  فكارنا

 معاكم تسلك هللا شاء ان عاد ٌبل هههه * خالص *صافً لبن ،، لبن االسم انو تخٌلوا* لٌبنٌتز*

 هو ما تجربة، كل على سابق  ولً *هو ما بٌن المعرفة فً ٌمٌز كان إذ العقبلنٌٌن، من النقدي المذهب صاحب( 12

 المعرفة اكتساب فً األساس هً التجربة على السابقة األولٌة فالصورة* بالتجربة، مكتسب بعدي

 ( بعدي كانت ثم اولً كانت ) فٌقول مكتسب بعدي و سابق اولً عنده فا ٌنتقد ٌحب ذا هالكانت* كانت*

 األولٌه العقلٌه المعلومات هو للعلم األساسً الحجر هو( 13

 اساسً فبٌكون عنه نتكلم اول من النو* العقل*

 التً العقلٌة الفلسفة نقٌض المعنى بهذا* والتجربة *العقل، ولٌس المعرفة مصدر الخبرة إن ٌقول مذهب هو( 14

 معرفة لذلك وتسمى الخبرة، عن بمعزل العقل وٌنشبها الحواس بها تزودنا  ن ٌمكن ال  فكارا هناك  ن تفترض

 . قبلٌة  و فطرٌة

* التجرٌبً المذهب*

 ؟.والظاهراتٌة المنطقٌة الوضعٌة فً تجسدت ثم ............. العالم ٌد على* التجربة *وبرزت( 15

 جون و تجربه * لوك جون*

( معرفٌة مبادئ بوصفها  ولٌة معارؾ وجود تنفً التً الفلسفٌة المذاهب لكل النوعً االسم هً( )16

 تعرؾ ال قبل تجرب تبً ٌعنً المعارؾ تنفً التجربه* الحسٌه  و التجربٌه*

 اإلنسانٌة، المعارؾ لجمٌع األول المصدر هً *التجربة * ن  ساس على المعرفة فً .................. وٌقوم( 17

 المعرفة؟  بواب هً وحدها الحواس و ن

* التجرٌبً المذهب*

 ؟ ..............على التجرٌبٌٌن عند المعارؾ تبنى( 18

 باالحساس تكون تجربتهم * الحسٌه المظاهر*

 ........... الطرٌقه على التجرٌبً المذهب ٌعتمد( 19

 مهممم هالسؤال احس* والتفكٌر االستدالل فً االستقرابٌة الطرٌقة*

 ( األنسانً التفكٌر فً مقاله )كتابه فً حاول الذي التجرٌبٌٌن الفبلسفة اشهر ومن( 20

 افبلطون هو العقلٌٌن الفبلسفه اشهر لكن ، تجربه و جون قلنا* لوك جون*

 الؽربٌة( الفلسفه فً *التجرٌبً *األتجاه طبق )من  ول وهو الحس على واألفكار التصورات جمٌع ٌرى( 21

 التجربة على سابقة العقل، فً اولٌة االنسانٌة المعرفة تكون  ن وإنكاره العقلً، االتجاه مبادئ ألهم رفضه واعلن

* لوك جون*

 خبلل من األشٌاء من لنا ٌظهر بما إال ٌعترؾ ولم* الخارجً، *العالم ذاتها هً  فكارنا بان ٌرى كان الذي( 22

 . لها الحسً إدراكنا

 ( كراج = الباٌكه ) الخارجً الباب مع *الباٌكه* ربطت ، الخارجً العالم و *باركلً* *باركلً جورج*



  نكر وقد حسٌة،  صول ذات هً العقلٌة المعارؾ حتى حسٌة، * صول *ذات هً *المعارؾ* كل ان اعتبر الذي( 23

 بها المتعلقه بالقضاٌا المتعلقة بالقضاٌا احساسنا حال فً حقٌقٌا ٌكون وجودها  ن واعتبر المٌتافٌزٌقا،

 و االصول و المعارؾ عزمنا احنا ؾ اصول و معارؾ فٌه السؤال شفنا لو حلو بٌت ٌعنً هوم* هوم دٌفٌد* 

 ههههه ترى جدٌده االصول بالبٌت القراٌب

 العقلً* الحدس *إلى تستند المعرفة  ن تقرر التً المذاهب على إطبلقها( 24

* الحدسً المذهب*

 إدراكا ولٌس مباشر، *حدسً *إدراك هو المادٌة الحقابق وجود إدراك  ن تقرر التً المذاهب على إطبلقها( -25

 نظرٌا

 * الحدسً المذهب*

 وإدراك الحقٌقة فهم من تمكنه مستقلة *ملكة *لدٌه االنسان إن )األدراك هذا من وصؾ فً ...... العالم ٌقول( 26

( مباشرة حدسٌة هً وإنما عقلٌة وال حسٌة لٌست الملكة وهذه مباشرة، الواقع

 بروور ٌدلعونها و ملكه عندها ابرار* بروور*

 ؟ (البدٌهٌه الحقابق على المباشر* العقلً *األطبلع: ) هو ............العالم عند الحدس( 27

 هههههه عقبلنً هالدٌك كعاده* دٌكارت*

 ( مفرده* جزبٌه *حقٌقة هو حٌث من بالذهن، حاضر معنى على المباشر االطبلع )هو .......عند الحدس( 28

 جزبً عنده الحدس ٌكون ؾ دٌكارت من اصؽر اسمه النو* كانت*

 الذي وهو المجرده والعبلقات بالوقابع الؽرٌزي التنبؤ  و المؤكد، *السرٌع *الحكم .......... )عند الحدس( 29

 ؟(.الخفٌة العبلقات عن لنا ٌكشؾ

 هرن له ٌضرب الثانً و مسرع واحد ٌعنً بالهرن السرٌع فنربط ، بوري ، هرن انو نتخٌل* هنري*

 النزعة على فعل كرد فلسفته تأتً الذي ............. الفرنسً الفٌلسوؾ الحدسً المذهب ٌمثل من و فضل( 30

 ؟ العلمً واالتجاه المادٌة

 فرنسٌه شركه وانها لبلطفال بجونسون برجسون كلمه نربط* برجسون، هنري*

 ؟ *الصوفً* للكشؾ  قرب وهو .للواقع الحقٌقً المعرفة مصدر هو الحدس ..............العالم جعل قد( 31

 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن جونسون من مرطب حاط و صوؾ مبلبس البس انك تخٌل* برجوسون*

 تبنوا قد المسلمٌن *متصوفة* فإن الؽربٌة الفلسفة فً للواقع الحقٌقٌة للمعرفة مصدرا وجعله الحدس تبنى( 32

 ؟ هو للحدس تبنٌهم فً الؽرب فبلسفة بذلك وسبقوا للمعرفة مصدرا اإللهام

 جونسون كرٌم و صوؾ مبلبس الحكاٌه نفس* برجوسون*

 

 ملكه توجد برمتها المعرفه لنا ٌقدم  نه  نصاره توّهم الذي العقل إلى باإلضافة  نه إلى .......... العالم ذهب( 33

 ؟ Intution .الحدس سماها الوجدانٌه التجربه قبٌل من وهب ، للمعرفه  خرى

 جونسون نختار و Intution فرنسً ذا المصطلح تخٌلوا فرنسٌه شركه جونسون انو قلنا مو* برجوسون*



 المختلفة والروابح الضوء إدراك مثل اإلنسانٌة، *الحواس *طرٌق عن المباشر اإلدراك هو( 34

 *الحسً الـحـدس*

 المشاهدة مجرد من المرٌض لداء الطبٌب إدراك مثل المستمرة، الممارسة طرٌق عن الناشا المباشر اإلدراك( 35

 شً كل مجرب ؾ المرضى مع طوٌل باع له النو* التجرٌبً الحدس*

 إدراك مثل علٌها، عملٌة تجارب إجراء ٌمكن ال التً المجردة العقلٌة للمعانً -براهٌن دون –المباشر األدراك( 36

 والمكان الزمان

 الزمان و المكان ادرك بالعقل * العقلً الحدس*

ا ٌحدث( 37  التجارب طول بعد العالم ذهن على تطر  لمحة نتٌجة تكون  ن العلمٌة االكتشافات فً  حٌانًا

 بالشً اتنبأ لمحه من* التنبؤي الحدس*

 تعتمد الفكر صحة  ن مؤداه مبد  على جمٌعها ترتكز والتً ما، حد إلى المتباٌنة الفلسفات من مجموعة على( 38

 اسم استخدم من  ول هو بٌرس ساندرز *تشارلز* الفٌلسوؾ وكان ، ناجحه عملٌه نتابج من الٌه ٌؤدي ما على

 الفلسفة هذه وصاغ البراؼماتٌة

 و تشارجر السٌاره السم بالسؤال تشارلز الفٌلسوؾ اسم ؼٌرت ، بالتشارجر مسمار ، برؼً* البراؼماتٌة الفلسفة*

 لبرؼً البراؼماتٌه الفلسفه اسم

  ......وهً السفسطة مظهر الذرابعٌة تتخذ الصورة هذه ظل وفً حقٌقة، الناجحة الكذبة فتكون ،( 39

 الشخصٌه منفعتً عشان ناجحه كذبه اكذب* الشخصٌة المنفعة بمعنى النجاح*-

 المعنى وبهذا ،*عملٌة *تطبٌقات حقق إذا نظرٌة  و قانون بحقٌقة فنقر الطبٌعة، قوانٌن مع ٌتوافق الذي( 40

 ؟ ............النجاح وهً العقبلنٌة من البراؼماتٌة تقترب

 *والعلمً العملً التطبٌق بمعنى النجاح*

 هو فٌما ٌقوم الحق ”ٌقول* األمرٌكً الفٌلسوؾ* العالم البراؼماتً المذهب صٌت  ذاعوا الذٌن الفبلسفة ومن( 41

 نهاٌة فً مفٌد طرٌقة، بأٌة مفٌد:  نه بمفٌد و قصد للسلوك، نافع هو فٌما ٌقوم العدل  ن كما للفكر،( نافع )مفٌد

 إلى بالنسبة الدرجة وبنفس بالضرورة كذلك ٌكون لن اآلن المقصودة للتجربة مفٌد هو ما ألن المجموع، فً األمر

 .الحقة تجارب

 امرٌكٌه شركه الجمس* جٌمس ولٌم*

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( َمضمُوــٍآ ادلعرفت جٌُر ادلعرفت إمكان )اخلامست احملاضرة

 
 إمكان مسألة فً البحث بد  من  ول وكان. قدٌما البشري الفكر فً مطروحه تكن لم المعرفة إمكان مسألة إن 

  *الشكاك او بالسفسطابٌٌن *عرفوا الذٌن وتحدٌدا* الٌونان *الفبلفسه هم المعرفة

  ..هم المعرفة إمكان مسألة فً البحث بد  من  ول( - 1

 .*الشكاك  و بالسفسطابٌٌن وتحدٌدآ الٌونان الفبلسفه*

  ..هو الشكاكٌنه بإمام لقب و الشكً المذهب صاحب( 2

 اصفر مره احمر مره بلونه ٌشك ٌوم وكل لون اسم انو نتخٌل* بٌرون*

 ؟ ..والحقابق *العلم *إثبات وفً* العلم، *فً كتبهم مداخل جعلوا وقد المعرفة إمكانٌة فً بحثوا( 3

 العلم اهل النهم مسلمٌن* المسلمٌن فبلسفة*

 ؟ ..الٌونانً اللفظ معنى ٌطابق ما وهو والتفحص إالمعان بؽرض حكم إصدار فً *التردد *هو اللؽة فً( - 4

 شك انو نعرؾ تردد كلمه من*الشك*

 ؟ الشك منهج ظهر لماذا( 5

 جمٌع إنكار على بهم انتهت جذري وارتٌاب فكرٌة لبلبلة سببا كان الفلسفٌة الٌونانً الفكر فً االراء تضارب*
 *والبدٌهٌات المحسوسات وإنكار لبلنسان، الفكرٌة الركابز

  ..من ٌدٌه على المطلق الشك ظهر( 6

 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن الوانه من اال الشك سالفه ماطلعت لون ابو صدٌقنا* فٌرون او بٌرون*

  ..شًء كل فً وشكوا مطلقة حقٌقة وجود امتناع ور وا للحقابق ثابت مقٌاس وجود و نكروا جاء( 7

 *السوفساطبون*

 :الٌونانً الفٌلسوؾ إلى التارٌخٌة جذوره فً الشك هذا ٌرجع( -8

 السوفساطبون من اسمه قرٌب* سقراط*

 ،،:التفكٌر فً كمنهج الشك ضرورة على تأكٌدا الفبلسفة  كثر هو( - 9

 الشك ضروره ع ٌأكد الفبلسفه اكثر فصار عاقل الدٌك انو قلنا النو* دٌكارت*

 ؟ ..النظر هو المكلؾ على *واجب*  ول  ن ٌرى( 10

 جوٌنً و واجب* المعتزله وراي الجوٌنً االمام*

  ....الى السفسطه تحولت( 11

 *الجدل و بالبحث *تؤمن الطابفه هذه كانت و * العلم و بالفكر عبث*

 وتصوراتهم وجودهم بٌن تناقضا فعاشوا

 

  -المدرسة هذه ر ي فً - المعرفة ألن ذلك( 12

  *الحسً اإلدراك ع تتأسس*



 

  -مطلقا -مذهبٌا شكا شكهم كان ولذلك( 13

 *ذاته فً ؼاٌه الشك ان اساس ع ٌقوم ان بمعنى*

 الٌقٌن بلوغ وهً  خر ؼاٌة إلى خبلله من لٌتوصل وسٌلة الشك ٌعتبر بل ، ذاته فً ؼاٌة الشك ٌعتبر ال الذي( 14

 الٌقٌن نبلػ عشان نجرب* التجرٌبً الشك*

 الطرٌق عن بحثا الشك طرٌق سلك( 15

 الطرٌق عن ٌبحث هنا الؽزال* الؽزالً حامد ابو* 

 العلمً بالشك سماه الذي المنهجً الشك فبلسفة من التجرٌبً الفٌلسوؾ وٌعتبر( 16

 العلم و المنهج و التجربه فٌه اللً البٌت وهو هوم نختار علمً و منهجً و تجرٌبً شفنا اذا* هوم دٌفٌد*

 المنهجً الشك اساس واضعً ٌعبران( 17

 فٌه وشاكٌن منهج لهم حطوا الؽزال و الدٌك* الؽزالً و* دٌكارت*

 الشك مجاالت( 18

 *منهجً *و * مطلق*

 المعرفه اصل فً شك النو بالمعرفـــً ٌسمى المطلق

 بالعلمـً ٌسمى المنهج و

 المطلق الشك مجاالت( 19

 وجودها فً شك وهو ، المعرفة ع موضو هً التً الحقٌقه فً الشك

  (وجدت ان ) الحقٌقه معرفه إمكان فً الشك

 تداولها او المعرفه إببلغ إمكان فً الشك

  :المعرفة ٌقٌنٌة ٌرى الذي الفرٌق( 20

 منها قرٌبه االعتقادٌون نختار ٌقٌنٌه كلمه من* الدعمابٌون  و االعتقادٌون*

  :والعقلٌة الحسٌة قدراته مع *متناسبة معرفة* على ٌصل  ن االنسان بإمكان  نه ٌرى الذي الفرٌق( 21

 *النسبٌون*

 حتى بمعلوم ٌعترؾ ال والخصم بالمجهول، المعلوم إفادة ألنها المحققون؛ منعها قد معهم المناظرة )بأن القابل( 22
 (مجهوالًا  به تثبت

 مجهول كلمه من* االٌجً*

  *:والحواس *بالعقل الوثوق وعدم المعرفة، إمكان عدم عن فٌه تحدث كتابا .......وضع( 23

 حوااس كلمه من* جورجٌاس*

 بالحقٌقة تعرٌفنا قدرة لها لٌس والعقلٌة الحسٌة المعرفة  ن وترى األشٌاء، طبٌعة معرفة إمكان تنكر مدرسة( 24
  :إلٌها وإٌصالنا

 بالمررره شً كل ٌنكر المطلق * المطلق الشك*

 



 ٌقٌنٌة معرفة إلى تقود ال خادعة والحواس الحسً اإلدراك على تتأسس ...... المدرسة هذه ر ي فً المعرفة( 25

 خادعه الحواس انو ٌشوؾ ٌنكر انو ؼٌر و* المطلق الشك*

 علٌه ٌنطبق  ن  ولى ٌكون ثمّ  ومن مباشرة ؼٌر حسٌة فمعرفته الحس على ٌتأسس ....... عند العقلً النظر( 26
 المعرفة ٌقٌنٌة عدم حٌث من الحس على ٌنطبق ما

 حساااسٌن الفٌرونٌٌن* الفٌرونٌٌن*

 للتعمٌم قابلٌتها من والتأكد األفكار فحص فً كمنهج الشك على ٌقوم  ن ٌجب المنطقً الٌقٌن  ن ر ى( 27

 ٌفححص ٌحب الشً ع الٌعمم قبل ساطور ابو* ارسطو*

 بسقراط تأثرا منهجٌا استخداما الشك المشابٌة ومدرسته ...... استخدم( 28

 سقراط بخوٌه متأثره* ارسطو*

 عند اإلسبلمٌة المعرفة حقل فً المنهجً الشك عرؾ( 29

 *المعتزله*

 الشك مع إال عندهم النظر ٌصح ال إذ العلم، إلى المؤدي النظر لصحة ضرورٌة كمقدمة الشك ٌشترطون كانوا( 30

 *المعتزله* 

  :مطلقة ولٌست الذاتٌة الشوابب من خالصة لٌست  نها بمعنى .......... المعرفة( 31

 *النسبٌه*

 األحكام إصدار عن فٌمتنعون الحٌرة فً ٌقعون الذٌن ....... الشك  صحاب( 32

 *المطلق*

 الٌقٌن إلى سبٌبلًا  الشك من اتخذوا قد ....... الشك  صحاب إن( 33

 *المنهجً*

 لتهٌبة التأكٌد وعدم للمؽالطة عرضة تكون قد سابقة معلومات من فٌه مما العقل إفراغ هدفها اختٌارٌة عملٌة( 34
  :المألوفة واألخطاء الشابعة بالمفاهٌم متأثرة ؼٌر موضوعٌة دراسة األمور لدراسة العقل

 *الشك*

 الشك موقؾ الفبلسفة ٌوقؾ مما *المعرفة طبٌعة *تكٌٌؾ فً المذاهب تباٌن مصدره النسبً الشك مجاالت من( 35
 التباٌن هذا تجاه

 *المعرفه طبٌعه فً الشك*

 الشك مصادر من( 36

 بالحواس الشك*

 بالعقل الشك*

 اإلشراق و بالحدس الشك*

 الؽزالً و دٌكارت من كل عاشه الذي الشك( 37

 *الٌقٌن إلى طرٌق الشك*

 



 المعرفة إلى السبٌل هو ...... ٌرى اإلٌجً اإلمام( 38

 النظر*

 اإللهام*

 والتعلٌم التصفٌة*

 

 الشك فً وقع لمن المعرفة إلى الوحٌد السبٌل هو ..... ٌرى اإلٌجً اإلمام( 39

 *النظر*

 معرفة  و نظر لكل سبقه ٌلزم ال طاربة حالة العموم على( ....... 40

 *الشك*

 النظر سوى لدفعه سبٌل من ٌكن ولم الشك له حصل من ثم هللا، معرفة فً  ساسٌاًا   ثراًا  للفطرة  ن ٌرى( 41

 *تٌمٌه ابن*

 الشك فً وقع لمن المعرفة إلى الوحٌد السبٌل هو الشك بأن اإلٌجً اإلمام ٌوافق( 42

 *تٌمه ابن*

 النظر عبلجه عارضاًا   مراًا  الشك ٌرى( 43

  *تٌمٌه ابن و الجبار عبد القاضً*

 الخلق جمهور نفوس فً ٌثٌره قد وما طرقه، لصعوبة للعامة النظر إتاحة عواقب من .............حذر( 44

 *تٌمٌه ابن*

 من ومجاالته صوره تتعدد الشك( 45

 كلًّ*

 جزبً* 

 نسبً و مطلق*

 درجة إلى قمته فً الشك ٌصل( 46

 *الموضوعٌة الحقابق إنكار*

 ٌكون الشك منازل  دنى( 47

 * دواتها من  داة  و المعرفة تحصٌل وسابل من وسٌلة فً شكاًا *

 طرٌق عن اإلسبلم مفكري إلى المطلق الشك صورة وصلت( 48

 *الترجمه حركه*

 للموجودات اإلسبلمً التصور( 49

 *المدرك الذات نطاق خارج لؤلشٌاء مستقبلًا  وجوداًا  القرآن إلى استنادا ٌقرر*

 إلى المعرفً الشك  مر بهم وصل األوابل الشكاك( 50

 *األشٌاء ذوات طبٌعة إدراك وإمكان واألشٌاء نفسه الوجود إنكار*



 إلى لؤلشٌاء الٌونانً التقسٌم( 51

 (*الطبٌعة وراء ما  و ورابٌة ما )مٌتافٌزٌقٌة و( طبٌعٌة )فٌزٌقٌة*

 لؤلشٌاء اإلسبلمً التقسٌم( 52

 *الشهاده و الؽٌب عالم*

 والتجربة بالحس اإلنسان إلدراك الخاضع الطبٌعة عالم مفهوم ٌشبه( 53

  *الشهاده و الؽٌب عالم*

 القاطع الخبر هً( ....... 54

 *الشهاده*

 ورسوله هللا من بإخبار وإنما بحسه ٌدركه ولم اإلنسـان عن ؼاب ما وهو ورابً، الما العالم مفهوم ٌشبه( 55

 *الؽٌب عالم*

 هللا اختصاص بٌــان فً وردت وجمٌعها مواضع عشرة فً هللا كتاب فً تجاوراًا  وردا المعنى تقابل ........لفظ( 56
 المطلق بالعلم تعالى

  *الشهاده و الؽٌب*

ةَم  ٌُْؤتًِ( )57 نْ  اْلِحْكمَم اءُ  مَم نْ  ٌَمشَم مَم ةَم  ٌُْؤتَم  وَم ًَم  فَمقَمدْ  اْلِحْكمَم راًا   ُوتِ ٌْ ثٌِراًا  خَم  بـ المفسرون فسرها قد الحكمة( كَم

  *به العمل و الحق إصابه* 

 تعالى ٌقول الظن مع وتناقضه الٌقٌن شأن فً وردت التً القرآنٌة اآلٌات من( 58

 (*بمستٌقنٌن نحن وما ظنا إال نظن إن الساعة ما ندري ما قلتم فٌها رٌب ال والساعة حق هللا وعد إن قٌل وإذا*)

 تعالى قوله فً واحدة آٌة حوتها بلٌؽة مقابلة فً والظن والعلم والٌقٌن، الشك بٌن العبلقة القرآن  بان( 59

 فٌه اختلفوا الذٌن وإن لهم شبه ولكن صلبوه وما قتلوه وما هللا رسول مرٌم ابن عٌسى المسٌح قتلنا إنا وقولهم*)
 (*حكٌما عزٌزا هللا وكان إلٌه هللا رفعه بل ٌقٌنا قتلوه وما الظن اتباع إال علم من به لهم ما منه شك لفً

 المعرفة إمكان فً النسبً المذهب دعاة اشهر من ........ ٌعتبر( 60

 مشهور انو تحس اسمه من* اٌنشتاٌن*

 بالدوؼمابٌة ٌقصد( 61

 *الٌقٌنٌه*

 بــ الترجمة اختبلؾ حسب على التٌقن ٌسمى( 62

 االعتقادي*

 الٌقٌنً*

 القطعً*

 إلى التٌقن مذهب  صحاب انقسم( 63

 *تجرٌبٌون و عقلٌون*

 

 



 

 ( ادلعرفت طبيعت ) السادست احملاضرة
 

 هً  قسام ثبلثه الى المعرفه طبٌعه مسأله فً والباحثون الفبلسفه قسم( 1

 المثالً المذهب*

 الواقعً المذهب

 ( البراؼماتً )العملً المذهب

 الى المثالٌه  صول ترجع( 2

 لعرض نقرتٌن بعد مثالً صار ابشركم عقبلنً وصار ركد باالخٌر و ٌجادل اللً خالد ابو هو اللً* افبلطون*
 مستقلة صفحة فً الصورة

 الواقعً والعالم ، والثابته المستقله الحقٌقٌه األفكار فٌه توجد الذي الحقٌقً العالم : عالمٌن بوجود  عتقد الذى( 3
 الحقٌقً للعالم ظل هو

 هههه خالد لولده عالم و لحاله له عالم* افبلطون*

  همها من شتى صور فً المثالً المذهب ظهر( 4

 ( المفارقه )التقلٌدٌه المثالٌه*

 الذاتٌه المثالٌه

 النقدٌه المثالٌه

 ( المطلقه )الموضوعٌه المثالٌه

 بــــ مرتبطه ( المفارقه ) التقلٌدٌه المثالٌه( 5

* افبلطون*

 تقدمها التى الظواهر فً آلتوجد للشً الحقه طبٌعه و ن . الواقعٌه لؤلشٌاء مثالٌا وجودا هناك  ن وتعنً( 6
 بالمظهر وتتعلق بالتؽٌر وتتصؾ الحواس طرٌق عن اال معرفتها آلٌمكن وبذلك المثال توجدفً بل ، الحواس

 (* المفارقه ) التقلٌدٌه المثالٌه*

 . بالحقٌقه وترتبط بالثبات وتتمٌز *العقل : * طرٌق عن الٌنا وتأتً للماده المفارق المثل بعالم المعرفه وهً( 7

 العقل الى نسبه الٌقٌن * الٌقٌنٌه المعرفه*

* الحواس *طرٌق عن إلٌنا تأتً التً المادٌة األشٌاء بعالم المعرفة وهً( 8

 بالشً اظن االحساس من* الظنٌه المعرفه*

 .... المعرفه من نوعٌن بٌن افبلطون ٌمٌز( 9

* ظنٌه معرفه * و * ٌقٌنٌه معرفه* 

 ( باركثً )ٌد على م 17 القرن  واخر فً وبالتحدٌد الحدٌثه العصور فً جاءت( 10

* الذاتٌه المثالٌه*

 



 ( ٌدرك  ن  و ٌدرك  ن ٌعنً هو ٌوجد  ن ) المشهوره العباره صاحب( 11

 العباره و االسم بٌن مشترك الكاؾ حرؾ نبلحظ* باركثً*

 العالم وجود و نكر ، له  دراكنا عن مستقل مادي وجود له لٌس الشا و ن  دراكه هو الشا وجود  ن ٌرى( 12
 آلنها ، تام بشكل موضوعٌه ناحٌه من األنسانٌه المعرفه تلؽً النظرٌه هذه  ن والحقٌقه األدراك عن مستقبل المادي

 . حدودها عن خارج الشا ووجود واألدراك الفكر بموضوعٌه آلتعترؾ

 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن ٌعنً علٌه هللا مشاء و كثٌرر وبار بالمادٌه ماٌهتم * باركثً*

 بـــ الحدٌث العصر فً تسمٌتها  رتبطت :النقدٌه المثالٌه( 13

 باركثً عكس بالنقود اهتم و كانت جاء* كانت*

 تكون الحسٌه األدراكات و ن ، الحسٌه باألدراكات ترتبط لم إذا فارؼه تكون العقلٌه التصورات :  ن ٌرى( 14
 العقلٌه الصور بٌن بالترابط آلتتماآل األدراك عملٌه كانت واذا ، العقلٌه التصورات على نعتمد لم اذا عمٌاء

 آلن لمعرفتها لنا سبٌل فبل ذاتها األشٌاء  ما األشٌاء ظواهر إآل نعرؾ  ن آلنستطٌع هذا فمعنى الحسٌه والمدركات
 . الحقٌقً الواقع لٌكشؾ الظواهر وراء من ٌنفذ  ن آلٌستطٌع والعقل األشٌاء من ماٌظهر على لنا آلتقدم الحواس

 فارؼه عنده العقل تصورات اصبحت النقود ماٌحب كثر من* كانت*

 المطلقه الفكره على سٌوصلنا الذي هو دقٌقه بصوره المنطق لنظام  ستخدامنا  ن  كد( 15

 المطلقه الموضوعٌه المثالٌه صاحب هو* هٌجل*

 الماده على الروح  ولوٌه الً ٌذهب الذي المثالً الفلسفً األتجاه هً( 16

 الماده بعدٌن الروح عندها االولوٌه المطلقه المثالٌه* المطلقه المثالٌه*

 المطلقه الروح  و الكلً العقل هو وإنما ، الشخصً األنسانً العقل هو لٌس للوجود األول المصدر  ن ٌرى( 17

* هٌجل*

 التجربه عالم  ي( الواقع عالم ) هو فٌه نعٌش الذي العالم هذا هو الحقابق كل مصدر  ن على فكرته تقوم( 18
 الٌومٌه والخبره

* الواقعً المذهب*

 للواقعٌه ابا ٌعتبر( 19

 هذي بهالحاله بس ارسطو نختار اب بالسؤال ذكر اذا افبلطون موش ارسطو االب صار هالمره* ارسطو*

 الى األسم بهذا بالواقعً المذهب تسمٌه فً األصل وٌعود( 20

 األشٌاء عالم ) العالم هذا فً موجود فالحقٌقه ، الماده فً األعتقاد وهو المذهب، هذا علٌه قام الذي األساس*
 واقعً حقٌقً ووجودها ( الفٌزٌقٌه

 وهً ربٌسٌه  سس ثآلُثه على الواقعً المذهب ٌقوم( 21

 . مسبقه و فكار وجود ٌسبقه ولم ، األنسان ٌخلقه  و ٌصنعه لم وجود له عالم هناك  ن*

 التجربه  و الحدس  و األنسانً بالعقل سواء ، الحقٌقً بالعقل معرفته ٌمكن الحقٌقً العالم هذا  ن

 . لآلنسان الضروري واألجتماعً الفردي السلوك وتوجه ترشد ٌمكن المعرفه هذه  ن

  ن إذ ، الخارجً الوجود جنس من هً بل العارفه، الذات  و الفكر جنس من لٌست المعرفه ماهٌه ) ن ٌرى( 22
 (. طاقته بقدر علٌه ماهً على ٌدركها إنما العقل و ن ، ٌدركها عقل  ي عن مستقبل واقعٌا وجودا الخارجٌه لؤلعٌان

* الواقعً المذهب*



 

 هً  فكارنا من الفكره  ن  ى ، العملً للسلوك  داه المعرفه جعل حٌث ، المعرفه طبٌعه على النظره ؼٌر( 23
 لٌست بل ، فكره لٌست  داءؤه ٌمكن عمل الى آلتهدي والفكره ، معٌن بعمل للقٌام بها األهتداء ٌمكن خطه بمثابه

( صاحبها ر س فً وهما تكون  ن ؼبل األطبلق على شٌبا

 * العلمً المذهب*

 وتتمٌز ، م 15 القرن بداٌه األمرٌكٌه المتحده الوالٌات فً نشأت التى والفكرٌه الفلسفٌه المدارس  حدى ٌمثل( 24
 ، للحقٌقه  ساسٌه كمكونات والعملٌه والمنفعه النتابج على باألصرار *البراؼماتٌه*

* البراؼماتً المذهب*

 للفلسفه براؼماتٌه لفظ ادخل من  ول( 25

 براؼماتٌه الفظ ضخامه ع تشارلز نختار* 1914-1839بٌرس تشارلز*

 ضد المتاحه البحث امكانٌه تعنً البراؼماتٌه و ن األشٌاء لصحه المقٌاس هً العملٌه المعرفه  ن الى ذهب( 26
 . الحقٌقه فً النهابٌه وادعاء الجازمه والٌقٌنٌه *التعسفٌه* الوثوقٌه

 مو كرتون صار معفس و حوسه داخل من انو بالجمس نربطها خلونا التعفسٌه كلمه اعجبتنً * جمٌس ولٌم*
 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن سٌاره

 لتطور  داه هً و نما للمعرفه  داء لٌسا الحسٌه التجربه  و العقل فٌرى للبراؼماتٌه الحقٌقً المنظر وهو( 27
 فً المعرفه  ثار وتكمن *الحٌاه خدمه *فً وظٌفته تكمن وإنما ٌعرؾ  ن العقل وظٌفه من فلٌس وتنمٌتها الحٌاه
 . عملٌا وتوظٌفها تطبٌقا إمكانٌه مدى

 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن الحٌاه خدمه الفٌلم اسم و ممثل جون انو تخٌلوا* دٌوي جون*

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( ادلىٍـج مفٍـُم )السابعت احملاضرة
 

 نتٌجة إلى للوصول وٌتتبعها  كثر  و مسألة لمعالجة الباحث ٌتخذها منظمة خطوات هو( 1

* المنهج*

 معٌنة ؼاٌة إلى توصل محددة وسٌلة( 2

* المنهج*

 الحقٌقة إلى للوصول السبٌل لنا ٌحدد الذي البرنامج( 3

* المنهج*

 المعرفة نطاقات من نطاق  ي فً  و العلوم من علم  ي فً الحقٌقة عن البحث طرٌق كتابه فً النشار وعرفه( 4
 اإلنسانٌة

 * القرآن فً الفلسفً الفكر نشأه*

 توصله  ن  جل من معلومات  و  فكار من لدٌه ما تنظٌم فً الباحث ٌعتمدها التً العامة القواعد من مجموعة( 5
 المطلوبة النتٌجة إلى

* المنهج*

 البحث طرٌقة ........ : بأختصار( 6

* المنهج*

: بٌنها ومن عدٌدة،  قسام إلى المنهج ٌقسم( 7

 النقلً المنهج

 العقلً والمنهج

 والحسً

 والبراهٌن، الحجج توزن به إذ المٌزان، علم  ٌضاًا  ٌسمى* المنطق وعلم *، logiké بالٌونانٌة ٌسمى( 8

* المنطق*

 العلوم خادم ٌسمٌه( 9

 المرضى ٌخدم ؾ مستشفى اسم ع النو خادم لٌش* سٌنا ابن*

 العلوم ربٌس ٌسمٌه( 10

* الفاربً*

 المستقٌم القسطاس ٌسمٌه( 11

 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن مستقٌم كٌؾ الؽزال جسم تخٌلوا* الؽزالً*

 الحق ونحو الصواب طرٌق نحو اإلنسان وتسدد العقل تقّوم  ن شأنها من التً القوانٌن جملة تعطً صناعة( 12
 المعقوالت من فٌه ٌؽلط  ن ٌمكن ما كل فً

 اصطبلحا انو نعرؾ صناعه كلمه شفنا اذا* اصطبلحا المنطق* 



 

 العامة المبادئ ٌضع فهو والتناقض، الخطأ فً الوقوع لتجنبه للتفكٌر الضابطة الضرورٌة القوانٌن علم( 13
 الفكر قوانٌن علم بأنه ٌعرؾ كما الصحٌح، وللتفكٌر لبلستدالل

* المنطق*

 المنطق ثم واتباعاًا  وتوضٌحا شرحاًا  األرسطً شاٌع الذي والتقلٌدي األرسطً المنطق ٌشمل ..... المنطق( 14
 الحدٌث

* الصوري المنطق*

 التجرٌبً االستقرابً المنهج االستنباطً الرٌاضً المنهج وٌتضمن البحث مناهج علم فهو ...... المنطق( 15
. التارٌخً والمنهج

 ماال تحتاج فالرٌاضه رٌاضً منهج عشان * المادي المنطق*

. الصوري للمنطق األول المؤسس ....... ٌعد( 16

 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن المؤسس ٌكون علٌه الٌق اصبل تحسون* ارسطو*

 الواقعٌة مضامٌنها عن النظر بؽض البشري الفكر صور ٌدرس( 17

* المنطق*

 والحكم البسٌط، التصور ) المختلفة عملٌاته خبلل من له، وٌسمح الحقٌقة، نحو العقل ٌوجه علم .......  ن( 18
. الضبلل فً  و الخطأ فً ٌقع  ن دون من بإِدراكها،( واالستدالل والمحاكمة والتصدٌق،

* المنطق*

 والفساد الصحة حٌث من الثبلث، العقل إِذن،عملٌات ٌدرس،( 19

 منطق انو اعرفوا عقل فٌه شً اي* المنطق*

 األساسٌة الفكر قوانٌن( 20

 الهوٌة قانون*

 التناقض عدم قانون

 المرفوع الثالث قانون

 ثبات تفترض فالهوٌة (  هو  ) هو دابماًا  فالشًء تؽٌٌر دون من بها ٌحتفظ* خاصة ذاتٌة *شًء ألي  ن ٌعنً( 21
 مما الرؼم على عاماًا  عشرٌن منذ كنته الذي ذاته الشخص هو فأنا علٌه، تطر  التً التؽٌرات من الرؼم على الشًء

. تؽٌر من علً طر 

* الهوٌه قانون*

 ظل وفً نفسه الوقت فً النقٌضان ٌصدق  ن ٌصح فبل ونقٌضه، الشًء بٌن الجمع إمكان القانون هذا ٌنكر( 22
 تتصؾ  ن ٌمكن ال (   ( )  زرق ) ولٌس (  زرق ) الوقت هذ وفً الشًء هذا إن القول ٌصح ال إذ نفسها، الظروؾ

 معاًا  (ب ) ال وبأنها( ب) بأنها

 تناقض فٌها الدعوه انو السؤال من نعرؾ بدٌهً* التناقض عدم قانون*

  ن ٌمكن المتناقضٌن بجانب ثالث احتمال هناك لٌس إذ *صادقاًا  ٌكون  ن البد* المتناقضٌن  حد  ن وٌعنً( 23
 عنه ننفٌه  ن وإما ما لموضوع معٌناًا  محموالًا  نثبت  ن فإما بٌنها، وسط ٌوجد وال معاًا، ٌكذبهما

 فٌهم الصادق نرفع الزم* المرفوع قانون*



 

 

 تشمل الصوري المنطق مباحث( 24

 التصورات  و الحدود منطق*

 األحكام  و القضاٌا منطق

. االستدالل منطق

. التصور من نفهمها التً الحسٌة اإلدراكات تقابله الذي العقلً الكٌان وتمثل األساسٌة، الحكم وحدة( 25

* الحد*

 القضٌة حدود من األول الحد هو حاسب لفظ( عصرٌة آلة الحاسب ) القضٌة فً كما القضٌة،  جزاء  حد هو( 26
 محموالًا  وٌسمى حدودها من الثانً الحد ( عصرٌة آلة ) موضوعاًا  وٌسمى

 المنطق فً الحد انو نعرؾ قضٌه فٌها اذا* المنطق فً الحد*

 وٌسمى القضٌة حدود من األول الحد هو( حاسب ) لفظ( 27

* موضوعا*

 وٌسمى حدودها من الثانً الحد ( عصرٌة  لة( )28

 مارحنا وٌن نحمله اله* محموال

: إلى الحدود وتنقسم( 29

 والمركب المفرد*

 ( والكلً الجزبً ) والعام الخاص

 والمجرد العٌنً

 والنسبً المطلق

 والسالب الموجب

. والماصدق المفهوم

 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن السعودٌه حدود زي كثٌررره الحدود

.* كاذبة  و صادقة بأنها علٌها الحكم* وٌمكن خبراًا، تعطً التً الجملة هً( 30

 قضٌه انها اعرؾ الحكم من* القضٌه*

: إلى المنطق فً القضاٌا تقسم( 31

 الحملٌة القضاٌا*

. الشرطٌة القضاٌا

: نوعان االستدالل( 32

 مباشر استدالل*

. مباشر ؼٌر استدالل



 نوعان المباشر االستدالل( 33

 التقابل*

 التكافؤ

 

 syllogism القٌاس به ٌقصد( 34

 * المباشر ؼٌر االستدالل*

* الرٌاضٌات *مجال فً وخاصة الحدٌثة، العلمٌة التطورات نتٌجة جاء المنطقٌة الدراسات من جدٌد نمط( 35

 رموز فٌها الدعوه انو نعرؾ رٌاضٌات كلمه من* الرمزي المنطق*

 منها عدٌدة بأسماء الرمزي المنطق ٌسمى( 36

 Logistic لوجستٌقا*

 Algebra Of Logic المنطق جبر

 Mathematical logic الرٌاضً المنطق

 New Formal Logic الحدٌث الصوري المنطق

 فً . Couturat وكوتٌرا alande والالند Etelson إتلسن إلى باللوجستٌقا الرمزي المنطق تسمٌة ترجع( 37

 عام ببارٌس الدولً المؤتمر

*1904 *

 لعبارتً المرادفة الكلمة لٌبنتز استخدم وقد( 38

 الرٌاضً المنطق*

 البرهنة حساب

 ،“المنطق جبر ” ٌضاًا  الرمزي المنطق سمً ..... القرن فً( 39

 19 القرن فً هذا و 1904 بارٌس فً اللً المؤتمر * عشر التاسع*

 إلى التسمٌة هذه وترجع ،“المنطق جبر ” ٌضاًا  الرمزي المنطق سمً( 40

 التسمٌه له ترجع ٌعنً بجورج نربطها جبر كلمه من* بول جورج*

 األصناؾ جبر نموذج على جمٌعها صٌؽت حٌث كلها الرمزي المنطق نظرٌات على للداللة استخدمها ثم( 41

 شروٌدر* 2 بٌرس*1 شخص من اكثر نختار الزم واحد صنؾ موش اصناؾ عندي النو* وشروٌدر بٌرس*

 من نوعٌن به ٌعنً وكان ،*التعبٌر* هذا استخدم من  ول" الرٌاضً المنطق " كذلك الرمزي المنطق ٌسمى( 42
 البحث

 نقرتٌن لً سلكوووو ، شاعري شخص و واسلوب تعبٌر عنده وهو اال البٌانو ع ٌعزؾ شخص مافٌه* بٌانو*
 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض

. نتٌجة ونسمٌها  خرى قضٌة إلى مقدمات  و مقدمة ونسمٌها  كثر  و قضٌة من االنتقال( 43

* االستدالل*

 



 فاسدة وبراهٌن سلٌمة براهٌن إلى البراهٌن تصنٌؾ فً المنطق علم فً *األساسٌة *اإلشكالٌة تكمن( 44

 الجواب و بالسؤال السٌن حرؾ* بٌرس*

. الفاسدة والبراهٌن السلٌمة البراهٌن بٌن للتمٌٌز تستعمل التً والمبادئ المناهج دراسة هً المنطق دراسة( 45

 المناهج دراسه من كوبً المنطق دراسه ٌعنً* كوبً*

 

. والعبلقات اإلجراءات خصابص الذي العلم هو المنطق( 47

 والعبلقات اإلجراءات خصابص ٌدرس صار ٌعــبر انو ؼٌر* بٌانو*

 علٌه ٌجري التً العامة القواعد هو فٌه ٌبحث ما فإن ولذا عام، بوجه باالستدالل مختص الرمزي المنطق( 48
 االستدالل

 لها مرررا قرٌبه رسل نختار االستدالل كلمه من* رسل*

 إلى الرٌاضً  و الرمزي المنطق موضوعات تقسم( 49

 القضاٌا نظرٌة  و منطق*

 القضاٌا داالت نظرٌة  و منطق

 المجموعات  و الفبات نظرٌة  و منطق

 العبلقات نظرٌة  و منطق

 رمزي منطقً نسق إلقامة إتباعها ٌنبؽً التً الخطوات( 50

 النسق فً المستخدمة األولٌة بالرموز قابمة إعداد

 صٌػ تكوٌن إلى ٌؤدي نحو على وترابطها تتابعها طرٌقة  و األولٌة الرموز هذه بٌن العبلقة  و التوالً نوع تحدٌد
 صحٌحة بطرٌقة النسق

 . صحٌحة بطرٌقة تكوٌنها تم التً الصٌػ تلك بٌن من ، بدٌهٌات اعتبارها ٌمكن التً الصٌػ تحدٌد

 مجموعة من ، صحٌحة بطرٌقة تكوٌنها تم قد صٌػ على نستدل  ن بواسطتها ٌمكن التً االستدالل قواعد تحدٌد
 مقدمات اعتبرناها قد التً الصٌػ

 

  ،المحاضرة انتهت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( اجلدلـي ادلىٍـج ) الثامىت احملاضرة
 بـــ اللؽة فً الجدل ورد( 1

* معنٌٌن*

 حدٌث فً الموجودة التناقضات خبلل من الحقٌقة على واالستدالل والمناقشة الحوار إدارة فن ٌعنً الجدل كان( 2
. واألجوبة األسبلة هذه خبلل من الحقابق واستدالل واألجوبة لؤلسبلة طرٌقة  ٌضا والجدل الخصم،

 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن ٌؽرقووونك ترا تجادلهم ال* اإلؼرٌق عند*

  ي منهما ٌخرج حتى صراعهما إلً ٌؤدي التناقض وهذا واحد، محتوى فً ٌجتمعا  ن  ي نقٌضان ٌتقابل  ن( 3
 تقدما  كثر  و األمام إلً خطوة إلٌهما بالنسبة ٌعتبر وبالتالً عنهما، مختلؾ شا فٌه اجتمعا الذي الشا باطن من

* اصطبلحا الجدل*

 المختلفة الظواهر بٌن ما التأثٌر فً المتبادلة العبلقات تدرس العلمً البحث وفً التفكٌر فً طرٌقة عن عبارة( 4

* الجدلً المنهج*

.* والتجربة *المبلحظة طرٌق عن الخارج من الظاهرة ٌدرس الذي( 5

* التجرٌبً المنهج*

 ٌد على اإلؼرٌق عند قدٌما الجدل نظرٌة ظهرت فلقد( 6

 صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن جدال و رعب تحسون اسمه من* المٌبلد قبل هٌرقلٌطس الٌونانً الفٌلسوؾ*
 مستقلة

(. الدٌالٌكتٌك ) الجدل نظرٌة  ساس صاغ الذي( 7

* هٌرقلٌطس الٌونانً الفٌلسوؾ*

 ٌد على وجدٌدا كبٌرا تطورا الدٌالٌكتٌك تطور( 8

 هٌرقلٌطس ٌد ع ماظهرت بعد طورهاا اللً هو* هٌجل األلمانً الفٌلسوؾ*

 للدٌالٌكتٌك العلمٌة والمفاهٌم والقواعد القوانٌن اكتشؾ الذي( 9

 ٌكتشؾ بدا التطوٌر بعد* هٌجل*

: فً والمتمثلة للدٌالٌكتٌك العلمٌة والمفاهٌم والقواعد القوانٌن اكتشؾ الذي هو هٌجل( 10

 نوعٌة تبادالت إلى الكمٌة التبادالت تحول قانون*

 األضداد وصراع وحدة قانون

 النفً نفً قانون

 والعقلً والتارٌخً منه الطبٌعً كله العالم معه قدم شامبل فلسفٌا منهجا و صبح ذروته، ....... مع الجدل بلػ( 11
 دابم وتطور وتحول وتؽٌر حركة حالة فً  ي صٌرورة،  نه على مرة  ول

* هٌجل*

 مثالً دٌالٌكتٌك بأنه ...... عند الدٌالٌكتٌك ٌتمٌز( 12

* هٌجل*



 

 بالنزعة الدٌالٌكتٌك واتصاؾ اتسام بضرورة ونادى هٌجل عند المثالٌة النزعة...... األلمانً الفٌلسوؾ انتقد( 13
. وعلمٌا وواقعٌا موضوعٌا ٌصبح حتى المادٌة

 نفسها شاٌفه هٌجل تنتقد و تتفلسؾ جالسه ؾ ماٌباخ سٌاره نقول مممم* باخ فور*

 عملً علمٌة مادٌة صٌاؼة الهٌجلً الدٌالٌكتٌك نظرٌة صٌاؼة بإعادة الهٌجلً الدٌالٌكتٌك  نصار من هو( 14

 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن باخ فور عكس حبٌب * ماكس كارل*

 هذه له، تجسٌد مجرد فهً المادٌة والظواهر األشٌاء  ما األول، الوجود هو المطلق الفكر  ن هٌجل ٌرى( 15
 المثالٌة هً المادة على للفكر األولوٌة

 اسمه ع(* الهٌجلى ) الجدلً المثالً المنهج*

  ما األول، الوجود هً المادة بأن ٌؤمن ،وكان المطلق الفكر وجود  نكر  نه ؼٌر هٌجل، تلمٌذ ماركس كان( 16
. متطورة هً حٌث إلً تتبعها واألفكار تتطور المادة فجعل لها، تجسٌد فهً األفكار

 اسمه ع (* الماركسً ) الجدلً المادي المنهج*

 و ضاءت طلعت الشمس  شرقت ٌقال اإلضاءة،( 17

* اللؽة فً اإلشراق*

 الجسمٌة المواد عن التجرد عند الكاملة األنفس على وفٌضانها ولمعانها العقلٌة األنوار ظهور( 18

* الحكماء كبلم فً اإلشراق*

 على مبنٌة اإلشراقٌة الحكمة بأن األرسطٌه الفلسفة عن اإلشراقٌة الحكمة تختلؾ( 19

* والحدس والكشؾ الذوق*

 على مبنٌة األرسطٌة الفلسفة بأن األرسطٌه الفلسفة عن اإلشراقٌة الحكمة تختلؾ( 20

* والعقل االستدالل*

  فبلطون ربٌسهم طابفة اإلشراقٌٌن  ن إلى التعرٌفات فً ..... وٌشٌر( 21

* الجرجانً*

 والكشؾ الذوق على الحكمة فً ...... اعتماد كان( 22

 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن ذوق عندهم انو تحس اسمهم من* الفارسٌٌن*

 ؼٌر ال والبرهان البحث على كان اعتمادهم فإن معه ومن  رسطو عدا( .............. 23

* الٌونان قدماء*

 فً معرفة من تقدمه ما بقٌمة نظرٌا ولو ٌعترفون بل للمعرفة، األخرى المصادر قٌمة اإلشراقٌون ٌنكر ال( 24
  ن فٌرون المعرفة من معٌنة وحدود مجاالت

 مٌدانه له للمعرفة مصدر الحس*

  ٌضا مٌدانه له آخر مصدر العقل

. ثالث مصدر األنبٌاء به جاء الذي الوحً

 



 . شهودا  و وجودا الحقٌقٌة واألمور الؽٌبٌة المعانً من الحجاب وراء ما على اإلطبلع هو( 25

* الكشؾ*

 

 من ذلك ٌنقلوا  ن ؼٌر من والباطل، الحق بٌن به ٌفرقون  ولٌابه، قلوب فً بتجلٌه الحق ٌقذفه عرفانً نور( 26
. كتاب

* الذوق*

 البصر ٌرى كما وبواطنها، األشٌاء حقابق ترى التً الملكة وهً *الصوفً* اإلنسان فً المعرفة مصدر( 27
. والذوق الكشؾ ومصدر اإلشراق، وموطن اإللهام مورد وهً المادٌة، األشٌاء ظواهر

* البصٌره*

 هـ586 سنة المقتول السهروردي الدٌن شهاب ٌعد( 28

* اإلسبلمٌة الحضارة فً اإلشراقٌة الفلسفة  بو*

 اإلسبلمٌة الحضارة فً اإلشراقٌة الفلسفة  بو( 29

* السهروردي الدٌن شهاب* 

 : بٌسٌة ر  صول ثبلثة إلى فلسفته تشٌٌد فً السهروردي اعتمدها التً العناصر مجمل رد نستطٌع( 30

 والٌونانً اإلسبلمً األصبلن*

 .الفارسً األصل و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( الخجربت ) الخاسعت احملاضرة
 واالجتماعً الطبٌعً محٌطهم مع الناس تفاعل عملٌة عن الناجمة Experience الحسٌة الخبرة: هً( 1

 * العام بمعناها التجربه* 

 العامل وإدخال المؤثرة، الجانبٌة العوامل وضبط المٌدانٌة، البٌانات جمع عملٌة فً ٌستخدم الذي المنهج: هً( 2
 الضابطة، المجموعة مع المقارنة خبلل من التابع العامل فً تأثٌره ومبلحظة التجرٌبٌة المجموعة إلى المستقل

 جدٌدة معارؾ واكتشاؾ المفترضة المعارؾ من التثبت إلى العملٌة هذه تؤدي بحٌث

* الضٌق  و الخاص بالمعنى التجربه*

3 )Rationalism بأن العتقادهم الحسٌة، التجربة عن وٌفصلونه المعرفة، عملٌة فً العقل  ثر  نصاره وٌؤكد 

 التعمٌم وصدق الضرورة تفتقد طرٌقها عن اآلتٌة المعرفة وبأن تخدع، ما كثٌراًا  الحواس

 * العقلً االتجاه*

4( )Experimentalism-Empiricism )من المعرفة نظرٌة لبناء  ساساًا  ،*الحسٌة الخبرة* على  نصاره وٌعتمد 

.  خرى جهة من االجتماعً والبحث جهة،

* التجرٌبً االتجاه*

 للتجرٌبٌة  نواع ............ الحدٌث العصر فً برز( 5

* ثبلثه*

 مصدراًا  الموضوعً الواقع ٌكون  ن نافٌة والتصورات، األحاسٌس  ي الذاتً؛ بالواقع التجربة تحصر التً هً( 6
 للتجربة

* المثالٌة التجرٌبٌة* 

 بأن ٌؤمن إذ المعرفة، نظرٌة فً االتجاه هذا المثالٌه التجربٌه ممثلً  برز من واحداًا  ، ........الفٌلسوؾ وٌعد( 7
 الحواس هً ووسٌلتها *الحسٌة الخبرة *هو كلها معارفنا مصدر

 ححسٌه خبره عندها هٌام اللً هٌوم* هٌوم*

 العالم ألشٌاء الحسٌة بالتأثٌرات وانفعاله للفرد لذاتٌة*ا الحسٌة الخبرة  ي *الواسع، بمعناها التجربة وتعتمد( 8
 الوحٌد ومصدرها المعرفة  ساس التجربة هذه فتصٌر به، المحٌطة المـوضوعً

 بزنس صاحبه هٌوم * المادٌه التجربه*

9 ) نظرٌة من متكامبلًا  مبحثاًا   فرد من  ول وهو المادٌة، التجرٌبٌة ممثلً  برز  حد ، .............الفٌلسوؾ وٌعد 

 اإلطار هذا ضمن المعرفة

 مادٌه تجربه عندي ٌكون الزم ( جدٌد بمظهر )لوك بنٌو اكون ابؽى اذا* لوك*

  الذاتٌة الحسٌة الخبرة عن تصدر العلمٌة المعـرفة و ن العلم، عدوة الفلسفة  ن التأكٌد  تباعها حاول وقد( 10
 مرهونة بالزهرة ومعرفتً  مامً، بوجودها مرتبطة ونعومتها وصبلبتها وشكلها الطاولة بلون المباشرة فمعرفتً

 برابحتها  نا إحساسً بمدى

 واضحه* المنطقٌة التجرٌبٌه*

 ؟ ...............النمساوي والمنطقً الفٌلسوؾ المنطقٌه التجربه فً لمع وقد( 11

  لمعه فٌه االرنب* كارناب*



 

ة مذهب  تباع  حد ، .................الفٌلسوؾ جرب( 12   صبلًا  مملوءاًا   صٌصاًا  بالماء ٌمؤل  ن الٌونانٌٌن، الذرَّي
. الماء من خال وهو عادة ٌستوعبها التً الماء من نفسها الكمٌة استوعب قد األصٌص هذا  ن له فتبٌن بالرماد،

 الماء ٌكب لو ، ماء كلمه فٌه تكرر السؤال و ٌكب لو اسمه انو تخٌلوا* لوٌكٌب*

ات  ن على ................ الفٌلسوؾ لبرهان  ساساًا  هذه *الرماد *تجربة وكانت( 13  قابلة ؼٌر مادٌة  جزاء الذرَّي
 الذرات بٌن كبٌرة فراؼات وجود وعلى للتجزيء،

 بعد الرماد ٌكب* لوٌكٌب*

 العامل وإدخال المؤثرة، الجانبٌة العوامل وضبط المٌدانٌة، البٌانات جمع عملٌة فً ٌستخدم الذي المنهج( 14
 الضابطة، المجموعة مع المقارنة خبلل من التابع العامل فً تأثٌره ومبلحظة التجرٌبٌة المجموعة إلى المستقل

 جدٌدة معارؾ واكتشاؾ المفترضة المعارؾ من التثبت إلى العملٌة هذه تؤدي بحٌث

* الخاص بالمعنى التجربه*

 المبلحظة على القابم التجرٌبً البحث فً األوابل الرواد  حد................... ٌعد األسبلمً العصر فً التجرٌب( 15
 واالستقراء الموضوعٌة

 ٌقرااء حسن انو بحسن االستقراء نربط* الهٌثم بن الحسن*

 فً الضوء انعكاس فً رابدة نظرٌات قدم  نه كما صحٌحاًا، علمٌاًا  شرحاًا ( اإلبصار )العٌن رؤٌة شرح من  ول( 16
 ؟ ...................العالم الضوء وانكسار بوساطتها الصور وتكوٌن المراٌا

* الهٌثم بن الحسن*

 هو البلتٌنٌة، إلى ُترجم الذي «المناظر »كتابه إنَّي  حتى الضوبٌة، الظواهر من وؼٌرها السراب ظاهرة وفسر( 17
 ؟ ................العالم األوروبٌة الوسطى العصور طوال الباحثون تداوله الذي الوحٌد الكتاب

* الهٌثم بن الحسن*

 بذلك فكان الشمس حول األرض دوران حول كوبرنٌكوس البولونً الفلكً فرضٌة صحة تجـرٌبٌاًا   ثبت وقد( 18
 الوقت فً التجرٌب وامتد الطبٌعٌة العلـوم فً التجرٌبٌة للطرٌقة وعملٌاًا، نظرٌاًا   سسوا، الذٌن الرواد  هم  حد

 ؟ ...................المشهور األٌطالً العالم  ٌضاًا  األخرى العلوم لٌشمل والتقنٌات، المعلومات ثورة ظل فً الراهن

* ؼالٌلٌو*

  بحاثهم؟ فً فعلٌاًا  واستخدامه العلم، فً للتجرٌب بالتنظٌر..................... فً الطبٌعٌة علماء بعض بد ( 19

* عشر الخامس القرن*

 ؟ االجتماعٌة  بحاثهم فً التجرٌب م ........................فً االجتماعٌة العلوم ممثلو اعتمد( 20

* 20 القرن وبداٌة م17 القرن نهاٌة*

 المنعزلة الداخلٌة العناصر  و الداخلٌة اآللٌة وبدراسة النفسً البحث فً *المخبرٌة *التجربة استخدم من  ول( 21
 عالم علٌهم والتجرٌب المخبر إلى األفراد إحضار جراء من النفسٌة والعملٌات الظواهر تفسٌر ثم الفردي، للسلوك
 ؟ ..................المشهور األمانً النفسً

 هههههه ٌازلمات فٌه نفوت و مخبر عندنا انو تخٌلوا* فونت*

 .............. مدٌنه فً .................عام فونت المشهور األلمانً العالم  سس( 22

* لٌبزٌػ مدٌنة فً 1878 عام*

  



   ( ادلعرفت وظـريً اعالم اشٍر )العاشرة احملاضرة
 

 عامة بصفة( الشفاء )هو مؤلفاته من له والممثل الؽرب، فً به المتأثرٌن عند خاصة سٌنا ابن عن الشابع هو( 1

 شفاء كلممه من قرٌب* المشابى االتجاه*

 ؟ ...............هو الباحثٌن بٌن خبلؾ محل زال ما سٌنا ابن عند به المقصود( 2

* المشرقى االتجاه* 

 ٌنتهً والذي والتصفٌة المجاهدة طرٌق هو خاص، طرٌق بسلوك مكتسبة سٌنا ابن عند .............المعرفه( 3
 استعداده حسب كل التلفً، ثم باالتصال

* الحدسٌة المعرفة*

 باالستعداد، مرتبطة سٌنا ابن عند .............المعرفة( 4

* اإلشرافٌة المعرفة*

 والعارؾ والعابد الزاهد سٌنا ابن نظرٌة بحسب المعرفة لهذه مستعدة ................ مراتب وهناك( 5

* ثبلثه*

  كتاب من والعاشر والتاسع الثامن: إشاراته من األخٌرة الثبلثة األنماط فً بالتفصٌل ذلك كل سٌنا ابن تناول وقد( 6

* والتنبٌهات االشارات*

 ؟ ................للمعرفه العقلً التنظٌر محاولة هو المعرفة نظرٌة فً سٌنا ابن عند الحقٌقٌة اإلضافة( 7

* الحدسٌه المعرفه*

   موضوع وهو مفارق، عقلً إما عنده فالوجود للوجود، مفهومه من للعلوم سٌنا ابن تصنٌؾ ٌنطلق( 8

 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن الطبٌعه ورا مفارق العقل* الطبٌعة بعد موضوع*

 محسوس مادي وإما مفارق عقلً إما عنده فالوجود للوجود، مفهومه من للعلوم سٌنا ابن تصنٌؾ ٌنطلق( • 9
 ؟ .......................موضوع وهو

 طبٌعٌه اموره و ٌحس انو نتخٌل محسوس كلمه من* ، الطبٌعه موضوع*

 وهو متصور ذهنً إما مفارق عقلً إما عنده فالوجود للوجود، مفهومه من للعلوم سٌنا ابن تصنٌؾ ٌنطلق( • 10
 ؟ ..........موضوع

* المنطق موضوع*

 عملً وقسم مجرد نظري قسم إلى الحكمة .................... رسالة فً سٌنا ابن ٌقسم( 11

(* العقلٌة العلوم  قسام*)

 وٌكون اإلنسان، بفعل وجودها ٌتعلق ال التً الموجودات بحال الٌقٌنً االعتقاد حصول فٌه الؽاٌة الذي هو( 12
 الهٌبة وعلم التوحٌد علم مثل فقط ر ى حصول هو إنما المقصود

 لعرض نقرتٌن المنكر عن النهً بعدٌن النظر شً اول شؽلتهم انو بالنظري الهٌبه كلمه نربط* ، النظري القسم*
 مستقلة صفحة فً الصورة

 



 ر ى صحة حصول فٌه المقصود ٌكون ربما بل بالموجودات، الٌقٌنً االعتقاد حصول فٌه الؽاٌة لٌس الذي هو( 13
 ألجل ر ى حصول بل فقط، ر ى حصول المقصود ٌكون فبل منه، الخٌر هو ما لٌكتسب اإلنسان بكسب ٌحصل  مر فً

 الخٌر هو العملً وؼاٌة الحق، هو النظري فؽاٌة عمل،

* العملً القسم*

 ؟ ..............الى النظرٌة الحكمة  قسام تنقسم( 14

* ثبلثه*

 ؟ ............وٌسمى األسفل العلم النظرٌه الحكمه  قسام من( 15

 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن االرض ع باالسفل الى ماتكون الطبٌعه* ، الطبٌعً العلم*

 ؟ ............وٌسمى األوسط العلم النظرٌه الحكمه  قسام من( 16

 االوسط بالشرق مكان كل فً لعب رٌاضً شخص انو تخٌلوا* ، الرٌاضً العلم*

 ؟ ............وٌسمى األعلى العلم النظرٌه الحكمه  قسام من( 17

 واضحه * ، اإللهً العلم*

 بٌن فٌها تقع التً المشاركة كٌفٌة تعلم  ن فابدتها .....................فالحكمه العملٌه الحكمه  قسام من( 18
 اإلنسان نوع بقاء ومصالح األبدان، مصالح على لٌتعاونوا الناس  شخاص

* مدنٌه حكمه*

  هل بٌن تكون  ن ٌنبؽً التً المشاركة تعلم  ن فابدتها .....................فالحكمه العملٌه الحكمه  قسام من( 19
 وعبد ومالك ومولود، ووالد وزوجة، زوج بٌن تتم المنـزلٌة والمشاركة المنـزلٌة، المصلحة به لتنتظم واحد منـزل

 واضحه* ،منزلٌه حكمه*

 بها لتزكو اقتنابها وكٌفٌة الفضابل تعلم  ن  ن فابدتها .....................فالحكمه العملٌه الحكمه  قسام من( 20
 النفس عنها لتطهر توفٌها، وكٌفٌة الرذابل وتعلم النفس،

 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض نقرتٌن فهمتو ٌارب لنفسً خلفٌه هذي االمور* خلفٌه حكمه*

 بموجده، عبلقته وفً الحٌاة، هذه من ؼاٌته وفً اإلنسان فً وتكلم صدروه، وفً مبدبه وفً الكون فً تكلم( 21
 الحدٌثة واألفبلطونٌة الحدٌثة، األفبلطونٌة عن قال ما جوهر فً ٌخرج ولم العبلقة هذه تحدٌد إلى السبٌل وفً

 المعرفة، فً اإللهام على القابم اإلسبلمً للتصوؾ كبٌر ومصدر اإلسبلمٌة، الثقافة فً اإلشرافٌة الفلسفة مصدر
 ؟ ................الفلٌسوؾ هو. الحٌاة هذه متع ونبذ هللا ذات فً والفناء

* عربً ابن*

 ٌقولون ولهذا...دلٌل فً نظر عقب  و ضرورة، لك ٌحصل ما وهو للعلوم مراتب ثبلث بٌن عربً ابن ٌمٌز( • 22
 ؟ .............لعلم.« فاسد و صحٌح، منه: النظر فً

* العقول علم*

 ٌقٌم وال ٌحدها،  ن على عاقل ٌقدر فبل بالذوق، إال إلٌها سبٌل وال للعلوم مراتب ثبلث بٌن عربً ابن ٌمٌز( • 23
لَم  وما الصبر، ومرارة العسل، بحبلوة كالعلم. البتة دلٌبل معرفتها على اكَم  من علوم فهذه. العلوم من النوع هذا شَم

ُههَما وٌذوقها، بها ٌتصؾ بأن إال  حد ٌعلمها  ن المحال بَم  بالذوق ٌتعلق إذن األمر «الذوق  هل فً جنسها من وشَم
 ؟ ...............لعلم «ذاق من على الذوق إنكار ٌجوز وال »والصواب، بالخطأ ال السلٌم،

* االحوال علم*

 



 الروع، فً القدس روح نفث وهو. العقل طور فوق الذي العلم وهو للعلوم مراتب ثبلث بٌن عربً ابن ٌمٌز( • 24
 ؟ ................لعلم.« والولً النبً به ٌختص

* االسرار علم*

 

 ٌشرحها  ن  و ٌحكٌها  ن ٌشأ فلم الفلسفٌه الفكره هذه تصوٌر فً اإلسبلمٌٌن الفبلسفه عن العربً ابن مٌزه( 25
 .......... بأسلوب عرضها بل االصطبلحٌة بعباراتها

 * الرمزي الشعري التمثٌل فٌه ٌكثر*

 : اتجاهان عربً ابن عند المعرفه( 26

 العقلً النظر*

 الصوفً الكشؾ*

 ... المعرفه من نوعٌن بٌن تمٌز عربً ابن عند المعرفه ونظرٌه( 27

 للعقل تنتمً*

 للنفس العابده* 

 العربً ابن كبلم معانً تحدٌد صعوبه( 28

 * مذهبه حقٌقه إخفاء دابما ٌتعمد*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهلل بؤذن  سٍلت (ادلعرفت وظـريت اعالم اشٍر حابع) عشر احلاديت احملاضرة
 

 المعرفه نظرٌه  عبلم  شهر( 1

 * رشد ابن * و * الؽزالً* 

 فً صرٌحا حدٌثا قدم وقد الحقٌقة، عن البحث فً برحلته االرتباط  شد مرتبطة الؽزالً عند المعرفة نظرٌة( 2
 منها مؤلفاته من العدٌد فً المعرفة نظرٌة

 الضبلل من المنقذ*

 العلم مٌزان*

 المستقٌم القسطاس*

 المعرفه لنظرٌه المستقله المؤلفات بعض خصص( 3

* المستقٌم القسطاس*

 الباطنٌة عند المعرفة نظرٌة على والرد المعرفة، مٌزان فٌه تناول( 4

* المستقٌم القسطاس*

 خمسة منه ٌستخرج  ن استطاع حٌث الكرٌم القرآن من المعرفة مٌزان استخراج قسطاسه فً الؽزالً حاول( 5
 هً موازٌن

 األكبر التعادل مٌزان*

 األوسط التعادل مٌزان*

 األصؽر التعادل مٌزان*

 التبلزم مٌزان*

 التعاند مٌزان*

 بٌن التبلزم بضرورة الؽزالً نادى( 6

* الٌقٌن إلى الوصول  جل من والشرع العقل*

 مثل للمنطق كتبه بعض الؽزالً خصص( 7

 العلم معٌار*

 النظر محك*

 شعب ثبلث إلى المعرفة الؽزالً قسم( 8

 الوحً طرٌق عن إال تتم ال التفصٌل بطرٌق ومعرفتها المٌتافٌزٌقٌة الؽٌبٌة المعرفة*

. العقل وطرٌقها والرٌاضٌة، المنطقٌة المعرفة*

 الٌقٌن ال الظن وؼاٌتها الحواس، وطرٌقها التجرٌبٌة المعرفة* 

 طرٌق عن إال تتم ال التفصٌل بطرٌق ومعرفتها المٌتافٌزٌقٌة الؽٌبٌة المعرفة( 9

* الوحً*



 

 وطرٌقها والرٌاضٌة، المنطقٌة المعرفة( 10

* العقل*

 وؼاٌتها الحواس، وطرٌقها التجرٌبٌة المعرفة( 11

* الٌقٌن ال الظن*

( العمل مٌزان )كتاب فً الؽزالً ٌتناول( 12

* والتعلٌم والعلم العقل شرؾَم * 

 األشهر كتابه فً العلم عن الكبلم الؽزالً ٌقدم( 13

* اإلحٌاء*

 هما قسمٌن إلى وٌقسمه العلم الؽزالً حامد  بو ٌصنِّؾ( 14

 شرعً  حدهما*

 عقلً واآلخر*

 قسمٌن الى الشرعً العلم الؽزالً قسم( 15

 التوحٌد علم وهو األصول، فً: األول*

. الفروع علم: واآلخر*

 حقوق ثبلثة على ٌشتمل العملً العلم( 16

". العبادات  ركان "تعالى هللا حق*

. والقصاص والشركة، البٌع،: مثل" العادات  بواب "العباد حق*

 ”األخبلق علم "النفس حق*

 مراتب ثبلث الى العقلً العلم الؽزالً قسم( 17

. الرٌاضً العلم: األولى المرتبة*

. الطبٌعً العلم: الثانٌة المرتبة*

 والممكن الواجب إلى وتقسٌمه الوجود فً النظر: الثالثة المرتبة*

 منهجه مطبقا الٌقٌن، عن البحث رحلة فً ؼاص العلم عن الؽزالً تحدت ان بعد( 18

 * المنهجً الشك*

 هما : طرٌقٌن من ٌحصل اإلنسانً العلم  نَّي  اعلم: "الؽزالً ٌقول( 19

. اإلنسانً التعلُّم*

 الربانً التعلُّم*

. معلم عن كتابة  و شفاهة العلم كأخذ بالتعلُّم، التحصٌل هو( 20

* خارج من التعلُّم*

 



ر، االشتؽال هو( 21 ر وهذا بالتفكُّ  تأثٌراًا  و شد تعلٌماًا   قوى عنده وهو الكلً، النفس من مستفاد التفكُّ

* داخل من التعلم*

 

 هما وجهٌن على الربانً التعلم( 22

 الوحً إلقاء*

 والكشؾ اإللهام* 

. نبوٌاًا  علماًا  عنده ٌسمى الوحً من الحاصل والعلم والرسل، األنبٌاء به تعالى هللا خص( 23

* الوحً القاء*

 به وٌختص ٌحصل  ٌن ومن له، ٌحصل كٌؾ العبد ٌدرى وال الدلٌل وحٌلة االكتساب طرٌق بؽٌر ٌحصل الذي( 24
. لدنٌاًا  علماًا  ٌسمى منه الحاصل والعلم واألصفٌاء، األولٌاء

* والكشؾ اإللهام*

". الخارجٌة المحسوسات جهة من ال الداخل جهة من قلبه باطن فً له انكشؾ الذي( 25

* الملهم*

 هً واألوجه اإللهام شروط( 26

  كثرها من األوفر الحظ و خذ العلوم جمٌع تحصٌل*

. الصحٌحة والمراقبة الصادقة الرٌاضة*

ر* . التفكُّ

 مظهرا إال لٌس إذن المادي فالعقل بالقوة، شًء  ي على جوهره فً ٌحتوى ال فعال عقل النفس  ن على تعتمد( 27
. ما بحال محدثة  فبلطونٌة نظرٌة المعرفة فً نظرٌته ولٌست بالبدن، تتصل التً النفس مظاهر من

* رشٌد ابن قدمها كم المعرفه نظرٌة* 

 على مبنى علٌه ٌحٌل الذي التصنٌؾ وهذا موضع، ما ؼٌر فً العلوم تصنٌؾ عن تكلم  نه إلى رشد ابن ٌشٌر( 28
  صناؾ ثبلثة والعلوم الصنابع  ن

 فقط المعرفة ؼاٌتها التً وهى نظرٌة، صنابع*

 العمل  جل من فٌها العلم التً وهى عملٌة صنابع*

 المنطقٌة الصنابع وهى ومسددة هذه فً معٌنة صنابع*

 فقط المعرفه ؼاٌتها( 29

 تعرؾ عشان تناظر تبؽى بس* ، نظرٌه صنابع*

 العمل  جل من فٌها العلم التً هى( 30

* علمٌه صنابع*

 هما صنفان النظرٌة الصنابع( 31

* جزبٌه * كلٌه* 

 



 له الذاتٌة اللواحق وفً بإطبلق، الموجود فً تنظر( 32

* كلٌه*

 

 هما صنفان الكلٌه الصنابع( 33

 الجدل صناعة*

 السفسطة صناعة*

 ما بحال الموجود فً تنظر( 34

* الجزبٌه*

 هما صنفان الجزبٌه( 35

 الطبٌعً العلم*

 التعالٌم علم*

 المتؽٌر الموجود فً ٌنظر( 36

* الطبٌعً العلم*

 ،(البرهان كتاب فً وضعا وضع مما كله وهذا الهٌولى، عن مجردة الكمٌة فً ٌنظر( 37

* التعالٌم علم*

  صناؾ ثبلثة والعلوم المعارؾ( 38

 و شباه ٌتجز  ال الذي بالجزء والقول العالم، بحدوث كالعلم فقط، النفس فً عنها الحاصل االعتقاد ؼاٌتها معرفة
. ذلك

 التً باألصول كالعلم والكلٌة... الصبلة بأحكام كالعلم فالجزبٌة... وكلٌة جزبٌة منها وهذه العمل، ؼاٌتها معرفة*
 واإلجماع والسنة الكتاب من الفروع هذه علٌها تبنى*

 بالدالبل كالعلم المعرفتٌن، هاتٌن فً الصواب نحو الذهن ٌتسدد بها التً واألحوال القوانٌن تعطى معرفة*
 وقانونا مسبارا فلنسمٌها وهذه... و قسامها

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ( الغربييـه ادلعرفت وظريً اعالم أشٍر ) عشـر الثاويت احملاضرة
 الؽربٌٌن المعرفه نظرٌه  عبلم  شهر( 1

 * باشبلر * كانط* 

( المتعالٌة و النقدٌة والمثالٌة األلمانٌة، الكبلسٌكٌة المثالٌة ومؤسس  لمانً فٌلسوؾ( 2

(* كانط ) و كاْنت عمانوٌل*

 النزعة هو واآلخر العقلٌة، النزعة  حدهما األوربٌة، الفلسفة تٌارات من كبٌرٌن بتٌارٌن فلسفته تأثرت( 3
 التجرٌبٌة

* كانط* 

:  سـاسٌتٌن مرحلتٌن إلى كاْنت فلسـفة تنقسم( 4

 «النقدٌة قبل »وتسـمى 1770 قبل ما مرحلة*

. «النقدٌة »وتسـمى 1770 بعد وما*

 تسـمى 1770 قبل ما مرحلة( 5

* النقدٌه قبل*

 وتسـمى 1770 بعد ما( 6

* النقدٌة*

 النظري العقل نقد كتابه فً كاْنت ٌجمع( 7

.* واحد مركب فً والتجرٌبٌة العقلٌة النزعة بٌن*

  حكام وهً التناقض، عدم مبد  وتعتمد. «الجزء من  كبر الكل: »القول كما موضوعها من جزءاًا  محمولها ٌكون( 8
 حاجة دون من بالضرورة كاذب  و صادق  ي وضروري قبلً  ولً فٌها فالحكم حّسٌة، خبرة كل عن مستقلة
. للتجربة

* التحلٌلٌة األحكام*

 ،«ثقٌلة األجسام بعض: »كالقول بالموضوع متضمن ؼٌر المحمول ألن موضوعها، على معرفة محمولها ٌزٌد( 9
. خفٌؾ  و ثقٌل الجسم  ن على بالتجربة وٌستدل

* التركٌبٌة األحكام*

 اإلدراك مصدرها التً  و والفهم، بالحس ُتقوم التً المعرفة هً الحقٌقٌة العلمٌة المعرفة  ن ........... وٌرى( 10
 النقد التجربةومهمة على عنده من الفكر ٌضٌفه وما الخارجً، الوجود موضوعها ٌكون التً  و والتفكٌر، الحسً
 علٌه الفكر ٌضٌفه وما الخارج، من ٌأتً ما معرفة

* كاْنت*

 والفهم الحساسٌة وهما البشرٌة، للمعرفة مصدران هناك  ن ....... ٌرى( 11

* كاْنت*

 الخارجً بالعالم المباشر الرتباطها نظرا المعرفة بمادة تمدنا التً( 12

* الحساسٌة*



. للتعقل قابلة الحساسٌة موضوعات وٌجعل المعرفة بصورة ....... ٌمدنا( 13

* الفهم*

 

. ”عمٌاء مفاهٌم بدون الحسٌة الحواس  ن كما جوفاء، حسٌة حواس بدون المفاهٌم إن .....: ”عبارة( 14

* كانت*

 الفهم قبل من تدخل  ي إلى تحتاج وال الحساسٌة، فً الحسٌة لئلدراكات المنطقً الترابط على تتأسس( 15

* الحسً اإلدراك  حكام*

 بصفات تتسم تجربة  حكام إلى وتحوٌلها الحسٌة األحكام تنظٌم على تعمل التً الفهم مقوالت لتدخل نتٌجة( 16
. والضرورة والكلٌة الموضوعٌة

* التجربه  حكام*

 العلوم، لفلسفة وعمله حٌاته من كبٌراًا  جزءاًا  كّرس. الفرنسٌٌن الفبلسفة  هم من واحداًا  ................ ٌعدّ ( 17
 والجدلٌة المعرفٌة والقطٌعة المعرفٌة العقبة فً مفاهٌمه تمثل حٌث االبستمولوجٌا مجال فً متمٌزة  فكاراًا  وقّدمَم 

 جاء ومن معاصرٌه فلسفة فً واضحة آثارها تركت بل تجاوزها، ٌمكن ال مساهمات التراجعً، والتارٌخ المعرفٌة
 بعده

 بؽاستون نربطها االبستمولوجٌا كلمه من*، باشبلر ؼاستون*

 : وهً القدٌم العلمً الفكر مفاهٌم ضد تقؾ مبادئ  ربعة على التطبٌقٌة العقبلنٌة تقوم( 18

. معرفتنا  نماط جمٌع ٌحكم ثابت عقل ثمة لٌس*

. شامل منهج ثمة لٌس*

 الظواهر تشكل متعددة عناصر من ومركب معقد هو بل وشرحه معاٌنته على العالِم ٌقتصر بسٌط واقع ثمة لٌس*
 الظواهر من متكاملة بنٌة ضمن واحدة عٌنة المشاهدة

 الربٌسٌة العلمٌة المفاهٌم لتكوٌن النقدٌة الدراسة بوصفها لؤلبستمولوجٌا المكان تفتح  ن العلم فلسفة على*
. عام بشكل المعرفة نظرٌة إلى بالنسبة ولٌس الخصوصً حقلها فً وتوظٌفها

 العوابق تجاوز نتابجها من وٌكون العلوم تطور فً الكٌفٌة القفزات عن باشبلر نظر فً ٌعبر الذي المفهوم( 19
 القابمة االبستمولوجٌة

* االبستٌمولوجٌة القطٌعة*

: مستوٌٌن على االستمرارٌة النظرٌة( 20

 . العلمً التفكٌر إلى العامً التفكٌر من االستمرار*

. له القدٌم العلمً الفكر وبٌن الجدٌد العلمً الفكر بٌن االستمرار*

: هما مستوٌٌن على االبستمولوجٌة القطٌعة مفهوم عن كتاباته فً ٌتحدث باشبلر ان( 21

. العلمٌة والمعرفة العامة المعرفة بٌن ابستمولوجٌة قطٌعة*

 الماضً فً العلم بٌن الفٌزٌابٌة والعلوم الرٌاضٌات فً المعاصرة العلمٌة النظرٌات مع تتحقق ابستمولوجٌة قطٌعة*
 النظرٌات هذه مع ظهر الذي الجدٌد العلمً والفكر

 

 



 

 

 االبستمولوجٌة العوابق من عددا العلمٌة للمعرفة قراءته خبلل من باشبلر ٌستنتج( 22

 العابق النقد على السابقة التجربة  ي األولى، التجربة: األول العابق

 المذهب فعل كما العلمٌة المعرفة تطور كبح على عمل شًء من ما إنه:” باشبلر ٌقول التعمٌم عابق: الثانً العابق
". للمعرفة األساس المذهب كثٌرة لعقول بالنسبة ٌزال ما والذي بٌكون، إلى  رسطو من ساد الذي للتعمٌم الخاطا

 داللتها خارج  شٌاء على تدل فتصبح استخدامها  ثناء تتمدد  لفاظا هناك  ن وٌعنً اللفظً العابق: الثالث العابق
. كبٌر حد إلى ومبهما مشوشا استخدامها من ٌجعل مما األصلٌة

 عن بحثا طوٌلة لعصور العلماء توهان فً تسببت التً الجوهر فكرة  ي. الجوهري العابق هو: الرابع العابق
. ظواهرها من بدال األشٌاء جواهر

 خصوصا فٌها تعمل التً مجاالتها ؼٌر مجاالت فً العلوم بعض إدخال به وٌعنً اإلحٌابً العابق: الخامس العابق
 .والفٌزٌاء الكٌمٌاء علم فً( البٌولوجٌا )األحٌاء إدخال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

( ادلعرفت وظريت يف معاصرة اجتاٌاث )عشـر الثالثت احملاضرة
 

 بها  خذ التً الفلسفٌة األفكار من مجموعة على ، فاٌجل وهربرت بلومبرج من كل 1931 عام  طلقه اسم( 1
 1907 عام منذ تكونت قد الجماعة وهذه( فٌّنـا )جماعة  عضاء

* المنطقٌة الوضعٌة*

 واحدة وهً للمدرسة، ربٌساًا  ٌعتبر وهو التوالً على وشٌكاؼو وبراغ فٌّنا جامعات فً الفلسفة بتدرٌس  شتؽل( 2
نـا جماعة تكوٌن بدء كان العشري القرن فً ظهرت التً الفلسفٌة المدارس من ٌّ  1922 عام منذ الفعلً ف

 .................. الفٌلسوؾ

 برودلؾ فٌنا كلمه نربط*، كارناب رودلؾ*

 ؟ ........الفلٌسوؾ الؽربً العالم فً ممثلٌها و شهر  هم احد بعد فٌما و صبح المنطقٌة الوضعٌة فً برع( 3

* فٌتؽنشتاٌن*

 فً ارتباط عبلقة والمسبب السبب بٌن العبلقة ٌجعل تحلٌبلًا  السببٌة تحلٌل فً ............نظرٌة على اتفاقهم( 4
. عقلٌة ضرورة عبلقة ال التجربة

* هٌوم* 

 ؟ .....................بداٌات فً( الفٌنومٌنولوجٌا )الظاهراتٌة الفلسفٌة الحركة هذه ظهرت( 5

* المٌبلدي العشرٌن القرن*

  عماق فً متناثرة ومبلمح إرهاصات لها كان فقد( الفٌنومٌنولوجٌا )الظاهراتٌة الفلسفٌة الحركة هذه ظهرت( 6
 .......... األلمانً الفٌلسوؾ ٌد على تمت لنسقها الشاملة والصٌاؼة تأسٌسها  ن إال المفكرٌن، من عدد

 فلسفٌه كلمه من قرٌب هوسرل* ، هوسرل  دموند*

 الذي العالم الناس بها ٌعً التً والطرق وتنوعاته للوعً مختلفة  شكال على ٌقوم فلسفً مذهب وهً( • 7
 تركز كما والدالالت، بالمعانً الؽنٌة اإلنسانٌة والتجربة المعاشة التجربة على الفلسفة هذه وتركز فٌه، ٌعٌشون

. الحٌاة فً مشاركته فٌها اإلنسان ٌقر  التً الكٌفٌة على

(* الفٌنومٌنولوجٌا )الظاهراتٌة*

 دٌكارت عند المعرفة نظرٌة وبالذات األساسٌة المعرفة لنظرٌات معمق نقد على تتأسس المعرفة فً نظرٌة هً( 8
 وكانت وهٌوم

* الفٌنومٌنولوجٌا* 

 التعرؾ ٌمكن التً األشٌاء لدراسة محاولة:" بأنها *" الفٌنومٌنولوجٌا *الظاهرٌه ...........الفٌلسوؾ"ٌعرفها( • 9
. ”حواسنا احد بواسطة علٌها

 نقرتٌن وعماٌله الجوع .. هلستون مٌرندا اقراها هوسرل ادموند و اكله هذي الفٌنومٌنولوجٌا*، هوسرل ادموند*
 مستقلة صفحة فً الصورة لعرض

 ؟ .......................وبسبب المنطقٌة الوضعٌة اسم فٌنا جماعة على  طلق( 10

 *الثانٌه العالمٌه الحرب*

 



 

 

 ( ادلعـرفت إسالميـت ) عشر الرابعت احملاضرة
 

 المعرفة علٌها تأسست التً الفلسفٌة األسس تمحٌص على اشتؽلوا من  وابل من ...................... ٌُعد( • 1
 من تجعل إلنكارها مجال ال اختبلفات هناك  ن إلى المقارنة خبلل من وخلص اإلسبلمٌة باألسس ومقارنتها الؽربٌة
 ُمتعذراًا   مرا الؽربٌة للمعرفة المطلق اإلسبلمً التسلٌم

* الفاروقً* 

 ؟ ........هً تعالى هللا عبادة هو السبب هذا و ن سبباًا  اإلنسان لوجود  ن التأكٌد كل ٌؤكد اإلسبلم( 2

* االمانه*

 الشمول وهذا. الفهم حق فهمناه إن ٌكون  ن ٌجب كما شامل، منهج والحضارة الثقافة لبناء اإلسبلم منهج إن( 3
 ؟ ..........هً اإلسبلم فً المبلبم حكمه له اإلنسانٌة الحٌاة من جانب فكل. للشرٌعة األساسٌة الخصابص من هو

* الشمولٌه*

 القوانٌن إنفاذ فً خبلفته وتتمثل. هللا عن النٌابة  و الخبلفة مقام فً ٌجعله اإللهٌة لؤلمانة اإلنسان حمل إن( 4
 ؟ ......هً واحد شًء الدٌنٌة والقوانٌن هً التً األخبلقٌة

* الخبلفه*

 البشر كل إلى اإللهٌة الوحدة صفة تمتد  ن فبلبد الخالق، سبحانه وهو وجل، عز هلل صفة الوحدانٌة مادامت( 5
 ؟ ...........وحده هً. خلقه من ألنهم

* اإلنسانٌة وحدة* 

 ؟ .......وحده هً الوحً به ٌأتً وما الواقعٌة الحقابق بٌن للتناقض إمكانٌة  ي رفض تعنً( 6

* الحقٌقه وحدة*

 من الؽربً العلم إلٌه انزلق ما إلى االنزالق وبٌن اإلسبلمً العلم بٌن ٌحول ما هناك  ن إلى ................ ٌذهب( 7
 من المستمدة واألخبلق القٌم من إطار فً ٌعمل  نه ذلك علٌها للسٌطرة وإعبلن للطبٌعة نهب ومن اإلله لوجود إنكار

 تنظم ضوابط مجموعة هً األخبلق إذ واألمة بالجماعة ٌرتبط فهو ألخبلقٌته ونظراًا  والمعرفة؛ العلم مصدر الوحً
 وحسب الفردٌة الدابرة تطبٌقها مجال ٌكون  ن ٌمكن وال العام، بالمجموع الفرد عبلقة

* الفاروقً*

 ؟ .........وحده هً والوحً العقل بٌن مطلق تفاوت  و خبلؾ  و تعارض ٌوجد ال  نه تفرض( 8

* الحقٌقة وحدة*

 قد اإللهً وحٌه و ن o المعرفة، مصدر هو وتعالى سبحانه هللا  ن ٌعنً الذي "......................" مبد ( 9

 ،(الموضوعٌة الحقابق )الكونٌة اإلشارات بعض( العلٌا المطلقة الحقٌقة )وجل عز صفاته جوار إلى تضمن

 *الحقٌقة وحدة*

  متج َهلل احلمد َادلىٍت                                                 
  ( ابو خالد الحكمً ) تنسٌق ( اعداد بنت فٌصل )            


