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 : إلى ( من لم يشك لم ينظر ، و لم ينظر لم يبصر ، ومن لم يبصر بقي في العمى ) ينسب قول  .1

 ابنتيمية-أ

 الغزالي-ب

 سافسطائي-ج

 كائط-د

 : المذهب التجريبي يعتمد في االستدالل والتفكير على  .2

الطريقةالقياسية-أ

الطريقةاالستنباطية-ب

الطريقةاالستقرائية-ج

ب+أ-د

 : أول من ألف في نظرية المعرفة بشكل متكامل في العصر الحديث  .3

ديكارت-أ

جونلوك-ب

هوسرل-ج

أفالطون-د

 : عن المتصوفة المسلمين بـ  يعرف الحدس .4

اإللهام-أ

األوهام-ب

الزهد-ج

الروحانيات-د

 : عند تناولنا لتاريخ نشأة نظرية المعرفة فإن أول من تناولها ولو جزئياً هم  .5

الفالسفةاليونان-أ

العلماءالمسلمون-ب

الفالسفةالمعاصرون-ج

جميعماسبق-د

 : مساهمة قيمة و هامة في  (ئيون اطالسوفس) للشكاك  .6

تضييقنطاقمناقشةمشكلةالمعرفة-أ

توسيعنطاقمناقشةمشكلةالمعرفة-ب

صرفالنظرعنمناقشةمشكلةالمعرفة-ج

ج+أ-د

 : في مبحث طبيعة المعرفة يتجه المذهب الواقعي إلى أن الحقيقة مصدرها  .7

نالتجربةوالخبرةالواقعالمكونم-أ

عالمالواقعاالفتراضي-ب

ب+أ-ج

الفكرالعقلي-د

 : إحداهما موضوعية و األخرى : للمعرفة التامة صورتان   ..  .8

عامة-أ

مركزية-ب

ذاتية-ج

خاصة-د

 :من تعريفات المعرفة أنها من العُرف ، أي  .9

ضدالنكر-أ

ضدالجهل-ب
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تطلبالشيء-ج

 جميعماذكر-د

 : ية التي تعتمد على أنواع المعارف نجد المعرفة الحس من  ..    .11

الحواس-أ

العقل-ب

الخبرةاليومية-ج

الحواسوالخبرةاليومية-د

 : المنطق الصوري يدرس صور الفكر البشري بغض النظر عن مضامينها  .11

المنطقية-أ

الفكرية-ب

الواقعية-ج

الشكلية-د

 : العلم يقال إلدراك المركب أو  .12

الكلي-أ

الجزئي-ب

البسيط-ج

كلماسبق-د

 : إلى ( تهافت التهافت ) ينسب كتاب  .13

ابنرشد-أ

الغزالي-ب

السهروردي-ج

البغدادي-د

 : التعميمات الفلسفية لنظرية المعرفة ترى فيها اإلبستيمولوجيا أنها تشكل   ..    .14

ةالعلميةدافعاًلتطورالمعرف-أ

عائقاًأمامتطورالمعرفةالعلمية-ب

ب+أ-ج

التوجدإجابةصحيحة-د

 : المتكلمون المسلمون هم من جعل منبع المعرفة هو   ..    .15

التجربة-أ

الحس-ب

العقل-ج

الحسوالعقل-د

 : المبحث الذي يتناول طبيعة المعرفة يهتم بـ  .16

درجةالعلمباألشياء-أ

مصادرمعرفةاألشياء-ب

شياءبيانكيفيةاأل-ج

جميعماسبق-د

:المذهب النقدي في إمكان المعرفة يعرف ايضاً بالمذهب  ..    .71

النسبي-أ

االرتيابي-ب

ب+أ-ج

الاحدمماسبق-د

 : الشك في أصل المعرفة يعتبر شكاً  .18

غائياً-أ

مطلقاً-ب

نسبياً-ج

 الاحدمماسبق-د
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 : المذهب العقلي يهتم أكثر بـ  .19

العلومالرياضية-أ

العلومالطبيعية-ب

العلوماألخالقية-ج

العلومالدينية-د

 : يعتبر الشك وسيلة ليتوصل من خالل إلى غاية أخرى وهي بلوغ اليقين  .21

الشكالمنهجي-أ

المطلق-ب

ب+أ-ج

جميعماسبق-د

 : هذا تعريف في . تعرف األبستمولوجيا بأنها الدراسة النقدية للمعرفة العلمية   ..    .21

االستعمالالفرنسي-أ

االستعمالاإلنجليزي-ب

االستعمالاأللماني-ج

ج+أ-د

 : أول من دّون و أسس المنطق في تاريخ اإلنسانية هو  .22

سقراط-أ

أرسطو-ب

الغزالي-ج

سبقجميعما-د

 : تناول المعرفة بشكل متكامل كان من تأليف جون لوك ، وكان بعنوان ي الغرب الحديث أول كتاب ف .23

مقالةفيالفهماإلنساني-أ

المعرفةمدخلوتطبيق-ب

أرسطووالمنطق-ج

العقالنيةالعلمية-د

 : أفردوا لمبحث المعرفة أبوبا و فصوالً في كتبهم، بل ومنهم من أفرد كتاباً خاصاً ، المقصود بهم  .24

سفةاليونانفال-أ

علماءالمسلمين-ب

الفالسفةالغربيون-ج

سبقجميعما-د

 : الكتابة في نظرية المعرفة عند الفالسفة الغربيين ، كانت  .25

مبثوثةفيمباحثهمفيالوجود-أ

مبثوثةفيمباحثهمفياألخالق-ب

منظمةلوحدها-ج

واضحةالمعالم-د

 : قبل  عند علماء المسلمين تمت الكتابة في نظرية المعرفة من .26

المتكلمينالمسلمين-أ

األصوليينالمسلمين-ب

الفالسفةالمسلمين-ج

سبقجميعما-د

 : هذا رأي  .دراكات الحسية كانت أكثر يقيناً إن المعرفة كلما كانت مجردة عن اإل .27

المثاليين-أ

الواقعيين-ب

التجريبيين-ج

 الذرائعيين-د
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 : معرفة ينقسم إلى قسمين المذهب الدوغمائي في إمكان ال  ..    .28

قديموحديث-أ

شكليومطلق-ب

يوتجريبيعقالن-ج

جميعماسبق-د

 : عُِرّف بعض السفسطائيون بالشكاك ألنهم  .29

كانواينكرونقطعيةالمعارفاإلنسانية-أ

كانواينكرونقطعيةالمعارفالدينية-ب

كانواينكرونقطعيةالمعارفاإللهية-ج

ج+ب-د

 : مذهب الشك المطلق  أول من ظهر على يديه .31

فيرون-أ

أفالطون-ب

سقراط-ج

أرسطو-د

  :من بين علماء المسلمين الذين درسوا نظرية المعرفة من يرى أن أول واجب على المكلف هو النظر  .31

الجويني-أ

المعتزلة-ب

ابنتيمية-ج

ب+أ-د

 : يطلق لفظ المعرفة عند المحدثين على معاني أربعة ، من بينها   ..    .32

المعرفة-أ

مضمونالمعرفة-ب

معرفةالمضمون-ج

ب+أ-د

 : المعرفة التأملية هي المعرفة   ..    .33

التاريخية-أ

الفلسفية-ب

االجتماعية-ج

كلماسبق-د

 : هذا تعريف . إدراك الجزئي عن دليل  .34

المعرفة-أ

العلم-ب

والمعرفةالعلم-ج

النظرية-د

 : المعرفة تقال إلدراك الجزئي أو  .35

المجموع-أ

الفردي-ب

البسيط-ج

االدراك-د

 : تستعمل في التصورات والعلم في المعرفة  .36

النظريات-أ

التصديقات-ب

البرهانيات-ج

 جميعماسبق-د
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 : العقل يتملك إزاء كافة ظواهر الوجود و مظاهره أحكاماً ال تتعدى  .37

ثالثةأحكام-أ

حكمين-ب

خمسةأحكام-ج

القبولأوالرفض-د

 : التجريبية أو الحسية هي االسم النوعي لكل المذاهب الفلسفية التي  .38

تنفيوجودمعارفبالعقل-أ

تنفيوجودمعارفأولية-ب

ترىأسبقيةالعقليةعلىالتجربة-ج

جميعماسبق-د

 : يعتمد المذهب التجريبي على  .39

الطريقةاالستنباطية-أ

الطريقةاالستقرائية-ب

الطريقةالنقدية-ج

الطريقةالتأملية-د

 : اإلطالع العقلي المباشر على الحقائق البديهية ، هذا تعريف ديكارت لـ  .41

االستدالل-أ

الحدس-ب

اإلطالع-ج

ج+ب-د

 : المقصود بالشك المطلق  .41

الشكالمنهجي-أ

الشكالمذهبي-ب

الشكالتجريبي-ج

جميعماسبق-د

 : تامة كانت مطابقة للشيء تمام المطابقة ، ويرادفها إذا كانت المعرفة   ..    .42

اإلدراك-أ

الواقع-ب

ب+أ-ج

العلم-د

 : وهذا يجعل . في الفرق بين المعرفة و العلم قيل تكون مع كل علم معرفة ، وليس مع كل معرفة علم   ..    .43

المعرفةأخصمنالعلم-أ

العلمأخصمنالمعرفة-ب

العلممنخصوصياتالمعرفة-ج

المعرفةمنخصوصياتالعلم-د

 : القضايا و اإلشكاالت المرتبطة بالمعرفة هي من صلب اهتمام  .44

مؤرخال-أ

الباحث-ب

الفيلسوف-ج

الفقيه-د

 : نظراً لطبيعة القياس فإنه يشكل الجانب الشكلي من   ..    .45

المعرفة-أ

النظرية-ب

المنطق-ج

 جميعماسبق-د
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 : هناك مبادئ جاهزة على العقل التسليم بها ، وطرقاً فطرية تقوده إلى معرفة حقائق األشياء ، هذا رأي  .46

العقليين-أ

التجريبيين-ب

السوفسطائيين-ج

يعماسبقجم-د

 : للعلم درجات من حيث   ..    .47

الشكوالظن-أ

الشكواليقين-ب

الشكوالكذب-ج

ب+أ-د

 : كتب القاضي عبد الجبار كتاباً في مجلد كبير ضمن موسوعة علمية ، هذا الكتاب عنوانه  .48

اإلشاراتوالتنبيهات-أ

النظروالمعارف-ب

تهافتالتهافت-ج

إعجازالقرآن-د

 : ون أن الحس مصدر فهم للتصورات و األفكار البسيطة يرى العقلي .49

ولكنهليسالسببالوحيد-أ

وهوالسببالوحيد-ب

ولكنهالسببالخارجي-ج

جميعماسبق-د

 : من حصل له الشك ولم يكن من سبيل لدفعه سوى النظر؛ يلزمه النظر، هذا قول  .51

بنخلدونا-أ

ابنتيمية-ب

االشعري-ج

جميعماسبق-د
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