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   )) م .... (( تعني رقم املحاضرة               N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 سؤال (( 07 -هـ  1434/  1433 األول الفصل  نظرية املعرفة ))

 ؟ وليس مع كل معرفة علم وهذا يجعل املعرفة قبل العلم إذ تكون مع كل علم معرفة ، .1

 .. املعرفة أخص من العلم .أ

 (( .. 1)) م     من املعرفة .. العلم أخص .ب

  .. العلم من خصوصيات املعرفة .ج

 .. املعرفة من خصوصيات العلم .د

 العلم يقال إلدراك الكلي أو ؟ .2

 (( .. 1)) م    .. املركب .أ

  .. الجزئي .ب

 .. البسيط .ج

 .. كل ما سبق .د

 و ؟ للعلم درجات من حيث الشك .3

 .. الظن .أ

 .. اليقين .ب

 (( .. 1)) م     .. الكذب .ج

 .. أ + ب .د

 تعتمد املعرفة الحسية على ؟  .4

 الحواس .. .أ

 (( 1)) م     الحواس والخبرة اليومية .. .ب

 اليومية ..الخبرة  .ج

 العقل .. .د

 املعرفة الفلسفية نوع من املعرفة ؟ .5

 التاريخية .. .أ

 (( 1)) م     التأملية .. .ب

 الفكرية .. .ج

 كل ما سبق .. .د

 تأتي نتيجة ملجهود فكري منظم يتخصص بدراستها دراسة موضوعية ، هذا مفهوم ؟ .6

 املعرفة الفلسفية .. .أ

 (( 1)) م     املعرفة العلمية .. .ب

 املعرفة الحسية .. .ج

 كل ما سبق .. .د

 رتبطة باملعرفة هي من صلب اهتمام ؟اإلشكاالت امل .7

 .. املؤرخ .أ

  .. الباحث .ب

 (( .. 1)) م     .. الفيلسوف .ج
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   )) م .... (( تعني رقم املحاضرة               N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 .. الفقيه .د

 عرفة قضايا فلسفية ، هذا يدل على ؟قضايا امل .8

 .. الوثيقة بينهما الصلة .أ

 .. الصراع بينهما .ب

 (( .. 1)) م     .. تخصيص البحث في املعرفة .ج

 .. العقليةاملعرفة  .د

 مبحث القيم أو ما يسمى ؟ .9

 (( .. 1)) م     .. االكسيولوجيا .أ

 .. امليتافيزيقا .ب

 ..املعرفة  .ج

 .. الوجود .د

 ؟، هذا تعريف مة للظاهرات ظنمجموعة من املفاهيم والتعريفات واملقترحات املترابطة التي تمثل نظرة م .10

  .. النظرية .أ

 (( .. 1)) م     .. املعرفة .ب

 .. الفلسفة .ج

 .. املنهج .د

 ذهب الواقعي في طبيعة املعرفة أن ؟يرى امل .11

 .. الواقع املكون من التجربة والخبرة هو مصدر الحقيقة .أ

 .. عالم الواقع هو مصدر الحقيقة .ب

 (( .. 6)) م     ..أ + ب  .ج

 .. جميع ما ذكر .د

 ؟ مضامينها س صور الفكر البشري بغض النظر عنمنهج املنطق الصوري في املعرفة يدر  .12

 (( .. 7)) م     .. الواقعية .أ

 .. الفكرية .ب

 .. املنطقية .ج

 .. الشكلية .د

 القياس ، بطبيعته ومقوماته وشروطه ، يكّون الجانب الشكلي من ؟ .13

 (( 1)) م     املعرفة .. .أ

 النظرية .. .ب

 املنطق .. .ج

 جميع ما سبق .. .د

 ملحدثين على أربعة معاٍن ، منها ؟يطلق لفظ املعرفة عند ا .14

  .. ضمان املعرفة .أ

 (( .. 1)) م     .. مضمون املعرفة .ب

 .. معرفة املضمون  .ج
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   )) م .... (( تعني رقم املحاضرة               N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 .. كل ما سبق .د

 ؟ ويرادفهاإذا كانت املعرفة تامة كانت مطابقة للش يء تمام املطابقة ،  .15

 .. اإلدراك .أ

 ..الواقع  .ب

 (( .. 1)) م     .. أ + ب .ج

 .. العلم .د

 تان: إحداهما ذاتية ، واألخرى ؟للمعرفة التامة صور  .16

  .. عامة .أ

 .. موضوعة .ب

 (( .. 1م  ))    .. موضوعية .ج

 .. خاصة .د

 فريق بين املعرفة والعلم ، قالوا ؟في الت .17

 .. املعرفة إدراك والعلم استدراك .أ

 (( .. 1)) م     .. كلياملعرفة إدراك جزئي والعلم إدراك  .ب

 .. خاصاملعرفة إدراك عام والكلي إدراك  .ج

 .. كالهما بمعنى واحد في الحقيقة .د

 املعرفة تستعمل في ؟ .18

 (( .. 1)) م     .. التصورات .أ

 .. التصديقات .ب

 .. القيم .ج

 .. الصدقيات .د

 املعرفة من الُعرف ، بمعنى ؟ .19

 (( .. 1)) م     .. ضد النكر  .أ

 .. ضد الجهل .ب

 .. تطلب الش يء .ج

 .. جميع ما ذكر .د

 املعرفة والعرفان من العلم بالش يء ، يدل على سكون إليه . هذا تعريف ؟ .20

 (( 1)) م     ابن فارس .. .أ

 الزمخشري .. .ب

 ابن منظور .. .ج

 أ + ب .. .د

 إلى ؟ ينسب كتاب )اإلشارات والتنبيهات( .21

 (( .. 2)) م     .. ابن سينا .أ

 .. السهروردي .ب

 .. الغزالي .ج



4 
 

   )) م .... (( تعني رقم املحاضرة               N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 .. ابن تيمية .د

 ( إلى ؟التهافتينسب كتاب )تهافت  .22

 (( .. 2)) م     .. ابن رشد .أ

 .. الغزالي .ب

 ..أ + ب  .ج

 .. ابن معطى .د

 قد العقل النظري( لكانط يجمع بين ؟كتاب )ن .23

 (( .. 12)) م     .. العقلية والنزعة التجريبيةالنزعة  .أ

 .. املذهب املثالي واملذهب العقلي .ب

 .. بين النقد والعقل .ج

 .. جميع ما سبق .د

 منبع املعرفة هو ؟ املتكلمون في التراث اإلسالمي يجعلون  .24

 (( .. 4)) م     .. الحس والعقل .أ

 .. الحس .ب

 .. العقل .ج

 .. التجربة .د

 العلمية ، هذا تعريف ؟دية للمعرفة الدراسة النق .25

 (( .. 12)) م     .. االيستيمولوجيا في االستعمال الفرنس ي .أ

 .. االيستيمولوجيا في االستعمال االنجليزي  .ب

 .. االيستيمولوجيا في االستعمال العربي .ج

 .. أ + ج .د

 موضوعه املعرفة العلمية لم تنشأ إال في ؟ .26
ً
 مستقال

ً
 االيستيمولوجيا بوصفها مبحثا

 ..أوروبا وآسيا  .أ

 (( 2)) م     مطلع القرن العشرين .. .ب

 مطلع القرن التاسع عشر .. .ج

 ال توجد إجابة صحيحة .. .د

 الفلسفية لنظرية املعرفة ما يشكل ؟ترى االيستيمولوجيا في التعميمات  .27

 لتطور املعرفة العلمية  .أ
ً
 .. دافعا

 أمام تطور املعرفة العلمية .ب
ً
 (( .. 2)) م     .. عائقا

 .. أ + ب .ج

 .. إجابة صحيحةال توجد  .د

 هم ؟أول من تناول نظرية املعرفة  .28

 (( .. 5)) م     .. الفالسفة اليونان .أ

 .. العلماء املسلمون  .ب

 .. الفالسفة املعاصرون .ج
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   )) م .... (( تعني رقم املحاضرة               N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 .. جميع ما سبق .د

 مساهمة قيمة وهامة في ؟ فسطائيون و ساهم الس .29

 ..تضييق نطاق  مناقشة مشكلة املعرفة  .أ

 (( .. 2)) م     .. توسيع نطاق مناقشة مشكلة املعرفة .ب

 .. صرف النظر عن مناقشة مشكلة املعرفة .ج

 أ + ج .. .د

 بالبحث في ؟ .30
ً
 شديدا

ً
 أدى شغف أرسطو باملعرفة أن انشغل انشغاال

 (( 3)) م     وسائل املعرفة اإلنسانية .. .أ

 العقائد العلمية .. .ب

 املعرفة التاريخية .. .ج

 أ + ب .. .د

 التجربة باملعنى الخاص هي ؟ .31

 (( 9)) م     عملية جمع البيانات امليدانية .. املنهج الذي يستخدم في .أ

 املنهج الذي يستخدم في عملية تحليل البيانات الحسية .. .ب

 املعايشة الواقعية .. .ج

 أ + ج .. .د

 البسيطة ؟ الحس على أساس نظرية العقليين ، مصدر فهم للتصورات واألفكار .32

 (( .. 4)) م     .. ولكنه ليس السبب الوحيد .أ

 .. الوحيدولكنه السبب  .ب

 .. ولكنه السبب الخارجي .ج

 .. جميع ما سبق .د

 )إن العقل هو أعدل قسمة بين البشر( ، هذا القول ينسب لـ ؟ .33

 الغزالي ..  .أ

 (( 4)) م     ديكارت .. .ب

 أفالطون .. .ج

 ال أحد .. .د

 أن التجربة هي ؟ يقوم املذهب التجريبي في املعرفة على أساس .34

 (( .. 4)) م     .. املصدر األول لجميع املعارف اإلنسانية .أ

  .. املصدر الوحيد لجميع املعارف اإلنسانية .ب

 .. املصدر األول لجميع املعارف اإلنسانية واإللهية .ج

 .. أ + ج .د

 بنى املعارف عند التجريبيين على ؟ت .35

 (( .. 4)) م     .. الظواهر الحسية .أ

 .. الظروف الحسية .ب

 .. الظواهر الحدسية .ج
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   )) م .... (( تعني رقم املحاضرة               N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 .. جميع ما سبق .د

 ؟ التجريبي في االستدالل والتفكير علىيعتمد املذهب  .36

 (( .. 4)) م     .. الطريقة االستقرائية .أ

 .. الطريقة االستنباطية .ب

 .. الطريقة القياسية .ج

 .. أ + ب .د

 أول من طبق االتجاه التجريبي في الفلسفة ؟ .37

 ديكارت .. .أ

 (( 4)) م     جون لوك .. .ب

 هرسرل .. .ج

 أفالطون .. .د

 ، هذا تعريف ؟ البديهيةالعقلي املباشر على الحقائق  اإلطالع .38

 .. العقل .أ

 (( .. 4)) م     .. الحدس .ب

 .. الحس .ج

 .. جميع ما سبق خطأ .د

 أفضل من يمثل املذهب الحدس ي ؟ .39

 (( 4)) م     الفيلسوف الفرنس ي هنري برجسون .. .أ

 الفيلسوف الفرنس ي ديكارت .. .ب

 الفيلسوف االنجليزي هنري برجسون .. .ج

 سبق ..جميع ما  .د

 ا يعرف عند املتصوفة املسلمون ب ؟الحدس هو م .40

 (( .. 4)) م     .. اإللهام .أ

 .. األوهام .ب

 .. الزهد .ج

 .. الروحانيات .د

 ملنطق على يد ؟تأسس ا .41

 .. سقراط .أ

 (( .. 7)) م     .. أرسطو  .ب

 .. الغزالي .ج

 .. جميع ما سبق .د

 كانت نظرية املعرفة عند الفالسفة الغربيين ؟ .42

 (( 14)) م     الوجود ..مبثوثة في مباحثهم في  .أ

 مبثوثة في مباحثهم في األخالق .. .ب

 منظمة لوحدها .. .ج
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   )) م .... (( تعني رقم املحاضرة               N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 واضحة املعالم .. .د

 ؟ متكامل وهوالحديث تناول املعرفة بشكل كتاب )مقالة في الفهم اإلنساني( أول كتاب في الغرب  .43

 (( .. 2)) م     .. جون لوك .أ

 .. بيكون  فرنسيس .ب

 .. أرسطو .ج

 .. كانط .د

 ظرية املعرفة عند علماء املسلمين ؟املعرفة ونبالنسبة ملوضوع  .44

 .. كان قليل الحضور  .أ

  .ب
ً
 وأبوابا

ً
 (( .. 2)) م     .. أفردوا له كتبا

 .. أعرضوا عنه .ج

 .. جميع ما سبق .د

 كتاب )النظر واملعارف( مجلد كبير ضمن موسوعة علمية تنسب إلى ؟ .45

 القاض ي الباقالني .. .أ

 (( 3)) م     القاض ي عبد الجبار .. .ب

 الرازي ..الفخر  .ج

 عبد القاهر البغدادي .. .د

 كتاب ) املنقذ من الضالل( ألفه ؟ .46

 (( 3)) م     الغزالي .. .أ

 ابن خلدون .. .ب

 ابن سينا .. .ج

 الفارابي .. .د

 تمت الكتابة في نظرية املعرفة من قبل ؟ .47

 املتكلمين املسلمين .. .أ

 األصوليين املسلمين .. .ب

 الفالسفة املسلمين .. .ج

 (( 3)) م     جميع ما سبق .. .د

 علماؤنا املسلمون سبقوا غيرهم في ؟ .48

 .. ذكر بحث املعرفة بصورة عامة في كتبهم .أ

 (( .. 2)) م     .. إفراد بحث املعرفة بصورة مستقلة في كتبهم .ب

 .. دمج مبحث املعرفة مع العقالنيات .ج

 .. أ + ب .د

 ؟ اإلنسانيةيختص بدراسة الوسيلة أو األداة أو املصدر الذي تتم عن طريقه تشكيل املعرفة  .49

 (( .. 4)) م     .. مبحث مصادر املعرفة .أ

 .. مبحث طبيعة املعرفة .ب

 .. مبحث املعرفة .ج
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   )) م .... (( تعني رقم املحاضرة               N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 .. جميع ما سبق .د

50.  
ً
 تقوده إلى معرفة حقائق األشياء ؟فطرية  يقوم موقفهم على التسليم بأن للعقل مبادئ جاهزة ، أو طرقا

 (( .. 4)) م     .. العقليون  .أ

 .. التجريبيون  .ب

 .. السفسطائيون  .ج

 .. الفلسفيون  .د

 من نتائج عملية ناجحة ؟ ترتكز جميعها على مبدأ مؤداه أن صحة الفكر تعتمد على ما يؤدي إليه .51

 .. الدوغماتية .أ

 (( .. 4)) م     .. البراغماتية .ب

 .. الذرائعية .ج

 .. أ + ج .د

 فلسف -دأب دارسوا نظرية املعرفة  .52
ً
  يا

ً
 على حصر مصادرها في ؟ - أو علميا

 .. العقل .أ

 (( .. 4)) م     .. الحس والعقل .ب

 .. الحدس .ج

 .. أ + ج .د

 ، وتتج يعتبر الوحي مصدرا للمعرفة ألنه ضروري  .53
ً
 للمعرفة في ؟ لى ضرورة الوحي مصدرا

  .أ
ً
 .. إمكانه عقال

 .. عدم كفاية العقل .ب

 .. إسالمية الوحي .ج

 (( .. 4)) م     .. أ + ب .د

 عرف بعض فالسفة اليونان بالسفسطائيين أو الشكاك ألنهم ؟ .54

 (( 5)) م     ينكرون قطعية املعارف اإلنسانية ..كانوا  .أ

 كانوا ينكرون قطعية املعارف الدينية .. .ب

 كانوا ينكرون قطعية املعارف اإللهية .. .ج

 ب + ج .. .د

 ينقسم الشك في إمكان املعرفة إلى ؟ .55

 .. شك مذهبي وشك منهجي .أ

 .. شك مطلق وشك نسبي .ب

 .. الشك من أجل الشك والشك وسيلة لليقين .ج

 (( .. 5)) م     .. سبقجميع ما  .د

 يعتبر فيرون أول من ظهر على يديه مذهب ؟ .56

 (( 5)) م     الشك املطلق .. .أ

 الشك املذهبي .. .ب

 الشك النسبي .. .ج
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   )) م .... (( تعني رقم املحاضرة               N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 أ + ب .. .د

 ؟ ترى أن املعرفة الحسية والعقلية ليس لها قدرة تعريفنا بالحقيقة وإيصالنا إليها .57

 (( .. 5)) م     .. ةلقطالشكية امل .أ

  .. الحدسية .ب

 .. العقالنية .ج

 .. التجريبية .د

 ؟ ال يعتبر الشك غاية في ذاته ، بل يعتبر وسيلة ليتوصل من خالله إلى غاية أخرى وهي بلوغ اليقين .58

 (( .. 5)) م     .. الشك املنهجي .أ

 .. املطلق .ب

 .. أ + ب .ج

 .. جميع ما سبق .د

 يهتم املذهب العقلي ب ؟ .59

 (( 4)) م     العلوم الرياضية .. .أ

 ..العلوم الطبيعية  .ب

 العلوم األخالقية .. .ج

 العلوم الدينية .. .د

 )من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر ، ومن لم يبصر بقي في العمى( . صاحب القول هو ؟ .60

 ابن تيمية .. .أ

 (( 5)) م     الغزالي .. .ب

 سفسطائي .. .ج

 كانط .. .د

 ينقسم املذهب الدوغماتي في إمكان املعرفة إلى ؟ .61

 (( 5)) م     عقالني وتجريبي .. .أ

 شكي ومطلق .. .ب

 قديم وحديث .. .ج

 جميع ما سبق .. .د

 املذهب النسبي في إمكان املعرفة يعرف أيضا باملذهب ؟ .62

 (( 5)) م     النقدي .. .أ

 أالرتيابي .. .ب

 أ + ب .. .ج

 ال أحد مما سبق .. .د

 فة يتعلق ب ؟طبيعة املعرفة ، مبحث في نظرية املعر  .63

 (( .. 6)) م     .. بيان كيفية العلم باألشياء .أ

 .. مصادر معرفة األشياء .ب

 .. درجة العلم باألشياء .ج
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   )) م .... (( تعني رقم املحاضرة               N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 .. جميع ما سبق .د

 مجردة عن اإلدراكات الحسية كانت ؟ يرى املثاليون أن املعرفة كلما كانت .64

  .أ
ً
 (( .. 6)) م     .. أكثر يقينا

  .ب
ً
 .. أقل يقينا

 .. غير موثوق بها .ج

 ..ب + ج  .د

 ؟ ارتبطت املثالية النقدية بالفيلسوف .65

 .. كانط .أ

 .. هيجل .ب

 .. باشالر .ج

 .. ابن سينا .د

 الشك املطلق هو شك في ؟ .66

 .. غايات املعرفة .أ

 .. أهمية املعرفة .ب

 (( .. 5)) م     .. أصل املعرفة .ج

 .. حد مما سبقأال  .د

 واجب على املكلف هو النظر ؟ يرى أن أول  .67

 (( .. 5)) م     .. الجويني .أ

 .. املعتزلة .ب

 .. ابن تيمية .ج

 .. أ + ب .د

68.  
ً
  يرى أن للفطرة أثرا

ً
في معرفة هللا ، ومن حصل له الشك ولم يكن من سبيل لدفعه سوى النظر، يلزمه  أساسيا

 نظر ؟ال

 .. ابن خلدون  .أ

 (( .. 5)) م     .. ابن تيمية .ب

 .. األشعري  .ج

 .. جميع ما سبق .د

 املعرفة هو املنهج الذي استعمله ؟ املقصود باإلشراق في مناهج .69

 .. الصوفية .أ

 (( .. 8)) م     .. املشارقة .ب

 .. املشرقيين .ج

 .. ال أحد مما سبق .د

 التجربة بمعناها العام هي ؟ .70

 ..خطوات الفحص املخبري  .أ

 .. اإلحساس .ب
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   )) م .... (( تعني رقم املحاضرة               N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 (( .. 9)) م     .. الخبرة الحسية .ج

 .. جميع ما سبق .د
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 )) م .... (( تعني رقم املحاضرة                 N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 سؤال (( 50 -هـ  5143/  1434 األول الفصل  نظرية املعرفة ))

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

 ابن تيمية .. .أ

 (( .. 5)) م    الغزالي .. .ب

 سفسطائي .. .ج

 كانط .. .د

 املذهب التجريبي يعتمد في االستدالل والتفكير على ؟ .2

 الطريقة القياسية .. .أ

 الطريقة االستنباطية .. .ب

 (( .. 4)) م     الطريقة االستقرائية .. .ج

 أ + ب .. .د

 أول من ألف في نظرية املعرفة بشكل متكامل في العصر الحديث ؟ .3

 ديكارت .. .أ

 (( .. 2)) م     جون لوك .. .ب

 هوسرل .. .ج

 أفالطون .. .د

 يعرف الحدس عند املتصوفة املسلمين ب ؟ .4

 (( .. 4)) م     اإللهام .. .أ

 األوهام .. .ب

 الزهد .. .ج

 الروحانيات .. .د

 هم ؟ .5
ً
 عند تناولنا لتاريخ نشأة نظرية املعرفة فإن أول من تناولها ولو جزئيا

 (( .. 2)) م     الفالسفة اليونان .. .أ

 العلماء املسلمون .. .ب

 الفالسفة املعاصرون .. .ج

 جميع ما سبق .. .د

 ؟ للشكاك )السوفسطائيون( مساهمة قيمة وهامة في .6

 تضييق نطاق مناقشة ومشكلة املعرفة .. .أ

 (( .. 2)) م     توسيع نطاق مناقشة مشكلة املعرفة .. .ب

 صرف النظر عن مناقشة مشكلة املعرفة .. .ج

 أ + ج .. .د

 في مبحث طبيعة املعرفة يتجه املذهب الواقعي إلى أن الحقيقة مصدرها ؟ .7

 الواقع املكون من التجربة والخبرة .. .أ

 اض ي ..عالم الواقع االفتر  .ب

 (( .. 6)) م     أ + ب .. .ج
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 )) م .... (( تعني رقم املحاضرة                 N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 الفكر العقلي .. .د

 حداهما موضوعية ، واألخرى ؟للمعرفة التامة صورتان: إ .8

 عامة .. .أ

 مركزية .. .ب

 (( .. 1)) م     ذاتية .. .ج

 خاصة .. .د

 من تعريفات املعرفة أنها من الُعرف ، أي ؟ .9

 (( .. 1)) م     نكر ..ضد ال .أ

 ضد الجهل .. .ب

 تطلب الش يء .. .ج

 .. جميع ما ذكر .د

 من أنواع املعارف نجد املعرفة الحسية التي تعتمد على ؟ .10

 الحواس .. .أ

 العقل .. .ب

 الخبرة اليومية .. .ج

 (( .. 1)) م     الحواس والخبرة اليومية .. .د

 يدرس صور الفكر البشري بغض النظر عن مضامينها ؟املنطق الصوري  .11

 املنطقية .. .أ

 الفكرية .. .ب

 (( .. 7)) م     الواقعية .. .ج

 ..الشكلية  .د

 العلم يقال إلدراك املركب أو ؟ .12

 (( .. 1)) م     الكلي .. .أ

 الجزئي .. .ب

 البسيط .. .ج

 كل ما سبق .. .د

 ينسب كتاب ) تهافت التهافت( إلى ؟ .13

 (( .. 2)) م     ابن رشد .. .أ

 الغزالي .. .ب

 السهروردي .. .ج

 البغدادي .. .د

 التعميمات الفلسفية لنظرية املعرفة ترى فيها اإلبستيمولوجيا أنها تشكل ؟ .14

 لتطور املعرفة العلمية .. .أ
ً
 دافعا

 أمام تطور املعرفة العلمية .. .ب
ً
 (( .. 2)) م     عائقا

 أ + ب .. .ج
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 )) م .... (( تعني رقم املحاضرة                 N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 ال توجد إجابة صحيحة .. .د

 املتكلمون املسلمون هم من جعل منبع املعرفة هو ؟ .15

 التجربة .. .أ

 الحس .. .ب

 العقل .. .ج

 (( .. 4)) م     الحس والعقل .. .د

 يهتم ب ؟املبحث الذي يتناول طبيعة املعرفة  .16

 درجة العلم باألشياء .. .أ

 مصادر معرفة األشياء .. .ب

 (( .. 6)) م     بيان كيفية العلم باألشياء .. .ج

 جميع ما سبق .. .د

 باملذهب ؟ .17
ً
 املذهب النقدي في إمكان املعرفة يعرف أيضا

 (( .. 5)) م     النسبي .. .أ

 اإلرتيابي .. .ب

 أ + ب .. .ج

 ال أحد مما سبق .. .د

 ؟الشك في أصل املعرفة  .18
ً
 يعتبر شكا

 .. .أ
ً
 غائيا

 .. .ب
ً
 (( .. 5)) م     مطلقا

 .. .ج
ً
 نسبيا

 ال أحد مما سبق .. .د

 املذهب العقلي يهتم أكثر ب ؟ .19

 (( .. 4)) م     العلوم الرياضية .. .أ

 العلوم الطبيعية .. .ب

 العلوم األخالقية .. .ج

 العلوم الدينية .. .د

 اليقين ؟يعتبر الشك وسيلة ليتوصل من خالله إلى غاية أخرى وهي بلوغ  .20

 (( .. 5)) م     الشك املنهجي .. .أ

 املطلق .. .ب

 أ + ب .. .ج

 جميع ما سبق .. .د

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

 (( .. 12)) م     االستعمال الفرنس ي .. .أ

 االستعمال االنجليزي .. .ب

 االستعمال األملاني .. .ج
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 )) م .... (( تعني رقم املحاضرة                 N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 أ + ج .. .د

 املنطق في تاريخ اإلنسانية هو ؟ أول من دون وأسس .22

 سقراط .. .أ

 (( .. 7)) م     أرسطو .. .ب

 الغزالي .. .ج

 جميع ما سبق .. .د

 أول كتاب في الغرب الحديث تناول املعرفة بشكل متكامل من تأليف جون لوك ، وكان بعنوان ؟ .23

 (( .. 4)) م     مقالة في الفهم اإلنساني .. .أ

 املعرفة مدخل وتطبيق .. .ب

 ..أرسطو واملنطق  .ج

 العقالنية العلمية .. .د

 ، املقصود بهم ؟ .24
ً
 خاصا

ً
 في كتبهم ، بل ومنهم من أفرد كتابا

ً
 وفصوال

ً
 أفردوا ملبحث املعرفة أبوابا

 فالسفة اليونان .. .أ

 (( .. 2)) م     علماء املسلمين .. .ب

 الفالسفة الغربيون .. .ج

 جميع ما سبق .. .د

 نت ؟الكتبة في نظرية املعرفة عند الفالسفة الغربيين ، كا .25

 (( .. 2)) م     مبثوثة في مباحثهم في الوجود .. .أ

 مبثوثة في مباحثهم في األخالق .. .ب

 منظمة لوحدها .. .ج

 واضحة املعالم .. .د

 عند علماء املسلمين تمت الكتابة في نظرية املعرفة من قبل ؟ .26

 املتكلمين املسلمين .. .أ

 األصوليين املسلمين .. .ب

 الفالسفة املسلمين .. .ج

 (( .. 2)) م     جميع ما سبق .. .د

 ، هذا رأي ؟ .27
ً
 إن املعرفة كلما كانت مجردة عن اإلدراكات الحسية كانت أكثر يقينا

  (( .. 6)) م     املثاليين .. .أ

 الواقعيين .. .ب

 التجريبيين .. .ج

 الذرائعيين .. .د

 املذهب الدوغمائي في إمكان ينقسم إلى قسمين ؟ .28

 قديم وحديث .. .أ

 شكي ومطلق .. .ب

 (( .. 5م ))     عقالني وتجريبي .. .ج
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 )) م .... (( تعني رقم املحاضرة                 N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 جميع ما سبق .. .د

 بعض السفسطائيون بالشكاك ألنهم ؟ .29
َ
 ُعِرف

 (( .. 5)) م     كانوا ينكرون قطيعة املعارف اإلنسانية .. .أ

 كانوا ينكرون قطيعة املعارف الدينية .. .ب

 كانوا ينكرون قطيعة املعارف اإللهية .. .ج

 ب + ج .. .د

 أول من ظهر على يديه مذهب الشك املطلق ؟ .30

 (( .. 5)) م     فيرون .. .أ

 أفالطون .. .ب

 سقراط .. .ج

 أرسطو .. .د

 من بين علماء املسلمين الذين درسوا نظرية املعرفة من يرى أن أول واجب على املكلف هو النظر ؟ .31

 الجويني .. .أ

 املعتزلة .. .ب

 ابن تيمية .. .ج

 (( .. 5)) م     أ + ب .. .د

 يطلق لفظ املعرفة عند املحدثين على معاني أربعة ، من بينها ؟ .32

 املعرفة .. .أ

 (( .. 1)) م     مضمون املعرفة .. .ب

 معرفة املضمون .. .ج

 أ + ب .. .د

 املعرفة التأملية هي املعرفة ؟ .33

 التاريخية .. .أ

 (( .. 1)) م     الفلسفية .. .ب

 االجتماعية .. .ج

 كل ما سبق .. .د

 إدراك الجزئي عن دليل هذا تعريف ؟ .34

 (( .. 1)) م     املعرفة .. .أ

 العلم .. .ب

 العلم واملعرفة .. .ج

 النظرية .. .د

 املعرفة تقال إلدراك الجزئي أو ؟ .35

 املجموع .. .أ

 الفردي .. .ب

 (( .. 1)) م     البسيط .. .ج
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 )) م .... (( تعني رقم املحاضرة                 N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 اإلدراك .. .د

 املعرفة تستعمل في التصورات والعلم في ؟ .36

 النظريات .. .أ

 (( .. 1)) م     التصديقات .. .ب

 البرهانيات .. .ج

 جميع ما سبق .. .د

 ال تتعدى ؟العقل يمتلك إزاء كافة ظواهر الوجود ومظاهرة أحك .37
ً
 اما

 (( .. 4)) م     ثالثة أحكام .. .أ

 حكمين .. .ب

 خمسة أحكام .. .ج

 القبول أو الرفض .. .د

 التجريبية أو الحسية هي االسم النوعي لكل املذاهب الفلسفية التي ؟ .38

 تنفي وجود معارف بالعقل .. .أ

 (( .. 4)) م     تنفي وجود معارف أولية .. .ب

 ترى أسبقية العقلية على التجربة .. .ج

 جميع ما سبق .. .د

 يعتمد املذهب التجريبي على ؟ .39

 الطريقة االستنباطية .. .أ

 (( .. 4)) م     الطريقة االستقرائية .. .ب

 الطريقة النقدية .. .ج

 الطريقة التأملية .. .د

 اإلطالع العقلي املباشر على الحقائق البديهية ، هذا تعريف ديكارت لـ ؟ .40

 االستدالل .. .أ

 (( .. 4)) م     الحدس .. .ب

 اإلطالع .. .ج

 ب + ج .. .د

 املقصود بالشك املطلق ؟ .41

 الشك املنهجي .. .أ

 (( .. 5)) م     الشك املذهبي .. .ب

 الشك التجريبي .. .ج

 جميع ما سبق .. .د

 إذا كانت املعرفة تامة كانت مطابقة للش يء تمام املطابقة ، ويرادفها ؟ .42

 اإلدراك .. .أ

 الواقع .. .ب

 أ + ب ..  .ج
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 )) م .... (( تعني رقم املحاضرة                 N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 (( 1)) م     العلم .. .د

 املعرفة والعلم قيل تكون مع كل علم معرفة ، وليس مع كل معرفة علم ، وهذا يجعل ؟في الفرق بين  .43

 املعرفة أخص من العلم .. .أ

 (( 1)) م    العلم أخص من املعرفة ..  .ب

 العلم من خصوصيات املعرفة .. .ج

 املعرفة من خصوصيات العلم .. .د

 القضايا واإلشكاالت املرتبطة باملعرفة هي من صلب اهتمام ؟ .44

 .. املؤرخ .أ

 الباحث .. .ب

 (( 2)) م     الفيلسوف ..  .ج

 الفقيه .. .د

 لطبيعة القياس فإنه يشكل الجانب الشكلي من ؟ .45
ً
 نظرا

 (( 1)) م     املعرفة .. .أ

 النظرية .. .ب

 املنطق .. .ج

 جميع ما سبق .. .د

 فطرية تقوده إلى معرفة حقائق األشياء ، هذا رأي ؟ .46
ً
 هناك مبادئ جاهزة على العقل التسليم بها ، وطرقا

 (( .. 4)) م     العقليين .. .أ

 التجريبيين .. .ب

 السفسطائيين .. .ج

 جميع ما سبق .. .د

 للعلم درجات من حيث ؟ .47

 الشك والظن .. .أ

 الشك واليقين .. .ب

 (( .. 1)) م     الشك والكذب .. .ج

 أ + ب .. .د

 في مجلد كبير ضمن موسوعة علمية ، هذا الكتاب عنوانه ؟ .48
ً
 كتب القاض ي عبد الجبار كتابا

 والتنبيهات ..اإلشارات  .أ

 (( .. 2)) م     النظر واملعارف .. .ب

 تهافت التهافت .. .ج

 إعجاز القرآن .. .د

 يرى العقليون أن الحس مصدر فهم للتصورات واألفكار البسيطة ؟ .49

 (( .. 4)) م     ولكنه ليس السبب الوحيد .. .أ

 وهو السبب الوحيد .. .ب

 ولكنه السبب الخارجي .. .ج
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 )) م .... (( تعني رقم املحاضرة                 N.BENT.Hكتابة األسئلة وحلها: 

 جميع ما سبق .. .د

 ولم يكن من سبيل لدفعه سوى النظر ؛ يلزمه النظر ، هذا قول ؟من حصل له الشك  .50

 ابن خلدون .. .أ

 (( .. 5)) م     ابن تيمية .. .ب

 األشعري .. .ج

 جميع ما سبق .. .د



 يـتيبـتغريد الع
 

 

   : يعتمد المذهب التجريبي في االستدالل على  .1

 الطريقةاالستقرائية-أ

 الطريقةالسهلة-ب

 الطريقةالقياسية-ج

 الطريقةالعملية-د

  : أول من طبق االتجاه التجريبي في الفلسفة  .2

 ابنسينا-أ

 جونلوك-ب

 هرتزل-ج

 أفالطون-د

  : هذا تعريف . االطالع العقلي المباشر على الحقائق البديهية  .3

المنهجالعقلي-أ

الحدس-ب

الحس-ج

 جميعماسبقخطأ-د

   : أفضل من يمثل المذهب الحدسي  .4

الفيلسوفالفرنسيهنريبرجسون-أ

الفيلسوفابنعربي-ب

الفيلسوفاالنجليزيهنريبرجسون-ج

جميعماسبق-د

   : عند المتصوفة المسلمين بـ  الحدس هو مايعرف .5

اإللهام-أ

الورع-ب

الزهد-ج

الروحانيات-د

   :العلم يقابل اإلدراك الكلي أو  .6

المركب-أ

المرئي-ب

البسيط-ج

 كلماسبق-د

   : كانت نظرية المعرفة عند الفالسفة الغربيين  .7

مبثوثةفيمباحثهمفيالوجود-أ

مبثوثةفيمباحثهمفياالخالق-ب

عميقةوشاملة-ج

واضحةالمعالم-د

 : أول كتاب في الغرب الحديث تناول المعرفة بشكل منفصل لـ ( مقالة في الفهم اإلنساني ) كتاب  .8

جونلوك-أ

الفارابي-ب

ارسطو-ج

كانت-د
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 يـتيبـتغريد الع
 

 : بالنسبة لموضوع المعرفة ونظرية المعرفة عند علماء المسلمين  .9

موزعهومبثوثةفيالكتب-أ

أفردوالهكتباًوأبواباًمنفصلة-ب

اعرضواعنه-ج

جميعماسبق-د

 : مجلد كبير ضمن موسوعة علمية تنسب إلى ( النظر و المعارف ) كتاب  .11

الغزالي-أ

القاضيعبدالجبارالمعتزلي-ب

الفخرالرازي-ج

عبدالقاهرالبغدادي-د

 : ألفه ( من الضالل  المنقذ) كتاب  .11

الغزالي-أ

القاضيعبدالجبار-ب

ابنسينا-ج

الفارابي-د

 : تمت الكتابة في نظرية المعرفة من قبل  .12

المتكلمينالمسلمين-أ

االصوليينالمسلمين-ب

الفالسفةالمسلمين-ج

جميعماسبق-د

 : من ضوابط التعامل مع القرآن الكريم و نظرية المعرفة  .13

استخداممصطلحاتالفالسفة-أ

استخداممصطلحاتالقرآنالكريمنفسها-ب

استخداممصطلحاتالمفكرين-ج

استخداممصطلحاتالمتكلمين-د

 : يختص بدراسة الوسيلة أو األداة أو المصدر الذي تتم عن طريقه تشكيل المعرفة اإلنسانية  .14

مبحثمصادرالمعرفة-أ

مبحثشكلالمعرفةوتصنيفها-ب

مبحثالمعرفة-ج

  جميعماسبق-د

 : ه إلى معرفة حقائق االشياء ديقوم موقفهم على التسليم بأن للعقل مبادئ جاهزة ، أو طرقا فطريه تقو .15

العقليون-أ

الذوقيونالحدسيون-ب

السفسطائيون-ج

الفلسفيون-د

 : ترتكز جميعها على مبدأ مؤداه أن صحة الفكر تعتمد على ما يؤدي إليه من نتائج عملية ناجحة  .16

االكسمولوجية-أ

البراغماتية-ب

الذرائعية-ج

ج+أ-د

 : و تتجلى ضرورة الوحي مصدراً للمعرفة في  يعتبر الوحي مصدراً للمعرفة النه ضروري ، .17

إمكانهعقال-أ

عدمكفايةالعقل-ب

صعوبةفهمالوحي-ج

ب+أ-د

 

 



 يـتيبـتغريد الع
 

 : يهتم المذهب العقلي بـ  .18

العلومالرياضية-أ

العلومالكيميائية-ب

العلوماألخالقية-ج

العلومالدينية-د

 : األفالطونية المحدثة تنسب إلى  .19

الفارابي-أ

أرسطو-ب

افلوطين-ج

كانت-د

 : قائمة على الفيض و اإلشراق .......... المعرفة عند  .21

المذهبالبراغماتي-أ

المذهبالعقلي-ب

(األفالطونيةالمحدثة)المذهبالحدسي-ج

المذهبالتجريبي-د

صاحب هذه المنهجية من . الخاصة  ن المشائية التي يخاطب بها الجمهور ، والمشرقية التي يخاطب بهاازدواجية الموقف الفلسفي بي .21

 : الفالسفة المسلمين هو 

الغزالي-أ

ابنعربي-ب

الفارابي-ج

ابنسينا-د

 : األول هو النظر العقلي و الثاني هو الكشف الصوفي هو : يتنازع المعرفة عنده اتجاهان  .22

جونلوك-أ

الفارابي-ب

ابنتيمية-ج

ابنعربي-د

 : يعتمد دائماً اخفاء حقيقة مذهبه ولهذا من الصعب تحديد مذهبه في المعرفة بشكل دقيق وقاطع هو  .23

ابنسينا-أ

جونلوك-ب

ابنعربي-ج

ارسطو-د

من المؤلفات المستقلة للغزالي والذي تناول فيه ميزان المعرفة ، و الرد على نظرية المعرفة عند الباطنية و قد حاول الغزالي فيه  .24

 : ميزان المعرفة من القرآن الكريم استخراج 

القسطاسالمستقيم-أ

فضائحالباطنية-ب

المنقذمنالضالل-ج

جواهرالقرآن-د

 ( :فينّـا ) كل من بلومبرج وهربرت فايجل على مجموعة من االفكار الفلسفية التي اخذ بها اعضاء جماعة  1931اسم أطلقه عام  .25

الوضعيةالمنطقية-أ

السفسطائية-ب

اسالميةالمعرفة-ج

الشيءمماذكرصحيح-د

 باللغة بشكل كبير ، فاللغة بنظرها تخبر ما في الفكر والعقل من صور وتمثالت واشكال ومنطق والهوت وميتافيزيقية ........ اهتمت  .26

(الفينومينولوجيا)الظاهراتية-أ

البراغماتيةالوضعية-ب

الوضعيةالمنطقية-ج

العقالنية-د



 يـتيبـتغريد الع
 

الوعي بتحرر كامل " يخبرها " ج معرفي اساسه العودة الى االشياء نفسها و إلى البحث المباشر في الظواهر كما حاولت صياغة منه .27

 من أي مفاهيم أو نظريات مفسرة مسبقة 

البراغماتيةالوضعية-أ

(الفينومينولوجيا)الظاهراتية-ب

اسالميةالمعرفة-ج

العقالنية-د

 على تمحيص االسس الفلسفية التي تأسست عليها المعرفة الغربية ومقارنتها باألسس اإلسالمية  من اشتغلوامن أوائل ......... و يُعد  .28

دمحمالغزالي-أ

الفاروقي-ب

ابنسينا-ج

الشيءمماذكرصحيح-د

 : واحدة من " وحدة الخلق"تعتبر  .29

المبادئاألساسيةللمنهجيةالعرفانية-أ

المبادئاألساسيةللمنهجيةالسفسطائية-ب

المبادئاألساسيةللمنهجيةالمثالية-ج

المبادئاألساسيةللمنهجيةاإلسالمية-د

 : هذا تعريف . هو الفكر الذي تُطلب به المعرفة  .31

الظاهراتية-أ

المعرفةفياإلصطالح-ب

النظرفياإلصطالح-ج

المعرفةفياللغة-د

 : وتختص في ( . األبستمولوجيا ) المعرفة  .31

البحثفيإمكانيةقياممعرفةما،وماأدواتتلكالمعرفةوماحدودهاوماقيمتها؟-أ

البحثاالرقامواالعدادوالمنطق-ب

.ماأصلالكون؟وماحقيقةالنفس؟وغيرهامناالسئلةالميتافيزيقية:البحثفيالوجودالمطلقمثل-ج

  الشيءمماذكر-د

مة وهامة في توسيع نطاق مناقشة المشكلة حول نظرية المعرفة وكانت الردود عليهم بمثابة الفالسفة الذين اسهموا مساهمة قي .32

 : توسعه لنظرية المعرفة هم 

البراغماتيون-أ

األفالطونيين-ب

السفسطائيين-ج

الشيءمماذكر-د

 : كانت نظرية المعرفة عند الفالسفة الغربيين مبثوثة لديهم في أبحاث  .33

الوجود-أ

االعدادوالمنطق-ب

الفيزياء-ج

الكيمياء-د

 : الشك في أصل المعرفة يعتبر شكاً  .34

مطلقاً-أ

مهماًللوصولالىالمعرفة-ب

نسبياًللمعرفة-ج

الشيءمماسبق-د

 :من أفضل الكتب السابقة للحديث حول نظرية المعرفة و ينسب الى ( درء تعارض العقل والنقل ) يعتبر كتاب  .35

ابنتيمية-أ

الغزالي-ب

القاضيعبدالجبار-ج

لوكجون-د
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 : من حواس وعقل أو قلب و أضاف طريقاً فريداً ليس في طرق البشر وهو طريق : ذكر القرآن طرق المعرفة و وسائلها  .36

التجربة-أ

الحدس-ب

الوحي-ج

الشيءمماذكر-د

 : الفكر الغربي أخذ في دراسته لنظرية المعرفة صبغة  .37

التخليعنالدينوإقصاءتعاليمه-أ

التخليعنالجانبالعلمي-ب

التخليعنالسياسة-ج

االخذبالدينالكنسي-د

المناظرة معهم قد منعها المحققون ، ألنها إفادة المعلوم بالمجهول و الخصم ال يعترف بمعلوم حتى تثبت به مجهوالً : ) يقول اإليجي  .38

 هم ( 

البراغماتيون-أ

المسائيون-ب

السفسطائيون-ج

االفالطونيون-د

 : اقسام .......... يعة المعرفة وحقيقتها إلى انقسم الفالسفة والباحثون في مسألة طب .39

ثالثةاقسام-أ

عشرةاقسام-ب

قسمان-ج

خمسةاقسام-د

 : يرى أن للفطرة أثر اساسياً في معرفة هللا ، ومن حصل له الشك ولم يكن من سبيل لدفعه سوى النظر يلزمه النظر  .41

الفارابي-أ

ابنتيمية-ب

األشعري-ج

جميعماسبق-د

صناعة تعطي جملة القوانين التي من شأنها أن تقّوم العقل وتسدد اإلنسان نحو طريق الصواب و نحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط  .41

 : فيه من المعقوالت هذا تعريف 

المنطقاصطالحاً-أ

المنطقالصوريفياللغة-ب

المنطقالرمزي-ج

الشيءمماذكر-د

 : المؤسس األول للمنطق الصوري .............. يعد  .42

الغزالي-أ

ارسطو-ب

سقراط-ج

الغزالي-د

 : ولوجيا هو المبحث المعبر عن ممبحث اإلكسي .43

البحثوراءالطبيعة-أ

القيم-ب

الطبيعة-ج

ماوراءالطبيعة-د

 : أول من تناول نظرية المعرفة هم  .44

الفالسفةاليونان-أ

الرومان-ب

الفالسفةالمعاصرون-ج

 جميعماسبق-د
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 : سطائيون مساهمة قيمة و هامة في وفساهم الس .45

تضييقنطاقمناقشةمشكلةالمعرفة-أ

توسيعنطاقمناقشةمشكلةالمعرفة-ب

صرفالنظرعنمناقشةمشكلةالمعرفة-ج

انهاءالحديثعنالمعرفة-د

 : أدى شغف ارسطو بالمعرفة أن انشغل انشغاالً شديداً بالبحث في  .46

وسائلالمعرفةاإلنسانية-أ

العقائدالعلمية-ب

المعرفةالتاريخية-ج

المعرفةالعقائدية-د

 : التجربة بالمعنى الخاص هي  .47

يةدمفيعمليةجمعالبياناتالميدانالمنهجالذييستخ-أ

المنهجالذييستخدمفيعمليةتحليلالبيانات-ب

المعايشة-ج

  جميعماذكرصحيح-د

َّبِعُونَ  إِن)  .48 َّبِعُونَ  إِن  ِعْلم   ِمنْ  بِهِ  لَُهم َوَما( ) األَنفُسُ  تَْهَوى َوَما الظَّنَّ  إاِلَّ  يَت هذه اآليات ( َشيْئًا  اْلَحقِّ  ِمنَ  يُْغنِي الَ  الظَّنَّ  َوإِنَّ   الظَّنَّ  إاِلَّ  يَت

 أن القرآن الكريم  ىدليل عل

ويردالشكوالظنواليعتبرهماعلماًصحيحاًيجعلاليقينمعيارهفيالمعرفة،-أ

يعترفبالشككدليلمعرفي-ب

يجمعبينالشكواليقينكدليلينمعروفين-ج

اليعترفاالبالدليلالذوقيالكشفيكمصدرللمعرفة-د

 ..... : ال يعبر عن المعرفة في القرآن الكريم بتمامها اال  .49

الفكرالفلسفي-أ

القرآنالكريمنفسه-ب

المتكلمين-ج

الشيءمماذكر-د

 : تبنى المعارف عند التجريبيين على  .51

الظواهرالحسية-أ

الظواهرالجمالية-ب

الظواهرالحدسية-ج

 جميعماسبق-د

 

   ( توزيع االسئلة حسب المحاضرات) 
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 14المحاضرةالحاديةعشر

- المحاضرةالثانيةعشر

 13 - 16 - 13المحاضرةالثالثةعشر

 19 - 14المحاضرةالرابعةعشر

 



 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
 



 3              أختكم بنت جند   .. دعواتكم لوالدي باملغفرة والرمحه                                                                                                                    حممد بن عبداحلميد القطاونة /نظرية املعرفة د

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 
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