
بسم اهللا الرحمن الرحيم
العلماء نظرية المعرفة من المحـــآضرة اآلولــى إلى المــحــآضرة الــخــآمـسـة

1) "ما علمت بخبرك: ما شعرت به " وقال : (وما شعرت به: ما فطنت له وعلمته .. وما يشعركم: ما يدريكم
) ..؟

- قال عنه الفيروزآبادي
قال الزمخشري- 

2) هو حق المعرفة ..؟
- قال الزمخشري

قال عنه الفيروزآبادي- 

3) أول من لمس لب نظرية المعرفة من الفالسفة اليونان بحق هو ..؟
- إنبادوقليس

بارمنيدس- 

4) عبّر إعن وجهة نظره في أن الشبيه يدرك الشبيه. ؟
- جورجيا

إنبادوقليس- 

5) فقد استطاع بكتابه في الوجود أن يتيح لنا النظر نظرة عميقة إلى طريقة وضع مشكلة المعرفة في عصر
السوفسطائيين. .؟

جورجيا- 
- سقراط

6) كان بِرده على حجج السوفسطائيين هو بحق أول من ميّز تمييزا فاصال بين موضوع العقل وموضوع الحس
.؟
سقراط- 

- أفالطون

7) كان على استكماله فقدم فكرته األصلية البسيطة التي تمثلت في أن هناك إلى جانب كلِّ شيء متغير
شيء آخر خالد ال يأتي عليه تبدل وينبغي أن تقوم عليه وحدة المعرفة والسلوك،؟

- أرسطو
فالطون- 

8) أدى شغف بالمعرفة أن انشغل انشغاال شديدا بالبحث في وسائل المعرفة اإلنسانية ..؟
أرسطو- 
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- جون لوك

9) جاء " مقاله في الفهم االنساني عام 1690م ليكون أول محاولة لفهم المعرفة البشرية وتحليل الفكر
اإلنساني وعملياته. ؟

جون لوك- 
- فرانسيس بيكون

10) رائد المدرسة الحسية الواقعية. ؟
- ديكارت

فرانسيس بيكون- 

11) رائد المدرسة العقلية المثالية، الذي يقول بفطرية المعرفة. ؟
ديكارت- 

- كانت

12) حدَّد طبيعة المعرفة وحدودها وعالقتها بالوجود. ؟
كانت- 

- فريير

13) جاءت محاولة في القرن التاسع عشر ففصل بحث المعرفة عن بحث الوجود
فريير- 

- كانت

14) أفرد في كتابة المغني مجلداً بعنوان (النظر والمعرفة). ؟
القاضي عبدالجبار- 

- اإلمام الباقالني

15) قدم لكتابة التمهيد بباب في العلم وأقسامه.؟
- شيخ اإلسالم ابن تيميه

اإلمام الباقالني- 

16) صنف كتاب (درء تعارض العقل والنقل) وبحث فيه العالقة بين مصدري المعرفة , العقل والوحي . ؟
شيخ اإلسالم ابن تيميه- 

- لألشعري

17) كتاب مقاالت االسالميين ..؟
- للبغدادي

لألشعري- 
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18) (الفرق بين الفرق) ..؟
- للغزالي

للبغدادي- 

19) (المنقذ من الضالل) و(المستصفى)
- للجرجاني

للغزالي- 

20) كتاب (التعريفات)
للجرجاني- 

- الكندي يعقوب بن اسحاق

21) حاول ضبط العلم والمعرفة في مؤلفاته، ومنها (رسالة في حدود االشياء ورسومها. )
- ابن سينا

الكندي يعقوب بن اسحاق- 

22) الذي تحدث عن العلم وحده وتقسيماته في كتاب (البرهان) وفي كتب أخرى .؟
أبو نصر الفارابي- 

- ابن رشد

23) الذي تناول اإلدراك والعلم واليقين في كتابه (االشارات والتنبيهات) وفي غيرها من كتبه. ؟
- أرسطو

ابن سينا- 

24) في (تهافت التهافت) .؟
- ابن سينا

ابن رشد- 

25) في (اإلحكام في أصول األحكام) الذي تحدث فيه عن العلم الكلي والجزئي وغيره من المفاهيم
- ارسطو

اآلمدي- 

26) في أبحاثه في الجدل ..؟
افالطون- 

- ارسطو

27) في بحث ما وراء الطبيعة ..؟
- أفالطون
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ارسطو- 

28) يبدأ إفرادها عن الفالسفة الغربيين إال في القرن السابع عشر، مع ..؟
- ارسطو

جون لوك.- 

29) اشهر الفالسفة العقليين صاحب نظرية االستذكار وهي النظرية القائلة بأن االدراك عملية استذكار
للمعلومات السابقة.

افالطون- 
- ارسطو

30) سار فالسفة المذهب العقلي على طريق في اهتمامهم بالرياضيات واستخدامهم المنهج الرياضي ..؟
افالطون- 

- كانت

31) صاحب المنهج االستداللي في المعرفة.
أرسطو- 

- افالطون

32) وفي العصر الحديث جاء الذي قال (إن العقل هو اعدل قسمة بين البشر)، وتبنى الشك المنهجي منهجا
للمعرفة.؟
- جون لوك

ديكارت- 

33) الذي واصل طريق ديكارت في استخدام المنهج الرياضي، والوضوح العقلي معيارا للحقيقة. ؟
اسبينوزا- 

- ارسطو

34) الذي يرى أن جميع القضايا الصادقة يمكن معرفتها بواسطة االستدالل العقلي الخالص، وذهب إلى أن
أفكارنا تكون أصال في أذهاننا. ؟

- جون لوك
ليبنيتز- 

35) برزت التجربة على يد ثم تجسدت في الوضعية المنطقية والظاهراتية. ؟
- افالطون

جون لوك- 

36) اشهر الفالسفة التجريبيين الذي حاول في كتابه (مقالة في التفكير االنساني) ؟
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جون لوك- 
- كانت

37) الذي كان يرى بان أفكارنا هي ذاتها العالم الخارجي، ولم يعترف إال بما يظهر لنا من األشياء من خالل
إدراكنا الحسي لها.

جورج باركلي- 
- جون لوك

38) الذي اعتبر ان كل المعارف هي ذات أصول حسية ؟
- كانت

ديفيد هيوم- 

39) هو: (االطالع العقلي المباشر على الحقائق البديهة).
ديكارت- 

- كانت

40) هو: (االطالع المباشر على معنى حاضر بالذهن، من حيث هو حقيقة جزئية مفردة).
كانت- 

- ارسطو

41) هو: (الحكم السريع المؤكد، أو التنبؤ الغريزي بالوقائع والعالقات المجردة، وهو الذي يكشف لنا عن
العالقات الخفية).

- برجسون
هنري- 

42) وتعتبر المحدثة المنسوبة إلى أفلوطين رائدة الفكر الحدسي في المعرفة، فالمعرفة عندهم قائمة على
الفيض واإلشراق

األفالطونية- 
- اليونانية

43) أفضل من يمثل المذهب الحدسي الفيلسوف الفرنسي .؟
هنري برجسون- 

- كانت

44) الحدس مشاركة وجدانية تنتقل عن طريقها إلى باطن الموضوع، لكي تندمج مع ما في ذلك الموضوع هو
مصدر المعرفة الحقيقي للواقع. وهو اقرب للكشف الصوفي. وتبنى الحدس وجعله مصدرا للمعرفة الحقيقية

للواقع في الفلسفة الغربية فإن متصوفة المسلمين قد تبنوا اإللهام مصدرا للمعرفة وسبقوا بذلك فالسفة الغرب
في تبنيهم للحدس. ..؟

الصفحة ckfu.org8/5 ملتقى فيصل - بنت نجد 123 مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق



هنري برجسون- 
- افالطون

45) ذهب إلى أنه باإلضافة إلى العقل الذي توهّم أنصاره أنه يقدم لنا المعرفة برمتها توجد ملكة أخرى
للمعرفة؛ وهي من قبيل التجربة الوجدانية، سماها الحدس هو ..؟

برجسون- 
- كانت

46) الفيلسوف األمريكي هو أول من استخدم اسم البراغماتية وصاغ هذه الفلسفة. ؟
تشارلز ساندرز بيرس- 

- هنري

47) الفالسفة الذين أذاعوا صيت المذهب البراغماتي الفيلسوف األمريكي . يقول جيمس: الحق يقوم فيما
هو مفيد (نافع) للفكر ..؟

- تشارلز ساندرز بيرس
وليم جيمس- 

48) صاحب المذهب الشكي عند اليونان، حتى أنه لقب بإمام الشكاكين ..؟
بيرون- 

- كانت

49) (المناظرة معهم قد منعها المحققون؛ ألنها إفادة المعلوم بالمجهول، والخصم ال يعترف بمعلوم حتى تثبت
به مجهوالً)..؟

يقول اإليجي- 
- جورجياس

50) وضع عام (380 ق.م) كتابا تحدث فيه عن عدم إمكان المعرفة، وعدم الوثوق بالعقل والحواس..؟
جورجياس- 

- هنري

51) جاء وأنكروا وجود مقياس ثابت للحقائق، ورأوا امتناع وجود حقيقة مطلقة، وشكوا في كل شيء
السوفساطئون- 

- اليونان

52) يتأسس على الحس فمعرفته حسية غير مباشرة ومن ثمّ يكون أولى أن ينطبق عليه ما ينطبق على
الحس ..؟

الفيرونيين- 
- افالطون
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53) يرجع هذا الشك في جذوره التاريخية إلى الفيلسوف اليوناني ..؟
سقراط.- 

- ارسطو

54) استخدم المدرسته المشائية الشك استخداما منهجيا تأثرا بسقراط. ورأى أن اليقين المنطقي يجب أن
يقوم على الشك كمنهج في فحص األفكار والتأكد من قابليتها للتعميم هو ..؟

أرسطو- 
- افالطون

55) عرف الشك المنهجي في حقل المعرفة اإلسالمية ..؟
عند المعتزلة- 

- عند البغدادي

56) فقد سلك طريق الشك بحثا عن اليقين، وقد قرر في كتابه (المنقذ من الضالل) أن من لم يشك لم ينظر،
ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى.؟

- اإلمام الجويني
أبو حامد الغزالي- 

57) كان من أكثر الفالسفة تأكيدا على ضرورة الشك كمنهج في التفكير ..؟
ديكارت- 

- كانت

58) هم يعتبران واضعي أسس الشك المنهجي ..؟
- ارسطو وافالطون

ديكارت وأبو حامد الغزالي- 

59) الفيلسوف التجريبي من فالسفة الشك المنهجي، الذي سماه بالشك العلمي.
ديفد هيوم- 

- هنري

60) يرى أن أول واجب على المكلف هو النظر - وهو رأي المعتزلة ..؟
اإلمام الجويني- 

- اإلمام اإليجي

61) يرى أن المعرفة تتقدم وطريقها النظر ومن ثم يكون واجباً، ولكنه ال يرى النظر هو السبيل الوحيد إلى
المعرفة فقد تحصل باإللهام، والتصفية، والتعليم، ولكنه قد يكون السبيل الوحيد لمن وقع في الشك ..؟

اإلمام اإليجي- 
- اإلمام الجويني
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62) يرى أن للفطرة أثراً أساسياً في معرفة اهللا ثم من حصل له الشك ولم يكن من سبيل لدفعه سوى النظر
..؟
شيخ اإلسالم ابن تيمية- 

- البغدادي

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

الصفحة ckfu.org8/8 ملتقى فيصل - بنت نجد 123 مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

http://www.tcpdf.org

