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 األولى المحاضرةأسئلة من 
 
 ؟..هي (بشكل عام ) نسان من احلقيقةهي اليت يتم من خالهلا حتديد موقف اإل -4

 تطبيقيةنظرية 
 نظرية املعرفة

 نظرية املعرفةالقرآن 
 ؟..بصفتها عتاد الفيلسوف يف مباحثه األخرى النظرية احتلت مكانا أوليَّـاً  -2 

 يف الفلسفة الغربية املعاصرة 
 املعاصرة  عربيةيف الفلسفة ال

 املعاصرة  ديثةيف الفلسفة احل
 ؟..اط سلبية وما أخذ ع املنهج الغريب يف نظرية املعرفة هناك نق -5

ليب بعض يالفكر الغريب أخذ يف دراسته هلذه النظرية صبغة التخلي عن الدين وإقصاء تعاليمه أو حصره يف جانب من حمدود من حياة اإلنسان الشخصية 
 مطالبه وأشواقه الروحية

 .يصلح أن تقوم على أساس منه مناهج العلوم وحركة التقدم احلضاري الفكر إىل عدم اعتبار الوحي مصدراً للمعرفة دعا
 مجيع ما سبق 
 ؟... من أمهها لغًة هلا عدة إطالقاتيف املعرفة  -1
التعامل حوله و كل ما وصل إىل إدراك اإلنسان من تصورات، مثل املشاعر، أو احلقائق، أو األوهام، أو األفكار، اليت قد تسهم يف التعرف على البيئة من  

 معها، أو قد ال تسهم، أو تضر به
كان تصوراً للماهية أو  ومنها إدراك البسيط سواء إدراك الشيء بإحدى احلواس، ومنها العلم، مطلقا تصوراً كان أو تصديقاً، منها: عند القدماء عدة معان
 اإلدراك الذي هو بعد اجلهل إدراك اجلزئي عن دليل، ومنها ومنهاسواء كان مفهوم جزئياً أو حكماً جزئياً،  إدراك اجلزئي تصديقاً بأحواهلا، ومنها

 مصدر من عرف يعرف، فهي عكس اجلهل
 مجيع ماسبق

ر واألشياء احمليطة جمموعة من املعاين واملفاهيم واملعتقدات واألحكام والتصورات الفكرية اليت تتكون لدى اإلنسان نتيجة حملاوالته املتكررة لفهم الظواه -3
 ؟..به

 املعرفة اصطالحا
 نظرية املعرفة

 النظرية اصطالحا
 ؟..املعرفة عند احملدثني   -6

 الفعل العقلي الذي يتم به حصول صورة الشيء يف الذهن سواء كان حصوهلا مصحوباً باالنفعال أو غري مصحوب به
  الكاملة بالشيء يف الواقععرفة الفعل العقلي الذي يتم به النفوذ إىل جوهر املوضوع لتفهم حقيقته، حبيث تكون امل

 مجيع ماسبق
 ؟...من نظر مبعين َبَصُر وفّكر وتأمل وعليه فالكلمة تستعمل يف املعاين احلسية والعقلية  -7
 لغة عرفةامل

 لغةاملعرفة النظرية 
 النظرية لغة
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 ؟...هو الفكر الذي تطلب به املعرفة  -8 
 النظر اصطالحاً 
 املعرفة اصطالحاً 

 اصطالحاً  النظرية واملعرفة
 ؟...هي النظرية اليت تَبحث يف مبادئ املعرفة اإلنسانية وطبيعتها ومصادرها وقيمتها وحدودها -9

 مصطلح نظرية املعرفة
 مصطلح نظرية 
 مصطلح  املعرفة

 ؟.. أنواع  املعرفة ماهي األشياء الىت حتتاج إىل -41 
 السياسية، والتقنيةوالفلسفية، و ملعرفة العامية، والدينية ، وامليتافيزيقية، ا

 ية، واجلماعية، والفردية واملعرفة العقلية، التجريبية، والتنظريية، والوضع
 مجيع ماسبق

 
 ؟...مسي العْلُم علًما من العالمة، وهي الداللة واإلشارة، ومنه َمَعامل األرض والثوب"   -44

عَلمُ 
َ
 امل

 علم
 نظرية املعرفة

ما : وما يشعركم.. علمته ما فطنت له و : وما شعرت به) وأيضاً  مبعىن الشُّعور، والعلم نقيض اجلهل يكون" ما شعرت به: ما علمت خبربك" -42
 ؟..من القائل ( يدريكم

  قال الزخمشري
 الفريوزآباديقال عنه 
 جون لوك

 ؟.من القائل.هو حق املعرفة -45
  قال الزخمشري

 الفريوزآباديقال عنه 
 جون لوك

 ؟. .ريق، والعلم من املصادر اليت جتمعاألثر يستدل به على الط-41
عَلمُ 

َ
 امل

 علم
 نظرية املعرفة

أعلمه إياه، وَعرَّفه به، وجاء : َتطَلُّب الشيء، وعرَّفه األمر: من الُعرف ضدَّ النكر، والعرفان خالف اجلهل، وتـََعرَّْفُت ما عند فالن، مصدره التَعرُّف -43
 ؟.."يـَْفِعل"ه الذي هو على وزن لفعلَمْعرِفة، على غري القياس "صدر من امل

 املعرفة   
 نظرية املعرفة

 املعلم
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 ؟ ..هي  املعرفة  -46
  كتصور معىن احلرارة والنور والصوت، ( أو إدراك معىن املفرد )هو اإلدراك البسيط ملعاين األشياء  وتستعمل في التصورات إدراك جزئي أو بسيط

  وعرفت الدار، عرفت اهلل : تقول، واليدرك ذاته ، عمل فيما تدرك آثاره وتست، تقال فيما يُتوصل إليه بتفكر وتدبر 
 يقابلها يف الضد اإلنكار واجلحودو 
 مجيع ماسبق  

 ؟..العلم  هي   -47
 كاحلكم بأن النار حمرقة، ( أو إدراك معىن اجلملة)هو اإلدراك املنطوي على حكم   في التصديقات يستعملو  إدراك كلي أو مركب 

  علمت زيًدا: عرفت زيًدا وال تقول:وحال اإلهبام تقول، فيما يدرك ذاته  يستعمل
 يقابله يف الضد اجلهل واهلوى

 مجيع ماسبق 
 ؟..س هو واملشاعر هي احلوا. علم وفطن ودرى  -48

 الشعور يف اللغة 
 التصور يف اللغة
 اإلدراك يف اللغة

 ؟..اشرا وهو أساس كل معرفةإدراك املرء لذاته أو ألحواله وأفعاله، إدراكا مب -49
 الشعور عند علماء االجتماع

 الشعور عند علماء النفس
 فلكالشعور عند علماء ال

 ؟.. فيقال أدرك الغالم وأدركت الثمرة. هو اللقاء والوصول-2 1
 التصور
 االدراك
 التذكر

 ؟..بأنه قلم كحصول صورة القلم مثال يف الذهن فنحكم على ذلك . هو حصول صورة الشيء يف العقل-24
 التذكر
 العقل

  التصور
 ؟..مبعىن يعلمون( يعقلون)وقد استعمل القرآن كثريا كلمة . وهو العلم بصفات األشياء -22

 احلكمة
 التذكر
 العقل
 ؟..يت يستفاد منها وهي القواعد اليت ينطلق هبا لفهم هذا املباحث وهي مباحث املعرفة ال -25

 .وغريها من األسئلة امليتافيزيقية.. ما أصل الكون؟ وما حقيقة النفس؟ : يف الوجود املطلق مثل وخيتص بالبحث (األنطلوجيا)الوجود 
  ؟وختتص بالبحث يف إمكانية قيام معرفة ما، وما أدوات تلك املعرفة، وما حدودها وما قيمتها (األبستمولوجيا ) املعرفة   
 قيم احلق واخلري واجلمال: القيم وهو الذي يهتم بالبحث يف( األكسيمولوجيا)القيم  

 مجيع ماسبق
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 الثانية المحاضرةأسئلة من 
 ؟.. ذات مكانة مركزية يف كانت أصبحت املعرفة منذ-4

   الفلسفة
 السياسة 

 التجريبية
 ؟..حبق هو أول من ملس لب نظرية املعرفة من الفالسفة اليونان كان -2

  ابن سينا
 بارمنيدس
 جون لوك

 ؟..أن الشبيه يدرك الشبيه هو  ة نظره يفعن وجه عربّ  -5
 بارمنيدس

 إنبادوقليس
 فرانسيس

 ؟..هو  استطاع بكتابه يف الوجود أن يتيح لنا النظر نظرة عميقة إىل طريقة وضع مشكلة املعرفة يف عصر السوفسطائيني-1
 جورجيا
 أفالطون
 سقراط

 ؟. .موضوع العقل وموضوع احلس أول من مّيز متييزا فاصال بنيوهو   السوفسطائيني كان بِرده على حجج -3
 أفالطون
 سقراط
  أرسطو

ومن مث فال علم إال بالكلي الذي يظل دائما يف ذاته  ال يأيت عليه تبدل وينبغي أن تقوم عليه وحدة املعرفة والسلوك، كلِّ شيء متغري شيء آخر خالد -6
 ؟..هو  األخالقد ويف يف املعرفة بنظريته يف الوجو   باقيا على ذاتيته، وبذلك ارتبطت نظرية 

 سقراط
 أفالطون
 جورجيا

 ومن مث حبث انشغل انشغاال شديدا بالبحث يف وسائل املعرفة اإلنسانية، ومدى ما ميكن أن نصل إليه من خالل هذه الوسائل أدى شغف  -7
 ؟..هو  املعرفة اإلنسانية ميكن أن يؤديه العقل ووجد نفسه أنه قادر على أن حيلل ما تعطيه احلواس ويبين منه ما يسمى ب فيما

 أرسطو
 سقراط

 أفالطون
 ؟..كانت نظرية املعرفة مبثوثة لديهم يف أحباث الوجود    -8

 الفالسفة اليونانيون
 الفالسفة الغربيون

 الفالسفة الرتاث اإلسالمي
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 ؟..  م4691عام وكان يف  يف الفهم االنساين كتب  مقاله أول -9
 لوك جون 

 فرانسيس
 فريري
 ؟..هو   ملدرسة احلسية الواقعيةرائد ا -41

 سقراط
  أفالطون

  فرانسيس بيكون
 ؟..الية، الذي يقول بفطرية املعرفة هو رائد املدرسة العقلية املث  -44 

 سقراط
 فديكارت
 فرانسيس

 ؟. .هو فحدَّد طبيعة املعرفة وحدودها وعالقتها بالوجود جاء-42
  كانت

 فريري
 افالطون

 ؟.. صل حبث املعرفة عن حبث الوجودفف  جاءت حماولة فريري-45
 ع عشريف القرن الساب
 عشر يف القرن الثامن

 يف القرن التاسع عشر
 ؟..ساهم علماء املسلمني السابقني يف جمال املعرفة ومسائلها من خالل مؤلفاهتم يف-41

 علوم أصول الدين والفقه واملنطق 
 علم النفس

 علم االجتماع
  ؟..يف تصورهم يف نظرية املعرفة لفات أفرد العلماء املسلمني مؤ  -43

  (.النظر واملعرفة)  أفرد يف كتابة املغين  القاضي عبداجلبار
 ة التمهيد بباب يف العلم وأقسامهاإلمام الباقالين قدم لكتاب

 حي العقل والو  فيه العالقة بني مصدري املعرفة  وحبث( درء تعارض العقل والنقل)شيخ اإلسالم ابن تيميه صنف كتاب 
 مجيع ماسبق

 
 ؟..ورسومها هو رسالة يف حدود االشياء ومنها يف مؤلفاته  ضبط العلم واملعرفة حاول -46

 الفارايب أبو نصر
 يعقوب بن اسحاق الكندي
 ابن سينا
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 ؟..هو ( الربهان)يف كتاب  العلم وحده وتقسيماته الذي حتدث عن -47
  ابن رشد
 ابن سينا
 الفارايب أبو نصر

 
 ؟..هو ( ات والتنبيهاتاالشار )يف كتابه  ناول اإلدراك والعلم واليقنيت الذي -48

 اآلمدي
 ابن سينا

 الغزايل
 ؟..كانترفة أهنا عند الفالسفة األقدمني  نشأة نظرية املع -49

 مبثوثة متفرقة يف ثنايا أحباث الوجود والقيم 
 مبثوثة متفرقة يف ثنايا أحباث ال الوجود هلا  
 نايا أحباث الوجود والقيممبثوثة  أفراد يف ث 

 ؟..يف  أفالطونعند مل تكن يف كتاب واحد كانت متضمنة  مبثوثة متفرقة كانت  عرفة أهنا عند الفالسفة األقدمنينشأة نظرية امل -21
 اجلدلأحباثه يف 

 حث ما وراء الطبيعة
 مجيع ماسبق

 ؟..رقة مل تكن يف كتاب واحد كانت متضمنة عند أرسطو يف مبثوثة متف نشأة نظرية املعرفة أهنا عند الفالسفة األقدمني كانت -24
  اجلدل أحباثه يف

 وراء الطبيعة حبث ما 
 مجيع ماسبق

 ؟.. يبدأ إفرادها عن الفالسفة الغربيني إال يفنظرية املعرفة مل  -22
 القرن السابع عشر مع أفالطون 

 القرن السابع عشر مع أرسطو
 القرن السابع عشر مع جون لوك 

 
 *آ ع كالم الدكتور طلب منا حفظها  مهمة جدآآآ *     ؟.. نظرية املعرفة موضوعاتمباحث  ماهي  -25

  وتقوم أحباثها على بيان طبيعة العالقة بني الذات العارفة والشيء املعروفطبيعة املعرفة 
ئن إىل صدق إدراكه وصحة ويطم إىل مجيع احلقائق اإلنسان أن يصلوهل يستطيع قدرة اإلنسان على حتصيل املعرفة إمكان املعرفة ويبحث يف مدى

 معلوماته
  .وطرق أخرى كاإلهلام والكشف واحلدس وطريق الوحي عند أصحاب األديان وعالقتهما ببعض، مصادر املعرفة احلواس والعقل

 ةغايات املعرف    جماالت املعرفة 
 مجع ماسبق
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 الثالثة المحاضرةأسئلة من 
 ؟..املتكلمني وغريهم من العلماء هونظرية املعرفة اليت هي  يف القرآن الكرمي و سالمي حول نظرية املعرفة من خالل الفالسفةهل ماقدمة الرتاث اال -4
 ندعي أن تلك اللمحات والتفصيالت ال نستطيع أن  
 لنظرية املعرفة يف القرآن ظرة القرآنية الدقيقة الصافية ميكن أن متثل الن 

 مجيع ماسبق
 
 ؟..االغريقية وبني الفكر االسالمي وبني نصوص الوحي هو  الفلسفة بني يوفق ان حاول  -2

 ابن رشد
 سينا ابن

 الغزايل
 
 ؟.. وركيزهتا الوحيدة  هي أن النظرة القرآنية  -5
 القرآن نفسه 

 الفلسفة
 املعرفة

 ؟..إذا اردنا التصور القرآن للمعرفة اليعرب عنها إال  -1
 املعرفة

 القرآن نفسه
 فةالفلس

 
 ؟..جمموعة األفكار النابعة من العقل واملتسلسلة وفق منهج معني غرضها تكوين نسق من املبادئ لتفسري طائفة من الظواهر الكونية هي  -3

 فلسفة
 النظرية املعرفة

 املعرفة
اتَـَّبَع رِْضَوانَُه ُسُبَل السَّالِم َوخُيْرُِجُهم مِِّن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر بِِإْذنِِه َويـَْهِديِهْم ِإىَل  يـَْهِدي بِِه اللَُّه َمنِ * َقْد َجاءَُكم مَِّن اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبنٌي ): قال تعاىل  -6

 ؟..على ما تدل  (  ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ 
 فن من الفنون يف ، ليس نظرية  حقه وصفه بالنظرية فهو يف حد ذاته ال يفيه، شامل وهو نسيج وحده أنه منهج رباين متكامل 

 ث النظري إىل التطبيق الواقعي هو يتجاوز البح
 . كي تستقيم على طاعة اهلل وعبادته هو هدى ونور وشفاء للبشرية  

 مجيع ماسبق
 
 ؟..هو  مقصودنا اخلاص بالنظرية يف القرآن  -7
 ظرة القرآنية الصافية الستجالء الن، ليس إال 

 العلم واملعرفة من أجل صياغة نظرية للمعرفة يف القرآن وجبهد بشري تتعلق ب، حماولة اجلمع ملادة القرآنية 
 مجيع ماسبق
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 ؟..كيف ننظر إىل املعرفة يف القرآن الكرمي   -8
  ننطلق من التصور القرآين  فهو نقطة املنطلق واالرتكاز 

  ندخل إليه بال مقررات سابقة  
  وننهج منهجه . ه حناكم أفكارنا إمنا إلي، نأخذ مقرراتنا وال حنكم عليه بأفكار البشر  

 مجيع ماسبق 
 ؟..هي نظرية املعرفة يف القرآن  -9  
 ة كافية لدفع اإلنسان للبحث منارات ضوئي 

 اهلل سبحانه يف اآلفاق واألنفس  فتح بصريته على آيات
 مجيع ماسبق

 ؟..هي أساس للدور اإلنساين يف احلياة و قبل كل شيء معرفة اهلل تبارك وتعاىل -41
 املعرفة القرآن الكرمي

 املعرفة
 النظرية

 ؟.. على أسس واضحة يف طرق املعرفة حيتويأسس وظوابط القرآن الكرمي  من اآليات القرآنية  -44
 (  َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ : ) ويقول تعاىل 

 (  ْم َتْشُكُرونَ َرَجُكم مِّن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم الَ تـَْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة َلَعلَّكُ َواهللُ َأخْ ) :  تعاىل ويقول
 مجيع ماسبق

 
 ( َعلََّم اإِلنَساَن َما مَلْ يـَْعَلْم . الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ . َك اأَلْكَرمُ اقْـرَأْ َورَبُّ .َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن َعَلقٍ . اقْـرَأْ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ )  :قال تعاىل -42

َك ال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا إِنََّك قَاُلوا ُسْبَحانَ * ْم َصاِدِقنَي َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فـََقاَل أَنِْبُئوين بَِأمْسَاِء َهُؤالء ِإْن ُكنتُ ) :قال تعاىل
ُهْم بَِأمْسَائِِهْم فـََلمَّا أَنـَْبَأُهْم بَِأمْسَائِِهْم قَاَل أملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ أَْعَلمُ * أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم  ْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َغْيَب السََّمَواِت َواأَلْرِض َوأَْعَلُم َما تُـ  قَاَل يَا آَدُم أَنِْبئـْ

 ؟..ع ماذا تدل  ( َتْكُتُمونَ 
 مصدر هذه املعرفة أو منبعها هو اهلل سبحانة

 حيتوي على أسس واضحة يف طرق املعرفة
 القرآن دعوة لتحرير العقل اإلنساين 

 ؟..املعرفة اهلل سبحانة وتعاىل جعلها للمسلمون  -45
 أساسا لقيادة البشرية  

 يف األرض القيام بدور اخلالفة 
 محل أمانة اهلداية واالنتفاع مما يف الكون مما سخره اهلل لإلنسان 

 مجيع ماسبق
 ؟..هي مجع القرآن بني طرق املعرفة الرئيسية الثالث   -41

 الوحي  
 العقل  

 احلس
 مجيع ماسبق
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 الرابعة المحاضرةأسئلة من 
 ؟..ريف أدلة أو مصادر املعرفة ماهو تع -4
 (املعرفية األدوات)عرب حتديد مصادر املعرفة  ن طريقه تشكيل املعرفة اإلنسانيةدر الذي تتم عاألداة أو املصهي  

 هذه املصادر للمعارف الكاشفة عن الواقع املوضوعي حتديد اآلليات اليت تتيحها
 مجيع ماسبق

 ؟..الذي ذهب على ان املصدر األول واألساسي للمعرفة هو  العقليوناملنهج  -2 
 العقل
 بة احلسيةالتجر 

 احلدس واإلهلام
 ؟..هم هي املصدر األول واألساسي للمعرفة  التجربة احلسيةذهب إىل أن املنهج الذي  -5

 العقليونهم 
 التجريبيون هم 

 احلدسيونهم 
   ؟..هو  املصدر األول واألساسي للمعرفة ذهب على أن املنهج احلدسيون  الذي -1

 احلدس واإلهلام
 العقل

 التجربة احلسية
 
 ؟..در األساسية للوصول إىل املعرفةاالختالف يف املصاماهو  -3

 ادر األخرى يف حال إثبات إحداهاال يعين القول بإلغاء املص
 هي هلذا املصدر أو ذاك يعين القول بأن األولوية يف الثبوت

 مجيع ماسبق
 
  ؟..فما هي  تتمثل مصدرية العقل للمعرفة عند العقليني هناك صورتني  -6
 تغين فيها العقل لتحصيل املعرفة عن أي شيء سواهيس  
 تفسر مصدرية العقل للمعرفة برد احلكم على األشياء إىل مبادئ العقل الفطرية  

 مجيع ماسبق
 ؟..املذهب العقلي قسمو املعرفة عندهم إىل قسمني  -6
    معرفة بديهية أو ضرورية  
  .نظرية حتتاج إىل نظر واستدالل معرفة  
 سبقمجيع ما 
 ؟..هم  بني الناس مجيعاالعقل قوة فطرية مشرتكة أن على  و اتفق  -7

 العقليون
 التجريبيون 
 احلدسيون 
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 ؟..تتصف بأهنا مبادئ عقليةهناك  -8 
  حتتاج على برهان آخر إلثباهتاتتصف بالضرورة أي المعارف قائمة بذاهتا سابقة للتجربة وليست نتيجة هلا  

 معارف أولية قائمة بذاهتا اختالف الناس أو بتغري األزمنة واألمكنة هيوال ختتلف هذه املعارف ب
 مجيع ماسبق

  
 ؟..تكون  إن العقليني ال يرفضون ما جتيء به احلواس من معارف ومعلوماتاملذهب العقلي يرى -9

 ال يقطع بيقينها بسيطةغاية ما يف االمر أهنا أفكار 
 يقينهاغاية ما يف االمر أهنا معلومات ال يقطع ب

 غاية ما يف االمر أهنا معلومات  يقطع بيقينها
 ؟..  الذي يسمى باملعلومات الثانوية وم البناء الفوقي للفكر اإلنساينذلك األساس يق هوو أن احلجر األساس للعلم املذهب العقلي يوضح   -41

 جاهزة  املعلومات العقلية األولية
 املعلومات احلسية التجريبية 

 مجيع ماسبق
 ؟.. فما هي العقل ميتلك إزاء كافة ظواهر الوجود ومظاهره أحكاما ال تتعدى ثالثة أحكام ممكنة-44

  باهنا أكيدة وواجبة
 بأهنا مستحيلة وممتنعة

 .باهنا ممكنة وجائزة
  مجيع ماسبق

 ؟..استذكار للمعلومات السابقة هو عملية وهي النظرية القائلة بأن االدراك صاحب نظرية االستذكار  وهو من اشهر الفالسفة العقليني -41 
 أفالطون 

 أرسطو  
 ليبنيتز  

 ؟..حب املنهج االستداليل يف املعرفةصا  هو من أشهر الفالسفة العقليني وهو– 44
 ديكارت
 أرسطو  

 ليبنيتز  
 ؟..منهجا للمعرفة الشك املنهجي، وتبىن (إن العقل هو اعدل قسمة بني البشر)الذي قال  أشهر الفالسفة العقلينيوهو أحد  جاء ديكارت -42

 قدمييف العصر ال 
 يف العصر احلديث 
 موييف العصر اال 
 ؟..هو  والوضوح العقلي معيارا للحقيقة الذي واصل طريق ديكارت يف استخدام املنهج الرياضي -45 

 اسبينوزا
  ليبنيتز 

 ارسطو
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 ؟..أن أفكارنا تكون أصال يف أذهاننا هو وذهب إىل العقلي اخلالص  بواسطة االستدالل يرى أن مجيع القضايا الصادقة ميكن معرفتها41
  ليبنيتز 

 ارسطو
 ؟.. ما هو أويل سابق على كل جتربة وما هو بعدي مكتسب بالتجربةكان مييز يف املعرفة بنيني وهو من  صاحب املذهب النقدي من العقالني هومن -43

 ارسطو
 كانت

 ؟..  عرفة وليس العقل، والتجربة هبذا املعىن نقيض الفلسفة العقليةو مذهب يقول إن اخلربة مصدر امله -46
 املذهب العقلي  
  املذهب التجرييب 

 ؟..على يد من  مث جتسدت يف الوضعية املنطقية والظاهراتيةو التجربة  النهج التجرييب على برزت -47
 جون لوك

 كانت
 ؟..هي  وجود معارف أولية بوصفها مبادئ معرفيةاالسم النوعي لكل املذاهب الفلسفية اليت تنفي هي  -48

 العقليون
 التجريبية أو احلسية 

أول من طبق )وهو  مجيع التصورات واالفكار على احلسأن يرجع ( مقالة يف التفكري االنساين)حاول يف كتابه الفالسفة التجريبيني هو من أشهر  -49
 ؟..فالسفة التجربيينيفمن هو من ال الغربية( االجتاه التجرييب يف الفلسفة

 جون لوك
 جورج باركلي

راكنا ، ومل يعرتف إال مبا يظهر لنا من األشياء من خالل إدالذي كان يرى بان أفكارنا هي ذاهتا العامل اخلارجيهو من أشهر الفالسفة التجريبيني  -21 
 ؟..احلسي هلا هو 

 جون لوك
 جورج باركلي

حىت املعارف العقلية هي ذات أصول حسية، وقد أنكر  ذي اعترب ان كل املعارف هي ذات أصول حسيةال هو من أشهر الفالسفة التجريبيني -24 
  امليتافيزيقا، واعترب أن وجودها يكون حقيقيا يف حال احساسنا بالقضايا املتعلقة بالقضايا املتعلقة هبا

 جون لوك
 ديفيد هيوم

 ؟..وين املعرفةس املكان األول يف تكيرى أن للحد املذهب الذيوهو  -22
 املذهب احلدسي     

 الرباغمايتاملذهب 
 ؟.. معنيان املنهج احلدسي مها -25 
  املعرفة تستند إىل احلدس العقلي إطالقها على املذاهب اليت تقرر أن 

 وليس إدراكا نظريائق املادية هو إدراك حدسي مباشر إطالقها على املذاهب اليت تقرر أن إدراك وجود احلقا
 اسبقمجيع م
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إن االنسان لديه ملكة مستقلة متكنه من فهم احلقيقة وإدراك الواقع مباشرة، وهذه امللكة : )وصف هذا النوع من اإلدراكأحد فالسفة احلدس  -21
 ؟..هو  (ليست حسية وال عقلية وإمنا هي حدسية مباشرة

 بروِور   
 ديكارت

 ؟( ..لي املباشر على احلقائق البديهةاالطالع العق)  -23 
 احلدس عند ديكارت

 احلدس عند كانت
 ؟( ..حيث هو حقيقة جزئية مفردة االطالع املباشر على معىن حاضر بالذهن، من) -26

 احلدس عند كانت 
 احلدس هنري 

 ؟..(.احلكم السريع املؤكد، أو التنبؤ الغريزي بالوقائع والعالقات اجملردة، وهو الذي يكشف لنا عن العالقات اخلفية) -27
 س عند ديكارتاحلد

 احلدس هنري  
 ؟.. رائدة الفكر احلدسي يف املعرفةمن هو  -28

 ارسطو
 أفلوطني

 ؟.. أفضل من ميثل املذهب احلدسي الفيلسوف الفرنسي -29 
  هنري برجسون 

 أرسطو
احلدس هو مصدر املعرفة  د جعلوقلكي تندمج مع ما يف ذلك املوضوع حسب إن احلدس مشاركة وجدانية تنتقل عن طريقها إىل باطن املوضوع، -51 

 ؟..هو أحد الفالسفة املذهب احلدسي وهو اقرب للكشف الصويف. احلقيقي للواقع
 هنري برجسون 

 أرسطو
 ؟..فما هي  يقصد باحلدس عدة معاٍن متباينةماذا  -54

 .ختلفةهو اإلدراك املباشر عن طريق احلواس اإلنسانية، مثل إدراك الضوء والروائح املو  الـحـدس احلسي
  .اإلدراك املباشر الناشئ عن طريق املمارسة املستمرة، مثل إدراك الطبيب لداء املريض من جمرد املشاهدةوهو  احلدس التجرييب
  .نللمعاين العقلية اجملردة اليت ال ميكن إجراء جتارب عملية عليها، مثل إدراك الزمان واملكا -دون براهني- اإلدراك املباشروهو   احلدس العقلي
 مجيع ماسبق  طول التجارببعد  حيدث أحيانًا يف االكتشافات العلمية أن تكون نتيجة حملة تطرأ على ذهن العاملوهو  احلدس التنبؤي

 ؟.حةناججمموعة من الفلسفات املتباينة إىل حد ما، واليت ترتكز مجيعها على مبدأ مؤداه أن صحة الفكر تعتمد على ما يؤدي إليه من نتائج عملية  -52
 تطلق الفلسفة التجربييه 
 تطلق الفلسفة الرباغماتية  

 ؟.. الرباغماتية وصاغ هذه الفلسفةأول من استخدم اسم  الذيكان الفيلسوف األمريكي  -55
  تشارلز ساندرز بريس 
 أرسطو 
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 ؟..املذهب  يرى أن معيار صدق األفكار هو يف عواقبها العملية، فاحلقيقة تعرف من جناحها هومذهب فلسفي  -51
 املذهب احلدسي     

 (الذرائعية)الرباغمايتاملذهب 
 ؟.. يفسر النجاح بصورتني مذهب فلسفي( الذرائعية)الرباغماتية املذهب -23

  املنفعة الشخصية ضمن نظام معني  
  التطبيق العملي والعلمي الذي يتوافق مع قوانني الطبيعة 

 مجيع ماسبق
، كما أن العدل يقوم فيما للفكر( نافع)احلق يقوم فيما هو مفيد  أمريكي وقالذاعوا صيت املذهب الرباغمايت فيلسوف أ الذين الفالسفةهو أحد  -26 

مفيد بأية طريقة، مفيد يف هناية األمر يف اجملموع، ألن ما هو مفيد للتجربة املقصودة اآلن لن يكون كذلك بالضرورة : هو نافع للسلوك، وأقصد مبفيد أنه
 ؟... درجة بالنسبة إىل جتارب الحقةوبنفس ال

 وليم جيمس
 تشارلز ساندرز بريس 

 ؟..فلسفياً أو علمياً ـ على حصر مصادرها يفدأب دارسو نظرية املعرفة ـ -27 
  .كما دأبوا على استعراض الصراع الفكري واجلديل بينهم يف أن املصدر هو احلس فقط أو هو العقل فقط أو مها معاً  (احلس والعقل) 

 وكان هذا ألهنم استبعدوا الفكر الديين أو املعرفة الدينية
 مجيع ماسبق

 ؟..فما هي  ا نؤمن بالدين اإلهلي ترتبع املصادر لدينانّ ألن  -28
  والعقل  الوحي  
 واإلهلام أو احلدس احلس  

 مجيع ماسبق
وإنزاله اإلجنيل على سيدنا عيسى وإنزاله التوراة على  اهلل عليه وسلمصلى  حنو إنزاله القرآن على سيدنا حممد لقيه اهلل إىل أحد أنبيائه ورسلههو ما ي-29

 ؟. .سيدنا موسى وإنزاله الزبور على سيدنا داود عليهم السالم
 املعىن االصطالحي الوحي  
 احلس واإلهاماملعىن االصطالحي   

 ؟..  ينقسم إىل قسمني مها ى حممد صلى اهلل عليه وسلم أنزل عل الوحي-51
  الذي أنزل عليه بلفظه ومعناه كما سيأيت قرآنال

 اليت أوحيت إليه من اهلل مبعناها وإن كان اللفظ من قبله  السنة
 مجيع ماسبق 

 ؟..اىل تتجلى ضرورة الوحي مصدرا للمعرفة  -54
   إنكار ميدان آخر وطريق آخر للمعرفةألن العقل ذاته يسلم بأنه حمدود بعامل الشهادة وقوانينها، وال يستطيع  :أن الوحي ممكن يف نظر العقل

  .ألن العقول قاصرة عن إدراك خمتلف جوانب وجماالت احلياة والكون: ال كفاية يف العقل
 مجيع ماسبق

 ؟..ماهي احلاجة للوحي   -52
  .لنبوة فيها حجة على اخللق احلاجة على الوحي يف التشريع و و احلاجة إىل الوحي يف االعتقاد

 مجيع ماسبق
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 الخامسة المحاضرةئلة من أس
 ؟..أول من بدأ البحث يف مسألة إمكان املعرفة هم  -4

 .بالسفسطائيني أو الشكاك وحتديدآ  االغريقالفالسفة 
 .بالسفسطائيني أو الشكاك وحتديدآ الفالسفة اليونان

  .بالسفسطائيني أو الشكاك  وحتديدآ االملان الفالسفة 
   ؟..ه هو  مام الشكاكينلقب بإ و  صاحب املذهب الشكي  -2

 بريون
 جورجياس

 كانت
 ؟.. وقد جعلوا مداخل كتبهم يف العلم، ويف إثبات العلم واحلقائق حبثوا يف إمكانية املعرفة -5

 غريقفالسفة اال
 فالسفة املسلمني

 يونانفالسفة ال
 ؟.(.اخلصم ال يعرتف مبعلوم حىت تثبت به جمهوالً املناظرة معهم قد منعها احملققون؛ ألهنا إفادة املعلوم باجملهول، و )من قائل  -1 

 ابن سينايقول 
 يقول اإلجيي

 احطيقول اجل
 ؟..د احلديث عن مسألة إمكان املعرفة ومها ثالثة اجتاهات أساسية عن حتددت  -3 
 الدغمائيونأو  يرى يقينية املعرفة، وهم االعتقاديونمنهم  يف إمكان املعرفة  شك شكا مطلقامنهم   
 النسبيون يرى أنه بإمكان االنسان أن يصل على معرفة متناسبة مع قدراته احلسية والعقلية، وهم م منه 

 مجيع ماسبق
 ؟.. وناينوهو ما يطابق معىن اللفظ الي إصدار حكم بغرض اإلمعان والتفحصهو الرتدد يف يف اللغة  -6

 الشك املطلق
 الشك التجرييب
 الشك النسيب

 
 ؟،، لشكِ ملاذا ظهر املنهج ا -7 
 ببا لبلبلة فكرية وارتياب جذريكان سيف الفكر اليوناين الفلسفية   األراء التضاربا

 .نتهت هبم على إنكار مجيع الركائز الفكرية لإلنسان، وإنكار احملسوسات والبديهيات
 مجيع ماسبق

 
 ؟..من  على يديهالشك املطلق ظهر  -8 

 جورجياس
 بريون أو فريون  

 كانت
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 ؟.. رفة، وعدم الوثوق بالعقل واحلواسحتدث فيه عن عدم إمكان املع و (م.ق 581)هكتاب  وضع   -9
 بريون أو فريون 

 جورجياس
 السوفساطئون

 ؟.. وشكوا يف كل شيء وأنكروا وجود مقياس ثابت للحقائق ورأوا امتناع وجود حقيقة مطلقة جاء -41
 السوفساطئون

 الفالسفة اليونانيون
 الفالسفة االغريق

 
 وترى أن املعرفة احلسية والعقلية ليس هلا قدرة تعريفنا باحلقيقة وإيصالنا إليها، فنحنتنكر إمكان معرفة طبيعة األشياء املدرسة  يه -44

 ؟..واحلواس خادعة ال تقود إىل معرفة يقينية؛ وحىت النظر العقليواملعرفة يف رأي هذه املدرسة  تتأسس على اإلدراك احلسي 
 الشك املطلق

 ملنهجيالشك ا
 الشك النسيب

  
 ؟. .يتأسس على احلس فمعرفته حسية غري مباشرة ومن مثّ يكون أوىل أن ينطبق عليه ما ينطبق على احلس من حيث عدم يقينية املعرفة -42

 السوفساطئون
 الفالسفة اليونانيون

 عند الفريونيني
 ؟..و م على اساس أن الشك غاية يف ذاته هيقو  (مطلقا)شكهم شكا مذهبيا  -45 

 الشك املطلق
 الشك املنهجي
 الشك النسيب

 ؟..هو  الذي ال يعترب الشك غاية يف ذاته، بل يعترب الشك وسيلة ليتوصل من خالله إىل غاية أخرى وهي بلوغ اليقنيهو  -41
 الشك املطلق

 الشك املنهجي
 الشك النسيب

 ؟.. يرجع هذا الشك يف جذوره التارخيية إىل الفيلسوف اليوناين-43
 سقراط 
 أرسطو 

 أبو حامد الغزايل
اليقني املنطقي جيب أن يقوم على الشك كمنهج يف فحص األفكار وراى أن  شك استخداما منهجيا تأثرا بسقراطومدرسته املشائية ال استخدم  -46

 ؟..هو  والتأكد من قابليتها للتعميم
 كانت
 أرسطو
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ال يصح النظر عندهم  ا يشرتطون الشك كمقدمة ضرورية لصحة النظر املؤدي إىل العلم، إذكانو   وعرف الشك املنهجي يف حقل املعرفة اإلسالمية  -47
 ؟..إال مع الشك

 عند املعتزلة
 أبو حامد الغزايل  

 ديكارت
 يبصر بقي أن من مل يشك مل ينظر، ومن مل ينظر مل يبصر، ومن مل( املنقذ من الضالل)فقد سلك طريق الشك حبثا عن اليقني، وقد قرر يف كتابه  -48

 ؟..يف العمى
 عند املعتزلة

 أبو حامد الغزايل  
 ديكارت

 
 ؟..على ضرورة الشك كمنهج يف التفكريأكثر الفالسفة تأكيدا  هو -49

 عند املعتزلة
 أبو حامد الغزايل  

 ديكارت
 

 ؟.. نهجييعتربان واضعي أسس الشك املهم  -21
 أبو حامد الغزايل  و عند املعتزلة

 عتزلةعند املو  ديكارت
 أبو حامد الغزايل ديكارت و 

  
 ؟..هو  هو التمهيد الضروري للمنهج -24

 الشك
 نظرية املعرفة

 املعرفة
 ؟..هو  الذي مساه بالشك العلمي من فالسفة الشك املنهجيعترب الفيلسوف التجرييب ي -22

 أرسطو
 كانت

 ديفد هيوم
 ؟..ار األحكامن عن إصدخالفاً ألصحاب الذين يقعون يف احلرية فيمتنعو  -25

 الشك املطلق
 الشك املنهجي
 الشك النسيب
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 ؟.. قد اختذوا من الشك سبيالً إىل اليقني الذين أصحاب  -21 
 الشك املطلق

 الشك املنهجي
 الشك النسيب

لسفة، واستقلت عنها، أو تلك اليت سواء تلك اليت تولدت عن الف العلوم النظرية والتجريبية كافة ليشمل والتدقيق حيفز اإلنسان للبحث، والنظر هو  -23 
 ؟...هو  نشأت مستقلة بذاهتا

 مطلقشك 
 شك منهجي

 شك نسيب
لكونه مذهباً فلسفياً يعتقد صاحبه بانتفاء ( الفلسفي واملذهيب)إلنكاره إمكان املعرفة أو ( باملعريف)هو شك يف أصل املعرفة وإمكانيتها لذا ُيسمى -26

 ؟..هو  واستحالة إدراكها موضوع املعرفة
 الشك املطلق

 الشك املنهجي
 الشك النسيب

  
 ؟..جماالت الشك املطلقماهي  -27

 الشك يف احلقيقة 
 الشك يف إمكان معرفة

 الشك يف إمكان إبالغ املعرفة
 مجيع ماسبق

 ؟.. وهو شك يف وجودها موضوع املعرفةهي  أحد جماالت الشك املطلق  -28
 الشك يف احلقيقة 

 الشك يف إمكان معرفة
 الشك يف إمكان إبالغ املعرفة

 
 ؟..ماهي جماالت الشك النسيب  -29

 يف مصادر املعرفة والشيك  الشك يف طبيعة املعرفة  
 الشك طريق إىل اليقني و تأسيس العقيدة بني الفطرة والشك والنظر 

 مجيع ماسبق
 ؟.. هو سفة موقف الشك جتاه هذا التباينوقف الفالمصدره تباين املذاهب يف تكييف طبيعة املعرفة مما يأحد جماالت شك النسيب  -51

 الشك يف طبيعة  
 املعرفة يف مصادر املعرفة الشك 

 الشك طريق إىل اليقني 
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ومدى يقينية  ملعرفة هو شك يف جدوى هذا املصدرإنكار كل مذهب ومدرسة فلسفية ملصدر أو أكثر من مصادر اأحد جماالت الشك النسيب -54
 ؟..هو  عليه املتأسسةاملعرفة 

 الشك يف طبيعة 
 الشك املعرفة يف مصادر املعرفة 

 الشك طريق إىل اليقني 
 ؟..يقينية تتأسس على بديهيات أوليةحبقائق  وهدفه إفراغ العقل توطئة إلعمارهك يف املعلومات واآلراء املسبقة وهو ش نسيبلأحد جماالت الشك ا -52 
 الشك يف طبيعة  

 ملعرفة املعرفة يف مصادر االشك 
 الشك طريق إىل اليقني 

 ؟..كل من   عاشهالذي  طريق إىل اليقني الشك -55
 الغزايل 
 ديكارت  

 مجيع ماسبق
 ؟..وإمنا تأسيس إميان يقيين باهلل الشك وجماله ليس املعرفة النظريةهدف هذا أحد جماالت الشك النسيب  -52 

 يف مصادر املعرفة الشيك 
 الشك طريق إىل اليقني  
 سيس العقيدة بني الفطرة والشك والنظرتأ 
 

 ؟..يرى أن أول واجب على املكلف هو النظر -55
 رأي املعتزلة  إلمام اجلويين وا

 رأي املعتزلة اإلجيي و اإلمام 
 رأي املعتزلةشيخ اإلسالم ابن تيمية و 

 ؟..د إىل املعرفة فقد حتصل باإلهلام والتصفية والتعليم يل الوحييرى النظر هو السبو أن املعرفة تتقدم وطريقها النظر ومن مث يكون واجباً ال  يرى-51
 اإلجيي اإلمام 

 رأي املعتزلة  
 شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ؟..مل يكن من سبيل لدفعه سوى النظرمث من حصل له الشك و  طرة أثراً أساسياً يف معرفة اهلليرى أن للف -53
 اإلمام اجلويين

  اإلجيي  اإلمام 
 ابن تيمية شيخ اإلسالم

  
 ؟..م ومن مث تعليق إصدار األحكا   والقول بتكافؤ األدلة  ونفي احلقائق  هو الشك املبين على إنكار املعرفة اليقينية -56 

 الشك املطلق
 الشك املنهجي
 الشك النسيب


