
 جامعة امللك فيصل
 عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

 
 

 
 

 نظام التعليم املطور لألنتساب
 نظرية املعرفة :اسم املقرر

 
 حممد بن عبد احلميد القطاونة/ د  

 ه4153
 
 إعداد
 425بنت جند 
 

www.ckfu.org 
 



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

 السادسة المحاضرةأسئلة من 
 ؟..وحاولوا اإلجابة عنه بطرق خمتلفة، شغل السؤال عن طبيعة املعرفة اإلنسانية وحقيقتها العديد من الفالسفة والباحثني -4
 بيان كيفية العلم باألشياء 

 اإلنسان مبوضوعات اإلدراك كيفية اتصال القوى املدركة لدى
 .عالقة كل منهما باألخر

  مجيع ماسبق
 ؟..الفالسفة والباحثون يف مسألة طبيعة املعرفة إىل  هناك تقسيم لدى -2

  املذهب املثايل
  املذهب الواقعي

 ((الرباغمايت)ملذهب العمليا
 مجيع ماسبق

 ؟..هو الذي تبىن فكرة أن األشياء املعلومة هلا عالقة بقوة املدركة هلا أوآل  -5
 املذهب املثايل 
  املذهب الواقعي
 ((الرباغمايت)املذهب العملي

 ؟..العقل املدرك هلا يرى يب أنفصال املعلومة عن العامل يرى األشياء املعلومة عن الذي يريد أن يدركها أو  -1
  املذهب املثايل

 املذهب الواقعي 
 ((الرباغمايت)املذهب العملي

 ؟..الذي يرى أن املعرفة العملية تعتمد على األنتفاع هبا  -3
  املذهب املثايل
  املذهب الواقعي
 ((الرباغمايت)املذهب العملي

 
العامل احلقيقي الذي توجد فيه االفكار احلقيقية املستقلة والثابتة، والعامل : رى بوجود عاملنيوهو الذي ي أصول املثالية وهو صاحب املدرسة املثاليةترجع  -6

 ؟... الواقعي الذي هو ظل للعامل احلقيقي وهو 
 أفالطون
 باركلي

 جون ديوي
 ؟..على ماذا  يتفق املثاليون -7

. تعتمد يف وجودها على العقل أو الذهنوال تقوم بذاهتا امنا عية باعتبارها غري مستقلة ويف اجتاههم العام حنو النظر إىل األشياء الطبيتصورهم لطبيعة املعرفة 
  تكون يف نظرهم ذات طبيعة عقلية أو ذهنية  احلقيقة النهائية 

 ينظرون نظرة ازدواجية لإلنسان  أنه مكون من عقل ومادة 
 فإدراك اإلنسان أساسه العقل مستقال عن التجارب احلسية 

 قمجيع ماسب
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 ؟..قد ظهر املذهب املثايل يف صور شىت من أمهها -8
  املثالية الذاتية (املفارقة)املثالية التقليدية  

 املثالية النقدية 
 (املطلقة)املثالية املوضوعية 

 مجيع ماسبق
 ؟..مرتبطة (.املفارقة)املثالية التقليدية -9

 أفالطون
 باركلي

 جون ديوي
 وأن الطبيعة احلقة للشيء ال توجد يف الظواهر اليت تقدمها احلواس. ن وجود هذه املثل هو وجود مفارق لألشياء الواقعيةوأ هناك وجودا مثاليا لألشياء -41

 ؟..هي  وبذلك ال ميكن معرفتها إال عن طريق العقل وحده
 (املفارقة)املثالية التقليدية 

  املثالية الذاتية 
 املثالية النقدية 

 (ةاملطلق)املثالية املوضوعية 
  ؟..وهي  أفالطون بني نوعني من املعرفة مييز -44
 تتعلق باملظهروهي املعرفة بعامل األشياء املادية اليت تأيت إلينا عن طريق احلواس، وتتصف بالتغري و : املعرفة الظنية 

 .باحلقيقةلثبات وترتبط وهي املعرفة بعامل املثل املفارق للمادة، وتأيت إلينا عن طريق العقل، وتتميز با: املعرفة اليقينية
 مجيع ماسبق 

 ؟..ملاذا مسيت با املفارقة  (املفارقة)املثالية التقليدية  -42
 الهنا تفرق بني الوجود املطلق احلقيقي

  الغري قطعيوبني وجود الظين
 مجيع ماسبق

 ؟..أي عصر وكانت ع يد من جاءت يف املثالية الذاتية   -45
 ( باركلي)يد م، على  47 يف أواخر القرن العصور القدمية 

 ( باركلي)يد م، على  47العصور احلديثة  يف أواخر القرن 
 ( باركلي)يد م، على  47العصور اجلليدية يف أواخر القرن 

 ؟..(.يعين أن يُدرِك أو أن يُدَرك: أن يوجد هو):  -41
 املشهورةيلخص نظرته لطبيعة املعرفة يف عبارته باركلي 

 املشهورةلطبيعة املعرفة يف عبارته نظرته  يلخصأفالطون  
 املشهورةيلخص نظرته لطبيعة املعرفة يف عبارته تشارلز بريس 

 ؟..ارتبطت تسميتها يف العصر.املثالية النقدية -43 
 ــــ   كانتبـاحلديث  

 احلديث بــــــ  باركلي
 القدمي بـــــ  كانت 
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املعرفة واالعتماد عليه واستخدامه يف حتصيل  به، ومعرفة حدوده، ومعرفة قدراته قبل الوثوق نوع خاص من املثالية ترى ضرورة البدء بفحص العقل -46
  ؟ ..هي

 املثالية الذاتية
 املثالية النقدية

 املثالية املوضوعية
 تعتمد على التصورات احلسية تكون عمياء إذا مل االدراكاتاحلسية، وأن  باإلدراكاتالتصورات العقلية تكون فارغة إذا مل ترتبط )يرى أن -47 

 ؟..العقلية
 باركلي
 كانت

 الفيلسوف هيجل
 ؟..الذي سيوصلنا على الفكرة املطلقة وهي مرتبط الذي أكد ان استخدامنا لنظام املنطق بصورة دقيقة هو  (املطلقة)املثالية املوضوعية  -48

 باركلي
 كانت

 الفيلسوف هيجل
ويرى أن املصدر األول للوجود ليس هو العقل اإلنساين الشخصي وإمنا هو   أولوية الرو  على املادةهي االجتاه الفلسفي املثايل الذي يذهب إىل -49

 ؟..هي  املطلقةالعقل الكلي أو الرو  
 املثالية املطلقة 

 املثالية الذاتية
 واقعياملثالية ال
 ؟..مع املثاليني مجيعاً  هيجليتفق  -21

 يف النهاية معرفة عقلية أو روحية، يف نظرهتم إىل طبيعة املعرفة باعتبارها 
 معاً ومن مث فال سبيل على فهمه إال من خالل العقل، املصدر الوحيد للوجود واملعرفة  .الرو ويف نظرهتم إىل الواقع باعتباره يف النهاية جتسيدا للعقل أو 

 مجيع ماسبق
 ؟..هي  ، أي عامل التجربة واخلربة اليومية(عامل الواقع)على أن مصدر كل احلقائق هو هذا العامل الذي نعيش فيه  تقوم فكرة -24

 املذهب املوضوعي
 املذهب الواقعي  
 املذهب الذاتية

 ؟..هو  يعود األصل يف تسمية املذهب بالواقعي إىل األساس الذي قام عليه هذا املذهب، وهو االعتقاد يف املادةو  يعترب ابا للواقعية -22
 أرسطو
 باركلي
 كانت
 ؟..يقوم على ثالثة أسس رئيسية وهي  الواقعي املذهب -25

 أن هناك عامل له وجود مل يصنعه أو خيلقه اإلنسان، ومل يسبقه وجود وأفكار مسبقة 
 . أن هذا العامل احلقيقي ميكن معرفته بالعقل احلقيقي، سواء بالعقل اإلنساين أو احلدس أو التجربة

 مجيع ماسبق  .فردي واالجتماعي الضروري لإلنسان أن هذه املعرفة ميكن أن ترشد وتوجه السلوك ال
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 ؟.. يرى املذهب الواقعي -21
 ة، بل هي من جنس الوجود اخلارجي،ماهية املعرفة ليست من جنس الفكر او الذات العارف

 ر طاقتهركها على ما هي عليه بقدإذ أن لألعيان اخلارجية وجوداً واقعياً مستقالً عن أي عقل يدركها، وأن العقل إمنا يد
 مجيع ماسبق

 ؟..هو  املذهب العملي أو الرباغمايت 23
 االهتداء هبا للقيام بعمل معنيجعل املعرفة أداة للسلوك العملي، أي أن الفكرة من افكارنا هي مبثابة خطة ميكن  

 فكرة، بل ليست شيئا على االطالقالفكرة اليت ال هتدي إىل عمل ميكن أداؤه ليست 
 مجيع ماسبق

 ؟..م 49ميثل إحدى املدارس الفلسفية والفكرية اليت نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية بداية القرن  هو  -26
 املذهب املثايل
 املذهب الواقعي

 املذهب الرباغمايت
 ؟..من ادخل لفظة براغماتية للفلسفة هو  أول يعترب -27

 تشارلز بريس
 وليم جيمس
 جون ديوي

 ؟..لية هي املقياس لصحة األشياء لعمإىل أن املعرفة اذهب  -28 
 تشارلز بريس
 وليم جيمس
 جون ديوي

 ؟..التعسفية واليقينية اجلازمة وادعاء النهائية يف احلقيقة تعين إمكانية البحث املتاحة ضد الوثوقية -29
 املثالية
 النقدية

 الرباغماتية
 ة ليسا أداة للمعرفة، وإمنا مها أداة لتطور احلياة وتنميتهاوتكمن آثار املعرفة يف مدىهو املنظر احلقيقي للرباغماتية فريى أن العقل أو التجربة احلسي -51

 ؟..إمكانية تطبيقها وتوظيفها عمليا هو 
 تشارلز بريس
 وليم جيمس
 جون ديوي

 
 ؟..وهي  طبيعة املعرفة عندما نتأمل القرآن جند أن املعارف ثالثة أنواع -54
 فطري

 علم النبوة
  بيةاملعارف اإلكتسا
 مجيع ماسبق
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  السابعة المحاضرةأسئلة من 
 ؟. .الطريق الواضحهو -4

 هو يف اللغة العربية
 املعجم اللغوي العريب احلديث 

 ؟.. اخلطة املرسومة هو  -2 
 :هو يف اللغة العربية

 املعجم اللغوي العريب احلديث 
 ؟..هو  وسيلة حمددة توصل إىل غاية معينةوهو  لوصول إىل نتيجةهو خطوات منظمة يتخذها الباحث ملعاجلة مسألة أو أكثر ويتتبعها ل-5 

 املنهج
 املنطق الصوريمنهج 
 لرمزياملنطق امنهج 

الطريق و  الربنامج الذي حيدد لنا السبيل للوصول إىل احلقيقةو هو   طائفة من القواعد العامة املصوغة من أجل الوصول إىل احلقيقة يف العلمهي  -1
 ؟..عن احلقيقة يف العلوم املؤدي إىل الكشف

 املنهج
 تجرييباملنطق المنهج 
 جلديلاملنطق امنهج 

 ؟ ..أو من أجل الربهنة على حقيقة ال يعرفها اآلخرونجل الكشف عن حقيقة جمهولة لدينافن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة إما من أ -3
 املنهج
 النقلي املنطقمنهج 
 سيحلاملنطق امنهج 

 
 ؟.. أو معلومات من أجل أن توصله إىل النتيجة املطلوبة جمموعة من القواعد العامة يعتمدها الباحث يف تنظيم ما لديه من أفكارو ه -6

 منهج يف اللغة العربية
 تعريف املنهج
 تعريف املنطق

وكان الغزايل يسميه القسطاس  يب يسميه رئيس العلومكان الفارا  كما  وكان ابن سينا يسميه خادم العلوم توزن احلجج والرباهنيالن  علم امليزانهو  -7
 ؟..هو  املستقيم

 تعريف املنهج
 تعريف املنطق

 تعريف املنطق اصطالحآ
صناعة تعطي مجلة القوانني اليت من شأهنا أن تقّوم العقل وتسدد اإلنسان حنو طريق الصواب وحنو احلق يف كل ما ميكن أن يغلط فيه من هو  -8

 ؟..املعقوالت
 ف املنهجتعري

 تعريف املنطق
 تعريف املنطق اصطالحآ
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 ؟..هو  علم استداليل يبحث يف املبادئ العامة للتفكري الصحيحو  علم القوانني الضرورية الضابطة للتفكري -9
 املنهج
 املنطق
 ؟.. (عقلي) بنظره موضوعهألن  واستعمله أداة للربهنة يف بقية العلوم الصورياملؤسس األول للمنطق  -41
 سطوأر 

 كانت
 رسل
  ؟..العقل عن اخلطآ  يعصماليت وضعها  املنطق ليعصم الذهن أو قوانني ماهي ال -44
  قانون اهلوية 
  قانون عدم التناقض 

 قانون  املرفوع
 مجيع ماسبق

 ؟..  مباحث املنطق الصوريماهي  -42 
 منطق احلدود أو التصورات
 منطق القضايا أو األحكام

 منطق االستدالل 
 سبقمجيع ما
 ؟.. هو وحدة احلكم األساسية، ومتثل الكيان العقلي الذي تقابله اإلدراكات احلسية اليت نفهمها من التصور -45
 احلد

 القضية
 االستدالل

 ؟..هو احلد األول من حدود القضية ويسمى « احلاسب»لفظ ( احلاسب آلة عصرية)يف القضية  -41
 موضوعاً 
 حمموأل
 ؟..احلد الثاين من حدودها ويسمى « آلة عصرية»يف القضية   -41

 أموضوع
 حمموالً 
 ؟..هي اجلملة اليت تعطي خرباً، وميكن احلكم عليها بأهنا صادقة أو كاذبة -43
 احلد

 القضية
 االستدالل

 ؟..تقسم القضايا يف املنطق إىل-46
 القضايا احلملية  

 القضايا الشرطية
 مجيع ماسبق
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 ؟..فما هي  وهو نوعان: االستدالل -47
 استدالل مباشر 

 استدالل غري مباشر
 مجيع ماسبق

 ؟.. ستدالل املباشر نوعانهناك لأل  -48
 التقابل والتكافؤ 
 جتماعي و االتزاماال

 التكافؤ و االأراء
 ؟..فيقصد به : االستدالل غري املباشر -49

 القياس
 احلد
 املنطق

 ؟..وخاصة يف جمال الرياضيات علمية احلديثةنتيجة التطورات المنط جديد من الدراسات املنطقية جاء  هو -21 
 تعريف املنطق

 تعريف املنطق الرمزي
 تعريف احلد

 (االختبار  يجيب باهذا سؤال ذكره الدكتور قال لو ) ؟   ..ماهو املنطق الذي مرتبط برياضيات أو برموز هو  -24
 هو املنطق الرمزي 

 هو املنطق اجلربي
 هو املنطق احلد

 ؟.. 4911يف املؤمتر الدويل بباريس عام الذي كان نطق الرمزي باللوجستيقا ترجع تسمية امل -22
   إتلسن  
  الالند  
  كوتريا  

 مجيع ماسبق
 ؟..هو  الكلمة املرادفة لعباريت املنطق الرياضي وحساب الربهنة استخدم -25
 ليبنتز

     جورج بول
 بريس وشرويدر

 ؟..الذي جعلها امساً لنظريته يف جرب األصناف ، وترجع هذه التسمية “جرب املنطق”زي أيضاً ويف القرن التاسع عشر مسي املنطق الرم -21
 ليبنتز

  جورج بول
 بريس وشرويدر
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 ؟.. هو  استخدمها للداللة على نظريات املنطق الرمزي كلها، حيث صيغت مجيعها على منوذج جرب األصناف  -23
 ليبنتز

     جورج بول
 بريس وشرويدر

هو أول من استخدم هذا التعبري، وكان يعين به نوعني من البحث، كان يعين أوالً صياغة املنطق   املنطق الرياضي" ى املنطق الرمزي كذلك يسم -27
 ؟..هو  لبحث يف رد الرياضيات إىل املنطقاجلديد تستخدم الرموز واألفكار الرياضية، ويعين به ثانياً ا

   وبيانو  
 ليبنتز

     جورج بول
وترتبط املقدمات برباط معني حبيث إذا قبلنا . هو االنتقال من قضية أو أكثر ونسميها مقدمة أو مقدمات إىل قضية أخرى ونسميها نتيجة  -28

 ؟..املقدمات قبلنا النتيجة 
 الستداللا

 احلد
    املنطق

 ؟..براهني فاسدةتكمن اإلشكالية األساسية يف علم املنطق يف تصنيف الرباهني إىل براهني سليمة و  -29 
 بريس  

 كويب
 ؟..دراسة املنطق هي دراسة املناهج واملبادئ اليت تستعمل للتمييز بني الرباهني السليمة والرباهني الفاسدة -51 

 كويب
 رسل
 ؟.. املنطق هو العلم الذي ميدنا بأدوات حتليل الربهان-51

 سامون
 كويب
 ؟..العالقاتملنطق هو العلم الذي يدرس خصائص اإلجراءات و ا-54 

 بيانو
 رسل
 ؟.. املنطق الرمزي خمتص باالستدالل بوجه عام، ولذا فإن ما يبحث فيه هو القواعد العامة اليت جيري عليه االستدالل -52
 بيانو
 رسل
 ؟..طق الرمزي أو الرياضي إىل ما يليجرت العادة أن تقسم موضوعات املن -55
   القضايا نظرية أو منطق

   القضايا تداال نظرية أو منطق

  اجملموعات أو الفئات نظرية أو منطق

 تالعالقا نظرية أو منطق
 مجيع ماسبق
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 الثامنة المحاضرةأسئلة من 
 ؟..يف اللغة هو  مفهوم املنهج اجلديل  -4
 ”وجادهلم باليت هي أحسن“، ” اطلوجادلوا بالب“، ”ها أنتم جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا“  النقاش أو اخلصام  
  ه فتالً حمكماً، وجدل شعره فتلهودرع جمدول أي حمكم النسيج ،وجدل احلبل جدالً فتل تل والضم الف  

 مجيع ماسبق
 ؟..وقت اإلغريق كان   اجلدل -2

 فن إدارة احلوار واملناقشة واالستدالل على احلقيقة من خالل التناقضات املوجودة يف حديث اخلصم
 ”وجادهلم باليت هي أحسن“، ” اطلوجادلوا بالب“، ”هم يف احلياة الدنياها أنتم جادلتم عن“  النقاش أو اخلصام 

  ه فتالً حمكماً، وجدل شعره فتلهودرع جمدول أي حمكم النسيج ،وجدل احلبل جدالً فتل الفتل والضم   
ي من باطن الشئ الذي اجتمعا فيه شئ أن يتقابل نقيضان أي أن جيتمعا يف حمتوى واحد، وهذا التناقض يؤدي إيل صراعهما حىت خيرج منهما أ) -5 

 ؟. (.وة إيل األمام أو أكثر تقدماً خمتلف عنهما، وبالتايل يعترب بالنسبة إليهما خط
 احلد
 اجلدل
 املنهج
 ؟..من هم أصحاب املنهج اجلديل  -1

 هيجل وماركس 
 كانت و ارسطو
 هيجل و رسل

 ؟..( تقابل النقيضني وصراعهما)طالحي له يقارب اجلزء األول من املعىن اإلص املعىن اللغوي للجدل -3
 اخلصام
 الضم

 اخلصام والضم
أن خيرج من الشئ الذي اجتمع فيه النقيضان شئ ثالث خمتلف عنها ويف ذات )يقارب اجلزء الثاين من املعىن اإلصطالحي له  املعىن اللغوي للجدل -6 

 ؟.(.الوقت يتجاوزمها كنقيضني ويؤلف بينهما
 اخلصام
 الضم
 م والضماخلصا

 ؟.. لتأثري ما بني الظواهر املختلفةعبارة عن طريقة يف التفكري ويف البحث العلمي تدرس العالقات املتبادلة يف ا -7 
 تعريف املنطق

  تعريف املنهج اجلديل
 تعريف املنهج اإلشراقي

 ؟..(.الدياليكتيك)امليالد والذي صاغ أساس نظرية اجلدل قبل وكان  يعترب املنهج اجلديل منهجا قدميا  عند اإلغريق على يد الفيلسوف اليوناين -8
 هريقليطس
 هيجل
 كانت
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 ؟..تطور الدياليكتيك تطورا كبريا وجديدا على يد الفيلسوف األملاين -9
 هيجل 

 كانت
 ماركس
يات وتفسريها وتركيبها علميا ومنطقيا بلور وجسد تلك النظرية وبناها وصاغها كمنهج علمي لدراسة وحتليل احلقائق واألشياء والظواهر والعملهو  -41

 ؟..هو  بطريقة شاملة  هو الذي اكتشف القوانني والقواعد واملفاهيم العلمية للدياليكتيك 
 ماركس
 هيجل
 كانت
 ؟..ماهي القوانيني اكتشف القوانني والقواعد واملفاهيم العلمية للدياليكتيك هناك  -44

  ت نوعية قانون حتول التبادالت الكمية إىل تبادال
 قانون وحدة وصراع األضداد

 وقانون نفي النفي
 مجيع ماسبق

 ؟.. قدم معه العامل كله الطبيعي منه والتارخيي والعقلي أول مرة على أنه صريورة» أصبح منهجاً فلسفياً شامالً  -42 
 هيجل
 كانت
 ماركس 
 ؟..تسام واتصاف الدياليكتيك بالنزعة املادية حىت يصبح موضوعيا وواقعيا وعلمياالنزعة املثالية عند هيجل ونادى بضرورة ا انتقد الفيلسوف األملاين -45

 هيجل
 كانت

 فورباخ 
 ؟..اليكتيك صياغة مادية علمية عمليةوهو من أنصار الدياليكتيكية بإعادة صياغة نظرية الدي -41
 كارل ماركس   

 هيجل
 كانت
 ؟..هذه األولوية للفكر على املادة هي املثالية ملادية فهي جمرد جتسيد لهظواهر اأما األشياء وال أن الفكر املطلق هو الوجود األول -43

 (اهليجلى)املنهج املثايل اجلديل
 (املاركسى)املنهج املادي اجلديل

 (املاركسى)املادي اجلديلاملنهج  (اهليجلى)نهج املثايل اجلديلامل
 

 ؟..يرجع املنهج اجلديل املثايل ايل  -46
 كارل ماركس   
 جلهي
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 حيث هي أنكر وجود الفكر املطلق ،وكان يؤمن بأن املادة هي الوجود األول، أما األفكار فهي جتسيد هلا، فجعل املادة تتطور واالفكار تتبعها إيل -46
 ؟..متطورة

 (اهليجلى)املنهج املثايل اجلديل
 (املاركسى)املنهج املادي اجلديل

 (املاركسى)دي اجلديلاملااملنهج  (اهليجلى)نهج املثايل اجلديلامل
 يرجع املنهج اجلديل املادي ايل - 47
 كارل ماركس   

 هيجل
عينا، يقوم هذا القانون ببيان كيفية تعرض األشياء والظواهر للتحوالت والتبدالت الكمية بصورة تدرجيية ومنسجمة إىل أن تبلغ معيارا واحدا م -48

شياء والظواهر، من صورة وشكل قدمي إىل طبيعة جديدة متضمنة يف ذات الوقت عناصر من لتحدث نتيجة ذلك تبدالت وحتوالت نوعية يف طبيعة األ
 ؟..الشيء أو الظاهرة أو العملية القدمية املتغرية

  قانون حتول التبدالت الكمية إىل تبدالت نوعية
 قانون وحدة وصراع األضداد واملتناقضات 

 قانون نفي النفي
واهر والعمليات هي دائما يف حالة حركة وتغري وتطور، وأن سبب هذا التحول القوة الدافعة واحملركة حلالة التغري واحلركة مضمونه أن كل األشياء والظ -49 

واملتضادة يف األشياء والظواهر، ذلك أن كل شيء أو ظاهرة هي عبارة عن كتلة أو وحدة مرتابطة من العناصر واخلصائص والصفات املختلفة واملتناقضة 
 ؟..لة بطريقة تنابذ وجتاذبواملتفاع

  قانون حتول التبدالت الكمية إىل تبدالت نوعية.
 قانون وحدة وصراع األضداد واملتناقضات 

 قانون نفي النفي
ان وتفسري فيقوم هذا القانون ببي. يقوم هذا القانون بعكس وتفسري العالقة بني خمتلف مراحل التطور والتبدل واالرتقاء والنتيجة النامجة عن ذلك  -21 

إىل حالة وجود أفكار وحقائق متعارضة متقابلة ومتناقضة داخل الشيء  نتائج مراحل ديالكتيك تطور األشياء والظواهر واألفكار، من أفكار وحقائق
 ؟..الواحد أو العملية الواحدةمث مت ينتج عن ذلك من الظواهر واحلقائق والعمليات واألفكار السابقة الفانية

 لتبدالت الكمية إىل تبدالت نوعيةقانون حتول ا.
 قانون وحدة وصراع األضداد واملتناقضات 

 قانون نفي النفي
 ؟..املنهج اجلديل  يرتكز على ثالثة عناصر -24

 الطر  
 الطر  املضاد 

 الرتكيب
   مجيع ماسبق

الذي يؤكد على  ن ويلجأ إىل منطق خاص وهو املنطق اجلديلويقوم على قصور خمتلف األشياء واألفكار والكو  تيار فلسفي مضاد للتيار امليتافيزيقي  -22
 ؟..مبدأ التطور الذايت لألشياء

 املنهج اجلديل
 املنهج اإلشراقي
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 ؟..اإلشراق يف اللغة -25
 اإلضاءة 
 الفتل والضم 

 ؟..ظهور األنوار العقلية وملعاهنا وفيضاهنا على األنفس الكاملة عند التجرد عن املواد اجلسمية   -21
 إلشراق يف كالم احلكماءا

 اإلشراقية عن الفلسفة األرسطية
 مبنية على االستدالل والعقل و أهنا على الذوق والكشف واحلدس  -23 

 اإلشراق يف كالم احلكماء
 اإلشراقية عن الفلسفة األرسطية

 ؟..يشري اجلرجاين يف التعريفات إىل أن اإلشراقيني طائفة رئيسهم -26
 أفالطون 

 كانت
 ؟.. ويرتتب على ما تقدم لوحي الذي جاء به األنبياء مصدر ثالثا  -27

 .اإلشراق يتضمن ظهور املوجود أي تأسيس وجوده، وهذا الظهور هو عملية إدراكية للنفس املستعدة للكشف
 أي الشرقيني الذين يقعون جغرافياً ، فيمكن فهم اإلشراق باإلضافة إىل املعىن األصلي على أنه حكمة املشرقيني(مشرقي)و(إشراقي)ناك ترادف بني لفظ ه

  .يف الشرق ويقصد هبذا اإلشارة بالد فارس
 أي الذوقية والكشفية واالشراقية مقابل العقلية .تقوم الفلسفة اإلشراقية يف مقابل املشائية

 مجيع ماسبق
 ؟..وداً هو االطالع على ما وراء احلجاب من املعاين الغيبية واألمور احلقيقية وجوداً أو شه -28 
 الكشف  
  الذوق  
  البصرية  

 ؟..نور عرفاين يقذفه احلق بتجليه يف قلوب أوليائه، يفرقون به بني احلق والباطل، من غري أن ينقلوا ذلك من كتاب -29
 الكشف 

  الذوق  
  البصرية  

 ؟..ليت ترى حقائق األشياء وبواطنهامصدر املعرفة يف اإلنسان الصويف وهي امللكة ا -51
 كشف ال
  الذوق  
  البصرية  
 ؟..د فلسفته إىل ثالثة أصول رئيسيةرّد جممل العناصر اليت اعتمدها السهروردي يف تشييهناك  -54 

 األصالن اإلسالمي 
 اليوناين 

 األصل الفارسي 
 مجيع ماسبق
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 التاسعة المحاضرةأسئلة من 
  
 ؟..الطبيعي واالجتماعي اس مع حميطهمالنامجة عن عملية تفاعل الن هي اخلربة احلسية -4

 التجربة مبعناها العـام
 التجربة باملعىن اخلـاص

وضبط العوامل اجلانبية املؤثرة، وإدخال العامل املستقل إىل اجملموعة التجريبية، ومالحظة  عملية مجع البيانات امليدانية،هي املنهج الذي يستخدم يف -2
 ؟.. جملموعة الضابطةتأثريه يف العامل التابع من خالل املقارنة مع ا

 التجربة مبعناها العـام
 التجربة باملعىن اخلـاص

عن طريقها تفتقد يؤكد أنصاره أثر العقل يف عملية املعرفة، ويفصلونه عن التجربة احلسية، العتقادهم بأن احلواس كثرياً ما ختدع، وبأن املعرفة اآلتية  -5
 ؟..الضرورة وصدق التعميم

 االجتاه العقلي 
 اه التجرييباالجت 
 ؟..جهة، والبحث االجتماعي من جهة أخرى يعتمد أنصاره على اخلربة احلسية، أساساً لبناء نظرية املعرفةمن -1

 االجتاه العقلي
 االجتاه التجرييب 
 (ذكرها الدكتور با المحاضرة )   ؟..للتجريبيةوقد برز يف العصر احلديث ثالثة أنواع  -3

 التجريبية املثالية
 ة املنطقيةالتجريبي
 يف البحث االجتماعي ةالتجريبي

 مجيع ماسبق
 ؟..هي اليت حتصر التجربة بالواقع الذايت؛ أي األحاسيس والتصورات، نافية أن يكون الواقع املوضوعي مصدراً للتجربة -6

 التجريبية املثالية
 التجريبية املنطقية

 ؟..يؤمن بأن مصدر معارفنا كلها هو اخلربة احلسية ووسيلتها هي احلواس وهو رية املعرفةالفيلسوف  واحداً من أبرز ممثلي هذا االجتاه يف نظهو  -7  
 هيوم
 لوك
فتصري هذه التجربة أساس تعتمد التجربة مبعناها الواسع، أي اخلربة احلسية الذاتية للفرد وانفعاله بالتأثريات احلسية ألشياء العامل املـوضوعي احمليطة بـه،  -8 

 . ها الوحيداملعرفة ومصدر 
 التجريبية املثالية
 التجريبية املنطقية
 التجريبية املادية

 ..وهو أول من أفرد مبحثاً متكامالً من نظرية املعرفة ضمن هذا اإلطار،أحد أبرز ممثلي التجريبية املادية يعد الفيلسوف -9
 لوك
   هيوم
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 ؟..ة تصدر عن اخلربة احلسية الذاتية لعلميحاول أتباعها التأكيد أن الفلسفة عدوة العلم، وأن املعـرفة ا -41
 التجريبية املثالية
 التجريبية املنطقية

 ؟.. هو الفيلسوف واملنطقي النمساوي ملع يف االجتاه التجرييب  -44 
 هيوم

 كارناب
 ؟..ماهي األدوات للمنهج التجرييب لدراسة جمتمع معني من اجملتمعات  -42 

  لوثائق الشخصية، كالرسائل والسري الذاتيةاملالحظة واملقابلة واالستمارة وا
 املعاِمالت اإلحصائية املختلفـة ملعاجلة البيانـات اليت جتمع مـن امليدان 

 مجيع ماسبق
ها من املاء أصالً بالرماد، فتبني له أن هذا األصيص قد استوعب الكمية نفس أن ميأل باملاء أصيصاً مملوءاً  أتباع مذهب الذرَّة اليونانيني جربأحد    -45

 ؟...اليت يستوعبها عادة وهو خال من املاء
 لويكيب 

 كارناب
 ؟..للتجزيء، وعلى وجود فراغات كبرية بني الذراتعلى أن الذرَّات أجزاء مادية غري قابلة انت جتربة الرماد هذه أساساً لربهان ك  -41

 لويكيب
 كارناب
 ؟..املستقل إىل اجملموعة التجريبيةانات امليدانية، وضبط العوامل اجلانبية املؤثرة، وإدخال العامل هي املنهج الذي يستخدم يف عملية مجع البي التجربة -43

 املعىن العام أو الواسع 
 املعىن اخلاص أو الضيق 

 ؟..يف  وت ال تفىنخترج من اجلسد عند املحاول أحد الفالسفة من امللوك اهلنود استخدام التجريب إلثبات فكرة آمن هبا، وهي أن الرو  اليت  -46
 القرن السابع قبل امليالد

 قبل امليالد ثامنالقرن ال
 قبل امليالد تاسعلقرن الا

 ؟..لة من االكتشافات العلمية املهمةأجرى العرب جتارب أدت إىل سلس -47
 النظام العشري وبداية اجلرب 

 واألعداد والكيمياء
  مجيع ماسبق

 ؟..ات والرياضيات والفيزياء هو  البصريالذي أبدع يف عامل مسلمال -48 
 احلسن بن اهليثم

 ابن سبنا
 الكندي
 ؟..أحد الرواد األوائل يف البحث التجرييب القائم على املالحظة املوضوعية واالستقراءهو  -49

 احلسن بن اهليثم
 البتاين
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 ؟..شرحاً علمياً صحيحاً ( اإلبصار) أول من شر  رؤية العني -21
 احلسن بن اهليثم

 يثمابن اهل
 ؟...الذي تُرجم إىل الالتينية، هو الكتاب الوحيد الذي تداوله الباحثون طوال العصور الوسطى األوروبيةاحلسن بن اهليثم  كتاب  يسمى -24
  املناظر 

 طب العيون
 ؟...يف همبالتنظري للتجريب يف العلم واستخدامه فعلياً يف أحباث بدأ بعض علماء الطبيعيةيف العلوم الطبيعية بهالتجر  -22

 يف القرن اخلامس عشر
  عشر لسادسيف القرن ا

 عشرسابع لقرن اليف ا
 ؟..هو  وقد أثبت جتـريبياً صحة فرضية الفلكي البولوين كوبرنيكوس حول دوران األرض حول الشمس العامل اإليطايل املشهور -25 

 غاليليو
 هيوم
 ؟. التجريبية يف العلـوم الطبيعية أحد أهم الرواد الذين أسسوا، نظرياً وعملياً، للطريقة -21

 غاليليو
 لوك
 ؟..التجريب يف أحباثهم االجتماعية  اعتمد ممثلو العلوم االجتماعية  -23

 م21م وبداية القرن 47يف هناية القرن 
 م21م وبداية القرن 48يف هناية القرن 
 م21م وبداية القرن 49يف هناية القرن 

 ؟.. تجربة املخربية يف البحث النفسيهو أول من استخدم ال  عامل النفس األملاين املشهور  -26 
  فونت
 غاليليو
 كانت
  ؟..  خطوات البحث التجرييبماهي  -27

 .الشعور باملشكلة
  .مراجعة الدراسات السابقة للتحقق من عدم دراسة املشكلة سابقاً وللتعرف على نتائج الدراسات ذات العالقة

 .تم دراستهاريف املشكلة اليت سيحتديد وتع
 .ضع األسئلة والفرضيات املناسبةو 

 .تعريف املصطلحات
 .واملصادر واالختبارات املطلوبةتصميم منهجية البحث بتحديد أفراد العينات واجملموعات املستقلة والضابطة واملقاييس 

 .يانات وإجراء التجارب املطلوبةمجع الب
  .الفرضيات أو رفضهاحتليل وتفسري البيانات وعرض النتائج وتقرير قبول 

 .عرض النتائج النهائية يف صيغه تقرير ألغراض النشر 
 مجيع ماسبق
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 العاشرة المحاضرةأسئلة من 
 ؟... املالحظة األساسية اليت تكاد تكون حمل اتفاق بني دارسي ابن سينا هي -4

  ازدواجية املوقف الفلسفي عنده
 تعدد املستوى الفلسفي السينوى 

 مجيع ماسبق
 ؟.. الغرب ىفالشائع عن ابن سينا خاصة عند املتأثرين به  هو -2

 االجتاه املشائى
 املشرقىاالجتاه 

 ؟..ماميثل هذا االجتاه الفلسفة املشائي يف نظرية للمعرفة  -5
 بصفة عامة (الشفاء) هو
 بصفة خاصة( املناظر)هو 
 ؟..فاملقصود به عند ابن سينا ما زال حمل خالف بني الباحثني -1 

 اه املشائىاالجت
 املشرقىاالجتاه 

 ؟..ابن سينا أكثر مامييز ثقافته وما مييز فلسفته ومامييز نظرية املعرفة لديه أهنا  -3
  مبىن على املشائية

 مبىن على املشرقية 
 مجيع ماسبق

دودية هذه الوسائل ملعرفة الوجود، وأهنا ال ميكنها نظرية متكاملة ىف الوجود واملعرفة بأنواعها احلسية والعقلية، غري أنه انتهى به األمر إىل إدراك حم -6
 ؟.. تقالل يف إدراك الوجود ومعرفتهاالس

 البن سينا
 احلسن ابن اهليثم

 ؟..نظرية املعرفة عند ابن سينا مرتبطة بقوى النفس عنده والىت يرى أهنا  -7
 احلواس 
 العقل 
 احلدس

 مجيع ماسبق
 ؟..ابن سبنا اىل  املعرفةقسم  -8 

 ية احلس
 العقلية 
 احلدسية

 مجيع ماسبق
 ؟..والذي ينتهي باالتصال مث التلقي هو طريق اجملاهدة والتصفية  بسلوك طريق خاص -9

 مكتسبة احلدسية املعرفة
 فاملعرفة اإلشراقية
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 ؟..مرتبطة باالستعدادهي  -41
 مكتسبة احلدسية املعرفة

 فاملعرفة اإلشراقية
 ؟.. (.االشارات والتنبيهات)املعرفة حبسب نظرية ابن سينا وقد تناول من كتاب ذه هناك مراتب ثالثة مستعدة هل -44

  العابد  والزاهد 
 العارف

 مجيع ماسبق
 ؟..إلضافة احلقيقية عند ابن سينا ىف نظرية املعرفة هوا -42
 التنظري العقلي للمعرفة احلدسية حماولة 

 للمعرفة احلدسية املطلق حماولة التنظري
 ؟..للعلوم عن حديثة فالوجود عنده هو  أنطلق يف مفهومه ابن سينا  -45

 رق، وهو موضوع ما بعد الطبيعةإما عقلي مفا
 ما مادي حمسوس وهو موضوع الطبيعةإ

 ا ذهين متصور وهو موضوع املنطقوإم
 مجيع ماسبق

 ؟..احلكمة إىل( أقسام العلوم العقلية)يقسم ابن سينا يف رسالة  -41 
  قسم نظرى جمرد  

 عملى قسم
  مجيع ماسبق

 ؟..الغاية للقسم النظري من احلكمة عن ابن سبنا هي  -43
 احلق 

 اخلري
 ؟..من احلكمة عن ابن سبنا هي  العمليالغاية للقسم   -46
 احلق 

 اخلري
 ؟.. أقسام احلكمة النظرية ثالثة  -47 
 علم األسفل ويسمى العلم الطبيعيال 
 لم األوسط ويسمى العلم الرياضيالع
 لم األعلى ويسمى العلم اإلهليالع

 مجيع ماسبق
 ؟..ثالثة  أقسام العلوم النظرية -48 

 اخلاص بالقسم األول يسمى طبيعياالعلم 
 مى رياضياالعلم اخلاص بالقسم الثاين يس

 اخلاص بالقسم الثالث يسمى إهليا العلم
 مجيع ماسبق
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 ؟..هي  ة ىف هذه الرسالة العظيمةؤكدا ىف النهاية على أن مجلة العلوم املعقولة املضبوطن -49
 ثالثة ومخسون علما
 اربع ومخسون علما

 ؟..ذكر يف فروع العلم اإلهلي -21
 علم الوحي
 علم املعاد
 ماسبقمجيع 
 ؟..وليس إلينا أن نعملها تسمى احلكمة املتعلقة باألمور اليت إلينا أن نعلمها -24

 حكمة نظرية
 حكمة عملية

 ؟..احلكمة املتعلقة باألمور العملية اليت إلينا أن نعلمها ونعملها تسمى -22
 حكمة نظرية
 حكمة عملية

 ؟.. أقسام احلكمة العملية -25
 حكمة منـزلية حكمة مدنية
 حكمة خلقية

 ماسبقمجيع 
 ؟.. احلكمة النظرية أقسام  -21

 حكمة طبيعية
 حكمة رياضية

 حكمة هي الفلسفة األولية
  ماسبقمجيع 
 ؟..عند ابن عريب  يتنازع املعرفة اجتاهان أو هنجان -23

 هو النظر العقلي
 هو الكشف الصويف

 ماسبقمجيع 
 ؟..نظرية املعرفة عند ابن عريب متيز بني نوعني من املعرفة -26 
 للعقا 
  العائدة للنفس 

 ماسبقمجيع 
 مييز ابن عريب بني ثالث مراتب للعلوم -27 

 منه صحيح، و فاسد: لون يف النظروهلذا يقو ...وهو ما حيصل لك ضرورة، أو عقيب نظر يف دليل علم العقل
  تةوال سبيل إليها إال بالذوق، فال يقدر عاقل على أن حيدها، وال يقيم على معرفتها دليال الب علم األحوال

  والويل  الروع، خيتص به النيبوهو نفث رو  القدس يف. فوق طور العقل وهو العلم الذي األسرارعلم 
 ماسبقمجيع 


