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 ما الفلسفة ؟

 القدٌمة.ارتبط مفهوم الفلسفة باألساطٌر والحكماء والعصور -

 مفهوم الفلسفة –أوال 

 الفلسفة تعنً الحكمة .

تجمع الخبرات والتجارب + نوع من االتزان العقلً والعاطفً =مرجع أساسً لحل 

 المشكالت .

 فٌثاؼورث أول من استخدم لفظ الفلسفة وسمى نفسه فٌلسوف هو

 

 بالفلسفة ؟ما المقصود 

 التفلسؾ الفٌلسوؾ الفلسفة

محبة الحكمة ، )فٌلو( 
تعنً محبة ، و)صوفٌا( 

 تعنً الحكمة.

هو الشخص المحب 
للحكمة والمقبل على 

 المعرفة.

جهد عقلً ٌستهدف 
 الكشف عن الحقٌقة.

 

 علل : اختلؾ الفالسفة فً تحدٌد معنى الفلسفة على مر العصور ؟ –س 

 عصرها.ألن الفلسفة بنت     

 

 كٌؾ عّرؾ الفالسفة الفلسفة عبر العصور المختلفة ؟ –س 

 ن دٌويوج دٌكارت الكندي أرسطو

الفلسفة هً العلم 
العام الذي تعرف 

به موضوعات 
العلوم من حٌث 

 عللها األولى.

الفلسفة هً علم 
األشٌاء بحقائقها 

 بقدر طاقة اإلنسان.

الفلسفة بمثابة 
شجرة جذورها 

 المٌتافٌزٌقا ،
وجذعها الفٌزٌاء ، 

وأغصانها بقٌة 
 العلوم.

الفلسفة هً عملٌة 
تكوٌن نماذج ٌعمل 

 بموجبها التفكٌر.
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 ما هً أهمٌة الفلسفة بالنسبة للفرد؟-س

 تساعد على فهم اإلنسان لنفسه وللعالم .-1

 تنمٌة قدرات التفكٌر من خالل الروح النقدٌة لدى اإلنسان.-2

 رفة عند اإلنسان.إشباع الرغبة الطبٌعٌة للمع-3

 

 ما هً أهمٌة الفلسفة بالنسبة للمجتمع؟ -س

 اعتماد المؤسسات المدنٌة على الفلسفة-1

 الفلسفة هً أحد دعامات الحضارة اإلنسانٌة-2

 تعمل الفلسفة على تحلٌل الواقع وعالج مشكالته.-3

 تقوم األنظمة التربوٌة على الفلسفة التً ٌؤمن بها المجتمع.-4

 

 بالفلسفة عالقة الدٌن

 عالقة الدٌن بالفلسفة عالقة قدٌمة ومتجددة 

بمناقشتها لعالقة الفلسفة بالدٌن ، من خالل التوفٌق  مرحلة العصور الوسطىتمٌزت 

 بٌن الفلسفة والدٌن / العقل والنقل / الحكمة والشرٌعة.

 )ابن رشد(.من أهم الفالسفة المسلمٌن الذٌن ناقشوا مسألة عالقة الدٌن بالفلسفة 

 

 كٌؾ ناقش ابن رشد عالقة الفلسفة بالدٌن ؟ وما النتٌجة التً توصل إلٌها ؟ -س

 الدٌن الفلسفة المقارنة

النظر فً الموجودات  التعرٌؾ
واعتبارها من جهة داللتها 

 على الصانع

مجموعة الحقائق التً 
 أوحى هللا بها لألنبٌاء

الحٌاة ،  الموضوع : ٌتفقان فً دراسة )هللا ، العالم ، االتفاق
 االنسان (

 الغاٌة )الهدف( : البحث عن الحقٌقة
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)منهج   االختالؾ
 المعرفة(

النقل أو الوحً مع  العقل والبرهان
 استخدام العقل.

عن طرٌق التأوٌل البرهانً : فً حال وجود تعارض  حل االختالؾ
 بٌن الفلسفة والدٌن ٌجب تأوٌل اآلٌات القرآنٌة.

والدٌن حق و)الحق ال ٌضاد الحق بل الفلسفة حق -1 النتٌجة
 ٌوافقه وٌشهد له(

 الحكمة صاحبة الشرٌعة واألخت الرضٌعة لها(.-2

 

 ما المقصود بالتأوٌل البرهانً ؟ -س

 هو إخراج اللفظ من داللته الحقٌقٌة إلى داللته المجازٌة.

 طوله.أي دلٌل على  كالنخلة،/مثال/ فالن 

 

 رشد )الحكمة صاحبة الشرٌعة واألخت الرضٌعة لها (؟ فسر عبارة ابن -س

ما دامت الفلسفة حقا ، والدٌن حقا ، والحق ال ٌضاد الحق ، وٌتشابهان فً 

 الموضوع والهدف ، بالتالً الحكمة هً صاحبة الشرٌعة واألخت الرضٌعة لها .
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 مباحث الفلسفة

 الفلسفة عبارة عن مجال معرفً ٌتكون من ثالث مباحث رئٌسٌة .

 مباحث الفلسفة
الوجود  المبحث

 )األنطولوجٌا(
المعرفة 

 )األبستمولوجٌا(
القٌم 

 )األكسٌولوجٌا(

 
 التعرٌؾ

البحث فً الوجود 
 بما هو موجود.

البحث فً طبٌعة 
المعرفة 

ومصادرها 
 ووسائلها .

البحث فً القٌم 
 الثالث .المطلقة 

 
 
 
 
 
 
 
 

أهم التساؤالت 
 واألقسام .

ٌعتبر أقدم مباحث -
 الفلسفة .

 
محاولة التعرف -

على أصل الوجود 
 وبداٌته وطبٌعته.

 
هل الوجود مادي -

 أم روحً؟
 
هل الوجود ثابت -

 أم متغٌر؟

هل ٌستطٌع -
اإلنسان ادراك كل 

 األشٌاء ؟
 
ما هً مصادر -

 المعرفة؟
 
 
 جون لوكٌعتبر -

أول من وضع 
بحثا فلسفٌا منظما 

حول أصل 
 المعرفة وماهٌتها.

 أهم القٌم المطلقة

 قٌمة الخٌر:
المعٌار الذي ٌقاس 

علٌه السلوك 
االنسانً وتدرسها 

 فلسفة األخالق .
معٌار  قٌمة الحق :

التفكٌر السلٌم لدى 
االنسان وٌدرسها 

المنطق وفلسفة 
 السٌاسة.

 قٌمة الجمال :
تتصل بمعاٌٌر 

التذوق الجمالً 
والفنً وٌدرسها 

 علم الجمال.
 

 هل اقتصرت دراسة الفلسفة على هذه المباحث فقط؟ -س

 نعم، ولكن تم تجدٌد مواضٌعها مثل : فلسفة العلوم ، فلسفة التارٌخ ، .....
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 االتجاهات الفلسفٌة فً ضوء التٌارات المعرفٌة الكبرى

 

( مع الفٌلسوف األلمانً 11حدٌث نسبٌا ، ٌرجع للقرن )*مصطلح )نظرٌة المعرفة( 

 )رٌنهولد( .

 

 ) دلل (*مناقشة موضوع المعرفة قدٌم قدم الفلسفة 

الدلٌل ما قدمه ) أفالطون وأرسطو( فً الفلسفة الٌونانٌة ، وما قدمه )ابن سٌنا وابن 

 رشد( فً الفلسفة اإلسالمٌة.

 

ها اإلنسان حول الظواهر الطبٌعٌة هً الصورة الذاتٌة التً ٌشكل المعرفة :*

 )فسر(واإلنسانٌة . 

إن صورة المعرفة ذاتً ٌقوم به اإلنسان من خالل حواسه وعقله ، أما مضمون 

 المعرفة موضوعً ٌتعلق بالعالم بمختلف ظواهره.

 

 موضوعات نظرٌة المعرفة 

 

 دراسة عالقة اإلنسان بالعالم )عالقة الذات بالموضوع(.-1

 مصادر ووسائل المعرفة ) الحواس ، العقل ، كلٌهما ، الحدس ( -2

 مسألة الحقٌقة : هل ٌستطٌع اإلنسان الوصول للحقٌقة ؟ -3
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 تتمٌز المعرفة بمجموعة من الممٌزات ، عددها ؟-س

 تعد المعرفة واقعا قائما.-1

 تتصف المعرفة بطابعها التطبٌقً.-2

 ً.تتمٌز المعرفة بطابعها االجتماع-3

 تتصف المعرفة بأنها تارٌخٌة.-4

 

 علل ما ٌلً : -س

 تعد المعرفة واقعا قائما ؟-1

 ألننا من خالل الحٌاة العملٌة المباشرة نعرف األشٌاء ونعرف أنفسنا.

 

 تتصؾ المعرفة بطابعها التطبٌقً؟-2

بداٌة المعرفة البشرٌة كانت عملٌة لتلبٌة مطالب اإلنسان وحاجاته ، وذلك قبل أن 

 تصبح مشكلة فلسفٌة وفكرٌة.

 

 تتمٌز المعرفة بطابعها االجتماعً ؟-3

رغم ذاتٌة المعرفة إال أننا ال نستطٌع فصل المعرفة عن المجتمع ، ألننا ال نستطٌع 

 فصل الفرد عن المجتمع .

 

 تتصؾ المعرفة بأنها تارٌخٌة؟-4

 ى المعرفة الدقٌقة.ألننا دوما ننتقل من الجهل إلى العلم ، ومن المعرفة المحدودة إل
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 أهم االتجاهات الفلسفٌة

 االتجاه العقلً

 

 عدد خصائص االتجاه العقلً ؟-س

 ٌرى أن العقل هو مصدر المعرفة .-1

 وجود أفكار فطرٌة لدى اإلنسان-2

 أشهر رواده : الٌبنتز ، سبٌنوزا ، دٌكارت. -3

 

 ما المقصود باألفكار الفطرٌة ؟ -س

 هً األفكار التً توجد لدى اإلنسان منذ الوالدة .

 

 بٌن موقؾ دٌكارت المعرفً كما ذكره فً كتابه )مقال فً المنهج(؟ -س

 شك فً الحواس : ألنها تخدعنا .-1

 شك فً األفكار : ألنه قد ٌكون هناك شٌطان ٌضللنا .-2

وأقر قاعدته المنهجٌة ) أنا أفكر إذن أنا  استخدم الشك المنهجً للوصول إلى الٌقٌن ، -3

 موجود(.

 لبلوغ الحقٌقة ال بد من وجود منهج ٌوصلنا لها. -4

 

 ما المقصود بالشك المنهجً؟ -س

هو الشك الذي ٌوصل للٌقٌن ، أي أن ؼرض الشك المنهجً هو التأكٌد على المعرفة 

 )الحقٌقة(.

 

 كٌؾ توصل دٌكارت من الشك إلى الٌقٌن ؟ -س

دٌكارت أنه مهما بلػ الشك باإلنسان فإنه ال ٌستطٌع أن ٌشك أنه ٌفكر ، والفكر ال بد له ٌرى 

 نهجٌة ) أنا أفكر إذن أنا موجود(من جسم ، وبذلك أقر قاعدته الم
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 ما هو المنهج الذي وضعه دٌكارت للوصول إلى الحقٌقة؟ -س

 هو منهج ٌتالؾ من أربع خطوات أساسٌة هً :

 التحلٌل         التركٌب         االحصاء.  الوضوح والتمٌز     

 

 *ٌقول دٌكارت : ) العقل السلٌم هو أعدل األشٌاء قسمة بٌن الناس (.

 

 

 

 

 

 االتجاه التجرٌبً :

 

 عدد خصائص االتجاه التجرٌبً ؟ -س

 ٌرى أن مصدر المعرفة هو التجربة الحسٌة.-1

 التجربة والحواس تخط علٌه المعانً. ٌرى أن العقل صفحة بٌضاء وأن-2

 رفض وجود أفكار فطرٌة لدى اإلنسان.-3

 أهم رواده : دٌفٌد هٌوم ، ستٌوارت مل ، جون لوك. -4

 

 *اسم كتاب جون لوك الذي تضمن موقفه المعرفً )مقال فً الفهم البشري(.

 

 فرق بٌن التجربة الظاهرٌة والتجربة الباطنٌة عند جون لوك ؟-س

 التجربة الباطنٌة الظاهرٌة التجربة

 
 واقعة على األشٌاء

 
 واقعة على أحوال النفس
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 فرق بٌن األفكار عند جون لوك ؟

 األفكار المركبة األفكار البسٌطة

 
مكتسبة بالتجربة وهً أفكار محسوسة 

بالحواس مثل البرودة والصالبة ، أو أفكار 
 باطنٌة ترجع للذاكرة واالنتباه.

 
، وٌقوم العقل بتركٌبها مثل ترجع إلى الفكر 
 نسان والسببٌة.إلفكرة ا

 

 ما هً أهم أفكار جون لوك حول المعرفة؟ -س

 ٌرى أن النفس البشرٌة تشبه اللوح المصقول ال وجود ألي فكرة فٌها.-1

 ٌقول أنه ال ٌوجد شًء فً العقل إال وقد سبق وجوده فً الحس .-2

 تعد التجربة هً أساس المعرفة لدٌه. -3

 تنقسم التجربة لدٌه إلى : ظاهرٌة وباطنٌة. -4

 تنقسم األقكار لدٌه إلى : أفكر بسٌطة وأفكار مركبة. -5

 

 علل : ٌرى كثٌرون أن االتجاه التجرٌبً ٌتعارض مع معتقداتنا الدٌنٌة ؟

 ألن كثٌرا من معتقداتنا الدٌنٌة لٌس مصدرها التجربة الحسٌة مثل ) الوحً ، المالئكة ، 

 الجن ( .

 

 *السّنة : هً كل ما صدر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو إقرار.
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 االتجاه النقدي

 

 ما المقصود باالتجاه النقدي ؟ -س

هو اتجاه ٌرى ضرورة إخضاع كل شًء للنقد ، فال أقبل بأي معرفة إال بعد فحصها 

 واختبارها.

 

 االتجاه النقدي. وكتابه هو )نقد العقل المحض(.*ٌعتبر )كانت( أبرز ممثلً 

 

 ما هً أهم أراء )كانت( فً المعرفة ؟ -س

 اإلنسان ال ٌستطٌع معرفة إال ظواهر األشٌاء .-1

 تتكون التجربة من عنصرٌن أساسٌٌن هما : العنصر الحسً والعنصر االدراكً .-2

 وبرهانٌة.حقٌقة المعرفة مقصورة على الظواهر وهً معرفة تجرٌبٌة  -3

 للعقل حدود ٌقؾ عندها وهو ال ٌستطٌع تجاوز الظواهر إلى ما ورائها. -4

 

 برهن على صحة العبارة : ) ٌعتبر كانت فٌلسوفا تجرٌبٌا وعقلٌا معا (؟ -س

ٌرى كانت أن المعرفة تتكون من عنصرٌن : الحسً واالدراكً ، وهذا ٌعنً أنه ٌوافق 

بدون إحساسات ، وٌوافق العقلٌٌن بأن اإلحساسات التجرٌبٌٌن بأنه لٌس هناك تجربة 

الخالصة لٌست معرفة لوحدها بل ال بد من وجود أفكر وتصورات ، وبالتالً المعرفة عنده 

 تتكون من الحساسٌة والفهم .
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 االتجاه البرجماتً

 

 ما المقصود باالتجاه البرجماتً؟ -س

 تعبٌر عن الروح العملٌة السائدة فً المجتمع .هو اتجاه ظهر فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ك

 *ٌعتبر ولٌم جٌمس من مؤسسً االتجاه البرجماتً كامتداد لالتجاه التجرٌبً.

 

 عدد أهم مٌزات االتجاه البرجماتً؟ -س

 ٌقوم االتجاه البرجماتً على الفعل ، أي ٌرتبط بالواقع العملً لإلنسان.-1

العملً الذي ٌقود إلى الصدق من خالل اختٌار األفكار ٌتمٌز االتجاه البرجماتً بمنهجه -2

 بطرٌقة عملٌة.

 ٌهتم االتجاه البرجماتً بنتائج الفعل أكثر من الفعل نفسه .

 

فسر العبارة التالٌة : )ٌهتم االتجاه البرجماتً بنتائج الفعل أكثر من الفعل  -س

 نفسه (؟

، من خالل األثر الذي تتركه النتائج ألنه ٌرى أن نتٌجة الفعل هً التً تحدد صحة االعتقاد 

 على الفرد والمجتمع.

 

*ٌعتبر جون دٌوي من أبرز مؤسسً التٌار البرجماتً ، وقد حاول تطبٌق المنهج البرجماتً 

 على الخبرة البشرٌة كلها.

 

 أذكر أهم مبادئ جون دٌوي المعرفٌة ؟ -س

 ٌرى أن المعرفة أداة أو وظٌفة فً خدمة مطالب الحٌاة-1

 نطلق المعرفة هو الخبرة االنسانٌة .م-2

 األفكار والتصورات هً مجرد وسائل وتكمن قٌمتها فً حل المشكالت.-3

 ال ٌفصل دٌوي بٌن الذات والموضوع )علل( ألن الخبرة هً حصٌلة تفاعل الكائن مع بٌئته.-4

 وضع دٌوي منهجا لحل المشكالت بطرٌقة عملٌة.-5
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 ٌوي لحل المشكالت ؟عدد خطوات المنهج الذي وضعه د -س

 صٌاؼة المشكلة.-1

 وضع الفروض أو الحلول المحتملة.-2

 وظٌفة األفكار تقدٌم حل للمشكلة.-3

 التجرٌب واختبار األفكار للتأكد أن الحل مناسب للمشكلة. -4

 

 

 االتجاه التحلٌلً :

 

 ما المقصود باالتجاه التحلٌلً ؟ -س

 هو اتجاه ٌقوم بتجزئة الموضوع الذي ٌتناوله إلى عناصره ووحداته األولٌة .

 

 ما هً أهم ممٌزات االتجاه التحلٌلً؟ -س

 تحلٌل العالم او الواقع إلى وحدات صؽٌرة ٌسمٌها )الوقائع األولٌة أو الذرٌة(.-1

 ناها بشكل دقٌق.تحلٌل اللؽة هو تحلٌل لألفكار التً نعبر عنها باللؽة ، وذلك لتحدٌد مع-2

 الدقة والوضوح ، ألن الؽموض ٌؤدي إلى سوء الفهم . -3

 *أهم فالسفة االتجاه التحلٌلً : مور ، رسل ، فتجنشتٌن(

 

 اذكر أهم مالمح موقؾ )رسل( المعرفً؟-س

 بتألؾ العالم من وقائع ذرٌة.-1

 .تتم معرفة العالم بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة عن طرٌق االدراك الحسً-2

 ضرورة التمٌٌز بٌن نوعٌن من المعرفة ، المعرفة باالتصال ، والمعرفة بالوصؾ.-3

 نتصل بالجزئٌات عن طرٌق الحواس ، وبالكلٌات عن طرٌق العقل.-4

 المعطٌات الحسٌة تشكل عنصر حقٌقً ٌدخل فً تركٌب العالم الفٌزٌائً.-5
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 وال ، وما نستدل بها علٌه ثانٌا.ٌتألؾ العالم الفٌزٌائً من أحداث هً محتوٌات ادراكٌة أ-6

 ضرورة وصؾ الوقائع أو الذرات التً ٌتشكل منها العالم.-7

 ضرورة ممارسة التحلٌل.-8

 

 

 فرق بٌن كال من : -س

 المعرفة بالوصؾ المعرفة باالتصال

 
هً المعرفة المباشرة عن طرٌق الحواس 
 دون تدخالت وسٌطة للفكر واالستدالل .

 
مباشرة ، والتً تعتمد على هً المعرفة الؽٌر 

 التصورات العقلٌة عن الشًء المراد معرفته.
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