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 أوال : اكمل العبارات التالية بما يناسبها . 

 .........................                       الجهد العقلي الذي يستهدف الكشف عن الحقيقة و إزالة الغموض هو                                   .1

 .........................                 فيلسوف يعرف الفلسفة بأنها النظر بالموجودات من جهة داللتها على الصانع هو                           .2
 .........................                 القيمة التي تتناول المعيار الذي يقاس عليه التفكير السليم هو                                                  .3
 .........................                 مجال فلسفي يتصل بالمعايير التي يجب على الفرد اتباعها حتى يكون تفكيره سليما ومنطقيا هو           .4
 .........................                                  البحث في مصادر وطبيعة المعرفة ووسائلها وعالقتها باإلنسان هو                        .5
 ..........................                  اتجاه فلسفي يرى بضرورة االعتماد على التجربة لتشكيل المعرفة الواقعية  هو                           .6
 ..........................                   ية هو                                        فيلسوف أمريكي يعتقد بأن المعرفة تكمن في الخبرة اإلنسان .7

 

 

 السؤال الثاني :  اختر من المجموعة ) أ ( ما يناسبها من المجموعة ) ب( بوضع الرقم المناسب : 

 

م    الرقم    )    أ   (   ) ب ( 

 االتجاه العقلي   الفلسفة هي العلم العام الذي تعرف فيه موضوعات العلوم كلها  1

 فلسفة الجمال  مجال فلسفي يبحث في الوجود بما هو موجود  2

 األفكار المركبة  المعيار الذي يقاس عليه السلوك اإلنساني   3

 راسل  اتجاه فلسفي يعتمد على العقل في الوصول إلى المعرفة الحقة   4

 ارسطو      الفلسفة هي علم األشياء بحقائقها بقدر طاقة اإلنسان 5

 قيمة الجمال  األفكار التي يقوم العقل بتركيبها و تأليفها من عدة أفكار   6

 االكسيولوجيا  فيلسوف يرى بضرورة تطبيق منهج التحليل   7

 الكندي  الفني   مجال فلسفي يتناول المعايير التي تتصل بالتذوق الجمالي و 8

 االنطلوجيا    

 ديكارت   

  
 

 قيمة الخير   
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 السؤال الثالث : عرف المفاهيم التالية بشكل صحيح وواضح   

 

 

 السؤال الثالث : أكمل المخطط السهمي التالي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف المفهوم

  التأويل البرهاني

  الفلسفة )ديوي(

  الفيلسوف

  االتجاه البراجماتي

  الدين )ابن رشد(

  المعرفة

  االكسيولوجيا

 البراجماتي 

 راسل كانت 

 مقال في الفهم البشري    

 جون لوك 

 االتجاه العقلي  

 أهم االتجاهات الفلسفية في االبستمولوجيا 
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 أجب عن األسئلة التالية بشكل صحيح وواضح .  السؤال الرابع :

 

 دلل / للفلسفة أهمية كبيرة على المجتمع .  .1

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 ما مميزات المعرفة ؟  .2

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 للفيلسوف ديكارت منهج يضمن الوصول إلى الحقيقة، اذكر خطوات المنهج الديكارتي .  .3

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 سانية التي تبني المعرفة اإلنسانية ؟كيف قسم الفيلسوف جون لوك التجربة اإلن .4

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 ما أهم الموضوعات التي تتناولها االبستمولوجيا ؟  .5

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 جاه البراجماتي ؟ما الخاصية التي يتميز بها االت .6

................................................................................................................................................................. 

 ما مكونات العالم عند الفيلسوف راسل ؟ .7

.................................................................................................................................................................

.. 

 علل/ ال تعد اإلحساسات الخالصة المستمدة من التجربة معرفة عند الفيلسوف كانت ؟ .8

................................................................................................................................................................. 

 وضح دور العقل في تشكيل المعرفة عند الفيلسوف جون لوك ؟ .9

................................................................................................................................................................. 

 . ما الذي يحدد صحة االعتقاد عند أصحاب االتجاه البراجماتي ؟ 10

................................................................................................................................................................. 

 كيف يمكننا معرفة العالم المادي من وجهة نظر الفيلسوف راسل؟  .10

................................................................................................................................................................. 

 يرى كانت ان التجربة تتكون من عنصرين أساسيين، أذكرهما .  .11
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................................................................................................................................................................. 

 ما أوجه االختالف بين الفلسفة و الدين من منظور الفيلسوف ابن رشد ؟ .12

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 ما أنواع المعرفة عند الفيلسوف راسل ؟  .13

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 

 برهن/ للفلسفة أهمية كبيرة تقع على الفرد .  .14

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 للمعرفة جانبين اثنين, اذكرهما .  .15

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

 فرق بين الفيلسوف و التفلسف .  .16

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

 . ما أوجه االتفاق بين الدين و الفلسفة .  17

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

 ما أهم المباحث التي تتناولها الفلسفة ؟  .17

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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 الدرس األول 

 أوال : ما التفكير ؟ 

 ص 43 – ص 45

       

 رـــيــــكـــفـــتـــــال

 

 

 

 مفهوم التفكير               وظائف التفكير                    مميزات التفكير                      أنواع التفكير 

 

 

 

 

 

 الدرس الثاني 

 ثانيا : أنواع التفكير – 1 . التفكير الخرافي 

 ص 46 

 

 األسئلة

 46ص                                                                                                        أين ظهر التفكير الخرافي ؟ .1

 =                                                              ؟                                           ما مميزات التفكير الخرافي  .2
 =                                                                                                       ما المقصود بالتفكير الخرافي؟  .3

 =                                                                                          علل/ التفكير الخرافي  ال يتميز بالتنظيم ؟  .4
 

 

 

 

عملية ذهنية تحدث 

داخل عقل اإلنسان 

وقد يصحبها سلوك 

 خارجي

 الفهم و االستيعاب .1
 و التركيبالتحليل  .2

 االستنتاج و الحكم .3
 التقويم والنقد .4
 االبداع و االكتشاف .5

 صفة خاصة باإلنسان .1
 سلوك ذهني صادر من الدماغ .2

 يتكون من سلسلة من النشاطات الذهنية .3
 غايته فهم المواقف  .4

 التفكير الخرافي .1
 التفكير األسطوري .2

 التفكير الغائي .3
 التفكير العلمي .4
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 الدرس الثاني

 ثانيا : أنواع التفكير – 2 . التفكير األسطوري

 ص 47

 

 األسئلة

 47ص                                                                                                         متى ظهر التفكير األسطوري ؟ .1

 =     ما الموضوعات التي تضمنها التفكير األسطوري؟                                                                                    .2
 التي شغلت فكر اإلنسان منذ القدم حتى عصرنا الحالي.                                                             =اذكر الموضوعات  .3

 =            لماذا استخدم اإلنسان األسطورة ؟                                                                                               .4
 =     يزات التفكير األسطوري ؟                                                                                                      ما مم .5

 =          ما خصائص لغة األسطورة ؟                                                                                                     .6
 

 الدرس الثالث

 ثالثا : أنواع التفكير – 3 . التفكير الغائي

 48ص

 

 48ص     ما المقصود بمبدأ حيوية الطبيعة؟                                                                                               .1

 =                                                                                                             ما مميزات التفكير الغائي ؟ .2

 = برهن/ يقوم التفكير الغائي بتفسير الظواهر الطبيعية على أساس الغايات.                                                           .3
 ر الغائي على التفسير الذاتي.                                                                                        =فسر/ يعتمد التفكي .4

 =  علل/ يفتقر التفكير الغائي على األدلة التي تدل على صدق التفسير؟                                                                .5
 

 لرابعالدرس ا

 رابعا : أنواع التفكير – 4 . التفكير العلمي   ص49 – 50

 األسئلة

 50- 49ص        ما سمات التفكير العلمي؟                                                                                                       .1

 49ص                                                                                               علل/ يتسم التفكير العلمي بالواقعية؟             .2

 =             علل/ يتميز التفكير العلمي بالتنظيم؟                                                                                           .3
 =         ما الفرق بين التفسير الذي يقدمه التفكير العلمي و التفكير الغائي ؟                                                             .4
 =            علل/ التفسير الذي يقدمه التفكير العلمي حقيقي وواقعي؟                                                                     .5
       50ما المقصود بالموضوعية في التفكير العلمي؟ ولَم يعد التفكير العلمي تفكيرا موضوعيا؟                                           ص .6
 =                        برهن/ يعد التفكير العلمي تفكيرا يتسم بالوضوح و الدقة.                                                         .7
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 =           اذكر االسهامات العلمية التي قام بها المسلمون.                                                                                 .8

 الدرس الخامس

 خامسا : أنواع التفكير – 5 . التفكير النقدي _)المفهوم/ األسس(

 53- 51ص

 

 الــنقدي  الــتفكير

 

 

 مفهوم التفكير النقدي                  أسس التفكير النقدي                 الحــجــج                  الـمـغـالـطـات 

 

 

 األسئلة

     51(                                                                                                                 ص2) ما المقصود بالتفكير النقدي ؟ .1
 52ص                   علل/ يتميز التفكير النقدي بالطابع العملي ؟                                                                                    .2
 =                        ما محور التفكير النقدي؟                                                                                                       .3
 =                                                       ما الغرض أو الهدف أو الغاية من إثارة السؤال؟                                             .4
 =                     ما الشرط األساسي للسؤال؟                                                                                                      .5
 =                                                                                             ما المقصود بنهج )طريقة( األسفنجة؟                   .6
 =                      علل/ يعد نهج االسفنجة سلبيا؟                                                                                                  .7
 =       مشاركة في التفكير النقدي؟                                                                                                    كيف تتحقق ال .8
 =                       ما المقصود بنهج فرز الذهب؟                                                                                                 .9
 53ص         ما الفرق بين نهجي االسفنجة وفرز الذهب في التفكير النقدي؟                                                                      .10
 =                                            ما نوعية األسئلة التي يجب أن تتضمن في التفكير النقدي؟                                         .11

 

 الدرس السادس

 خامسا : أنواع التفكير – 5 . التفكير النقدي _)الحجج(   ص54-53

 األسئلة

 53ص                     ما المقصود بالحجج؟                                                                                                            .1
 54ص                   ما المقصود بالحجة االستنباطية )االستنتاجية(                                                                                   .2
 =                                                               ما المقصود بالحجة االستقرائية؟                                                       .3
 =                   ما الفرق بين الحجة االستنباطية و الحجة االستقرائية؟                                                                           .4
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 =                                                                                                  ما مكونات أو عناصر الحجة االستنباطية؟         .5

 الدرس السابع

 خامسا : أنواع التفكير – 5 . التفكير النقدي _)المغالطات(

 57- 54ص

 األسئلة

 ما المقصود بالمغالطات ؟ .1
 اذكر أنواع المغالطات . .2

 مغالطة منطقية؟ علل/ يعد التعميم المتسرع .3
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 السؤال األول: )اجباري( يتكون من ) أ ، ب ، ج (
 

 ضع خطا تحت الخيار الصحيح من بين الخيارات التي تلي كل عبارة:  (أ)
 

 )يجب على اإلنسان أن يتمتع باإلرادة الكافية حتى ينفذ أوامر العقل( قاعدة عقلية وضعها الفيلسوف :  .1
 

 أفالطون -ديكارت                          د -الماوردي                        ج -سقراط                      ب –أ 

 

 

 )علم األشياء بحقائقها بقدر طاقة اإلنسان( تعريف مفهوم الفلسفة عند الفيلسوف : .2
 

 سقراط -ديكارت                           د -جون ديوي                       ج -الكندي                     ب -أ
 

 

 أول من وضع يحثا فلسفيا منظما يتناول بالفحص أصل المعرفة وماهيتها اسمه :  .3
 

 جون لوك  -وليم جيمس                         د -جون ديوي                     ج -برتراند راسل               ب -أ
 

 ح العملية السائدة في المجتمع األمريكي : اتجاه فلسفي ظهر كتعبير عن الرو .4
 

 الغائي   -األسطوري                           د -الخرافي                         ج -النقدي                     ب -أ
 

 يطلق على الوجدان أو الحس األخالقي اسم :  .5
 

 العقل      -الضمير                              د -الدين                            ج -المجتمع                   ب -أ
 

 

 صوب ما تحته خط في العبارات التالية:  (ب)
 

 ..........................                              شيشرون الفيلسوف الملطي الذي كان مولعا بتأمل النجوم والتنبؤ بأحوال المالحة يسمي  .1

 ..........................                      لفلسفة جهد عقلي يستهدف الكشف عن الحقيقة وإزالة الغموض عبر منهج ثابت ومحدد يسمى ا .2
 ..........................                     البراجماتي اتجاه فلسفي يقوم بتجزئة الموضوع الذي يتناوله إلى عناصر أو وحدات أولية يسمى  .3

 ...........................                                                                          الغائيأول شكل من أشكال التفكير المنظم يسمى  .4

 ............................                                                                          كانت مؤسس الفلسفة الحديثة الفيلسوف الفرنسي  .5

 ............................                                سقراطعبارة )عندما يتحدث الضمير، فإن المجتمع هو الذي يتحدث( تنسب للفيلسوف  .6
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 أ ، ب ، ج (السؤال الثاني )اختياري( يتكون من ) 

 

 )أ( اقرأ العبارة التالية ثم أجب عما يليها من أسئلة: 

 

 )الفلسفة مذ القدم إلى يومنا هذا عبارة عن مجال معرفي يتكون من ثالثة مباحث أساسية مترابطة هي الوجود و المعرفة و القيم (

 

 ما اسم المبحث الي يبحث في الوجود بما هو موجود؟  .1
 

.............................................................................................................................................................. 

 

 اذكر إحدى القيم األخالقية التي تحدد عالقات اإلنسان باإلنسان . .2
 

.............................................................................................................................................................. 

 

 )ب( قارن بين كل مما يلي حسب المطلوب في الجدول :  
 

 

 
 أوجه المقارنة

 
 

 الحجج االستنتاجية أو االستنباطية

 
 

 الحجج االستقرائية

 
 

 لغويا

  

 
 

 منطقيا

  

 
 

 أوجه المقارنة

 

 الفلسفة 
 

 الدين

 
 

 االختالف
 )منهج المعرفة(

  

 

 )ج( علل لما يلي :  

 اإللزام الخلقي قاعدة أساسية ترتكز عليها القيم األخالقية. .1
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❖ ...................................................................................................................................................... 
❖ ...................................................................................................................................................... 
  

 السؤال الثالث )اختياري( يتكون من ) أ ، ب ، ج (

 

 فرق بين تعريف )الفلسفة( لدى الفالسفة حسب الجدول التالي  -أ
 

 جون ديوي ديكارت

  

 

 أجب عن األسئلة التالية :  -ب
 

 علل/ صعوبة تعريف كلمة )األخالق( تعريفا دقيقا ؟ .1
.............................................................................................................................................................. 

 

 اذكر أحد العناصر األساسية لنظرية المعرفة. .2
............................................................................................................................................................... 

 

 ما وظائف التفكير؟  .3
❖ ..................................................................................................................................................... 
❖ ..................................................................................................................................................... 
❖ ..................................................................................................................................................... 

 

 

 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها من أسئلة.  -ج

العقلي اتجاه فلسفي يرى أن العقل مصدر المعرفة عند اإلنسان، فعن طريق االستدالل العقلي والبرهان نصل إلى المعرفة الحقيقية. )االتجاه 

 ه(ويرى أصحاب هذا االتجاه أن اإلنسان يولد بأفكار فطرية سابقة على التجربة. ويعتبر ديكارت واليبنتر وسبينوزا من أهم رواد هذا االتجا

 

 ديكارت بالحواس. علل/ شك  .1
......................................................................................................................................................... 

 ما القاعدة المنهجية التي توصل إليها ديكارت من خالل شكه؟  .2
....................................................................................................................................................... 

 اذكر إحدى الخطوات األساسية لبلوغ المعرفة الحقيقية عند ديكارت.  .3

  ......................................................................................................................................................... 
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 السؤال الرابع )اختياري( يتكون من ) أ ، ب ، ج (

 

 اذكر نقطتين لكل مما يلي :  (أ)
 

 أهمية الفلسفة بالنسبة للفرد.  .1
 

❖ ............................................................................................................................................. 
❖ ............................................................................................................................................. 

 

 أهم الموضوعات التي تضمنتها األساطير. .2
 

❖ ............................................................................................................................................. 
❖ ............................................................................................................................................. 

 

 أسس التفكير النقدي. .3
 

❖ .............................................................................................................................................. 
❖ .............................................................................................................................................. 

 

 

 عرف ما يلي :  (ب)
 

 ............................................................................................................................: األفكار البسيطة .1

 

 ............................................................................................................................:  األفكار المركبة .2
 

 ...............األخالق في معاجم اللغة: ..................................................................................................... .3
 

 

 

 )ج( دلل على صحة العبارة التالية: 

 

 يعد التفكير الغائي أحد أقدم أنماط التفكير اإلنساني 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.... 
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 السؤال الخامس)اختياري( يتكون من ) أ ، ب ، ج (

 

 اذكر نقطتين لكل مما يلي:  (أ)
 

 مميزات االتجاه البراجماتي.  .1
 

❖ ............................................................................................................................................... 
❖ ............................................................................................................................................... 

 

 مميزات االتجاه التحليلي.  .2
 

❖ .............................................................................................................................................. 
❖ .............................................................................................................................................. 

 

 

 دلل باألمثلة على المغالطات التالية :  (ب)
 

 التناقض وعدم االتساق.مغالطة  .1
  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 مغالطة التعميم المتسرع.  .2
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 )ج( أجب عما يلي: 

 

 . علل/ يتميز التفكير الخرافي بعدم خضوعه ألي شكل من أشكال التنظيم.1

............................................................................................................................................................... 

 

 . دلل على صحة العبارة )نسبية األخالق عند أنصار االتجاه النسبي(.  2
 

............................................................................................................................................................... 
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