
 خرائط رهنيت لمادة الفلسفت

 اإلدارة العامة لمنطقة الفروانٌة التعلٌمٌة

 ثانوٌة درة الهاشمٌة 
 قسم المواد الفلسفٌة

 مصممة وفقاً لنظرٌة التعلم المبنً على العقل للتذكر

 للصف الثانً عشر أدبً

م2018/2019الفصل الدراسً األول للعام الدراسً   

 اللهم إنً أسألك علماً نافعاً ورزقاً طٌباً وعمالً متقبالً 

:ربٌسة القسم  
عاٌشة العمٌري.أ  

:الموجهة الفنٌة  

فوزٌة العنزي.أ  
:مدٌرة المدرسة  

سارة المطٌري.أ  

:تنوٌه  

هذه المذكرة ال 

تغنً عن الكتاب 
 المدرسً
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مفهىم الفلسفت: أولا   

روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 طالٌس

فٌلسوف من 

(ملطٌة)مدٌنة   

كان مولعاً بتأمل 

النجوم والتنبؤ 

بأحوال المالحة 
.فً البحار  

 ارتبط مفهوم الفلسفة عند كثٌر من الناس باألساطٌر والحكماء والعصور القدٌمة؟

ٌرى بعض الناس الفلسفة بصورة شٌخ كبٌر ذو لحٌة بٌضاء ٌصدر -1

.الحكم واألمثال  

ٌرى البعض اآلخر بأنها كرجل مالزماً لبرجه العاجً ومتجه ببصره -2

. إلى ما وراء أو ما فوق أو مافً باطن األعماق بعٌداً عن الواقع  

ٌرى القلٌل من الناس اقتران الفلسفة بالتفكٌر والعملٌات العقلٌة -3

.وطرح المشكالت والبحث عن الحقٌقة  

 فٌثاغورث
أول من استخدم لفظ 

الفلسفة وأطلق على 

 نفسه اسم فٌلسوف 

 محبة الحكمة وهً كلمة ٌونانٌة تتكون من لفظٌن

(محبة) فٌلو   
(الحكمة) صوفٌا   

 الفلسفة

هو الشخص 

المحب 

 للحكمة

 الفٌلسوف

جهد عقلً 

ٌستهدف الكشف 

 عن الحقٌقة

 التفلسف

 الحكمة محبة
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 تعريف الفلسفت 

روان الفضلً : إعداد المعلمة  

.ألنها تعبر عن أفكار عصرها  
 اختالف تعرٌفات الفلسفة

 أرسطو

 هً العلم العام الذي تعرف 

موضوعات العلوم كلهافٌه   

 الكندي

علم األشٌاء بحقابقها هً   

 دٌكارت

 هً بمثابة شجرة جذورها 

 المٌتافٌزٌقا وجذعها الفٌزٌاء 

 وأغصانها بقٌة العلوم

 جون دٌوي 

هً عملٌة تكوٌن نماذج ٌعمل 

بموجبها التفكٌر وٌسٌر بمقتضاها 

.العمل وبها تتقدم الحضارة  

 ابن رشد

 هً النظر فً الموجودات 

 واعتبارها من جهة داللتها 

.على الصانع  
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 للمجتمع للفرد أهميت الفلسفت 

.فهم الفرد لنفسه ولعالمه  

 تنمٌة قدرات التفكٌر وحل المشكالت

 اشباع الرغبة الطبٌعٌة لدى اإلنسان 

.المعرفةفً   

على اعتماد المؤسسات المدنٌة   
الفلسفٌةاألفكار   

 احدى ركابز بناء الحضارة اإلنسانٌة

 تعمل على نقد وتحلٌل الواقع االجتماعً 

. مشكالتهوعالج   

 تقوم األنظمة التربوٌة على بناء األفكار 

.التً ٌؤمن بها المجتمعالفلسفٌة   
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 عالقت الفلسفت بالذين

 ابن رشد

فٌلسوف وفقٌه وعالم 

.وطبٌب مسلم قدٌم  

 أكد على اتصال الفلسفة بالدٌن 

 فً كتابه 

فصل المقال مابٌن  الحكمة )

(والشرٌعة من اتصال  

 الدٌن الفلسفة

:  التعرٌف
النظر فً 

الموجودات 
واعتبارها 
من جهة 

داللتها على 
 الصانع

: اإلختالف  

منهج المعرفة: 
ٌعتمد على 

 العقل والبرهان

:التعرٌف  

مجموعة 
الحقابق التً 
أوحى هللا 
 بها لألنبٌاء

: اإلختالف  

منهج المعرفة: 
ٌعتمد على النقل 

أو الوحً أو 
اإلٌمان مع 
.استخدام العقل  

 أوجه االتفاق: الموضوع: معرفة )هللا – العالم – الحٌاة – اإلنسان( 

                 الغاٌة:  البحث عن الحقٌقة.

طرٌقة حل االختالف: عن طرٌق التأوٌل البرهانً : هو إخراج داللة اللفظ 

.من الداللة الحقٌقٌة إلى الداللة المجازٌة  

(.  الحق الٌضاد الحق بل ٌوافقه وٌشهد له) الفلسفة حق والدٌن حق : النتٌجة

صاحبة الشرٌعة واألخت ) اتفاق الفلسفة والدٌن، بالتالً تصبح الفلسفه 

(الرضٌعة لها  
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 مباحث الفلسفة

الوجود-1  

(األنطولوجٌا)  
المعرفة-2  

(األبستمولوجٌا)  

القٌم-3  

(األكسٌولوجٌا)  

روان الفضلً : إعداد المعلمة  

البحث بالموجود بما هو 

(طبٌعته-بداٌته-أصله. )موجود  

البحث فً طبٌعة 

المعرفة ومصادرها 

.ووسابلها وحدودها  

 البحث فً القٌم الثالث

(الجمال-الحق-الخٌر)  

جون لوك أول من وضع بحثاً 

فلسفٌاً منظماً ٌتناول بالفحص 

والدراسة أصل المعرفة وماهٌتها 
 فً كتابه مقالة فً العقل البشري.

المعٌار الذي ٌقاس به سلوك اإلنسان وتدرسها : الخٌر
 فلسفة األخالق

تختص بالمعاٌٌر التً ٌنبغً أن ٌتبعها الفرد لكً :الحق

ٌكون ذا تفكٌر سلٌم وٌدرسها المنطق والفلسفة 
 السٌاسٌة.

قٌمة تختص بمعاٌٌر التذوق الجمالً والفنً : الجمال
 وتدرسها فلسفة الجمال.
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 التجاهاث الفلسفيت في ضىء التياراث المعرفيت الكبري
 نظرٌة المعرفة

 مصطلح حدٌث نسبٌاً 
 للفٌلسوف

م1789األلمانً رٌنهولد   
 تأكٌداّ على

 الفٌلسوف كانت

مناقشة موضوع المعرفة من قبل 

.الفالسفة قدٌم قدم الفلسفة  

 ما قدمه أفالطون وأرسطو 

.فً الفلسفة الٌونانٌة   

 ما قدمه ابن سٌنا وابن رشد 

.فً الفلسفة اإلسالمٌة  

الصورة الذاتٌة التً  

ٌشكلها اإلنسان حول 

مختلف الظواهر 

.الخارجٌة واإلنسانٌة  

صورة المعرفة  مضمون المعرفة  

موضوعً ٌتعلق بالعالم 

وظواهره  بمختلف أحداثه

.الطبٌعٌة واإلنسانٌة  
 

ٌحققها اإلنسان  صورة ذاتٌة
.بواسطة حواسه وعقله  
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 مميزاث المعرفت

 ممٌزات المعرفة التعلٌل

ألنه من خالل الحٌاة العملٌة المباشرة نعرف األشٌاء 

.والكابنات والطبٌعة المختلفة ونتعرف على اإلنسان  
 تعتبر المعرفة واقعاً قابماً 

ألن االنسان استعملها لتلبٌة مطالبة وحاجاته أي واقعاً 

.عملٌاً ٌستعملها اإلنسان فً حٌاته العملٌة  
 تتصف المعرفة بطابعها التطبٌقً

ألننا ال نستطٌع أن نفصل الفرد عن المجتمع فإننا أٌضاً 

.النستطٌع فصل المعرفة عن المجتمع  
 تتمٌز المعرفة بطابعها اإلجتماعً 

محدودة  ألننا ننتقل من الجهل إلى المعرفة ومن معرفة

إلى معرفة دقٌقة وهذا ٌعنً أن المعرفة اإلنسانٌة تنمو 

.وتتقدم تارٌخٌاً   
 تتصف المعرفة بكونها تارٌخٌة 

 عناصر المعرفة:

دراسة عالقة 
 االنسان بالعالم

مصادر ووسابل 

المعرفة التً 

.ٌستخدمها اإلنسان .مسألة حقٌقٌة   
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 التجاه العقلي
 هو اتجاه فلسفً ٌرى أن العقل مصدر المعرفة.

.العقل هو مصدر المعرفة عند اإلنسان  

.نصل إلى الحقٌقة عن طرٌق االستدالل العقلً والبرهان  

.ٌولد اإلنسان بأفكار فطرٌة سابقة على التجربة  

 أهم المبادئ
 أهم الفالسفة

 الٌبنتز

 سبٌنوزا

 دٌكارت
(1596-1650)  

 موقف دٌكارت المعرفً فً كتابه مقال فً المنهج:

ٌمكن )بدأ فً الشك بالحواس، حواسنا تخدعنا 

(لشٌطان ماكر أن ٌضللنا  

(أنا أفكر أذن أنا موجود)ٌؤدي الشك إلى الٌقٌن   

لبلوغ المعرفة الحقٌقٌة ٌجب اتباع منهج ٌتألف من 

(اإلحصاء-التركٌب-التحلٌل-الوضوح والتمٌٌز)  

العقل أعدل األشٌاء قسمة )العقل أساس المعرفة، 

(بٌن الناس  

ٌؤمن دٌكارت بالشك 

المنهجً ولٌس 

المطلق، ألن الغرض 

من الشك هو الوصول 

للحقٌقة ولٌس 
.إنكارها  
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 التجاه التجريبي
  هو اتجاه فلسفً ٌرى أن المعرفة مستمدة من التجربة الحسٌة.

كثٌراً من معتقداتنا الدٌنٌة لٌس 

.مصدرها التجربة الحسٌة  

، (القرآن)ألن مصدرها الوحً 

وهو ماصدر عن ( النقل)والسنة 

.الرسول من قول أو فعل  

:مثل  

 الوحً

 النار

 الغٌبٌات

 أهم المبادئ
.رفض األفكار الفطرٌة .العقل صفحة بٌضاء   

المعرفة مكتسبة بواسطة 

(الحواس والتجربة)  

 الجنة

 أهم الفالسفة

 دٌفٌد هٌوم

 جون ستٌوارت مل

 جون لوك

موقف جون لوك المعرفً فً كتابه 
 مقاله فً الفهم البشري

.النفس البشرٌة أشبه بلوح مصقول لم ٌنقش فٌه شا  

(.باطنٌة –ظاهرٌة )تنقسم التجربة إلى نوعٌن   

(.مركبة -بسٌطة)تنقسم األفكار إلى نوعٌن   

.تعتبر التجربة أساس المعرفة  

تنقسم األفكار 

ظاهرٌة )البسٌطة إلى   
(باطنٌة–   

األفكار المركبة هً 

التً ٌقوم العقل 

.بتركٌبها  
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 التجاه النقذي
 هو اتجاه فلسفً ٌرى ضرورة إخضاع كل شا للنقد.

 أهم رواد االتجاه النقدي 

(جمع بٌن العقل والتجربة)  

 إٌمانوٌل كانت

مجرد مقدمة : نظرٌة المعرفة قبل كانت
.لعملٌة تفلسف  

أصبحت :نظرٌة المعرفة عند كانت

موضوعاً للفلسفة عن طرٌق سؤال 
؟(ماذا ٌمكننً أن أفعل)  

 مبادئ المعرفة عند )كانت( فً كتابة نقد العقل الخالص

.اإلنسان الٌعرف األشٌاء بذاتها، وإنما الظواهر التً تتألف منها التجربة -1  

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

.اإلدراكً  

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

ٌتحدد دور العقل فً معرفة الظواهر، والٌستطٌع تجاوزها إلى ما وراء -4
.الظواهر  

وافق االتجاه التجرٌبً عن 
 طرٌق العنصر الحسً.

وافق االتجاه العقلً عن 
 طرٌق العنصر اإلدراكً.

 متطلبات المعرفة عند كانت

(الحسً واإلدراكً)العنصرٌن   

اإلحساسات الخالصة 
 لٌست معرفة عند كانت

.ألن التجربة تنطوي على تصورات وأفكار  

.ألن التجارب ندركها فً زمان معٌن ومكان معٌن  
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: إعداد المعلمة  
 روان الفضلً 

 التجاه البرجماتي
 هو اتجاه فلسفً ظهر فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كتعبٌر عن الروح العملٌة السابدة فً هذا المجتمع.

 أهم الفالسفة

 ولٌام جٌمس

 تشارلز بٌرس

 جون دٌوي
1859-1952  

أحد مؤسسً االتجاه 

البرجماتً الذي طور 
.التجاه التجرٌبً التقلٌديا  

أهم مبادئ االتجاه 

 البرجماتً
 ٌقوم االتجاه البرجماتً على الفعل

.ٌتمٌز بمنهجهه العلمً الذي ٌقود إلى الصدق  

.ٌهتم بنتابج الفعل أكثر من الفعل نفسه  

حاول تطبٌق المنهج 

البرجماتً على الخبرة 

البشرٌة وعرض آرابه 
فً الكتب المنطق – 

 نظرٌة البحث

أهم مبادئ جون 

 دٌوي 

.المعرفة آله أو أداة أو وظٌفة فً خدمة مطالب الحٌاة  

.منطلق المعرفة هو الخبرة اإلنسانٌة العامة  

.تعتبر األفكار أو التصورات مجرد وسابل  

(علل). الٌفصل دٌوي بٌن الذات العارفة وموضوع المعرفة  

(عدد). صاغ منهجاً ٌقوم على عدد من الخطوات  

ألن الخبرة 

هً حصٌلة 

تفاعل بٌن 
 الكابن وبٌبته

(التجرٌب -تقدٌم حل للمشكله-وضع الفروض -صٌاغة المشكلة)  
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 التجاه التحليلي
 هو اتجاه فلسفً ٌقوم بتجزبة الموضوع الذي ٌتناولة بالتحلٌل إلى عناصره أو وحداته األولٌة.

 عناصر االتجاه التحلٌلً
تحلٌل العالم إلى 
 وحدات صغٌرة

تحلٌل اللغة 
 تحلٌالً ألفكارنا

الدقة 
 والوضوح

 أهم الفالسفة

مور.جورج أ  

 برتراند رسل
(1872-1970)  

 لدفٌج فتجنشتٌن

لٌس من 

السهل تحدٌد 

الموقف 

المعرفً لـ 
(علل)رسل   

بسبب التعدٌالت 

التً أدخلها 

على آرابه فً 

مختلف كتبه 

 وبخاصة 

 كتابٌة

)معرفتنا بالعالم 

الخارجً-  

 تحلٌل العقل(

المالمح العامة لموقف 
:رسل المعرفً  

.ٌتألف العالم من وقابع ذرٌة  

 تتم المعرفة بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة بواسطة اإلدراك الحسً

( المعرفة بالوصف  –المعرفة باإلتصال ) ضرورة التمٌٌز بٌن نوعٌن من المعرفة   

 نتصل بالجزبٌات عن طرٌق الحواس ونتصل بالكلٌات بالتصور العقلً.

.تشكل المعطٌات الحسٌة عنصراً حقٌقٌاً داخالً فً تركٌب العالم الفزٌابً  

.ٌتألف العالم الفٌزٌابً من أحداث ٌجب النظر إلٌها  

.ضرورة وصف الوقابع أو األحداث أو الذرات التً ٌتشكل منها العالم  

.ضرورة ممارسة التحلٌل  

مباشرة دون تدخالت: المعرفة باالتصال  
(.عن الشا)غٌر مباشرة : المعرفة بالوصف  
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 التفكير 

 عملٌة ذهنٌة تحدث 

.داخل عقل اإلنسان  

 أهمٌته
 ٌكسب اإلنسان المعارف والخبرات

.ٌفهم طبٌٌعة األشٌاء وٌحللها وٌفسرها وٌقٌمها  

ٌستطٌع اإلنسان حل المشكالت واتخاذ القرارت 

.المناسبة  

 اللغة
استعمال 

 األرقام
 االشارات

الخرابط 

 الجغرافٌة
العالمات 

 الموسقٌة

ته
وا

أد
 

 ممٌزاته

.صفة خاصة بالبشر  
سلوك ذهنً صادر 

.عن الدماغ  
ٌتكون من سلسلة من 

.النشاطات الذهنٌة  
مساعدة الفرد على فهم 
.المواقف والتعامل معها  

الفهم 
 واإلستٌعاب

االستنتاج 

.والحكم  

التقوٌم 
.والنقد  

اإلبداع 
 واإلكتشاف

 وظابفه
التحلٌل 
 والتركٌب
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 التفكير الخرافي والتفكير األسطىري

األسطوري التفكٌر  التفكٌر الخرافً  

.أول أشكال التفكٌر المنظم-1  

 

:تنقسم موضاعاته إلى مجموعتٌن  -2  

 الطبٌعة والوجود 

(الظواهر الطبٌعٌة -اإلنسان -العبادة -الكون)  

 اإلنسان

(الثواب والعقاب-الحٌاة بعد الموت -العدالة-األخالقٌة القٌم)  

 

.تتصف األسطورة بالشمول واإلتساق -3  

 

تتمٌز األسطورة بطابعها القصصً أو الشعري الذي -4

.ٌعتمد على الخٌال  

 

.لغة األسطورة تتصف بطابعها األدبً والخٌالً-5  

أنواع التفكٌر اإلنسانً أقدم -1  

 

(علل)ألي شكل من أشكال التنظٌم  الٌخضع -2  

ألن الخرافة تعبر عن حادثة جزبٌة وتفسرها بشكل خارق 

للعادة أو لما هو غٌر مألوف وتتبع فً ذلك األسلوب 

.القصصً ولٌس األسلوب النظري المنظم  

 

 

.ٌتبع األسلوب القصصً ولٌس األسلوب المنظم -3  

 

 

 

الٌقدم نظرة عامة متماسكة للعالم بل هو عبارة عن  -4

 رواٌة ألحداث التتكرر كثٌراً 
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 التفكير الغائي 
هو تفكٌر ٌنظر إلى الطبٌعة نظرة حٌوٌة أي تتعامل معها ككابن حً 

.وٌنظر إلى مظاهرها وكأنها تعبٌر عن غاٌات تهدف الطبٌعة للقٌام بها  

ٌعد التفكٌر الغابً أحد 

أقدم أنماط التفكٌر 
(.دلل)اإلنسانً   

ألنه كان فاعالً فً المجتمعات اإلنسانٌة منذ القدم وكان 

اإلنسان القدٌم ٌنظر إلى الطبٌعة ككابن حً وهو ما ٌعرف 

بمبدأ حٌوٌة الطبٌعة  وٌنظر إلى مظاهرها وكأنها تعبٌر عن 

.غاٌات تهدف الطبٌعة للقٌام بها  

 ممٌزاته

.ٌقوم على تفسٌر األحداث والظواهر الطبٌعٌة على أساس الغاٌات  

(ٌعتمد على األهواء والمٌول). أنه تفكٌر ذاتً صرف ٌعتمد على التفسٌر الذاتً  

تفسٌر أرسطو 

لسقوط األجرام 

محبة األجرام  السماوٌة

 السماوٌة لألرض

للراحة والخلود بعد 

مسٌرتها الطوٌلة فً 

 الفضاء

 مثال للتفكٌر الغابً

ٌفتقر التفكٌر 

الغابً لألدلة 

والبراهٌن 

التً تدل 

على صدق 

التفسٌر 

(علل)  

ألنه ٌضع اسباب 

الظواهر فً الغاٌات 

وهً خارج الحدث أو 
.الظاهرة  
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 التفكير العلمي
تفكٌر عصرنا الحالً، وهو ثمرة لجهود العلماء والمفكرٌن والفالسفة 

.الذٌن عملوا على إحداث نقله نوعٌة فً تفكٌر اإلنسان  

سمات 

التفكٌر 

 العلمً
 الدقة والوضوح الموضوعٌة التفسٌر التنظٌم الواقعٌة

ٌتصف التفكٌر 

 العلمً بالواقعٌة

نه ٌتعلق بالواقع أل

.المادي  

ألن المادة هً 

المصدر األساسً 

 للبحث فً العلوم 

.التجرٌبٌة  

ٌختلف التفكٌر 

العلمً عن أنماط 

.التفكٌر األخرى  

ألن األنماط األخرى 

تتسم بالخٌال 

.ومفارقة للواقع  

ٌعتبر التنظٌم إحدى 

 سمات التفكٌر

.العلمً األساسٌة  

ألن البحث العلمً 

لٌس عشوابٌاً بل 

ٌخضع للتنظٌم 

.الصارم  

ٌقوم التنظٌم على 

المنهج خاصة 

 التجرٌبً.

 

:خطواته  

 المالحظة

 الفرضٌة

 التجربة
 النتابج

ٌختلف التفسٌر فً 

التفكٌر العلمً عن 

أنماط التفكٌر 

.األخرى  

ألنه ٌفسر الظواهر 

والمشكالت بأسباب 

مادٌة وفعلٌة 

ولٌس بأسالٌب 

.ذاتٌة وغابٌة  

مثل تفسٌر سقوط 

الشهب فأنها 

تنسبها إلى 

(الجاذبٌة األرضٌة)  

الحقابق العلمٌة 

التقوم على الطابع 

الشخصً أو على 

.األهواء الذاتٌة  

ألنه ٌعتمد على 

التجربة العلمٌة 

ولٌس أهواء 

.الشخص وتفكٌره  

ٌتسم التفكٌر 

العلمً بالدقة 

.والوضوح  

بسبب استخدامه 

للغة الدقٌةالتً 

تتمثل فً اللغة 

االعلمٌة التً 

تجسدها اللغة 

.الرٌاضٌة  

نتابج التفكٌر العلمً 

على الحضارة 
 اإلسالمٌة

 استخدم العلماء المسلمٌن التفكٌر العلمً لحل المشكالت الواقعٌة التً تواجه االنسان

.برع المسلمون فً استخدام األرقام ووضع أسس علم الحساب  

.اخترعوا الجبر فكان بداٌة لعصر جدٌد ٌستخدم فٌه الرٌاضٌات للتعبٌر عن قوانٌن العالم الطبٌعً  

عرف علماء الٌونان  

الرٌاضٌات ولكن لم 
 ٌستخدموها لحل المشكالت
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 التفكير النقذي
.هو محاولة لتعمٌم وتطبٌق مبادئ التفكٌر المنطقً  

المنطق أداة لجمٌع العلوم كما قال أرسطو 

(علل)  

بسبب ما ٌقدمه للعلوم والمعارف من أدلة 
 وحجج وبراهٌن

 أسس التفكٌر النقدي

 األساس العملً

 إثارة األسبلة

 المعرفة

 االستٌعاب

 المشاركة

 التقٌٌم

 التفاعل

 االختالف

 نوعٌة األسبلة

طرح السؤال ٌتطلب القدرة على المعرفة واإلستٌعاب، وذلك 
.ألن الغاٌة من السؤال هو الحصول على المعلومة  

(نهج اإلسفنجة ) ٌتطلب اإلستعٌاب طرٌقة   

(فرز الذهب ) تتطلب المشاركة طرٌقة   

فرز الذهب نهج اإلسفنجة نهج   المقارنة 

 تمٌز وفرز المعلومات الممتصة وتحدٌد

المعلومات التً ٌستوجب قبولها عن طرٌق 
.المشاركة الفعالة  

القدرة على استٌعاب المعلومات دون تحدٌد 
.المقبول منها والمفروض  

 النعرٌف

-التركٌب-التحلٌل)ٌعتمد على عملٌات كثٌرة 

(المقارنة  

.ٌؤكد على التفاعل والتقٌٌم  
.تقومد على مبدأ اإلبداع والتجدٌد  

على الذاكرة ٌعتمد  

 ٌؤكد على االستٌعاب
.تقوم على مبدأ التكرار وإعادة المعلومة  

 االختالف

 التشابه كالهما ٌكمل اآلخر
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 الحجج
.طرٌقة تستخدم إلثبات قضٌة أو فكرة معٌنةأو نقٌضها  

 أنواع الحجج

 حجج استقرابٌة
حجج استنتاجٌة أو 

 استنباطٌة

استخراج فكرة : لغتاً 
.وإظهاراها وإبرازها  

القدرة على : فً المنطق
.التوصل إلى النتٌجة  

 اإلنتقال من القضاٌا 
 الكلٌة إلى الجزبٌة

 االنتقال من  

 الجزبٌات إلى الكلٌات

 النتٌجة المقدمات عناصر اإلستدالل االستنباطً

:  القضٌة المنطقٌة

جملة خبرٌة ٌمكن 

وصفها بالصدق أو 
.الكذب  

 مكونات القضٌة المنطقٌة
(المحمول –الموضوع )  

 

عملٌة استدالل : فً المنطق

تنطلق من فرضٌات أو 

مالحظات بغرض إثبات نتابج 
.معٌنة  

.تتبع وتقصً الجزبٌات: لغتاً   

 ٌعتمد على الحواس ٌعتمد على العقل

االستقراء أقرب إلى الفهم 

(علل). واإلدراك من االستنباط  

.واعتماده على الحواس الهتمامه بالجزبٌات  
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 المغالطاث المنطقيت
ماهً أفضل وسٌلة الكتشاف األخطاء 

.والمغالطات المنطقٌة  

طرح األسبلة المناسبة على القضٌة 
 المطروحة

أنواع المغالطات 

المغالطة  المنطقٌة

 الشخصٌة

مغالطة 

التعمٌم 

 المتسرع

مغالطة 

 التناقض

مغالطة 

العبارات 

 الغامضة
المغالطة 

القابمة على 

 الشٌوع

مغالطة تقوم على 

مهاجمة الشخص 

المتحدث بدالً من 

النظر إلى األدلة أو 

المبررات التً 

.ٌقدمها مغالطة تقوم على  

محاولة تبرٌر فكرة 

بناء على ما هو 

.شابع بٌن الناس مغالطة تقوم على  

تعمٌم حكم رغم أن 

.العٌنة محدودة  

مغالطة تقوم على 

التناقض فً قول أو 

نص مع وجود 

تعارض بٌن شٌبٌن 

أو فكرتٌن ال ٌمكن أن 

تكون صحٌحتٌن فً 

.الوقت نفسه  

مغالطة تقوم على 

استعمال الفاظ 

وجمل وكلمات 

تحمل أكثر من 

معنى، وٌمكن 

تجنبها من خالل 

تحدٌد األلفاظ 

والسؤال عن 

.المعنى   
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 فلسفت األخالق
 المصطلح التعرٌف

.قوانٌن المجتمع السلوك الذي ٌتفق مع عادات وتقالٌد  األخالق 

.هو الذي ٌتفق سلوكه مع قٌم وعادات وتقالٌد مجتمعه الخلق صاحب   

هً التً تبحث فً األحكام القٌمٌة التً تنصب على أفعال االنسان من 
.حٌث أنها خٌر أو شر  

 فلسفة األخالق
(السلوك)قسم عملً   

(حقٌقة الخٌر والشر)قسم نظري   

%االتجاه النسبً  األخالق بٌن النزعة النسبٌة والمطلقة |االتجاه المطلق |    

ترتبط باإلنسان ولكن االنسان لٌس 
.واحد فً كل زمان ومكان  

لٌست لألخالق مبادئ عقلٌة ثابتة 

وإنما مبادئ وجدانٌة متغٌرة من 
.شخص إلى آخر  

ترتبط األخالط بالمجتمع والمجتمعات 
.تتكون من تقالٌد أخالقٌة مختلفة  

اذا لم ٌكن هناك مبادئ مطلقة فإن ال 

ٌمكن للفرد أن ٌفاضل بٌن القٌم 
.األخالقٌة  

الٌرتبط االنسان بأخالق اجتماعٌة 

خاصة فقط وإنما ٌفضل أخالقاً إنسانٌة 
.عامة  

كل نظام أخالقً ٌعتقد فً نفسه أن 
.ٌمثل الحقٌقة األخالقٌة المطلقة  

القٌم فطرٌة وثابتة وصالحة لكل زمان 
.ومكان  
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

أهمٌة اإللزام الخلقً  مصادر اإللزام الخلقي
(علل)  

.إذا غاب اإللزام الخلقً غابت المسؤولٌة والعدالة  

.إذا غاب اإللزام الخلقً انتشرت الفوضى  

.ٌعد األداة التً تؤدي إلى تماسك المجتمع  

.األساس والركٌزة التً تقوم علٌها األخالق  

 الضمٌر
 العقل

 معانً الضمٌر التً حددها ) أندرٌه الالند(

.الضمٌر خاصٌة تمكن العقل البشري من اطالق احكام عفوٌة -1  

.ٌظهر الضمٌر بحسب األحوال التً ٌمر بها الفرد-2  

.ٌعتبر الضمٌر نوعاً من الشعور بالخٌر والشر -3  

األسباب التً تقف وراء الضمٌر قد تكون طبٌعٌة أو تربوٌة  -4

.أو اجتماعٌة  
.ٌتمٌز الضمٌر بكونه ٌعرب اعراباً صادقاً عن الخٌر أوالشر -5  

من أكبر المدافعٌن عن جان جاك روسو الفٌلسوف 
.فكرة أن الضمٌر هو مصدر اإللزام الخلقً  

ٌرى أن األخالق جزء أصٌل 

من منهج الفلسفة من خالل 
 المنهج العقلً.

 كتابة تأمالت مٌتافٌزٌقٌة ورسابل إلى إلزابٌث

:وضع قواعد عقلٌة فً كتاب المنهج وهً  

.ضرورة استخدام العقل على أفضل وجه ممكن-1  

.ٌجب على اإلنسان أن ٌتمتع باإلرادة الكافٌة حتى ٌنفذ أوامره -2  

ٌجب على اإلنسان أن ٌعتمد على العقل فً كل ما ٌرغب به  -3

 حتى ال ٌندم

تأثر دٌكارت بالفٌلسوف الٌونانً سقراط وخاصة 
 فً أقوالة اعرف نفسك – الفضٌلة معرفة 
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روان الفضلً : إعداد المعلمة  

 مصادر اإللزام الخلقي

 الدٌن
 المجتمع

من خالل األحكام والنواهً والثواب 
كٌف ٌمكن أن ٌكون مصدراً إلزامٌاً  والعقاب

 لألخالق؟

.اإلنسان كابن اجتماعً بطبعه  

ٌعمل المجتمع  من خالل القٌم على التوفٌق 
.بٌن الفرد والجماعة  

.تتطلب قدراً من الطاقة واإللزام  
أدب أصدر كتاب أبو الحسن الماوردي 

ٌؤكد فٌه على دور الدٌن الدنٌا والدٌن 
.فً اإللزام الخلقً  

.إن اإللزام الخلقً استجابة لنداء الوحً اإللهً -1  

.ٌعد اإللزام الخلقً نداء الفطرة السلٌمة والنقٌة -2  

ٌظهر اإللزام الخلقً فً مبدأ التكلٌف الذي ٌجمع بٌن الشرع  -3

.والعقل  

 عناصر اإللزام الخلقً فً الدٌن

أكد على دور المجتمع دوركهاٌم أمٌل 
.كمصدر لإللزام الخلقً  

( كٌف)ٌنزع اإلنسان صفة األنانٌة من المجتمع    

عن طرٌق القٌم األساسٌة والتصورات المشتركة لما 

.هو خٌر وما هو شر  
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