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 الوحدة الثانٌة : التفكٌر

 ما التفكٌر؟؟

هو عملٌة ذهنٌة تحدث داخل عقل اإلنسان ، وقد ٌصاحبها سلوك  التفكٌر:

 خارجً ٌنتج عن عملٌة التفكٌر.

 

 ما هً أهمٌة التفكٌر؟ -س

 والخبرات.ٌكتسب اإلنسان المعارف -1

ٌّمها .-2  ٌفهم طبٌعة األشٌاء وٌحللها وٌفسرها وٌق

ٌستطٌع اإلنسان بواسطته حل المشكالت وتحقٌق االكتشافات واتخاذ -3

 القرارات.

 

 ما هً ممٌزات التفكٌر ؟  ما هً طبٌعة التفكٌر؟ -س

 صفة خاصة بالبشر.-1

 سلوك ذهنً صادر عن الدماغ.-2

 الذهنٌة.ٌتكون من سلسلة من النشاطات -3

 ٌساعد الفرد على فهم المواقف والتعامل معها.-4

 ما هً وظائف التفكٌر؟ -س

 الفهم واالستٌعاب-1

 التحلٌل والتركٌب-2

 االستنتاج والحكم.-3

 التقوٌم والنقد-4

 اإلبداع واالكتشاف.-5

WWW.KweduFiles.Com



 

 2الصفحة  تلخيص الفلسفة جذيذ / إعذاد : أستار فراس عبذهللا / ثانوية سلمان الفارسي 
 

 

 

 أنواع التفكٌر :

الخرافً        التفكٌر األسطوري       التفكٌر الغائً       التفكٌر  التفكٌر

 العلمً       التفكٌر النقدي.

 

 التفكٌر الخرافً

 ما هً ممٌزات التفكٌر الخرافً؟ -س

 ٌعد من أقدم أنماط التفكٌر اإلنسانً.-1

 ال ٌخضع ألي شكل من أشكال التنظٌم.-2

 ٌتبع األسلوب السردي أو القصصً .-3

 الٌقدم نظرٌة عامة ومتماسكة للعالم.-4

 علل لما ٌلً:-س

 ٌعد التفكٌر الخرافً من أقدم أنماط التفكٌر اإلنسانً؟-1

ألنه عند بداٌة تجمع البشر ظهر ما ٌسمى العّراف أو الساحر ، والذي 

 استخدم السحر والشعوذة كأسلوب لحل المشكالت.

 

 الخرافً ال ٌخضع ألي شكل من التنظٌم؟ التفكٌر-2

 ألن الخرافة تعبر عن حادثة جزئٌة وتفسرها بطرٌقة خارقة غٌر مألوفة.

 

 التفكٌر الخرافً ال ٌقدم نظرٌة متماسكة للعالم؟-3

 ألنه عبارة عن رواٌة ألحداث ال تتكرر كثٌرا .
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 أعط أمثلة على خرافات معروفة ؟-س

 السبعة ....سنو واٌت....خرافة السوبرمان ...األقزام 

 

 التفكٌر األسطوري

 

 ما هً ممٌزات التفكٌر األسطوري؟ -س

 ظهر مع بداٌات استقرار اإلنسان واكتشاف الزراعة.-1

 تعد األسطورة أول شكل من أشكال التفكٌر المنظم.-2

تدرس األسطورة نوعٌن من الموضوعات : األولى تتعلق بالوجود -3

 نسان وقضاٌاه.والطبٌعة ، والثانٌة باإل

 تتصف األسطورة بالشمول واالتساق -4

 تفسر األسطورة األحداث وفقا لنظام ٌقوم على وجود إله لكل شًء.-5

 تتمٌز اللغة األسطورٌة بطابعها األدبً والخٌالً.-6

 

 عدد بعض المواضٌع التً تدرسها األسطورة؟ -س

والوجود      أصل الكون     أصل العبادة      أصل اإلنسان       الطبٌعة

اإلنسان            القٌم األخالقٌة       العدالة             الظواهر الطبٌعٌة

 الثواب والعقاب.
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 علل لما ٌأتً:

 تعد األسطورة أول شكل من أشكال التفكٌر المنظم؟-1

ره ، أخذت حٌاته طابعا منتظما ألن اإلنسان مع اكتشاف الزراعة واستقرا

 بدأ الفكر اإلنسانً ٌنتظم أٌضا.، ومع انتظام حٌاة اإلنسان 

 

 تتصف األسطورة بالشمول واالتساق؟-2

ألنها تفسر األحداث وفقا لنظام ٌقوم على وجود إله لكل شًء فً العالم 

،وسمحت فكرة وجود إله لكل شًء بإعطاء تماسك واتساق فً تفسٌر 

 واإلنسان.العالم 

 

 فرق بٌن التفكٌر الخرافً والتفكٌر األسطوري؟-س

 التفكٌر األسطوري التفكٌر الخرافً

 ٌعد أقدم أنماط التفكٌر اإلنسانً.-1
ال ٌخضع ألي شكل من أشكال -2

 التنظٌم.
 ٌعبر عن حادثة جزئٌة ال تتكرر.-3
ٌستخدم األسلوب السردي -4

 والقصصً.

 ظهر مع بداٌات استقرار-1
 اإلنسان.

ٌعتبر أول شكل من أشكال -2
 التفكٌر المنظم.

 ٌتصف بالشمول واالتساق.-3
ٌستخدم األسلوب القصصً أو -4

 الشعري.
 

 

 

 

 

 

WWW.KweduFiles.Com



 

 5الصفحة  تلخيص الفلسفة جذيذ / إعذاد : أستار فراس عبذهللا / ثانوية سلمان الفارسي 
 

 

 التفكٌر الغائً

 

 ما هً أهم ممٌزات التفكٌر الغائً؟ -س

 أنماط التفكٌر اإلنسانً.أحد أقدم -1

)نظرة حٌوٌة(..)مبدأ حٌوٌة  ٌتعامل مع الطبٌعة على أنها كائن حً-2

 الطبٌعة(.

 ٌقوم على تفسٌر األحداث والظواهر الطبٌعٌة على أساس الغاٌات.-3

 هو تفسٌر ذاتً ٌعتمد على التفسٌر الذاتً.-4

 

 

 عرف مبدأ )حٌوٌة الطبٌعة(؟-س

هو النظر للطبٌعة على أنها كائن حً ، ومظاهرها تعبٌر عن غاٌات تهدف 

 الطبٌعة للقٌام بها.

 

 علل لما ٌأتً : -س

 التفكٌر الغائً ٌقوم على تفسٌر األحداث على أساس الغاٌات؟-1

ألنه ٌرى أن لكل حدث فً الطبٌعة غاٌة ، وأن كل ظاهرة أو حدث ٌسعى 

 إلى هدف.

 /مثال/ فٌضان نهر النٌل عند الفراعنة وعروس النٌل .

 النبات هو نتٌجة تزاوج السماء واألرض عبر المطر.
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 التفكٌر الغائً تفكٌر ذاتً ٌعتمد على التفسٌر الذاتً؟-2

ألنه ٌعتمد على األهواء والمٌول الذاتٌة وٌفتقر إلى الموضوعٌة، وال ٌضع 

 أدلة وبراهٌن تدل على صدق التفسٌر.

 

 التفكٌر الغائً ٌفتقر إلى األدلة والبراهٌن المادٌة الموضوعٌة ؟-3

ٌضع أسباب الظواهر فً الغاٌات وهً خارج الحدث أو الظاهرة وال  ألنه

 عالقة لها بالظاهرة.
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 التفكٌر العلمً

 

 عدد سمات التفكٌر العلمً ؟-س

الدقة -5الموضوعٌة      -4التفسٌر   -3التنظٌم    -2الواقعٌة    -1

 والوضوح.

 

 علل لما ٌأتً: -س

 التفكٌر العلمً بأنه تفكٌر واقعً؟ ٌتسم-1

ألنه ٌتعلق بالواقع المادي والمشكالت الناتجة عنه ، وبالتالً هو بعٌد عن 

 الخٌال والذاتٌة التً امتازت بها أنماط التفكٌر السابقة علٌه.

 

 ٌعد التنظٌم إحدى سمات التفكٌر العلمً األساسٌة؟-2

نه تفكٌر مادي ، وطبٌعة ألن البحث العلمً لٌس بحثا عشوائٌا ، وذلك أل

 المادة تتصف بالتنظٌم .

وٌقوم التنظٌم فً العلم على المنهج عموما ، وخاصة المنهج التجرٌبً 

 بخطواته األربع : المالحظة والفرضٌة والتجربة ثم النتائج.

 

ٌعد التفسٌر من أهم الموضوعات التً شغلت عقل اإلنسان عبر -3

 العصور؟

الخلٌقة انشغل بتفسٌر ما ٌحدث حوله من أحداث ألن اإلنسان ومنذ 

 وظواهر لفهمها ، ألن الفهم ٌؤدي إلى السكٌنة والراحة .
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 ٌختلف التفسٌر العلمً عن غٌره من أنماط التفسٌر القدٌمة؟-4

ألن األسباب التً ٌقدمها العلماء فً البحث العلمً هً أسباب حقٌقٌة 

مادٌة ولٌس بأسباب ذاتٌة أو وفعلٌة تقسر الظواهر والمشكالت بأسباب 

غائٌة /مثال/ قانون الجاذبٌة كقانون علمً ولٌس النجذاب األشٌاء لألرض 

 بفعل الحب أو الراحة.

 

 تعد الموضوعٌة إحدى ركائز التفكٌر العلمً؟-5

ألن الحقائق العلمٌة ال تقوم على األهواء والتفكٌر الذاتً للعالم، بل على 

 ة.طبٌعة الظاهرة موضوع الدراس

 

 ٌتسم التفكٌر العلمً بالدقة والوضوح؟ -6

ألنه ٌستخدم اللغة العلمٌة المتمثلة بالرٌاضٌات ، والتً تمٌز عصرنا 

المعروف باسم العصر الرقمً، ومن صفات اللغة الرقمٌة الرٌاضٌة الدقة 

 والوضوح.

 

 اكتب بإٌجاز عن التفكٌر العلمً عند المسلمٌن؟ -س

أضاف العالم اإلسالمً لمفهوم العلم معنى جدٌد لم ٌكن عند الٌونانٌٌن وهو 

 استخدام العلم لكشف أسرار الطبٌعة .

كذلك كان المسلمون بارعٌن فً استخدام األرقام ووضع اسس علم 

 الحساب واخترعوا الجبر للتعبٌر عن قوانٌن العالم الطبٌعً.
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 التفكٌر النقدي
 

هو تفكٌر ٌبحث فً الشواهد واألدلة التً تثبت مصداقٌة  التفكٌر النقدي :-

 ادعاء ما.

 هو محاولة لتعمٌم وتطبٌق مبادئ التفكٌر المنطقً. التفكٌر النقدي-

 

 أسس التفكٌر النقدي:

حٌث ٌتمٌز التفكٌر النقدي بالطابع العملً من خالل  األساس العملً :-1

 تطبٌقه فً مجاالت علمٌة معٌنة.

ألن التفكٌر النقدي هو القدرة على إثارة أسئلة  )علل ( : إثارة األسئلة-2

 نقدٌة واإلجابة عنها فً أوقات مناسبة.

ألن طرح السؤال ٌتطلب القدرة على المعرفة واالستٌعاب،  المعرفة :-3

 وألن الغاٌة من األسئلة هً الحصول على المعلومة .

 السؤال  لقدرتنا على طرحألن االستٌعاب شرط أساسً  االستٌعاب:-4

 )طرٌقة أو نهج األسفنجة()القدرة على امتصاص المعلومة(.

من حٌث هً مشاركة التفكٌر النقدي ٌهتم بطرح األسئلة  المشاركة:-5

أي ٌتحول السؤال إلى نهج تفاعلً قائم على التمٌٌز )نهج فرز  فعالة ،

 الذهب فً التفكٌر( )االهتمام باألفكار الفاعلة والقابلة للتطبٌق والتطوٌر(

وهو ما ٌؤمنه )نهج فرز الذهب( حٌث تتم عملٌة تقٌٌم لما نقرأ  التقٌٌم :-6

 ونسمع ، وهذه مرحلة علٌا تتسم بالصعوبة نسبٌا.

االستٌعاب هو خطوة أولى ٌكملها التقٌٌم ، والتفاعل هو الذي  التفاعل: -7

 ٌؤدي لنجاح الخطوتٌن .
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االستٌعاب ٌقوم على الذاكرة والحفظ ، بٌنما التقٌٌم ٌقوم على  االختالف:-8

 التفكٌر المتضمن لعملٌات كثٌرة كالتحلٌل والتركٌب والمقارنة ....

علومة أما التقٌٌم فٌعتمد على وبالتالً االستٌعاب ٌقوم على مبدأ تكرار الم

 التجدٌد واإلبداع.

 وذلك لتحقٌق االستٌعاب والتقٌٌم . نوعٌة األسئلة :-9

ٌّم ، ٌجب أن نعرف  الخالصة: التفكٌر النقدي ٌعنً التقٌٌم ، ولكً نق

 ونستوعب ونسأل.
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 الحجج
 

 تستخدم الحجة الثبات قضٌة أو فكرة معٌنة أو نقٌضها.

 إلى نوعٌن:تنقسم الحجج 

 .الحجج االستقرائٌة-الحجج االستنتاجٌة أو االستنباطٌة       -

 فرق بٌن الحجج االستنتاجٌة والحجج االستقرائٌة؟-س

 الحجج االستقرائٌة الحجج االستنتاجٌة المقارنة

التعرٌف فً 
 اللغة

 تتبع وتقصً الجزئٌات استخراج فكرة واظهارها .

التعرٌف فً 
 المنطق

القدرة على التوصل إلى 
النتٌجة عن طرٌق معالجة 

 المعلومات منطقٌا.

عملٌة استدالل تنطلق من 
فرضٌات بغرض اثبات نتائج 

 معٌنة.

التعرٌف 
 العام

االنتقال من الكلٌات إلى 
 الجزئٌات

االنتقال من الجزئٌات إلى 
 الكلٌات.

 
 
 مثال

مقدمة أولى         االنسان فان

 أو كبرى
مقدمة ثانٌة       أحمد إنسان

 أو صغرى
 نتٌجةحمد فان          أ

أحمد علً عائشة طالب 
 ناجحون

كل أبناء المهندس محمود هم 
 أحمد وعلً وعائشة.

إذن كل أبناء المهندس محمود 
 طالب ناجحون.

 مالحظات هامة:

األستقراء أقرب للفهم واالدراك ألنه ٌعتمد على الحواس ، أما االستنتاج -1

 العقل. فٌعتمد على

االستنتاج ٌكمل االستقراء ، فنتائج االستقراء تصلح لتكون مقدمات -2

 لالستنتاج. 
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 المغالطات المنطقٌة

 ما هً أفضل طرٌقة الكتشاف األخطاء والمغالطات فً االستدالل؟-س

 طرح األسئلة المناسبة على القضٌة المطروحة .

 أنواع المغالطات المنطقٌة:

 المثال التعرٌف اسم المغالطة

 
 

 المغالطة الشخصٌة

مهاجمة الشخص 
المتحدث بدال من 

النظر فً األدلة التً 
 ٌقدمها

الطبٌب ألحمد: علٌك أن 
تقلع عن التدخٌن ألنه 

 مضر.
أحمد: علٌك أن تقلع أنت 

 عنه قبل أن تنصحنً
 

المغالطة القائمة 
 على الشٌوع

محاولة تبرٌر فكرة ما 
بناء على ما هو شائع 

 بٌن الناس.

الشرطً: لماذا وقفت بمكان 
 ممنوع الوقوف؟

السائق: انظر الجمٌع ٌفعل 
 ذلك.

مغالطة التعمٌم 
 المتسرع

تعمٌم حكم رغم أن 
 العٌنة محدودة.

كل الذٌن قاموا بأعمال 
 ارهابٌة مسلمون.

 إذن المسلمون ارهابٌون.
 

مغالطة التناقض أو 
 عدم االتساق

فً قول أو  التناقض
نص أو فكرتٌن ال 

ٌمكن أن تكون 
صحٌحتٌن بالوقت 

 نفسه.

عبدهللا ألحمد: كتابة الرسائل 
 أثناء القٌادة خطر.

أحمد : لكنك تفعل ذلك 
 مرارا.

 
مغالطة العبارات 

 الغامضة.

اللغة لٌست دائما جمال 
وألفاظ واضحة ، 

فالكلمات ربما تحمل 
دالالت مختلفة وأكثر 

 من معنى .

كلمة )رسالة( قد تعنً 
رسالة برٌدٌة أو رسالة 

دكتوراه أو رسالة فً الحٌاة 
. 
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 مالحظات حول المغالطات :

 المغالطة الشخصٌة تركز على سلوك الشخص بدال من الحجج.-1

 المغالطة القائمة على الشٌوع تبرر الفعل بناء على الخطأ الشائع .-2

مغالطة التعمٌم المتسرع تقوم على اعتبار أن ما ٌنطبق على الجزء -3

 ٌنطبق على الكل .

مغالطة التناقض أو عدم االتساق تستند إلى التناقض بٌن ما ٌقوله -4

 الشخص وما ٌفعله .

مغالطة العبارات الغامضة تنشأ نتٌجة وجود أكثر من معنى للكلمة أو -5

 العبارة المستخدمة.
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 فلسفة األخالق
 

 هناك الكثٌر من المعانً التً تحملها كلمة األخالق :

األخالق صفة تطلق على سلوك الفرد المتفق مع العادات والتقالٌد -1

 االجتماعٌة .

 فً اللغة: األخالق مفردها )الخلق( وتعنً السجاٌا والشٌم.-2

أفعال األخالق هً التً تبحث فً األحكام القٌمٌة التً تنصب على -3

 اإلنسان من حٌث هً خٌر أو شر.

 

 تنقسم األخالق إلى قسمٌن :*

 قسم عملً ٌهتم بالسلوك     -1

 قسم نظري ٌبحث فً حقٌقة الخٌر والشر.-2 

 

*السؤال األساسً فً األخالق هو : هل األخالق نسبٌة )متغٌرة( أم مطلقة 

 )ثابتة(؟؟؟

 .لإلجابة على السؤال انقسم الفالسفة إلى اتجاهٌن 
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 فرق بٌن االتجاه النسبً فً األخالق واالتجاه المطلق؟-س

 االتجاه المطلق االتجاه النسبً

ترتبط األخالق باإلنسان ،وأخالق -1
اإلنسان تختلف باختالف الزمان 

 والمكان .
 
األخالق أحكام وجدانٌة تستند -2

للعاطفة ، وبالتالً هً تختلف من 
 فرد ألخر حسب حالته االنفعالٌة.

 
ترتبط األخالق بالمجتمع ، -3

وبالعادات والتقالٌد ، وبالتالً هً 
 متغٌرة من مجتمع آلخر.

األخالق مبادئ مطلقة ، ومن هنا -1
ٌستطٌع الفرد أن ٌقارن بٌن القٌم 

 األخالقٌة.
 
األخالق لٌست اجتماعٌة خاصة -2

فقط ، وإنما هً أخالق إنسانٌة 
 عامة.

 
القٌم األخالقٌة قد تتعدد بٌن -3

المجتمعات ، ولكن فً المجتمع 
نفسه ٌنظر لألخالق على أنها 

 الحقٌقة األخالقٌة المطلقة.
 
القٌم األخالقٌة فطرٌة وثابتة -4

 وصالحة لكل زمان ومكان.
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 مصادر اإللزام الخلقً
 علٌها القٌم األخالقٌة. ٌعد اإللزام الخلقً قاعدة أساسٌة ترتكز-

 ٌعد اإللزام الخلقً األداة التً تؤدي إلى تماسك المجتمع.-

 بدون اإللزام ستغٌب المسؤولٌة والعدالة.-

 

 تنقسم مصادر اإللزام الخلقً إلى:

 مصادر داخلٌة: الضمٌر والعقل.-1

 مصادر خارجٌة : الدٌن والمجتمع.-2

 

 المصادر الداخلٌة : 

 وجدان أو الحس األخالقً.ٌسمى ال  الضمٌر:-1

هو خاصٌة تمكن العقل البشري من اطالق أحكام  :*تعرٌف الضمٌر

 عفوٌة ومباشرة على القٌمة األخالقٌة ألعمال الفرد.معٌارٌة 

 *سمات وخصائص الضمٌر:

 ٌتعلق الضمٌر بأحوال الشخص فقد ٌكون نثرا أو شاكا .-1

 كل دراسة أخالقٌة. الضمٌر نوع من الشعور بالخٌر والشر الذي ٌسبق-2

 األسباب وراء الضمٌر قد تكون طبٌعٌة أو تربوٌة أو اجتماعٌة.-3

 الضمٌر ٌعرب إعرابا صادقا عن الخٌر والشر.-4

 

أكبر المدافعٌن عن فكرة أن الضمٌر هو مصدر  جان جاك روسو*ٌعتبر 

اإللزام الخلقً.)ما أشعر به أنه حسن فهو حسن،وما أشعر أنه سًءفهو 

 سًء(.
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 لعقل: ا-2

 *ٌعد )دٌكارت( الممثل البارز لهذا التصور فً كتابه )تأمالت مٌتافٌزٌقٌة(.

 أن :*ٌرى دٌكارت 

 العقل هو مصدر اإللزام الخلقً.-

األخالق جزء أصٌل من أجزاء الفلسفة )حسب تعرٌفه للفلسفة(ٌطبق علٌه -

 المنهج العقلً.

أن العقل هو أعدل األشٌاء قسمة بٌن الناس، واإلنسان ٌكون أخالقٌا  ٌرى-

 إن احترم القواعد العقلٌة فً أخالقه.

ترتبط األخالق عند دٌكارت بالمعرفة، حٌث أكد على أن معرفة الحق -

 تكفً لفعل الحق.

تأثر دٌكارت بالفٌلسوف الٌونانً )سقراط( الذي وضع قاعدة )اعرف -

 لة معرفة(.نفسك( وقال )الفضٌ

 

 اذكر القواعد العقلٌة التً وضعها دٌكارت فً كتابه المنهج؟-س

ٌجب استخدام العقل بأفضل وجه ممكن لٌعرف اإلنسان ما ٌجب القٌام -1

 به.

 ٌجب على اإلنسان أن ٌمتلك اإلرادة لتنفٌذ أوامر العقل.-2

 ٌجب أن ٌعتمد اإلنسان على العقل فً كل ما ٌرغب فٌه.-3
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 الخارجٌة لإللزام الخلقً المصادر

 الدٌن :-1

 ٌعتبر الدٌن مصدرا أساسٌا لإللزام الخلقً.-

 أحكام الدٌن مستمدة من األوامر والنواهً اإللهٌة.-

 قدرة الدٌن اإللزامٌة مستمدة من مبدأ الثواب والعقاب اإللهً.-

من أهم العلماء والفقهاء الذٌن اهتموا بالدٌن كمصدر إلزام )أبو الحسن -

 . كتابه)أدب الدنٌا والدٌن(.الماوردي(

 عدد العناصر التً ٌظهر من خاللها مبدأ اإللزام الخلقً فً الدٌن؟-س

 اإللزام الخلقً استجابة لنداء الوحً اإللهً.-1

 اإللزام الخلقً هو نداء الفطرة السلٌمة والنقٌة.-2

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

 ٌتضمن التكلٌف اإلقرار بمسؤولٌة اإلنسان.-4

 المجتمع:-2

 اذكر أهم العناصر التً تؤكد أن المجتمع مصدر من مصادر اإللزام الخلقً؟-س

اإلنسان كائن اجتماعً ، وله رغبات شخصٌة،مما ٌؤدي لتعارض بٌن -1

 أنانٌته ومطالب الحٌاة االجتماعٌة.

 بٌن مطالب الفرد وقٌم الجماعة.ٌقوم المجتمع بمحاولة التوفٌق -2

رغم اختالف القٌم األخالقٌة بٌن مجتمع وآخر، لكنها قٌم مشتركة داخل -3

 الجماعة نفسها.

 تتطلب األخالق االجتماعٌة قدرا من الطاعة واإللزام ألخالق الجماعة.-4

ٌعتبر )دوركهاٌم( أبرز ممثل لتٌار أن المجتمع هو مصدر اإللزام -5

 تحدث الضمٌر فأن المجتمع هو الذي ٌتحدث(.)عندما ٌالخلقً.
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