
  

     وزارة التربیة والتعلیم
  مكتب مستشار المواد الفلسفیة

  
  نموذج ورقة امتحانیھ لمادة الفلسفة والمنطق

  للثانویة العامة بمرحلتیھا
  الفلسفة-:أوال

  
  )إجباري (-:السؤال األول أجب عن األتي

 ٠ الیقین- الشك-:حدد المقصود بكل من   - أ 
  بین ذلك٠األخالقي للنقد " مسكویھ"ض مذھب تعر  -ب 

    دلل بمثال٠ساھم الفالسفة بفاعلیة في كشف وعالج مشكالت مجتمعاتھم  -ـج
    ھل تؤید؟ولماذا؟٠ التكلیفات اإللھیة دلیل حریة اإلرادة اإلنسانیة في رأي المعتزلة-د

-- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  

    التعلیلمما یلي مع   فقط عباراتثالث حدد الصواب والخطأ في - :السؤال الثاني
  ٠نسبیة متغیرة" بروتاجوراس"الحقیقة عند   - أ 
 ٠یستخدم األسلوب الفلسفي المنھج العلمي في تفسیر الظواھر  -ب 

  ٠حریة اإلرادة اإلنسانیة تتنافي مع مفھوم القضاء عند محمد عبده - جـ
  ٠أنصار الجبریة علي جبریتھ في رأي اعة معینة دلیًالنشأة اإلنسان في جم- د

------ --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ---  
  

   جزئیات فقط مما یلي ثالثة أجب عن-:السؤال الثالث
  ٠ مبحث الوجود ا یھتم بدراستھاذكر الموضوعات التي  - أ 
 وضح ٠یمثل العقل أحد مجاالت الشك عند دیكارت  -ب 

 ماذا؟  ھل تؤید؟ول٠ األنانیة مبدأ الحیاة اإلنسانیة عند أنصار المذھب النفعي-جـ 
   بمثال اشرح٠ وضع األشعري رأیا جدیدا لتفسیر حریة اإلرادة اإلنسانیة   - د

-- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  

   )بقیة األسئلة في الصفحة الثانیة(                
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   المنطق -: ثانیًا                                    
  

  )إجباري( أجب عن األتي -:السؤال الرابع     
  ٠میز بمثال بین نوعي القضیة الشرطیة  - أ 
   ٠ الحد الكلي –الحد الجزئي : د المقصود بكل من حد -ب 

   ھل تؤید؟ولماذا؟٠ االستقراء عند أرسطو ال قیمة لھ من الناحیة العلمیة- جـ  
وعلي فرض صدقھا ما حكم    ٠ھات قضیة ینفصل فیھا المحمول عن بعض أفراد الموضوع    -د

  ٠القضایا التي تقابلھا بالتناقض ، والدخول تحت التضاد
  -------------------------------------------------------------------------------------  
  

  ٠ التعلیل عبارات فقط مما یلي معفي ثالثةحدد الصواب والخطأ - :السؤال الخامس
  ٠ التعریف ضرورة منطقیة   - أ 
    ٠ تعبر القضیة الریاضیة عن اللزوم المنطقي -ب 

  ٠معالجة مادة الواقع الفعلي تھتم العلوم الصوریة ب-      جـ 
   ٠ترد قوانین الفكر األرسطیة إلي قانون واحد -        د

-------------------------------------------------------------------------------------  
  

   فقط مما یليثالثة جزئیات أجب عن - :السؤال السادس
  ؟ ولماذا ؟  ھل تؤید ٠اسم العلم لیس لھ مفھوم  - أ   

        ٠ الشروط الواجب مراعاتھا عند وضع المسلماتاذكر  -ب     
   كون قیاسا من الشكل األول ال تستغرق نتیجتھ أیًا من حدیھا مع بیان سبب صحتھ  -  جـ 

  ٠دلل بمثال٠ االستدالل من القواعد التي یتم علي أساسھا البرھنة علي صحة النظریاتة قاعد- د  
-------------------------------------------------------------------------------------  

  
  

  انتھت األسئلة                                         
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  جابة مادة الفلسفة والمنطق                              نموذج إ

   الثانویة العامة بمرحلتیھا شھادة إتمام                             
                                 

  
  ) يجبارإ (  -:إجابة السؤال األول

  "التردد بین النقیضین بال ترجیح ألحدھما علي األخر عند الشاك" ھو : تعریف الشك -أ  
  "  الشاكدما استوي طرفاه وھو الوقوف بین الشیئین ال یمیل القلب ألحدھما علي األخر عن"        أو ھو 

  اإلقرار بصحة موقف معین ، والتأكد من صواب األدلة المدعمة لھذا الموقف دون                  " ھو : تعریف الیقین -
                         "                                        غیره من المواقف األخرى

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  - :األخالقي" مسكویھ"نقد مذھب  -ب
   ٠ف جدید علي أرائھمبرأي أفالطون في أقسام النفس ورأي أرسطو في الفضائل دون أن یضی" مسكویھ"  تأثر -١
  اكتفي ببعض الجوانب االجتماعیة في اإلسالم وترك كثیر من الجوانب األخالقیة وكان یمكنھ أن یستخلص مذھبًا جدیدًا من    -٢

   ٠   القرآن الكریم
                                                    ٠جعل الفضائل محدودة وجامدة ، بینما تتسم الحیاة األخالقیة بالحیویة والنشاط-٣

                                                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
   ٠تھمساھم الفالسفة بفاعلیة في كشف وعالج مشكالت مجتمعا -ج
ما دامت الفلسفة توسع األفق العقلي للفرد فإنھ یمكن لھذا الفرد أن یكشف مشكالت مجتمعھ بصورة دقیقة ومن ثم یساھم في -

 ویسعي لتحلیلھا إلي أسبابھا البعیدة كي یتمكن من وضع ٠عالجھا ، والفیلسوف عادة یوجھ جھده الفلسفي لكشف المشكالت 
  ٠حلول جذریة لھا 

 :ؤالء الفالسفة مایلي ومن أمثلة ھ-
 وأن یعید الثقة في نالذي استطاع بعقلیتھ أن یتصدي للفساد الذي انتشر في المجتمع الیوناني علي ید السفسطائیی" سقراط " -

 ٠نفوس شباب أثینا 
شباب وحفزھم استطاع أن یعالج االنحرافات التي بدأت تنتشر في عصره ، ونشر الدعوة إلي اإلیمان بین ال"اإلمام الغزالي" -

 ٠علي التمسك بأصول الدین 
فیلسوف إنجلیزي ساھم بإیجابیة في تطویر انجلترا في القرن التاسع عشر اقتصادیًا وسیاسیًا من خالل " جون ستیوارت میل" -

   )فقطعلي الطالب أن یكتفي بذكر مثال ( ٠نظریاتھ الفلسفیة عن الحریة والمنفعة العامة التي انعكست آثارھا في المجتمع 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ٠ التكلیفات اإللھیة دلیل حریة اإلرادة اإلنسانیة في رأي المعتزلة -ـد
  :الطالب الذي یؤید رأي المعتزلة یجیب في ضوء مایلي -
رأي المعتزلة في أن التكلیفات اإللھیة دلیل حریة اإلرادة اإلنسانیة وذلك ألن تكلیف اهللا للعباد یقتضي بالضرورة أن  أؤید نعم-

 ٠یكون عند العباد القدرة والحریة الكافیة لتنفیذ ھذا التكلیف ، وإذا انعدمت ھذه القدرة ، وتلك الحریة فإن التكلیف حینئذ یسقط 
ًا ومجبرًا فلماذا جاءه التكلیف من اهللا ، ولماذا یتولي اهللا عقابھ رغم أنھ كان مسلوب الحریة غیر قادر أما إذا كان اإلنسان مسیر

 ٠علي تنفیذ التكلیف 
  ٠ رأي المعتزلة علیھ أن یقدم أدلة منطقیة مقبولة تؤكد رفضھ یرفضالطالب الذي-
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                                        
  )  جزئیات فقطعن ثالثیجیب الطالب  (-:إجابة السؤال الثاني 

 
  ) العبارة صواب( ٠نسبیة متغیرة" بروتاجوراس"قیقة عند الح-أ

 ألن اإلنسان عند بروتاجوراس مقیاس كل شيء ، فھو مقیاس األشیاء الموجودة موجودة ، – التعلیل -     
ویقصد باإلنسان ھنا الفرد ، وما دام األفراد مختلفین فیما بینھم ، إذا ٠واألشیاء غیر الموجودة غیر موجودة

 ة ومادام اإلدراك الحسي متغیر والمعرف٠ناك حقیقة ثابتة یرجع إلیھا الجمیع وتكون معیارًا للصدق لن تكون ھ
   ٠ أیضًا متغیرة وبالتالي الیكون ھناك حقیقة ثابتةة ستكون المعرفالحسیة قائمة علیھ إذن
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  ) العبارة خطأ( ٠یستخدم األسلوب الفلسفي المنھج العلمي في تفسیر الظواھر  - ب

 فالفیلسوف عندما یدرس أیة ٠ ألن األسلوب الفلسفي یستخدم المنھج التأملي العقلي التحلیلي-یل التعل-
ظاھرة فأنھ یسعي إلي ربطھا ببقیة الظواھر الطبیعیة األخرى مع محاولة تفسیرھا تفسیرًا منطقیًا ومقبوال 

 ودفعھم ذلك إلي البحث عن كما أن استخدام الفالسفة للتأمل العقلي جعل نظرتھم في التفسیر كلیة شاملة
  ٠كل ظواھر الوجودالعلل البعیدة التي تتحكم في 

- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---  
  

  )العبارة خطأ(٠حریة اإلرادة اإلنسانیة تتنافي مع مفھوم القضاء عند محمد عبده - جـ
 ألن محمد عبده یري أن حریة اإلرادة اإلنسانیة  ال تتنافي مع القضاء خاصة أن القضاء ال یعني الجبر - تعلیلال-

فاهللا تعالي یحیط علمًا بما سیقع من اإلنسان بإرادتھ ، كما " سبق العلم اإللھي" والقھر واإللزام وإنما معناه 
ي أعمالھ بوجھ ما وذلك ألن كل ما یدخل في علم اهللا أن العلم اإللھي ال یحول دون أن یكون اإلنسان حرًا ف

  ٠یتحقق بالضرورة مع التأكید علي أن اإلحاطة بما سیقع ال تكون مانعة من الفعل وال باعثة إلیھ 
  

- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---  
  
  ) العبارة صواب( ٠سان في جماعة معینة دلیل علي جبریتھ في رأي أنصار الجبریةنشأة اإلن-د
 ألن اإلنسان حین ینشأ داخل جماعة معینة یجد نفسھ مضطرًا ألن یخضع للقیود الموجودة داخل تلك - التعلیل-

ن إرادتھ قد تكون تلك  فمثًال یولد الفرد في أسرة معینة دو٠الجماعة ، وال یستطیع أن یغیر شیئًا جوھریًا فیھا 
 دون أن یشعر بھذه األسرة فقیرة أو غنیة وھو یكتسب عادات وتقالید تلك األسرة وتتحدد معالم شخصیتھ

  ٠الجبریة 
  

- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---  
  

   ) جزئیات فقطعن ثالثیب الطالب یج ( -:إجابة السؤال الثالث
   ٠الموضوعات التي یھتم مبحث الوجود بدراستھا  - أ

  ٠یدرس الوجود عامة في صورتھ الكلیة ویبحث في الخصائص العامة لھ -
  ٠یحاول كشف القوانین الكلیة التي تفسر حقیقة الوجود ككل -
أم منظمھ ؟ وما عالقتھا باهللا یحاول اكتشاف قوانین المادة والحركة في الوجود كلھ ، وھل ھي عشوائیة   -

 ؟أم ھو مزیج من المادة والروح ؟ صتعالي؟وھل ھذا الوجود في حقیقتھ مادي فقط ؟ أم روحي خال
   

- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---  
  
  ٠ دیكارت یمثل العقل أحد مجاالت الشك عند - ب

القول بأن : افترض دیكارت أن الیقین موجود في االستدالالت العقلیة التي ترتكز في یقینھا علي العقل      مثال  
  إلخ٠٠٠٠٠٠٠ ٨=٢-١٠ أو ٥=٣+٢

افترض وجود شیطان ماكر استطاع أن یضلل العق ل وص ور ال وھم حقیق ة ل ذلك ف أن تل ك الب دیھیات الت ي نق ول                
 وبناءًا علي ذلك فأن كل االستدالالت العقلی ة ق د   ٠كون خاطئة بسبب ھذا الشیطان الماكرعنھا أنھا حقیقة ، قد ت   

  ٠تكون خاطئة أیضا ومضللة
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  ٠األنانیة مبدأ الحیاة اإلنسانیة عند أنصار المذھب النفعي-جـ
  -: ما یليالطالب الذي یؤید یجیب في ضوء -
ة اإلنسانیة ألن اإلنسان بطبیعتھ یبحث عن سعادتھ أؤید المذھب النفعي في أن األنانیة مبدأ الحیانعم  -

ین ، ألن لضرر دون الحاجة إلي توجیھ األخرالخاصة ، ولذتھ الشخصیة ویتفادى ما یسبب لھ األلم وا
اإلنسان بطبیعتھ أناني نفعي، وكل السلوك الخیري المشاھد في المجتمع في حقیقتھ أنانیة متنكرة بسبب 

 ٠خالقي لإلنسان ھو أن یحقق المنفعة العامة من خالل منفعتھ الخاصةقیود المجتمع، وأقصي أمل أ
 -: ما یليالطالب الذي یرفض یجیب في ضوء -
 فكیف تؤسس األخالق علي األنانیة ؟ ٠في أن األنانیة مبدأ الحیاة اإلنسانیة   المذھب النفعيال أؤید -

عند النفعیون یبحث عن مصلحتھ وكیف یكون اإللزام الخلقي مصدره المصلحة الشخصیة للفرد؟ فالفرد 
    ٠الخاصة قبل النظر إلي مصلحة اآلخرین في المجتمع 

- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---  
  
ھ في الكسب والذي یبین أن  وضع األشعري رأیا جدیدا لتفسیر حریة اإلرادة اإلنسانیة وذلك من خالل فكرت-د

حیث یصبح الفعل مكتسبًا للعبد حسب  الحریة ین إرادة العبد وخلق اهللا للفعل تسبغ علي اإلنسان صفةالتالزم ب
 فاهللا تعالي الخالق الوحید في الوجود لكنھ ال یخلق للعبد الفعل إال إذا رغب ٠إرادتھ ونیتھ دون أن یكون خالقھ

 الفرد ھي التي تكسبھ صفة الحریة في االختیار والتي بناءًا علیھا یخلق اهللا لھ العبد ذلك من ھنا فأن رغبة
  ٠الفعل ومن ثم یتحمل الفرد مسئولیة أفعالھ

ف أن اهللا تع الي یخل ق لھ ذا العب د األفع ال الت ي        ٠ إذا انتوي العبد عمل فعل ش ریر مث ل القت ل أو ال سرقة       - مثال -
ا انتوي فعل خیر مثل تقدیم المساعدة أو اإلحسان إلي شخص أخر فأن یمكنھ بواسطتھا القتل والسرقة ، أما إذ

   ٠اهللا یخلق لھ أفعال تتفق مع رغبتھ
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               ق                        المنط-:ثانیا إجابة 

   )جباريإ( جابة السؤال الرابعإ
  ٠القضیة الشرطیةمیز بمثال بین نوعي  -أ

  القضیة الشرطیة المنفصلة  القضیة الشرطیة المتصلة
   ھي قضیة مركبة تتكون من قضیتین حملیتین-
القضیة "  إذا زاد اإلنتاج تحقق الرخاء- مثال-

  "تحقق الرخاء" والثانیة" األولي زاد اإلنتاج
 تسمي القضیة شرطیة متصلة ألن تحقیق المعني -

إلي تحقیق المعني في في القضیة األولي یؤدي 
    ٠القضیة الثانیة

 ھي أیضا قضیة مركبة تتكون من قضیتین -
  "أو٠٠إما"حملیتین تربطھما أداة اشرط 

إما أن یجد المرء أو یفشل في تحقیق "- مثال-
  "  أھدافھ

 تسمي شرطیة منفصلة ألن  تحقیق القضیة -
األولي ال یعني بالضرورة عدم تحقیق الثانیة            

  
                                                                                             

 -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- - ----  
مسمي واحد بالذات ، وال یمكن أن یطلق ھو الحد الذي یطلق علي فرد أو شيء أو  : المقصود الحد الجزئي -ب

   ) درجة(٠علي غیره 
ھو الحد الذي یطلق علي أكثر من فرد أو شيء ، الشتراكھم في صفات معینة ویطلق : المقصود بالحد الكلي -   

   ٠علي كل فرد من أفراده علي حده 
                                                                         

 -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- - ----  
  ٠االستقراء عند أرسطو ال قیمة لھ من الناحیة العلمیة -د
  -: الطالب الذي یؤید یجیب في ضوء ما یلي -
   ٠علمیة وذلك ألنھ   أؤید أن االستقراء عند أرسطو ال قیمة لھ من الناحیة ال نعم-
  ٠ استقراء عقیم تأتي فیھ النتیجة مساویة للمقدمات -
  ٠ ال یؤدي إلي معرفة جدیدة أكثر مما كان معروفا في المقدمات-
 فكیف یمكن ألحد إحصاء جمیع جزئیات المعادن ما مضي منھا  وما ھو     ٠ یستحیل إحصاء جمیع الجزئیات -

  ٠ وبالتالي فأنھ الیصح أن یكون منھجًا علمیًا ٠ المستقبل موجود في الحاضر وما سوف یكون في
  )  علیھ أن یدلل علي رأیھ بأدلة عقلیة مقبولة ومقنعةالطالب الذي یرفض (-

- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---  
    

  ) بعض قائدي السیارات ال یلتزمون بقواعد المرور  ( المطلوبةالقضیة  -ھـ 
   صادقة  الحكم المفترض)س . جـ (           

  
  )كاذبة ) ( م . ك) ( كل قائدي السیارات یلتزمون بقواعد المرور ( القضیة المتقابلة معھا بالتناقض  -
  )الحكم  مجھولة(  )م . جـ ) (  بقواعد المرور بعض قائدي السیارات یلتزمون( القضیة المتقابلة معھا بالدخول تحت التضاد -
  

  )م . ك) ( كل قائدي السیارات یلتزمون بقواعد المرور (       
  )كاذبة                         ( 

  
                              )القضیة األصلیة  (                                                                                                                                                                                          

  )   بعض قائدي السیارات ال یلتزمون بقواعد المرور (  ) س . جـ (                                                           )                    م . جـ (  )بعض قائدي السیارات یلتزمون بقواعد المرور  (     
  ) قة صاد(                                                                           )                                                                             مجھولة الحكم (                     
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   )زئیات فقط جعن ثالثیجیب الطالب   (-  :خامسالسؤال الإجابة 
  

  )العبارة صواب(٠التعریف ضرورة منطقیة -أ
 ألن تحدید صفات األشیاء ومعاني األلفاظ ووضوحھا من العوامل التي تسھم في تجنب الوقوع في -التعلیل -

 اللبس عن ةومن فؤائد التعریف إزال"القول الشارح" الخطأ أثناء التفكیر لذلك وصف العرب التعریف بأنھ 
 الخلط بینھا ، حیث أن الخلط بین المعاني یوقع األفراد والدول والجماعات في كثیرًا من المعاني وعدم

    ٠المشكالت
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  ) صوابالعبارة ( ٠ تعبر القضیة الریاضیة عن اللزوم المنطقي -  -ب
بأن المكان سطح مستو ، فأنھ یلزم ع ن ھ ذا لزوم ًا    " إقلیدس"ألنھ عندما نسلم علي سبیل المثال مع      - التعلیل -

 ، ونح  ن ھن  ا ب  صرف النظ  ر عم  ا إذا ك  ان ال  سطح م  ستویًا ف  ي   ١٨٠منطقی  ًا أن مجم  وع زوای  ا المثل  ث ت  ساوي  
            ٠یة الریاضیة تعبر عن اللزوم المنطقي الواقع أم ال فاالستدالل الریاضي استدالل صوري، لذا فان القض

                                                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  ٠ )العبارة خطأ( ٠ الصوریة بمعالجة مادة الواقع الفعليتھتم العلوم - جـ

 ألن العل  وم ال  صوریة مث  ل الریاض  یات والمنط  ق ھ  ي تل  ك العل  وم الت  ي نب  دأ فیھ  ا م  ن مق  دمات ن  سلم     - التعلی  ل-
 ویتوق  ف ص  دق ھ  ذه النت  ائج عل  ي ص  حة   ٠ب  صحتھا ت  سلیمًا لن  صل منھ  ا إل  ي نت  ائج الزم  ة ع  ن تل  ك المق  دمات   

 لذلك یسمي الم نھج الم ستخدم ھن ا ب المنھج     ٠مات ، ولیس علي تطابقھا مع الواقع الفعلي     استنباطھا من المقد  
   ٠االستنباطي 

- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---  
  
  )وابالعبارة ص( ٠  ترد قوانین الفكر األرسطیة إلي قانون واحد -د

 ألن فقانون عدم التناقض في حقیقتھ صورة سالبة لقانون الھویة ، وقانون الوسط الممتنع ھو -  التعلیل-     
في حقیقتھ صورة شرطیة لقانون عدم التناقض ، وھكذا یمكن رد كل من ھذین القانونین إلي قانون واحد ھو 

                                        ٠قانون الھویة 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
      - :سادسالسؤال ال

   ٠اسم العلم لیس لھ مفھوم -أ
  -: الطالب الذي یؤید یجیب في ضوء ما یلي -
واحد ھو المسمي الذي یطلق علیھ ، لذا اسم العلم لیس لھ مفھوم وذلك أن اسم العلم لھ ما صدق   أؤید أن نعم-

فأن اسم العلم لیس لھ مفھوم ، وذلك ألنھ عندما یولد المولود ویطلق علیھ اسم كریم أو جمیلة مثال فأن ھذا ال 
 إذن فاسم العلم ال یفھم منھ عند ٠یعني أن صفات الكرم أو الجمال تتوافر أو ستتوافر بالضرورة في المولود

      ٠ یثیر في الذھن معان معینةذكره صفات معینة وال
  -: الطالب الذي یرفض یجیب في ضوء ما یلي - 
  لھ مفھوم وذلك ألنھ عندما یذكر اسم العلم فأنھ یثیر في الذھن بعض الصفات     مأؤید حیث أن اسم العل  ال-

                            ٠لممثًال فإنھ یفھم من ھذا االسم إنھ یدل علي رجل مس "محمد"    والمعاني ، فعندما أقول 
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        -: الشروط الواجب مراعاتھا عند وضع المسلمات-ب
  یجب أن تك ون م سلمات الن سق غی ر متناق ضة فیم ا بینھ ا ب ل الب د أن تك ون مت سقة فیم ا بینھ ا حت ى ال                 -:أوًال  

  .یؤدي ذلك إلي الوصول إلي نظریات متناقضة 
 كافی ة لك ي نب رھن بواس طتھا عل ي        یج ب أن تك ون مجموع ة م سلمات الن سق مكتمل ة بمعن ي أن تك ون          -:ثانیًا  

جمیع نظریات النسق، ألنھ لو أتضح أن المجموع الكلي للنظریات أو المبرھنات أوس ع م ن ھ ذه الم سلمات لم ا           
  .كانت ھذه المسلمات مكتملة 

  یجب أن تكون مجموعة المسلمات مستقلة الواحدة منھا عن االخ ري ومعن ي ذل ك أال تك ون أی ة م سلمة            -:ثالثًا
ألن تشتق من مجموعة المسلمات األخرى ألنھ ا س تكون ف ي ھ ذه الحال ة نظری ة مبرھن ة ویك ون وجودھ ا            قابلة  

   .بین مجموعة المصادرات أو المسلمات حشوا زائدًا ال قیمة لھ
  

  ٠ كون قیاساً  من الشكل األول ال تستغرق نتیجتھ أیًا من حدیھا مع بیان السبب-جـ
رون ناجحون                  مقدمة كبرى                                                                                                                           م                  كل الحاض٠ك 
                              مقدمة صغرى                                        ن      بعض الطالب حاضرو               م ٠ج 
   م                 بعض الطالب ناجحون                          نتیجة٠ج 

  -:  أسباب صحة القیاس-       
 ٠المقدمة الكبرى كلیة -١
 ٠المقدمة الصغرى موجبة   -٢

 --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --  
  
  ٠  االستدالل من أھم القواعد التي یتم علي أساسھا البرھنة علي صحة النظریاتةتعتبر قاعد- د
 تسمي قاعدة االستدالل أو إثبات المقدم ، وتعني أنھ إذا ما أثبتنا صدق المقدم في القضیة الشرطیة المتصلة ، -

  ٠مبرھنةأثبتنا صدق التالي الذي یمكن أخذه كنظریة 
إذا تساوي مثلثان في زاویتین وضلع مشترك بینھما ، كان المثلثان متطابقین ، فإذا أثبتنا أن مثلثین :  مثال -

یتساویان في زاویتین ویشتركان في ضلع ، استطعنا أن نقرر تطابق المثلثین یمكن أن یكون ھذا التطابق 
  "نظریة مبرھنة

إذا تساوي مثلثان في زاویتین وضلع مشترك : " نطقیة التالیةویمكن أن تصاغ ھذه القاعدة بالصورة الم
   "بینھما كان المثلثان متطابقین

  
  انتھى                                                   
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