
  

  وزارة التربية والتعليم          
  مكتب مستشار الفلسفة      

   ةدة لماورقة إمتحانينموذج                                         
  م2010الفلسفة والمنطق للثانوية العامة بمرحلتيھا                            

  الفلسفة:أو+
  

  )إجباري( -:السؤال ا0ول أجب عن ا0تي
 0اليقين -الشك -:المقصود بكل من حدد   - أ 
 بين ذلك 0ا0خFقي للنقد " مسكويه"ض مذھب تعر  - ب 

   دلل 0 المجتمع ساھم الفFسفة في كشف وعFج مشكFت  -جـ
 وضح بمثال          0خالف سارتر الفلسفة التقليدية في تحديد مفھوم الماھية -د

    ھل تؤيد؟ولماذا؟0ي رأي المعتزلةالتكليفات اRلھية دليل حرية اRرادة اRنسانية ف -ھـ
 ------------------------------------------------  

  
    التعليلمما يلي مع  فقط عبارات ثFثحدد الصواب والخطأ في  -: السؤال الثاني

  0نسبية متغيرة" بروتاجوراس"الحقيقة عند   - أ 
 ".محمد عبده " في رأي مطلقة حرية اRنسان     - ب 
 0لفلسفي المنھج العلمي في تفسير الظواھريستخدم ا0سلوب ا  - ج 
  0أنصار الجبريةاعة معينة دليل علي جبريته في رأي نشأة اRنسان في جم- د - جـ 

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

  جزئيات فقط مما يلي ثFثة أجب عن - :السؤال الثالث
  0 ھا مبحث الوجودتسادريھتم  ب اذكر الموضوعات التي  - أ 
 برھن بمثال  0يمثل العقل أحد مجا+ت الشك عند ديكارت   - ب 

 ھل تؤيد؟ولماذا؟  0ا0نانية مبدأ الحياة اRنسانية عند أنصار المذھب النفعي - جـ 
  اشرح0 وضع ا0شعري رأيا جديدا لتفسير حرية اRرادة اRنسانية   -  د

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  المنطق  - :ثانياً                                     

  
  )إجباري( أجب عن ا�تي -:السؤال الرابع     
  0ميز بمثال بين نوعي القضية الشرطية  - أ 
   0الحد الكلي  –الحد الجزئي : حدد المقصود بكل من   - ب 
   0اذكر أھمية دراسة علم المنطق - جـ     

  ھل تؤيد؟ولماذا؟ 0اBستقراء عند أرسطو B قيمة له من الناحية العلمية - د 
  ) بعض قائدي السيارات B يلتزمون بقواعد المرور ( لقضية بصدق اإذا سلمت - ھـ

  0بالتناقض والدخول تحت التضاد التي تقابلھا  ما القضايا
   -------------------------------------------------------------------------------------  
  

  0التعليل يلي مععبارات فقط مما  في ثRثةحدد الصواب والخطأ -: السؤال الخامس
  0التعريف ضرورة منطقية    - أ 
    0تعبر القضية الرياضية عن اللزوم المنطقي   - ب 
  0تھتم العلوم الصورية بمعالجة مادة الواقع الفعلي -جـ       

   0علي مطابقتھا للواقع الخارجي ةيتوقف صدق القضية التحليلي  -  د
 -------------------------------------------------------------------------------------  

  
  فقط مما يلي ثRثة جزئياتأجب عن  - : السؤال السادس

  ھل تؤيد ؟ ولماذا ؟  0اسم العلم ليس له مفھوم  - أ
  0اذكر الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في العلوم ا\نسانية    -جـ
   بيان سبب صحته كون قياسا من الشكل ا�ول B تستغرق نتيجته أياً من حديھا مع  - ب
  0دلل بمثال0النظرياتاBستدBل من القواعد التي يتم علي أساسھا البرھنة علي صحة  ةقاعد - د

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  إجابة الفلسفة - :أو�
  

  )  يجبارإ(   -:إجابة السؤال ا�ول
  "الشاك دالتردد بين النقيضين ب, ترجيح �حدھما علي ا�خر عن" ھو:  تعريف الشك  - أ

  " الشاك دما استوي طرفاه وھو الوقوف بين الشيئين � يميل القلب �حدھما علي ا�خر عن" أو ھو        
  ار بصحة موقف معين ، والتأكد من صواب ا�دلة المدعمة لھذا الموقف دون                  ا=قر" ھو:  تعريف اليقين -

  "                                                       غيره من المواقف ا�خرى        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------  

  -: ا�خ,قي" مسكويه"نقد مذھب  -ب
   0برأي أف,طون في أقسام النفس ورأي أرسطو في الفضائل دون أن يضيف جديد علي أرائھم" مسكويه" تأثر  -1
     من  اً يستخلص مذھباً جديداكتفي ببعض الجوانب ا�جتماعية في ا=س,م وترك كثير من الجوانب ا�خ,قية وكان يمكنه أن -2

   0القرآن الكريم   
                                                    0جعل الفضائل محدودة وجامدة ، بينما تتسم الحياة ا�خ,قية بالحيوية والنشاط-3

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

  0خالف سارتر الفلسفة التقليدية في تحديد مفھوم الماھية -جـ 
  0، ماھية ا=نسان أسبق من وجوده ةفي الفلسفة التقليدي -
  0هأما في وجودية سارتر وجود ا=نسان أسبق من ماھيت -
ھي الصفات ا�ساسية الخاصة التي تميز شخصية كل فرد علي حده ، والتي يختارھا بإرادته : والماھية التي يقصدھا سارتر -

وھكذا يصنع ا=نسان ماھيته بنفسه دون أن  0إلخ 000مثل أن يكون شجاعاً أو جباناً ، موظفاً أو تاجراً ، لصاً أو شريفاً  0الحره
   0عليه ظروف تأثيراً يكون �ية 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------  
   0ساھم الف,سفة بفاعلية في كشف وع,ج مشك,ت مجتمعاتھم -د
مشك,ت مجتمعه بصورة دقيقة ومن ثم يساھم في ما دامت الفلسفة توسع ا�فق العقلي للفرد فإنه يمكن لھذا الفرد أن يكشف -

ويسعي لتحليلھا إلي أسبابھا البعيدة كي يتمكن من وضع  0ع,جھا ، والفيلسوف عادة يوجه جھده الفلسفي لكشف المشك,ت 
  0حلول جذرية لھا 

 :ومن أمثلة ھؤ�ء الف,سفة مايلي -
وأن يعيد الثقة إلي  نيالسفسطائيتشر في المجتمع اليوناني علي يد الذي استطاع بعقليته أن يتصدي للفساد الذي ان" سقراط " -

 0نفوس شباب أثينا 
استطاع أن يعالج ا�نحرافات التي بدأت تنتشر في عصره ، ونشر الدعوة إلي ا=يمان بين الشباب وحفزھم "ا=مام الغزالي" -

 0علي التمسك بأصول الدين 
م بإيجابية في تطوير انجلترا في القرن التاسع عشر اقتصادياً وسياسياً من خ,ل فيلسوف إنجليزي ساھ" جون ستيوارت ميل" -

    0نظرياته الفلسفية عن الحرية والمنفعة العامة التي انعكست آثارھا في المجتمع 
  )يكتفي بعرض أي مثال مما سبق(                             

---------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------  
  0 التكليفات ا=لھية دليل حرية ا=رادة ا=نسانية في رأي المعتزلة -ھــ

  :الطالب الذي يؤيد رأي المعتزلة يجيب في ضوء مايلي -
ادة ا=نسانية وذلك �ن تكليف هللا للعباد يقتضي بالضرورة أن أؤيد رأي المعتزلة في أن التكليفات ا=لھية دليل حرية ا=ر نعم-

 0يكون عند العباد القدرة والحرية الكافية لتنفيذ ھذا التكليف ، وإذا انعدمت ھذه القدرة ، وتلك الحرية فإن التكليف حينئذ يسقط 
لي هللا عقابه رغم أنه كان مسلوب الحرية غير قادر أما إذا كان ا=نسان مسيراً ومجبراً فلماذا جاءه التكليف من هللا ، ولماذا يتو

 0علي تنفيذ التكليف 
  0رأي المعتزلة عليه أن يقدم أدلة منطقية مقبولة تؤكد رفضه يرفض الطالب الذي-

  
                                      

  
  
  
  
  

                                                                                                       



  

  )جزئيات فقط عن ث,ثيجيب الطالب ( -:إجابة السؤال الثاني 
  ) العبارة صواب( 0نسبية متغيرة" بروتاجوراس"الحقيقة عند -أ

�ن ا=نسان عند بروتاجوراس مقياس كل شيء ، فھو مقياس ا�شياء الموجودة موجودة ،  –التعليل  -    
ويقصد با=نسان ھنا الفرد ، وما دام ا�فراد مختلفين فيما بينھم ، إذا 0جودة غير موجودةوا�شياء غير المو

 ةومادام ا=دراك الحسي متغير والمعرف 0لن تكون ھناك حقيقة ثابتة يرجع إليھا الجميع وتكون معياراً للصدق 
   0قيقة ثابتةأيضاً متغيرة وبالتالي �يكون ھناك ح ةالحسية قائمة عليه إذا ستكون المعرف

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

  
 )  العبارة خطأ( 0يستخدم ا�سلوب الفلسفي المنھج العلمي في تفسير الظواھر  - ب

فالفيلسوف عندما يدرس أية  0لي�ن ا�سلوب الفلسفي يستخدم المنھج التأملي العقلي التحلي -التعليل -
ظاھرة فأنه يسعي إلي ربطھا ببقية الظواھر الطبيعية ا�خرى مع محاولة تفسيرھا تفسيراً منطقياً ومقبو� 

كما أن استخدام الف,سفة للتأمل العقلي جعل نظرتھم في التفسير كلية شاملة ودفعھم ذلك إلي البحث عن 
  0ھر الوجودكل ظواالعلل البعيدة التي تتحكم في 

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

  
  )العبارة خطأ( ".محمد عبده " في رأي  طلقةحرية ا=نسان م  -جـ
ادة العقل أيضاً ، وإنما ھي محدودة ومتناھية وذلك بشھ" محمد عبده"حرية ا=نسان ليست مطلقة في رأي  

�ن ھناك قوي أخري تحيط بنا وتحد من حريتنا وتعوق تنفيذ إرادتنا في كثير من ا�حيان، ومما يدعم ھذا ا�مر 
  .الحرية يتحقق فقط في الذات ا=لھية ال,محدودة دون ا=نسان المحدود والمتناھي" � تناھي " الطبيعي أن 

-------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
  
  ) العبارة صواب( 0نشأة ا=نسان في جماعة معينة دليل علي جبريته في رأي أنصار الجبرية-د
�ن ا=نسان حين ينشأ داخل جماعة معينة يجد نفسه مضطراً �ن يخضع للقيود الموجودة داخل تلك  -التعليل -

فمث,ً يولد الفرد في أسرة معينة دون إرادته قد تكون تلك  0 يستطيع أن يغير شيئاً جوھرياً فيھا الجماعة ، و�
دون أن يشعر بھذه  ا�سرة فقيرة أو غنية وھو يكتسب عادات وتقاليد تلك ا�سرة وتتحدد معالم شخصيته

  0الجبرية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  

  
   )جزئيات فقط عن ث,ثيجيب الطالب (  -:إجابة السؤال الثالث

   0الموضوعات التي يھتم مبحث الوجود بدراستھا  - أ
  0يدرس الوجود عامة في صورته الكلية ويبحث في الخصائص العامة له -
  0يحاول كشف القوانين الكلية التي تفسر حقيقة الوجود ككل -
قتھا با| يحاول اكتشاف قوانين المادة والحركة في الوجود كله ، وھل ھي عشوائية أم منظمه ؟ وما ع, -

 ؟أم ھو مزيج من المادة والروح ؟ صتعالي؟وھل ھذا الوجود في حقيقته مادي فقط ؟ أم روحي خال
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  0يمثل العقل أحد مجا�ت الشك عند ديكارت  - ب 

القول بأن : ارت أن اليقين موجود في ا�ستد��ت العقلية التي ترتكز في يقينھا علي العقل      مثالافترض ديك
  إلخ0000000 8=2-10أو  5=2+3

افترض وجود شيطان ماكر استطاع أن يضلل العقل وصور الوھم حقيق�ة ل�ذلك ف�أن تل�ك الب�ديھيات الت�ي نق�ول 
وبناءاً علي ذلك فأن كل ا�ستد��ت العقلية قد  0الشيطان الماكرعنھا أنھا حقيقة ، قد تكون خاطئة بسبب ھذا 

  ) يمكن للطالب ذكر أي مثال أخر( 0تكون خاطئة أيضا ومضللة
  ---------------------------------------------------------------------------------------  

  
  0ب النفعيا�نانية مبدأ الحياة ا=نسانية عند أنصار المذھ-جـ
  -:ما يلي الطالب الذي يؤيد يجيب في ضوء -
أؤيد المذھب النفعي في أن ا�نانية مبدأ الحياة ا=نسانية �ن ا=نسان بطبيعته يبحث عن سعادته نعم  -

الخاصة ، ولذته الشخصية ويتفادى ما يسبب له ا�لم والضرر دون الحاجة إلي توجيه ا�خريين ، �ن 
نفعي، وكل السلوك الخيري المشاھد في المجتمع في حقيقته أنانية متنكرة بسبب  ا=نسان بطبيعته أناني

 0قيود المجتمع، وأقصي أمل أخ,قي ل�نسان ھو أن يحقق المنفعة العامة من خ,ل منفعته الخاصة
 -:ما يلي الطالب الذي يرفض يجيب في ضوء -
فكيف تؤسس ا�خ,ق علي ا�نانية ؟  0ة في أن ا�نانية مبدأ الحياة ا=نساني المذھب النفعي � أؤيد -

وكيف يكون ا=لزام الخلقي مصدره المصلحة الشخصية للفرد؟ فالفرد عند النفعيون يبحث عن مصلحته 
    0الخاصة قبل النظر إلي مصلحة ا�خرين في المجتمع 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
وضع ا�شعري رأيا جديدا لتفسير حرية ا=رادة ا=نسانية وذلك من خ,ل فكرته في الكسب والذي يبين أن  -د

حيث يصبح الفعل مكتسباً للعبد حسب  الحرية ين إرادة العبد وخلق هللا للفعل تسبغ علي ا=نسان صفةالت,زم ب
فا| تعالي الخالق الوحيد في الوجود لكنه � يخلق للعبد الفعل إ� إذا رغب  0إرادته ونيته دون أن يكون خالقه

العبد ذلك من ھنا فأن رغبة الفرد ھي التي تكسبه صفة الحرية في ا�ختيار والتي بناءاً عليھا يخلق هللا له 
  0الفعل ومن ثم يتحمل الفرد مسئولية أفعاله

ف�أن هللا تع�الي يخل�ق لھ�ذا العب�د ا�فع�ال الت�ي 0القت�ل أو الس�رقة إذا انتوي العبد عمل فعل شرير مثل  -مثال -
يمكنه بواسطتھا القتل والسرقة ، أما إذا انتوي فعل خير مثل تقديم المساعدة أو ا=حسان إلي شخص أخر فأن 

  0هللا يخلق له أفعال تتفق مع رغبته
  
  
  
  
  
  
  



  

  
                              ق        المنط -:ثانيا إجابة                         

  ) جباريإ( جابة السؤال الرابعإ
  0ميز بمثال بين نوعي القضية الشرطية -أ

  القضية الشرطية المنفصلة  القضية الشرطية المتصلة
  ھي قضية مركبة تتكون من قضيتين حمليتين -
القضية " إذا زاد ا8نتاج تحقق الرخاء -مثال -

  "تحقق الرخاء" ةوالثاني" ا<ولي زاد ا8نتاج
تسمي القضية شرطية متصلة <ن تحقيق المعني  -

في القضية ا<ولي يؤدي إلي تحقيق المعني في 
    0القضية الثانية

ھي أيضا قضية مركبة تتكون من قضيتين  -
  "أو00إما"حمليتين تربطھما أداة اشرط 

إما أن يجد المرء أو يفشل في تحقيق "-مثال -
  "  أھدافه

منفصلة <ن  تحقيق القضية  تسمي شرطية -
ا<ولي J يعني بالضرورة عدم تحقيق الثانية            

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

ھو الحد الذي يطلق علي فرد أو شيء أو مسمي واحد بالذات ، وJ يمكن أن يطلق :  المقصود الحد الجزئي -ب
  0علي غيره 

ھو الحد الذي يطلق علي أكثر من فرد أو شيء ، Jشتراكھم في صفات معينة ويطلق : المقصود بالحد الكلي -  
   0علي كل فرد من أفراده علي حده 

    ------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ----                                      
 :أھمية دراسة علم المنطق -جـ     

  .يساعد في فھم مبادئ و أسس اJستدJل المنطقي ومناھجه   .1
  .الكافية  يساعد علي التمييز بين ا<دلة السليمة و غير السليمة و الكافية و غير .2
  .يساعد علي تنمية اJتجاه النقدي لدي دارسيه  .3
  .يساعد علي اختيار ا<لفاظ بدقة  .4
  .يساعد علي التحرر من تأثير العاطفة و اJستھواء و الدعايات و ا8شاعات  .5
  .يساعد في تنمية الروح العلمية للفرد  .6

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

  0اJستقراء عند أرسطو J قيمة له من الناحية العلمية -د
  -:الطالب الذي يؤيد يجيب في ضوء ما يلي  -
   0أؤيد أن اJستقراء عند أرسطو J قيمة له من الناحية العلمية وذلك <نه   نعم -
  0مقدمات استقراء عقيم تأتي فيه النتيجة مساوية لل -
  J0 يؤدي إلي معرفة جديدة أكثر مما كان معروفا في المقدمات -
فكيف يمكن <حد إحصاء جميع جزئيات المعادن ما مضي منھا  وما ھو      0يستحيل إحصاء جميع الجزئيات  -

  0وبالتالي فأنه Jيصح أن يكون منھجاً علمياً  0موجود في الحاضر وما سوف يكون في المستقبل 
  )       رأيه بأدلة عقلية مقبولة ومقنعةعليه أن يدلل علي  طالب الذي يرفضال( -

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

  صادقة  )س . جـ ) ( بعض قائدي السيارات J يلتزمون بقواعد المرور ( القضية ا<صلية  -ھـ 
  
  )كاذبة ) ( م . ك) ( كل قائدي السيارات يلتزمون بقواعد المرور ( القضية المتقابلة معھا بالتناقض  -
  )الحكم  مجھولة(  )م . جـ ) ( بعض قائدي السيارات يلتزمون بقواعد المرور ( القضية المتقابلة معھا بالدخول تحت التضاد -
  
  )م . ك) ( المرور  كل قائدي السيارات يلتزمون بقواعد( 

  تناقض                                                                                   )كاذبة (                         
  

                              )القضية ا<صلية (                                                                                                                                                                                        
  )   ئدي السيارات J يلتزمون بقواعد المرور بعض قا( )  س . جـ (                       دخول تحت التضاد      )                    م . جـ (  )بعض قائدي السيارات يلتزمون بقواعد المرور (  

                                                            )دقة صا(                                  )                                                                             مجھولة الحكم (                   



  

   
   )جزئيات فقط عن ثpثيجيب الطالب (  -: خامسالسؤال الإجابة 

  )العبارة صواب(0التعريف ضرورة منطقية -أ
<ن تحديد صفات ا<شياء ومعاني ا<لفاظ ووضوحھا من العوامل التي تسھم في تجنب الوقوع في  - التعليل -

اللبس عن  ةومن فؤائد التعريف إزال"القول الشارح" الخطأ أثناء التفكير لذلك وصف العرب التعريف بأنه 
المعاني وعدم الخلط بينھا ، حيث أن الخلط بين المعاني يوقع ا<فراد والدول والجماعات في كثيراً من 

    0المشكpت
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  ) العبارة صواب( 0 القضية الرياضية عن اللزوم المنطقي تعبر -  -ب
بأن المكان سطح مستو ، فأنه يلزم عن ھذا لزوماً " إقليدس"<نه عندما نسلم علي سبيل المثال مع -التعليل -

، ونحن ھنا بصرف النظر عما إذا كان السطح مستوياً في الواقع  180منطقياً أن مجموع زوايا المثلث تساوي 
J ل صوري، لذا فان القضية الرياضية تعبر عن اللزوم المنطقي  أمJل الرياضي استدJستدJ0فا            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  0 ) ارة خطأالعب( 0تھتم العلوم الصورية بمعالجة مادة الواقع الفعلي -جـ 
<ن العلvvوم الصvورية مثvvل الرياضvvيات والمنطvق ھvvي تلvك العلvvوم التvvي نبvدأ فيھvvا مvن مقvvدمات نسvvلم  -التعليvل -

ويتوقvvف صvvدق ھvvذه النتvvائج علvvي صvvحة  0بصvvحتھا تسvvليماً لنصvvل منھvvا إلvvي نتvvائج Jزمvvة عvvن تلvvك المقvvدمات
لذلك يسمي المنھج المستخدم ھنvا بvالمنھج  0استنباطھا من المقدمات ، وليس علي تطابقھا مع الواقع الفعلي 

   0اJستنباطي 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  ) العبارة خطأ( 0علي مطابقتھا للواقع الخارجي ةيتوقف صدق القضية التحليلي -د
ة التحليليvvة يتوقvvف علvvي اJتسvvاق بvvين الموضvvوع والمحمvvول ، وھvvذا يعنvvي عvvدم <ن صvvدق القضvvي -التعليvvل -

ذلك <ن القضية التحليلية J تأتي بجديد من الواقع الخارجي ، وبالتالي لسنا بحاجة إلي  0التناقض بين طرفيھا 
   0الرجوع إلي الواقع للحكم عليھا بالصدق أو الكذب 

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



  

  
   -: سادسالسؤال ال

   0اسم العلم ليس له مفھوم -أ
  -:الطالب الذي يؤيد يجيب في ضوء ما يلي  -
ذي يطلق عليه ، لذا اسم العلم ليس له مفھوم وذلك أن اسم العلم له ما صدق واحد ھو المسمي ال أؤيد أن نعم -

 J فأن ھذا pفأن اسم العلم ليس له مفھوم ، وذلك <نه عندما يولد المولود ويطلق عليه اسم كريم أو جميلة مث
إذن فاسم العلم J يفھم منه عند  0يعني أن صفات الكرم أو الجمال تتوافر أو ستتوافر بالضرورة في المولود

      0عان معينةذكره صفات معينة وJ يثير في الذھن م
  -:الطالب الذي يرفض يجيب في ضوء ما يلي  - 
- J له مفھوم وذلك <نه عندما يذكر اسم العلم فأنه يثير في الذھن بعض الصفات     مأؤيد حيث أن اسم العل  

                                                                                                                                           0مثpً فإنه يفھم من ھذا اJسم إنه يدل علي رجل مسلم "محمد"والمعاني ، فعندما أقول     
---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

  
  -: الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في العلوم ا8نسانية  - ب

  0الظواھر التي تدرسھا العلوم الطبيعية  أشد تعقيداً وتشابكاً وتركيباً منالظواھر التي تدرسھا العلوم ا8نسانية  -1
 0واھر ا8نسانية أقل تكراراً من غيرھا من العلوم الظ -2
 0يصعب إخضاع العلوم ا8نسانية للمpحظة الدقيقة  -3
  0يتعذر في العلوم ا8نسانية تحقيق الموضوعية المطلوبة في البحث العلمي -4
  0مازالت العلوم ا8نسانية تستخدم ألفاظاً كيفية -5

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

  0كون قياسا ً من الشكل ا<ول J تستغرق نتيجته أياً من حديھا مع بيان السبب -جـ
                                                                          م                  كل الحاضرون ناجحون                  مقدمة كبرى                                                 0ك 
مقدمة صغرى                                                                      ن    بعض الطpب حاضرو                م  0ج 
  نتيجة            م                 بعض الطpب ناجحون               0ج 

  -:أسباب صحة القياس  -      
  0المقدمة الصغرى موجبة   -1
 0المقدمة الكبرى كلية -2
  )يمكن للطالب ذكر أي قياس أخر صحيح مطابق للقياس المطلوب( 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  0 اJستدJل من أھم القواعد التي يتم علي أساسھا البرھنة علي صحة النظريات ةتعتبر قاعد-د
تسمي قاعدة اJستدJل أو إثبات المقدم ، وتعني أنه إذا ما أثبتنا صدق المقدم في القضية الشرطية المتصلة ،  -

  0أثبتنا صدق التالي الذي يمكن أخذه كنظرية مبرھنة
ثلثان في زاويتين وضلع مشترك بينھما ، كان المثلثان متطابقين ، فإذا أثبتنا أن مثلثين إذا تساوي م: مثال  -

يتساويان في زاويتين ويشتركان في ضلع ، استطعنا أن نقرر تطابق المثلثين يمكن أن يكون ھذا التطابق 
  "نظرية مبرھنة

ثلثان في زاويتين وضلع مشترك إذا تساوي م: " ويمكن أن تصاغ ھذه القاعدة بالصورة المنطقية التالية
   "بينھما كان المثلثان متطابقين

  
                                                    

  
  
  



  

  
  )العبارة خطأ(0حرية ا8رادة ا8نسانية تتنافي مع مفھوم القضاء عند محمد عبده -
مع القضاء خاصة أن القضاء J يعني الجبر <ن محمد عبده يري أن حرية ا8رادة ا8نسانية  J تتنافي  -التعليل-

فا{ تعالي يحيط علماً بما سيقع من ا8نسان بإرادته ، كما " سبق العلم ا8لھي" والقھر وا8لزام وإنما معناه 
أن العلم ا8لھي J يحول دون أن يكون ا8نسان حراً في أعماله بوجه ما وذلك <ن كل ما يدخل في علم هللا 

  0ة مع التأكيد علي أن ا8حاطة بما سيقع J تكون مانعة من الفعل وJ باعثة إليه يتحقق بالضرور
  
  

فقانون عدم التناقض في حقيقته صورة سالبة لقانون الھوية ،  ترد قوانين الفكر ا<رسطية إلي قانون واحد
كل من ھذين وقانون الوسط الممتنع ھو في حقيقته صورة شرطية لقانون عدم التناقض ، وھكذا يمكن رد 

                                        0القانونين إلي قانون واحد ھو قانون الھوية 
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