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 املْضْع األّل.... التفهــــــــري اإلىطـــــــــاىٕ

 

 أٍنٔتَا –ىشأتَا  -املْضْع الجاىٕ.... الفلطف٘ تعسٓفَا

 

 املْضْع الجالح.... خصاٜص التفهري الفلطفٕ ّمَازاتُ

 

 وليأواًل: ملخص الوحدة األ
(مبادئ التفكري الفلسفي)  
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 التـعـــريـــــــــف املفهـــوم

 شكٔل ٍدف ما.عنلٔ٘ ذٍئ٘ ىسضه بَا خسٓط٘ العنل املؤدٖ لت رـيــكــــــالتف

 .ٍْ منط مً التفهري ٓطتيد فُٔ االىطاٌ اىل أضباب غري صشٔش٘ ّضاذد٘ يف تفطري املْاقف اخلرافىاالسلوب 

 .ٓستبط األضلْب الدٓين باليظس للكدزٗ االهلٔ٘ يف خلل الهٌْ االسلوب الدينى

 .ضس ّدْدِ يف الهٌْاالىطاٌ ّٓتنٔص باليصع٘ العكلٔ٘ التأملٔ٘ اليت تَدف إىل نشف سكٔك٘  االسلوب الفلسفى

سدّخ الظاٍسٗ، ّاضتطاع مً خاللُ العلناٛ يف اضباب ٍْ أضلْب التفهري الطلٔه، الرٖ ٓبشح  االسلوب العلنى
 .نتشاف أضباب األمساض ّنٔفٔ٘ الكطاٛ علَٔاأ

دل مصلش٘ الفسد ٍْ منط مً اليشاط العكلٕ الرٖ ٓكْد اىل اىتاز ٓتصف باجلدٗ ّاألصال٘ مً أ االسلوب االبداعى
 .ّاجملتنع

التعريف اللغوى 

 للفلسفة

اٚ اٌ الفلطف٘  ،ضْفٔا( مبعيٙ احلهن٘ )نلن٘ ْٓىاىٔ٘ قدمي٘ تتهٌْ مً مكطعني : )فٔلْ( مبعيٙ سب ّ
 )فٔلْ ضْفٔا(  مبعيٙ  سب احلهن٘ .  

 ُ.ّتطبٔك طدٓدٍٙ املعسف٘ الهلٔ٘ ّمعسف٘ السأٚ ال نةـــــــــــــاحلك

ل يف االجتاة االو

 تعريف الفلسفة

ٍٙ العله الهلٙ الرٚ ٓبشح فٙ اصْل ّغآات الهٌْ ّالطبٔع٘ ّاالىطاٌ ّغآات٘ اليَأٜ٘ نشف 
 .احلكٔك٘ لراتَا

االجتاة الثاني يف 

 تعريف الفلسفة

 .ٍٙ ّدَ٘ ىظس اّ زؤٓ٘ عكلٔ٘ شامل٘  جتاٗ االىطاٌ ّاحلٔاٗ ّالعامل 

جتعل االىطاٌ ٓكف مرٍْال اماو شٙٛ ما خازم للعادٗ ، ّلهً ٍرا ال ٓعيٙ  ٍٙ ٍصٗ ّدداىٔ٘ شدٓدٗ شةـــــــــــالده
 غٔاب العكل.

 الرتدد بني اليكٔطني أّ ما إضتْٖ طسفاِ. كـــــــــــــــالش

.(قبْل أّ زفض اٚ فهسٗ بعد فشصَا )ّعادٗ الكبْل ّالسفض ٓأتٙ بعد اليكد كدــــــــــــــــالن  

مع االخسًٓ بشهل اجيابٙ بَدف الْصْل اىل سكٔك٘ شٙٛ ما. اجلدل وارــــــــــــاحل  

عهظ التعصب. –االعرتاف  باالختالف ّىطبٔ٘ احلكٔك٘  التسامح الفكرى  

 ميهً الٚ مفهس سل اٚ مشهل٘ اال اذا بدأ بتشلٔلَا اىل عياصسٍا البطٔط٘. يلـــــــالتحل

ٔب االدصاٛ مً ددٓد لتهًْٓ ّسدٗ ّاسدٗ أشبُ بالهاًٜ احلٙ.ٓأتٙ بعد التشلٔل فالبد مً إعادٗ تسن يبـــــــــالرتك  

 اٚ مشهل٘ فسدٓ٘ أّ دصٜٔ٘ ٍٙ فٙ زأٚ الفٔلطْف مشهل٘ عام٘ تتذاّش الصماٌ ّاملهاٌ اجلصٜٔني. التعنيه والتجريد

ثانيًا: أهم مفاهيم الوحدة 

األولـــــــــــــي
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 شسح معيٙ التفهري؟إ (1س

 ؟."ٍل تتفل أذنس مربزاتو"االىشاٌ ٓفهس فكط عيدما تْادَُ مصهل٘ (2س

؟للتفهري االىشاىٕ عدٗ خصاٜص. ّضح -3س
1

2

3

4

5

 ؟يد البصس الٕ ثالخ مساتب. أذنسٍآتدزج تطْز الفهس ع -4س

 ؟حلل ٍرِ العبازٍٗنٔ٘ نبريٗ يف احلٔاٗ. للتفهري االىشاىٕ أ -5س
1

2

3

4

 ؟ٖ البصس. إشسحَا بإختصازىشاىٕ لدتتعدد أسالٔب التفهري اال -6س

 

 

األضلْب اخلسافٙ    

األضلْب الدٓيٙ    

األضلْب الفلطفٙ    

األضلْب العلنٙ    

 
األضلْب االبداعٙ    

ثالثًا: أهم األسئلة علي الوحدة 

األولــــــــــــــي
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 حلل ىصأٗ الفلشف٘ ّتازخيَا؟ -7س

64

 حدد التعسٓف اللػْٖ للفلشف٘؟ -8س
  

 ٘ عيد الْٔىاىني الكدماٛ؟ت الفلشفّضح نٔف تطْز -9س

 الدباِ األّل ّاالدباِ الجاىٙ فٙ تعسٓف الفلشف٘؟قازٌ بني ا -11س

 

 زفض "فٔجاغْزس" إطالم لكب حهٔه علٙ ىفشُ. فشس؟ -11س

 ّضح أٍنٔ٘ التفهري الفلشفٙ لالىشاٌ؟-12س
1

 

2

3 

4

 ّضح أٍنٔ٘ التفهري الفلشفٕ للنذتنع؟ -13س
1

2 

3 

4 

5

 الفلشف٘ تعرب عً حضازٗ الصعب ّالعصس الرٖ ظَست فُٔ. دلل علٕ ذلو؟ -14س
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 حدد ّظاٜف التفهري الفلشفٕ؟ -15س

 حدد أٍه خصاٜص التفهري الفلشفٙ؟ -16س
الدٍش٘ ّاثازٗ 

 التطأّل

 كاللــــــــاالضت

 أملــــــــــــالت

 ٘ امليطكٔ٘ـــــالدق

 االىشاٌ فٙ العصس احلدٓح حباد٘ إىل الصو. ٍل تؤٓد؟ ّملاذا؟ -17س

 . ٍل تؤٓد؟ ّملاذا؟.نل تكدو ّلٔد الصو -18س

 قازٌ بني الصو االعتٔادٚ ّالصو الفلشفٙ؟ -91س
 

 الشك الفلسفى الشك االعتيادى
 يًبسسّ االَسبٌ يزعًذا ثٓذف اسزجعبد اساء يسجقخ يكٌٕ َزيجخ انجٓم ثًٕضٕع يب.

 قازٌ بني اليكد احملهه ّاليكد الضعٔف؟ -21س
 

 النقد الضعيف النقد احملكم
فكبس.ْٕ انزٖ يطجق االسئهخ انُقذيخ عهٗ كم األ  ْٕ اسزخذاو انُقذ نهذفبع عٍ يعزقذاد َؤيٍ ثٓب ثغشض  

 انزجشيش.

 س21- قازٌ بني احلْاز االجيابٙ ّاحلْاز الشلبٙ؟
 

 احلوار السلبى احلوار االجيابى
ْٕ انزحبٔس ثيٍ طشفيٍ ثٓذف رجبدل االساء أ انزٕافق 

ّ.حٕل حقيقخ يب أ اقُبع احذًْب االخش ثصٕاة سأي  

انشأٖ االخش ثأٖ ٔسيهخ ٔعذو  ٔيٓذف انٗ رسفيخ

.االنززاو ثأخالقيبد انحٕاس  
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 س22- ٓكْو احلْاز الفلشفٙ علٙ عدٗ خصاٜص.أذنسٍا؟

1

2

3

4.  

 س23- للخْاز الفلشفٙ عدٗ آلٔات. ّضح؟
1

2

3

4

5

6

7

8

9

 تتطلب مَازٗ التشامح الفهسٚ أٌ ٓتنتع الفسد خبصال عدٗ. حلل؟ -24س
 تقبل الرأى االخر تقبل النقد املرونة الفكرية

را إٖ انقذسح عهٗ رغييش االفكبس أ

.اثجذ عذو صحزٓب  

يى االخش يسزفبدح يٍ رقٖ اإلأ

رذعيى جٕاَت انقٕح ٔ سِفكبأل

.صالح جٕاَت انضعفإٔ  

 ٔسافضًب را كبٌ يخبنفًبإحزٗ 

.فكبسٖأل  

 حدد آلٔات ممازس٘ التخلٔل ّالرتنٔب فٙ حٔاتيا العادٓ٘؟ -25س

 

 مبجال؟ التعنٔه ّالتذسٓد مً أٍه مَازات التفهري الفلشفٙ. ّضح -26س

 التعنٔه ّالتذسٓد صف٘ مصرتن٘ بني التفهري الفلشفٙ ّالعلنٙ؟ -27س

 حدد صفات الصدص الرٚ ٓفهس تفهريًا فلشفًٔا؟ -28س
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 أّاُل: بني الصْاب ّاخلطأ مع التعلٔل:

 ايتفهري مس١ َػرتن١ بني اإلْطإ ٚايب١٦ٝ)   (. -1

 .ٜعتُد ايتفهري عًٞ إسطاع ايفسد فكط)   ( -2

 ايفهس ٚايًػ١ ٚدٗإ يع١ًُ ٚاسد٠)   (. -3

 ٜدٍ تفهري اإلْطإ عًٞ غدصٝت٘)   (. -4

 ٜعاجل ايفسد َػانً٘ اي١َٝٛٝ اإلعتٝاد١ٜ يف َستب١ ايفهس ايجا١ْٝ)   (. -5

 حيتٌ اإلْطإ ايرٟ ٜبشح يف ايفًطف١ َستب١ ايفهس ا٭ٚيٞ)   (. -6

 ايتفهري ٜفٝد ايفسد عًُُٝا)   (. -7

 َٗازات ايتفهري اجلٝد حيكل املٓفع١ ايعا١َ)   (. إنتطاب -8

 تعًِٝ ايتفهري ٜدَس ايصش١ ايٓفط١ٝ يًفسد)   (. -9

 ٜهطب ايتفهري اإلْطإ ايكدز٠ عًٞ ايتشًٌٝ ٚايتكِٜٛ ٚايٓكد)   (. -11

 اإلضًٛب ايدٜين إضًٛب إمياْٞ ٜستبط بكدز٠ اهلل)   (. -11

 ١)   (.ٜعتُد اإلضًٛب ايعًُٞ عًٞ أضباب ضاذد -12

 ٜتُٝص ايتفهري ايفًطفٞ بايٓصع١ ايعك١ًٝ ايتأ١ًَٝ)   (. -13

 ٜصعب ايتُٝٝص بني اإلضًٛب ايعًُٞ ٚاإلضًٛب ايفًطفٞ)   (. -14

 ٜكتصسإضًٛب ايتفهري اإلبداعٞ عًٞ املبدعني)   (. -15

 َٛز)   (.زغِ اإلخت٬ف بني اإلضًٛب ايفًطفٞ ٚاإلضًٛب اإلبداعٞ أ٫ أِْٗ ًٜتكٝإ يف بعض ا٭ -16

 ميجٌ ايػسم ايكدِٜ فذس ايطُري اإلْطاْٞ)   (. -17

 ْػأت ايفًطف١ مبعٓاٖا احلكٝكٞ يف ايػسم ايكدِٜ)   (. -18

 ايفًطف١ ُيػًٜٛا تعين ذلب١ احله١ُ)   (. -19

 ًٜكب فٝجاغٛزخ ايفًٝطٛف بأْ٘ سهِٝ)   (. -21

 َٔ ايصعب تعسٜف ايفًطف١ تعسٜفًا داَعًا َاْعًا)   (. -21

 دٚافع ايتفًطف ٚاسد٠ يف نٌ ايعصٛز)   (. -22

 ميهٔ إعتباز نٌ إْطإ فًٝطٛف ايٞ سد َا)   (. -23

 نٌ إْطإ ي٘ فًطفت٘ اخلاص٘)   (. -24

 ٜطاعد ايتفهري ايفًطفٞ عًٞ ت١ُٝٓ ايتفهري ايٓاقد يدٟ اإلْطإ)   (. -25

 ايتفهري ايفًطفٞ ٜكف عٓد سدٚد ايتفهري ايعًُٞ)   (. -26

 تِ ايفًطف١ بتفطري َا ٖٛ قا٥ِ َٔ ظٛاٖس ٚأسداخ فكط)   (.تٗ -27

 ايدٖػ١ إْفعاٍ عكًٞ)   (. -28

 ايتفهري ايفًطفٞ قا٥ِ عًٞ َبدأ ايتبع١ٝ)   (. -29

 ٜعتُد ايتفهري ايفًطفٞ عًٞ إمجاع آزا٤ ايٓاع)   (. -31

 ايتفهري ايفًطفٞ ٜتطِ بايدق١ املٓطك١ٝ)   (. -31

 تصٛزات ْعرب عٓٗا مبفاِٖٝ دلسد٠)   (.ا٫فهاز ايفًطف١ٝ ٖٞ  -32

 تسدد ايػاى بني ايٓكٝطني ٫ ٜعين دًٗ٘ باملٛضٛع)   (. -33

 ايػو اإلعتٝادٟ ميازض٘ اإلْطإ َتعُدًا)   (. -34

 ايػو املٓٗذٞ ٜبدأ بايػو ٜٚٓتٗٞ بايػو)   (. -35

 ايػو املٓٗذٞ ٖدف يف ذات٘)   (. -36

بعًا: أسئلة جييب عليها را

الطالـــــــــــــــب
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 شح عٔ ايٓكا٥ض يف فهس ايطسف اآلخس)   (.ايٓكد َعٓاٙ إظٗاز ايعٝٛب ٚايب -37

 احلٛاز خيتًف عٔ اجلدٍ)   (. -38

 اجلدٍ دا٥ًُا إجيابٞ)   (. -39

 احلٛاز ايفًطفٞ ٜطتٓد عًٞ ايتأثري ايعاطفٞ أٚ اإلْفعايٞ)   (. -41

 ٜٓتٗٞ احلٛاز دا٥ًُا ايٞ إتفام بني ا٭طساف املتشاٚز٠)   (. -41

 ايطعف فكط)   (.ٜتطاَح ا٫ْطإ يف َٛاقف  -42

 ايتطاَح ايفهسٟ ٚايتعصب مبعين ٚاسد)   (. -43

 املس١ْٚ ايفهس١َٜٔ صفات ايتطاَح ايفهسٟ يًتفهري ايفًطفٞ)   (. -44

 تستبط َٗاز٠ ايتطاَح ايفهسٟ بتكبٌ ايٓكد)   (. -45

 ايتشًٌٝ ٚايرتنٝب َٗازتإ َت٬شَتإ)   (. -46

 تفهري ايفًطفٞ ٚايعًُٞ)   (.ايتعُِٝ ٚايتذسٜد صف١ َػرتن١ بني اي -47

 ٜكتصس ا٭ضًٛب ا٫بداع٢ ع٢ً املبدعني)   (. -48

 ٜصًعب ايتُٝٝص بني ا٭ضًٛب ايفًطف٢ ٚايع٢ًُ)    (. -49

 ُٜهطب ايتفهري ا٭ْطإ ايكدز٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايتكِٜٛ ٚايٓكد)   (. -51

 (. ٜصبح ا٫ْطإ باسجًا ف٢ ايفًطف١ ف٢ َستب١ ايتفهري ايجا١ْٝ)   -51

 ْػأت ايفًطف١ مبعٓاٖا احلكٝك٢ عٓد قدَا٤ املصسٜني)   (. -52

 اٖتُت ايفًط١ عٓد ايْٝٛاْٝني ايكدَا٤ بدزاض١ ايٛاقع ايع٢ًُ)   (. -53

 تكتصس ايفًطف١ ايّٝٛ ع٢ً املعسف١ ايٓعس١ٜ)   (. -54

 فطٌ فٝجاغٛزع يكب ذلب احله١ُ بد٫ً َٔ سهِٝ)   (. -55

 د ايٓطام)   (.ايتفهري ايفًطف٢ ذلدٚ -56

 تطاعد ايفًطف١ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتفهري ايٓاقد يد٣ ا٫ْطإ)   (. -57

 يهٌ اْطإ فًطفت٘ اخلاص١)   (. -58

 ٚظٝف١ ايفًطف١ ف٢ اجملتُع ايبشح عُا ٖٛ ددٜد دٕٚ اٖتُاّ بايكدِٜ)   (. -59

 دٚافع ايتفًطف ٚاسد٠ ف٢ نٌ ايعصٛز)   (. -61

 دأ ايتبع١ٝ)   (.ايتفهري ايفًطف٢ قا٥ِ ع٢ً َب -61

 تسزد ايػاى بني ايٓكٝطني ٫ ٜع٢ٓ دًٗ٘ باملٛضٛع)   (. -62

 ٫ ٜٛدد فسم بني ايػو ا٫عتٝاد٣ ٚايػو ايفًطف٢)   (. -63

 احلٛاز ايفًطف٢ ٜطتٓد ع٢ً ايتأثري ايعاطف٢ أٚ ا٫ْفعاىل)   (. -64

 ٜصعب ايتُٝٝص بني احلٛاز ايطًب٢ ٚاحلٛاز ا٫جياب٢)   (. -65

 تطاَح ٚايتعصب َرتادفإ)   (.اي -66

 

 ثاىًٔا: إخرت اإلداب٘ الصشٔش٘ , مع التعلٔل:
 ْػاط ْعس٣( – ٜعتُد ع٢ً  ايفسد –٫ ٜستبط بايٓػاط ايع٢ًُ  –... )ٜستبط بايٓػاط ايع٢ًُ  فهري ا٫ْطا٢ْ أَْ٘ٔ خصا٥ص ايت -1

 ايٓعس١ٜ( –ايجايج١  –يجا١ْٝ ا –... )ا٫ٚىل ٜتدبس ا٫ْطإ اَٛز سٝات٘ ايع١ًُٝ ف٢ َستب١ ايفهس  -2

 ايفهس ايعاد٣(-ايفًطف١ اخلاص١  -... )ايباسح ف٢ ايفًطف١املستب١ ايجا١ْٝ َٔ َساتب ايفهس ٢ٖ َستب١  -3

 ايفًطف٢(  –ا٫بداع٢   –ايع٢ًُ   –... )ا٫ضًٛب اخلساف٢ أضًٛب ايتفهري اير٣ ٜطتٓد إىل أضباب غري صشٝش١ ٖٛ  -4

 جتسٜب٢ سط٢( -تأ٢ًَ عك٢ً غاٌَ -إميا٢ْ ٜستبط بكدز٠ اهلل -ا٢٥ غري َٓطك٢)بد...ايتفهري ايفًطف٢  -5

 ايْٝٛإ( –آغٛز  –بابٌ  –... )َصس بًػت ايفًطف١ ق١ُ ْطذٗا ف٢  -6

 نٌ َا ضبل( –ا٫مجاع  –ايتأٌَ  –... )ايتبع١ٝ َٔ خصا٥ص ايتفهري ايفًطف٢  -7

 َٓٗذ٢( –ًل َط –فًطف٢  –... )اعتٝاد٣ ايػو ْتٝذ١ اجلٌٗ ٖٛ غو  -8

 تٛقف دا٥ِ عٔ ا٫سهاّ( –غو دا٥ِ َطتُس  –ٚض١ًٝ َ٪قت١  –... )ٖدف ف٢ ذات٘ ايػو املٓٗذ٢  -9

ُٜعترب  -11  تطاَح( –ْكد  –سٛاز  –... )غو زفض قبٍٛ أ٣ فهس٠ اإل بعد فشصٗا 
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 بل(نٌ َا ض –تكبٌ ايسأ٣ ا٫خس  –تكبٌ ايٓكد  –... )املس١ْٚ َٗاز٠ ايتطاَح ايفهس٣ تتطًب  -11

 اخلساف٢(  –ايفًطف٢   –ايع٢ًُ  –... )ا٫ضًٛب ايد٢ٜٓ منط َٔ ايتفهري ٜطتٓد فٝ٘ ا٫ْطإ إىل أضباب غاَط١  -12

 ايٓعس١ٜ( –ايجايج١  –ايجا١ْٝ  –... )ا٫ٚىل ُٜعاجل ا٫ْطإ َػانً٘ اي١َٝٛٝ ف٢ َستب١ ايتفهري  -13

 (نٌ َا ضبل –ايصش١ ايٓفط١ٝ  –١ ايعا١َ املٓفع –... )ْػاط عك٢ً َٔ خصا٥ص ايتفهري ا٫ْطا٢ْ  -14

 نٌ َا ضبل( –احملافع١ ع٢ً اجملتُع  –ْكد قِٝ غري صاحل١  –... )غسع قِٝ ددٜد٠ تطتطٝع ايفًطف١ تػٝري اجملتُع عٔ طسٜل  -15

 ايتأٌَ( –ايتشًٌٝ  –ا٫ضتك٬ٍ  –...)ايدٖػ١ اْفعاٍ عك٢ً ٚزمبا ٖص٠ ٚددا١ْٝ  -16

 سٛاز( –غو  –ْكد  –... )تأٌَ فشصٗا ا٫ بعدزفض قبٍٛ فهس٠  -17

 تسنٝب( -تعصب –تطاَح فهس٣  –... ) َس١ْٚ فهس١ٜ ايكدز٠ ع٢ً تػٝري ٚتعدٌٜ ا٫فهاز ايت٢ ثُبت عدّ صشتٗا -18

 ايٓكد( –تفطري ايٛاقع –ايتأٌَ  –...)ا٫ضتك٬ٍ َٔ ٚظا٥ف ايتفهري ايفًطف٢  -19

 ايربامجاتٝني( –امُلشدثني  –ايطبٝعٝني  –...)ايتشًًٝٝني ُٜعد "طايٝظ" َٔ ايف٬ضف١  -21

 ٚدٗ٘ ْعس( –ايسأ٣ ايطدٜد  –َعسف١ احلكا٥ل  –...)سب احله١ُ ن١ًُ فًطف١ يػًٜٛا ٢ٖ  -21

 نٌ َا ضبل( –احله١ُ ايد١ٜٝٓ  –ا٫خ٬م  –...)آثاز ايهٕٛ أٖتِ ايف٬ضف١ ايكدَا٤ بايبشح ف٢  -22

 ايدٜٔ( –املباد٨ ا٫ٚىل  –فٔ تطٝري احلٝا٠  –...)ايطُري أٖتُت ايفًطف١ عٓد ايْٝٛإ بـ -23

 نٌ َا ضبل( –ايتفًطف  –ا٫داب١ ع٢ً اض١ً٦ ًَش١  –...)ايتطا٩ٍ دٖٛس ايفًطف١ ٖٛ  -24

 نٌ َا ضبل( –ايتٛدٝ٘ املطتٓري  –ٚظٝف١ أنادمي١ٝ  –...)ٚظٝف١ اْطا١ْٝ َٔ ٚظا٥ف ايفًطف١  -25

 نٌ َا ضبل( –فًطف١ ايطٝاض١  –فًطف١ ايًػ١  –...)فًطف١ ايتازٜخ اقع ٖٓاى فسٚع َٔ ايفًطف١ تكّٛ مب١ُٗ تفطري ايٛ -26

 ايدٚي١ ايع١ًُٝ( –ايدٚي١ املجاي١ٝ  –ايدٚي١ ا٫دتُاع١ٝ  –...)ايدٚي١ ا٫خ٬ق١ٝ ايطٝاض٢ ُعسفت بـساٍٚ "أف٬طٕٛ" زضِ صٛز٠ يًُذتُع  -27

 نٌ َا ضبل( –املطتكبٌ  –احلاضس  –...)املاض٢ ايػاغٌ ا٭ِٖ يًفًٝطٛف ٖٛ  -28

 نٌ َا ضبل( –ايبشح ٚايتأٌَ  –ايتٛاضع  –...)ايسٚح ايٓكد١ٜ ايػدص اير٣ ٜفهس تفهريًا فًطفًٝا ٜتصل بـ -29

 ايفًطف٢ ٚايع٢ًُ( –ايفًطف٢ ٚاخلساف٢  –ايفًطف٢ ٚا٫بداع٢  –ايتفهري ...)ايفًطف٢ ٚايد٢ٜٓ ايتعُِٝ ٚايتذسٜد صف١ َػرتن١ بني  -31

 

 

 

 

 

 

 ٛاد ايفًطف١ٝضًط١ً ايٛعد يف امل

 

 ا٫ضتاذ/ ذلُد عبد ايععِٝ

 يذسس انًٕاد انفهسفيخ ثًذسسخ جًبل عجذ انُبصش انثبَٕيخ انعسكشيخ
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 املْضْع األّل.... معين العله ّأخالقٔات العامل

 

 املْضْع الجاىٕ.... خصاٜص التفهري العلنٕ ّخطْاتُ

 

 بداعٕاملْضْع الجالح.... التفهري الياقد ّالتفهري اإل

 

 

أواًل: ملخص الوحدة الثانية 

(مبادئ التفكري العلمي)  
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 ما الرٖ ٓدزسُ العله؟ -1س

 ما ٍْ ٍدف العله؟ -2س

12

: 

 التـعـــريـــــــــف املفهـــوم

املعين اللغوي 

 للعلــــــــــــــه

 .لكد اختلف مفَْو العله لػًْٓا ّاصطالسًا مً دلتنع ألخس
 أّزّبا. يفالجلح األّل مً الكسٌ التاضع عشس  يفال إ مل تته صٔاغتُ،، ننصطلح سدٓح  ()العلهّنلن٘ 

 ٓعسف.مبعيٙ أٌ    sciere الالتٔينمً الفعل  مشتك٘ scienceّنلن٘ عله 
 .علٙ علْو أصْل الدًٓ. مجل )ابً تٔنٔ٘( ّقد أطلكَا البعضالعكلٕ، اللػ٘ العسبٔ٘ ٓعيٙ اليشاط  يفّالعله 

املعين اإلصطالحي 

 للعله

 .ىل املعسف٘ العلنٔ٘إٍّرا ٓشري ، ٍْ دزاض٘ للْقاٜع ّالظْاٍس احلطٔ٘ 
 ٓيتر بَا العلناٛ الكْاىني ّاليظسٓات العلنٔ٘. اليتلطسٓك٘ ا ٍٕ 

، مْاصالت، اتصاالت مً شبهات، ىيعه بَا اليتىتاٜر العله التطبٔكٔ٘  أٖ 
 ، فالعله ٍْ ىتاٜذُ.أدَصٗ ميصلٔ٘

, ّما ٓكْو بُ مً مشهالت ّقطآا بَدف تفطريٍا احملٔط ْو بَا الفسد لفَه العاملٍٙ العنلٔ٘ العكلٔ٘ التٙ ٓك ري العلنيــــــــالتفك
 . ّاجياد سلْل هلا

ضتخالص اليتاٜر بطسٓك٘ ميطكٔ٘ ضلٔن٘، ّتفطري البٔاىات، إخص علٙ التعسف علٙ االفرتاضات، ّقدزٗ الش اقدــــــري النــــالتفك
 .الشخصٔ٘، ّاحلٔاتٔ٘ املشهالت املختلف٘بّتكْٓه احلذر املتعلك٘ 

 ..ىتاٜرلٕ إمكدمات  ّ مًأمً املعلْو إىل اجملَْل  ىيتكل بْاضطتَاالعنلٔ٘ العكلٔ٘ اليت  ـداللـــــــــــــاإلستـ

 ىتكال مً قطٔ٘ عام٘ أّ قاعدٗ عام٘ إىل ساالت خاص٘ تلصو عيَا.الكدزٗ علٙ اإل باطــــــــــــــاإلستن

 خاص٘ أّ ساالت دصٜٔ٘ إىل قاعدٗ عام٘ تشنلَا.ىتكال مً ساالت الكدزٗ علٙ اإل راءـــــــــــــــاإلستك

 .نتشاف عالقات ددٓدٗ ّّضعَا يف صْزٗ مبتهسٗإٍْ  ري اإلبداعيـــــالتفك

ثانيًا: أهم مفاهيم الوحدة 

يةــــــــــــــالثان  

 

 ثالثًا: أهم األسئلة على الوحدة الثانية
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 ّضح أٍه مَاو زدل العله؟ -3س

 ه العدٓد مً الصفات األخالقٔ٘.. ّضح؟ميتلو زدل العل -4س

2

3

 

 حددخصاٜص املعسف٘ العلنٔ٘؟ -5س
1 

2

 

3 

4 

5

 

6 

7 

8 

9

 ُٓبين التفهري العلنٕ علٕ جمنْع٘ مً املبادئ... ىاقض؟ -6س

1

2

3

 ّضح مَازات التفهري العلنٕ؟ -7س
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 ٕ؟ىاقض خصاٜص التفهري العلن -8س
 هادف

 احلرية

 العنومية

 املوضوعية

 كنى

 االستنرارية

 إجرائي

 ّضح أٍه خطْات التفهري العلنٕ؟ -9س
 الشعور باملشكلة

 حتديد املشكلة

, أو صياغة اقرتاح احللول

 الفروض

 اختبار الفروض

 اختيار أفضل البدائل

 ()الفرض الصحيح

 ّضح أٍه معْقات التفهري العلنٕ؟ -11س

1 

2 

3  

4  

 حدد أٍه خطْات التفهس الياقد؟ -11س
1

2

3

4 
 س12- حدد أٍه مَازات التفهري الياقد؟

1

2

3
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4

5

 ّضح أٍه مهْىات التفهري الياقد؟ -31س
1

2

3

4

5

. 

 س14- ساٍه علناٛ ّفالسف٘ العسب يف جماالت اإلبداع... ّضح؟

 اإلبداع قد ٓهٌْ تألٔف ددٓد ألشهال قدمي٘... بسًٍ علٕ ذلو؟ -15س

 س16- حدد أٍه مَازات التفهري اإلبداعٕ؟
1

2

3

4

 التفهري اإلبداعٕ؟ّضح أٍه شسّط -71س
14.  

2

3
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 س18- ٓتنٔز املبدعٌْ بعدٗ مسات... ّضح؟
1

2.  

3

4

5

6

7

8.  

 س19- ّضح أٍه مساحل التفهري اإلبداعٕ؟

 س21 ّضح الدّز املَه للنبدعني يف ىَض٘ اجملتنعات؟
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 أّاُل: بني الصْاب ّاخلطأ مع التعلٔل:

 ن١ًُ ايعًِ إصط٬سًا تعين ايٓػاط ايعكًٞ )   (. -1

 (.  ايعًِ َٔ سٝح املٓٗر ٖٛ دزاض١ ايٛقا٥ع ٚايعٛاٖس احلط١ٝ )  -2

 إستًت ايعًّٛ اإلدتُاع١ٝ ٚايٓفط١ٝ املستب١ ا٫ٚيٞ يف تصٓٝف ايعًّٛ )   (. -3

 ٜٗدف ايعًِ عٓد تٓاٚي٘ يًعٛاٖس ايٞ حتهِ ضٝطس٠ ا٫ْطإ عًٞ ايعامل )   (. -4

 ايعًِ ْػاط عكًٞ ب٬ ٖدف )   (. -5

 ايٛصف ٖٛ امل١ُٗ ا٫ٚيٞ يسدٌ ايعًِ )   (. -6

 اٖس ايٞ ايعجٛز عًٞ أضباب ٚقٛعٗا فكط )   (.ٜٗدف تفطري ايعامل يًعٛ -7

 ايدق١ َٔ صفات زدٌ ايعًِ )   (. -8

 ايسٚح ايٓكد١ٜ صف١ ٜتُٝص بٗا نٌ َٔ زدٌ ايعًِ ٚايفًٝطٛف )   (. -9

 اخلٝاٍ بايٓطب١ يًعامل غا١ٜ ٚيٝظ ٚض١ًٝ )   (. -11

 ميهٔ اااْطإ إٔ ٜعسف نٌ غ٧ عٔ ايعامل احملٝط ب٘ )   (. -11

 ٓا َكاز١ْ ْعس١ٜ أٜٓػتأٜ بٓعس١ٜ ْٝٛتٔ )   (.ميهٓ -12

 تػرتى بعض فسٚع املعسف١ ايع١ًُٝ يف أضاضٝات ايبشح ايعًُٞ )   (. -13

 املعسف١ ايع١ًُٝ ٜك١ٝٓٝ )   (. -14

 ايتفهري ايعًُٞ ٜكتصس إضتدداَ٘ عًٞ ايعًُا٤ )   (. -15

 ايتفهري ايعًُٞ ْػاط تًكا٥ٞ )   (. -16

 عًُٞ باحلس١ٜ )   (.ٜتُٝص ايتفهري اي -17

 اإلضتُساز١ٜ َٔ خصا٥ص ايتفهري ايعًُٞ )   (. -18

 ٜتُٝص ايتفهري ايعًُٞ بايرات١ٝ )   (. -19

 َٔ خصا٥ص ايتفهري ايعًُٞ أْ٘ نُٞ )   (. -21

 ايتفهري ايعًُٞ ٜطأٍ عٔ َا١ٖٝ ايػ٧ ايجابت )   (. -21

 ايتصٓٝف َٔ َٗازات ايتفهري ايعًُٞ )   (. -22

 ايبٝاْات َٔ خصا٥ص ايتفهري ايعًُٞ )   (. تفطري -23

 ايتفهري ايع٢ًُ ٜبدأ َٔ ايػعٛز باملػه١ً )   (. -24

 ٜكرتح ايفسد ايفسٚض بعد غعٛزٙ باملػه١ً َباغس٠ )   (. -25

 اختباز ايفسٚض ٖٛ املهٕٛ ا٭خري َٔ َهْٛات ايتفهري )   (. -26

 (. ا٭خطا٤ املٓطك١ٝ َٔ َعٛقات ايتفهري ايع٢ًُ )   -27

 ُتعد ايعٛاٌَ اإلْفعاي١ٝ ٚايٛددا١ْٝ َٔ َعٛقات ايتفهري ايع٢ًُ )   (. -28

 إْتكا٤ املعًَٛات ٚاإلضتٓتادات َٔ أِٖ َٗازات ايتفهري ايع٢ًُ )   (. -29

 َٗاز٠ اإلضتٓتاز ٢ٖ ايع١ًُٝ ايعك١ًٝ ايت٢ ٜتِ بٛاضطتٗا اإلْتكاٍ َٔ املعًّٛ إىل اجملٍٗٛ)   (. -31

 فطري ايبٝاْات َٔ َٗازات ايتفهري اإلبداع٢ )   (.ُتعد َٗاز٠ ت -31

 تتهٕٛ ع١ًُٝ ايتفهري ايٓاقد َٔ َهْٛات مخط١ )   (. -32

 ايٓعس١ٜ ايػدص١ٝ إسد٣ َهْٛات ايتفهري ايٓاقد )   (. -33

 ُٜعد ايتفهري ا٫بداع٢ ظاٖس٠ إْطا١ْٝ تكتصس ع٢ً بعض اجملتُاعات دٕٚ غريٖا )   (. -34

 ٓدَا تهٕٛ عٓاصس ايػ٧ املبدع ددٜد٠ نٌ اجلد٠ )   (.ٜتشكل اإلبداع ع -35

 ُتعد َسس١ً اإلغسام َٔ أِٖ َساسٌ ايع١ًُٝ اإلبداع١ٝ )   (. -36

 املس١ْٚ َٔ َٗازات ايتفهري اإلبداع٢ )   (. -37

رابعًا: أسئلة جييب عليها 

البــــــــــــــالط  
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 ايعًِ ْػاط ب٬ ٖدف )   (. -38

 ا٭َا١ْ ايع١ًُٝ ٚايدق١ َٔ صفات زدٌ ايعًِ ا٭خ٬ق١ٝ )   (. -39

 ٔ ي٬ْطإ إٔ ٜعسف نٌ غ٧ عٔ ايعامل احملٝط ب٘ )   (.ميه -41

 تبدأ خطٛات ايتفهري ايع٢ًُ باختٝاز أفطٌ ايبدا٥ٌ )   (. -41

 اإلضتُساز١ٜ َٔ خصا٥ص ايتفهري ايع٢ًُ )   (. -42

 ايتصٓٝف َٔ َٗازات ايتفهري ايع٢ًُ )   (. -43

 َٔ َٗازات ايتفهري ا٫بداع٢ املس١ْٚ )   (. -44

 ٚز املبدعني دٚزًا ٖاَػًٝا ف٢ تطٜٛس اجملتُعات )   (.ُٜعد د -45

 ا٭صاي١ َٔ َٗازات ايتفهري ايٓاقد )   (. -46

 سٌ ايتٓاقض َٔ َهْٛات ايتفهري اإلبداع٢ )   (. -47

 َسس١ً ا٫ستطإ َٔ َساسٌ ايتفهري ايٓاقد )   (. -48

 ٜستبط ايتٓب٪ بايتفطري إزتباطًا نبريًا )   (. -49

 فهري ا٫بداع٢ ع٢ً َبدأ ايتبع١ٝ )   (.ٜكّٛ ايت -51

 

 ثاىًٔا: إخرت اإلداب٘ الصشٔش٘ , مع التعلٔل:
 اضتدداَ٘ يًدٝاٍ نػا١ٜ(. –ا٭َا١ْ ايع١ًُٝ  –عدّ تكبً٘ ايٓكد  –... )اضتدداَ٘ يًػ١ اجملسد٠  َٔ صفات ايباسح ايع٢ًُ -1

 ٜك١ٝٓٝ(. –د تٗتِ باجلدٜ –تٗتِ بايكدِٜ  –... )تسان١ُٝ  املعسف١ ايع١ًُٝ -2

 ايع١َُٝٛ(. –ايهٝف١ٝ  –ايتذسٜب  –... )ايتصٓٝف  َٔ خصا٥ص ايتفهري ايع٢ًُ -3

 احلس١ٜ(. –اإلضتُساز١ٜ  –املٛضٛع١ٝ  –... )ايكٝاع  َٔ َٗازات ايتفهري ايع٢ًُ -4

 ايط٬ق١(. –املس١ْٚ  –ايتفطري  –... )ا٭صاي١  َٔ َٗازات ايتفهري ايٓاقد  -5

 احلطاض١ٝ يًُػه٬ت(. –ا٫ستطإ  –تكِٜٛ احلذر  –... )ايكاعد٠ املعسف١ٝ   ايٓاقدَٔ َهْٛات ايتفهري -6

 تكِٜٛ احلذر(. –ا٭صاي١  –ايتفطري  –... )ا٫ضتد٫ٍ  َٔ َٗازات ايتفهري اإلبداع٢ -7

 نٌ َا ضبل(. –ا٫ضتػفاف  –ا٫ضتك٬ٍ  –... )ايصرب  َٔ مسات املبدع -8

 ايتشكل(.–ا٫عداد –ا٫ستطإ-...)ا٫غسام اختُاز املػه١ً ٢ٖ َسس١ً ا٫بداع ايت٢ ٜتِ فٝٗا -9

 غري عك١ْٝ٬(. –تٗتِ بايكدِٜ  –ٜك١ٝٓٝ  –... )استُاي١ٝ  َٔ خصا٥ص املعسف١ ايع١ًُٝ أْٗا -11

 املٛضٛع١ٝ( –احلس١ٜ  –ايتصٓٝف  –... ) ا٫ضتُساز١ٜ  َٔ َٗازات ايتفهري ايع٢ًُ -11

 ايتفطري(. –ايدق١  –ايٓكد  –اٍ ... )اخلٝ َٔ َٗاّ زدٌ ايعًِ -12

 نٌ َا ضٝل(. –املٛضٛع  –ايتطبٝل  –سٝح ... )املٓٗر  دزاض١ ايٛقا٥ع ٚايعٛاٖس احلط١ٝ ٖٛ تعسٜف اصط٬س٢ يًعًِ َٔ -13

 نٝف٢(. –َٓػًل  –غري ٖادف  –... )إدسا٥ٞ  َٔ خصا٥ص ايتفهري ايع٢ًُ -14

 ْٗا١ٜ ايع١َُٝٛ(. –دزد١ ايجا١ْٝ يًع١َُٝٛ اي –... )ق١ُ ايع١َُٝٛ  حتتٌ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ -15

 ا٫ضتك٬ٍ(. -ايتٓب٪  –ايتفطري  –... )ايٛصف  امل١ُٗ ا٫ٚىل يسدٌ ايعًِ -16

 املعسف١ ايع١ًُٝ ذات طابع ادتُاع٢(. –ايتٓب٪  –ايٛصف  –... )ايسٚح ايٓكد١ٜ  َٔ صفات ايباسح ايع٢ًُ -17

 خسافات غري ٚاقع١ٝ(. –١ٜٛ َفاِٖٝ َعٓ –... )ظٛاٖس سط١ٝ  ايعًِ ٜدزع -18

 تٗتِ بدزاض١ املاض٢ فكط(. –استُاي١ٝ  –... )ٜك١ٝٓٝ  املعسف١ ايع١ًُٝ -19

 ايكاعد٠ املعسف١ٝ( –ايتذدٜد ٚايتطٜٛس  –املجابس٠  –... )ايتفطري  َٔ َٗازات ايتفهري ايٓاقد -21

 ا٫ضتك٬ٍ(. –ايكدز٠ ع٢ً اضتد٬ص ايٓتا٥ر  –ايتُطو باحلًٍٛ ايتكًٝد١ٜ  –... )ايبشح عٔ احلكٝك١  َٔ مسات املبدع -21

 ا٫سداخ اخلازد١ٝ(. –ايكاعد٠ املعسف١ٝ  -ا٫ضتد٫ٍ  –... )ا٫صاي١  َٔ َٗازات ايتفهري اإلبداع٢ -22

 
 

 ي١ًٝ اإلَتشإَسادع١  َع ايجا٢ْايٞ ايًكا٤ ٚاجلص٤ 

 


