الموضوع الثاني ( الفلسفة " نشأتها وتعريفها وأهميتها " )
س :1علل صحة أو خطأ ( بدأ ظهور الفلسفة في الشرق القديم ) .
ج  ( :صحيحة ) ألن ظهور الفلسفة والفكر األخالقي والحكمة الدينية بدأ في حضارات
الشرق القديم ( مصر والهند والصين وبالد فارس وبابل وآشور ) .
حيث ظهر في هذه الحضارات كثير من المفكرين والحكماء الذين وضعوا
المبادئ األولى للحكمة واألخالق والدين .
س :2علل صحة أو خطأ ( بدأ الفكر الفلسفي النظري الخالص في الشرق القديم ) .
ج  ( :خطأ ) ألن الفكر الفلسفى الحقيقي الذى يتميز بالطابع العقلى النظرى الخالص
بدأ في اليونان فيما بين القرن السادس والرابع ق  .م على يد طاليس ثم إكتمل

نضج الفلسفة على ايدى ( سقراط وأفالطون وأرسطو ) وأهتم هؤالء الفالسفة
بدراسة الكون وظواهره ( كيف وجد وما مصيره ؟ ) .
س :3اهتمت الفلسفة اليونانية بدراسة سبل تسيير الحياة العامة والخاصة  .وضح
ج  :لقد اهتمت الفلسفة اليونانية بفن تسيير الحياة العامة والخاصة وبدأت تناقش
موضوعات مثل  -1غاية الحياة ومعناها وأفضل الطرق لتنظيم المجتمع اإلنساني
 -2أفضل أشكال الحكومات والتعليم .
 -3دراسة معنى الفضيلة والعدالة والحقيقة والجمال .
س :4الفلسفة لم تعد تقنع بالمعرفة النظرية  .فسر ذلك
س  :الفلسفة لم تعد تحليقا في مجردات  .هل تؤيد ذلك ؟ ولماذا ؟
ج  :لقد تطورت الفلسفة وأصبحت تساعد في توجيه الحضارة اإلنسانية وارتقاء حياة
البشر فالفلسفة لم تعد تقنع بالمعرفة النظرية بل تحاول تنظيم الحياة اإلنسانية ولم
تعد تعلمنا كيف نفكر فقط بل تعلمنا كيف نحيا .
س :5عرف الفسفة لغويا .
ج  :الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية مكونة من مقطعين هما " فيلو  -سوفيا "
" فيلو بمعنى محبة " و " سوفيا بمعنى الحكمة " إذن الفلسفة هي محبة الحكمة .
س :6علل صحة أو خطأ ( يطلق فيثاغورث على اإلنسان المفكر لقب حكيم ) .
ج  ( :خطأ ) ألن فيثاغورث أول من أطلق كلمة فلسفة ألن الحكمة صفة من صفات
هللا وال يصح أن يوصف بها اإلنسان ويكفي أن يوصف بأنه محبة الحكمة .
س :7ما المقصود بالحكمة ؟
ج  :الحكمة ليست معرفة الحقائق فقط بل هي تقويم متكامل فهي معرفة الرأي السديد
وتطبيقه ومعرفة الخير وعمله في جميع مجاالت الحياة .
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س :8علل صحة أو خطأ ( اتفق الفالسفة حول تعريف الفلسفة ) .
ج  ( :خطأ ) فمن الصعب تعريف الفلسفة تعريف واضح ومحدد بسبب تعدد وجهات
نظر الفالسفة واختالف عصورهم ومذاهبهم .
 ورغم تعدد تعريفات الفلسفة إال أنها تتفق في اإلتجاه العام الذي يشمل : -2التفسير الشامل للعالم .
 -1بحث المشكالت الكبرى لإلنسان .
 -3دراسة طبيعة اإلنسان ومستقبله ومصيره .
س :9عرف الفلسفة .
ج  -1 :الفلسفة هي العلم الكلي الذي يبحث في أصول وغايات الكون والطبيعة
واإلنسان وهذا العلم غايته النهائية كشف الحقيقة لذاتها .
 -2الفلسفة وجهة نظر أو رؤية فكرية شاملة للحياة واإلنسان والعالم .
فسر ذلك
س ( :11الفلسفة هي علم العلوم )
ج  :الفلسفة توصف بأنها علم العلوم ألنها تدرس الموجودات باعتبارها كال واحدا
متصل لبحث طبيعة وأصل األشياء ومعرفة العلل والمبادئ األولى لها .
س :11علل صحة أو خطأ ( كل إنسان فيلسوف إلى حد ما ) .
ج  ( :صحيحة ) ألن كل إنسان له وجهة نظر خاصة في الحياة واإلنسان والمجتمع
ويمكنه أن يسير على طريق التفلسف إذا إتخذ موقفا نقديا من المشكالت التي تواجهه .

س :12يمثل التفكير الفلسفي أهمية كبيرة بالنسبة لإلنسان  .برهن على ذلك
ج  -1:كل إنسان له فلسفة خاصة ألن له وجهة نظر خاصة تؤثر في حياته واتجاهاته
وتدفعه لتبني قيم وأهداف معينة .
 فالفلسفة تضم وجهة نظر الفرد في السلوك واإلقتصاد والسياسة واألخالق . -2تساعد على تشكيل عقل الفرد بحيث يصبح قادرا على التفكير الناقد فال يقبل حكما
إال بعد بحث وتمحيص وبذلك يرفض األحكام المتسرعة أو المسبقة
ويتحرر من العادات والتقاليد البالية .
 -3تساعد على غرس محبة المعرفة والبحث الدائم عن الحقيقة حتى يصل الفرد إلى
المبادئ األولى فالفلسفة ال تقف عند الحدود التي يقف عندها العلم .
 -4دراسة الفلسفة تعطي معنى لحياة الفرد وتوسع مجاالت تفكيره وأفقه وتساعده على
التعمق في التفكير وتعوده الشك للوصول إلى اليقين .
س :13الفلسفة لها وظيفة إنسانية واجتماعية وعلمية  .فسر ذلك
ج  - :للفلسفة وظيفة إنسانية كان لها أثر ملحوظ في تقدم الحياة اإلنسانية .
 ولها وظيفة اجتماعية تتمثل في تأثيرها على الحركات اإلجتماعية وتطورهافقد لعبت دورا في التوجيه المستنير الذي أدى إلى نضج اإلدراك وتفتح الوعي
لدى كثير من الشعوب .
 وكذلك وظيفتها األكاديمية العلمية في تفسير طبيعة العالم وحقيقة اإلنسان .2

س :14تتعدد الوسائل التي تستخدمها الفلسفة لتغيير المجتمع  .برهن على ذلك
س  :الفلسفة لها دور هام بالنسبة للمجتمع  .دلل على ذلك
ج  -1:غرس وتدعيم قيم ومبادئ جديدة سواء اجتماعية أو خلقية أو سياسية أو اقتصادية
 -2نقد القيم التي ثبت عدم صالحيتها للمجتمع ورفض المبادئ التي تؤدي لوجود
مشكالت فيه .
 -3الفلسفة تحافظ على المجتمع وتدافع عن قيمه األساسية وتحافظ على تراثه .
 -4تقوم الفلسفة بالتوفيق بين ( ثقافة المجتمع وتراثه وقيمه القديمة ) والقيم
واالتجاهات الجديدة .
 -5تتأثر الفلسفة بالظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعلمية والدينية
لذلك فهي تعبر عن حضارة الشعب والعصر الذي ظهرت فيه .
س :15أذكر وظائف التفكير الفلسفي .
 -2تغيير الواقع .
ج  -1 :تفسير الواقع .

 -3استشراف المستقبل .

س :16تفسير الواقع من وظائف التفكير الفلسفي  .اشرح
ج  :تفسير الواقع أول وأبسط وظائف الفلسفة فالفيلسوف ال يكتفي بوصف الواقع وإنما
يسعى للوصول ألعماق الواقع وتفسيره تفسيرا شامال ال يقف عند األحداث
الجزئية ولكن يسعى للوصول إلى العلل البعيدة لما يحدث سواء علميا أو
اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا وهذا الدور التفسيرى تقوم به فروع
مثل ( فلسفة اللغة وفلسفة التاريخ وفسلفة السياسة وفلسفة العلم ) .
س :17تغيير الواقع من وظائف التفكير الفلسفي  .طبق بمثال
ج  :تقوم الفلسفة بعالج وتغيير ما يستدعي العالج في الواقع الفكري والعلمي
واالجتماعي والسياسي .
مثال  :ما قام به أفالطون من رسم صورة للمجتمع السياسي وكيف ينبغي أن
يكون حين اكتشف األمراض السياسية واالجتماعية التي أصابت أثينا
لدرجة أن أهلها أعدموا سقراط الذي حاول إصالح حال أثينا ومواطنيها .
س :18استشراف المستقبل من وظائف التفكير الفلسفي  .ناقش
ج  :الزمان ثالث لحظات ( ماضي وحاضر ومستقبل ) والفيلسوف منشغل بها جميعا
لكن اهتمامه األكبر يكون بالمستقبل للتنبؤ بما يمكن أن يحدث فيه وذلك للتغلب
على أمراض ومشكالت الحاضر ليصبح المستقبل أكثر إشراقا وتقدما .
 -بينما ينصب اهتمام العلم فقط على دراسة ما هو قائم من ظواهر وأحداث .
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( أجب بنفســـــك )
س :1علل صحة أو خطأ العبارات التالية - :
 -1بدأ ظهور الفلسفة في الشرق القديم .
 -2الفلسفة بمعناها النظري الخالص بدأت في الشرق القديم .
 -3الفلسفة بقيت كما هي دون تطور .
 -4الفلسفة تقنع بالمعرفة النظرية .
 -5الفلسفة ال تعلمنا كيف نفكر فقط .
 -6بدأ الفكر الفلسفي في اليونان على يد أفالطون .
 -7يطلق فيثاغورث على المفكر لقب حكيم .
 -8يمكن تعريف الفلسفة تعريفا جامعا مانعا .
 -9يستحيل تعريف الفلسفة .
 -11كل إنسان فيلسوف إلى حد ما .
 -11التفكير الفلسفي يقتصر على الفالسفة فقط .
 -12يساعد التفكير الفلسفي على تنمية التفكير الناقد لدى اإلنسان .
 -13الفلسفة تعمل على تشكيل عقل الفرد .
 -14التفكير الفلسفي يقف عند حدود التفكير العلمي .
 -15تعمل الفلسفة على غرس محبة المعرفة .
 -16تعمل الفلسفة على تطوير القديم حتى يتالءم مع األوضاع الجديدة .
 -17يكتفي الفيلسوف بوصف الواقع .
 -18يبدأ التفكير الفلسفي من أحداث الواقع .
 -19يقتصر اهتمام الفلسفة على دراسة مشكالت الحاضر .
 -21ينظر العالم إلى الواقع باعتباره ثالث لحظات .
س :2اختر من بين األقواس مع التعليل - :
 -1بدأ ظهور الفلسفة في ( الشرق القديم  -اليونان القديمة  -العصر الحديث  -كل ما سبق )
 -2بدأ الفكر الفلسفي النظري الحقيقي في
( الشرق القديم  -اليونان القديمة  -العصر الحديث  -كل ما سبق ) .
 -3بدأ الفكر الفلسفي النظري الحقيقي على يد ( طاليس  -سقراط  -أفالطون  -أرسطو ) .
 -4بلغت الفلسفة قمة نضجها في ( مصر  -بابل  -الصين  -اليونان ) .

 -5بدأ الفكر الفلسفي النظري الحقيقي على يد طاليس واكتمل نضجها على يد
( سقراط  -أفالطون  -أرسطو  -كل ما سبق ) .

 -6بدأ الفكر الفلسفي النظري الحقيقي على يد طاليس وغيره من الفالسفة
( المثاليين  -االجتماعيين  -الطبيعيين  -كل ما سبق ) .
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 -7أول من أطلق كلمة فلسفة هو ( طاليس  -سقراط  -أفالطون  -فيثاغورث ) .
 -8الفلسفة لها وظيفة ( إنسانية  -اجتماعية  -علمية  -كل ما سبق ) .

 -9من وظائف التفكير الفلسفي
( تفسير الواقع  -تغيير الواقع  -استشراف المستقبل  -كل ما سبق ) .

س :3حدد أهداف الفلسفة المعاصرة .
س :4أذكر التعريف اللغوي لكلمة فلسفة .
س :5وضح المقصود بالحكمة .
س :6تدور التعريفات المختلفة للفلسفة حول إطار عام واحد  .هل تؤيد ذلك ؟ ولماذا ؟
س :7رغم تعدد تعريفات الفلسفة إال أن هناك ما يجمعها  .عقب برأيك
س :8عرف الفلسفة .
س ( :9الفلسفة هي علم العلوم )  .فســــــر
س :11للفلسفة أهمية كبيرة بالنسبة لك  .برهن على ذلك
س :11الفلسفة لها وظيفة إنسانية واجتماعية وعلمية  .فسر ذلك
س :12تمتلك الفلسفة عدة وسائل لتغيير المجتمع  .أذكرها
س :13الفلسفة لها دور هام بالنسبة للمجتمع  .دلل على ذلك
س :14أذكر وظائف التفكير الفلسفي .
س :15الفلسفة ترتبط بحياة الناس وواقعهم  .فســـــر
س :16تعمل الفلسفة على اصالح المجتمع  .طبق بمثال
س :17اإلهتمام األكبر للفيلسوف يرتبط بدراسة المستقبل  .ناقــــش
تنمياتي لجميع الطالب والطالبات بالتفوق
أ  /حسام الحسيني
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