 بين صحة أو خطأ ما يلى  ،مع التعليل
 )1عرف الفكر الفلسفى الحقيقى عند اليونانيين
العبارة صحيحة  ،عرف الفكر الفلسفى الحقيقى الذى يتسم بالطابع العقلى
النظرى الخالص عند اليونانيين فيما بين القرن  6ق.م و  4ق.م على يد الفالسفة
الطبيعيين وفى مقدمتهم " طاليس "
 )2يمثل الشرق القديم فجر الضمير اإلنسانى
العبارة صحيحة  ،بدأ ظهور الفلسفة والفكر األخالقى والحكمة الدينية فى الشرق
القديم الذى يمثل فجر الضمير اإلنسانى حيث ظهر كثير من الحكماء والمفكرين
األوائل الذين وضعوا المبادئ األولى للحكمة واألخالق والدين فى الحضارات
القديمة مثل " مصر  -بابل – أشور – فارس – الهند – الصين "
 )3الفلسفة لغويا ʺ تعنى محبة الحكمة
العبارة صحيحة  ،كلمة فلسفة فى أصلها اللغوى مشتقة من كلمة يونانية تتكون
من مقطعين هما " فيلو " وتعنى المحبة  /و " سوفيا " وتعنى الحكمة
وبذلك فأن فيلوسوفيا تعنى محبة الحكمة
 )4من الصعب تعريف الفلسفة تعريفا" جامع مانع
العبارة صحيحة  ،من الصعب تعريف الفلسفة تعريف واضح ومحدد وذلك لتعدد
وجهات نظر الفالسفة واختالف هذه التعريفات بأختالف المذاهب والعصور
 ) 5تعمل الفلسفة على استمرار وجود المجتمع
العبارة صحيحة  ،فالفلسفة تحافظ على المجتمع وذلك بالدفاع عن القيم
األساسية للمجتمع وتراثه وتقوم بوظيفة التنسيق بين جوانب ثقافة المجتمع
الواحد فالفلسفة تعمل على تطوير القديم حتى يالئم األوضاع الجديدة
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 )6للتفكير الفلسفى تأثير فى مجرى التاريخ البشرى
العبارة صحيحة  ،تتمثل الوظيفة االجتماعية للفلسفة فى تاثير مذاهبها النظرية
على الحركات االجتماعية وتطورها فى مجرى التاريخ البشرى والذى أدى
لتفتح الوعى فى كثير من الشعوب  .ومن وسيلة الفلسفة فى تغيير المجتمع
 . 1غرس قيم ومبادئ جديدة سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية
 .2نقد قيم ثبت عدم صالحيتها للحياة االجتماعية والتى تؤدى لمشكالت
مجتمعية
 )7الفلسفة دعوة لتجاوز الواقع المعيش إلى واقع أكثر تحقيقا ʺ للسعادة
العبارة صحيحة  ،فالفيلسوف يقوم بوظيفة ( تغيير الواقع ) إذا وجد واقع فكرى
واجتماعى أو السياسى يستدعى العالج  .ولعل خير مثال على ذلك ما فعله
أفالطون حينما اكتشف من النظر لظروف مجتمعه االجتماعية والسياسية
السيئة لدرجة أن األثينيين أعدموا " سقراط " وهو من أصالح أثينا ؛ ضرورة
رسم صورة للمجتمع السياسى األمثل [ الدولة المثالية ]
 )8الفلسفة مرآة العصر و الشعب
العبارة صحيحة  ،تتأثر الفلسفة بالظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية
والعلمية والدينية فى المجتمعات ولذلك يقال إن الفلسفة تعبر عن حضارة
الشعب والعصر الذى ظهرت فيه  ،فالتفكير الفلسفى نشاط فكرى نشأ استجابة
إلى إيجاد تكامل فى السلوك االجتماعى والتوازن بين جوانب الحياة االجتماعية
 )9مهمة الفيلسوف مجرد وصف الواقع وتفسيره
العبارة خاطئة  ،المهمة األولى للفلسفة هى النظر إلى الواقع الذى يعيشه
الفيلسوف ككل والتعبير عنه ولكن ليس حرفيا ʺ وإنما محاولة تفسير الواقع
تفسيرا شامال ؛ بحيث يصل إلى علل ما يجرى فيه من أحداث والبحث عن العلل
البعيدة والنظر للمستقبل
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 اجب عما يأتى
 )1ما األفكار المشتركة لتعريفات الفلسفة ؟
يجمع التعريفات المتعددة للفلسفة اتجاه عام -:
 بحث المشكالت الكبرى لإلنسان
 التفسير الشامل للعالم
 دراسة طبيعة اإلنسان ومستقبله

 )2قارن بين االتجاهين فى تعريف الفلسفة
االتجاه األول
الفلسفة هى العلم الكلى الذى يبحث فى
أصول وغايات الكون والطبيعة واإلنسان
وغايته كشف الحقيقة لذاتها

االتجاه الثانى
الفلسفة هى وجهة نظر أو رؤية شاملة تجاه
الحياة واإلنسان والعالم

 )3يستطيع اإلنسان أن يسير فى طريق التفلسف  ....هل تؤيد ولماذا ؟
أؤيد هذه المقولة  ،إذا وقف من المشكالت التى تواجهه فى حياته موقفا نقديا
وبالتالى يمكن اعتبار كل إنسان إلى حد ما فيلسوف إذا كان له وجهة نظر خاصة
به فى الحياة واإلنسان والمجتمع ( وفقاʺ لالتجاه الثانى للفلسفة )

 )4لم تعد الفلسفة تحليقا ʺ فى المجرادت  ....هل تؤيد ولماذا ؟
أؤيد العبارة  ،فالفلسفة اليوم لم تعد تقنع بالمعرفة النظرية بل تحاول تنظيم الحياة
اإلنسانية ( مثل أفضل الطرق لتنظيم المجتمع اإلنسانى – أفضل أشكال الحكومات )
وهى بذلك ال تعلمنا كيف نفكر فقط بل تعلمنا كيف نحيا أيضاʺ  .فهى تعمل على
مواجهة القضايا الحياتية
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 ) 5قال الخديوى لطه حسين  ،بعد علمه بأنه سيسافر لفرنسا لدراسة الفلسفة أو
التاريخ ( أياك والفلسفة  ...فإنها تفسد العقول ) هل تؤيد المقولة ولماذا؟
ال أؤيد مقولة الخديوى  ،ألن الوعى اإلنسانى يزداد بالتفكير الفلسفى وذلك كالتالى
 تعمل الفلسفة على تشكيل عقل الفرد فيصبح قادر على التفكير الناقد وهو
الذى ال يقبل أى معرفة إال بعد بحث وتدقيق وبذلك يرفض االحكام
المتسرعة والتحرر من تأثير االحكام المسبقة
 تدفع الفرد نخو تبنى قيم وأهداف معينة  ،طالما أن له وجهة نظر فى
الحياة وفلسفة خاصة
 تعمل الفلسفة على غرس محبة المعرفة والبحث الدائم عن الحقائق فال
يقف عند حدود كالتفكير العلمى
 دراسة الفلسفة توسع مجاالت تفكير الفرد وتجعله يؤمن بدور العقل فى
كل الحياة ويعيش فى انسجام مع نفسه ومع قيم الحياة التى يختارها
 )6دوافع التفلسف واحدة فى كل العصور هل تؤيد ولماذا ؟
أؤيد ذلك  ،ألن الدافع الذى يحفز إلى التفلسف ( بمعنى التفكير الفلسفى ) واحد فى
كل مكان وزمان وهى إشباع رغبة اإلنسان فى أن يعرف
 )7يمكن أن يكون اإلنسان فى الوقت نفسه جاهال وحكيما هل تؤيد ولماذا؟
أؤيد لك  ،ألن الحكمة ليست معرفة الحقائق فقط ؛ بل هى معرفة الرأى السديد
الصائب وتطبيق هذا الرأى لذلك يمكن أن يكون اإلنسان لدية معرفة وحكمه لألمور
دون أن يكون متعلم والعكس صحيح
 ) 8الفلسفة هى العلم الكلى الذى يبحث فى أصول وغايات الكون والطبيعة واإلنسان
وغايته النهائية كشف الحقيقة لذاتها  ....حلل التعريف
 يقصد بالعلم الكلى  -:علم المعرفة الكلية  ،فالفلسفة هى علم العلوم ألنها
تدرس الحقيقة الكلية للموجودات عامه مثل طبيعة الوجود – ماهية اإلنسان –
مشكلة الحرية – الحياة والموت
 موضوعات ومجاالت اهتمام الفلسفة هو البحث فى طبيعة األشياء وحقائق
الموجودات
 هدف الفلسفة هنا هو معرفة العلل البعيدة والمبادئ األولى
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 ) 9الفلسفة هى وجهة نظر أو رؤية عقلية شاملة إزاء الحياة واإلنسان والعالم
حلل التعريف
الفلسفة بهذا المعنى تهتم * )1بالبحث عن معنى الحياة
* )2مشكالت اإلنسان الواقعية
* )3االتجاه العملى نحو توجيه السلوك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  ،مع التعليل
 .1اول من أطلق كلمة فلسفة ........
[ سقراط – فيثاغورث – أفالطون – أرسطو ]
الفيلسوف اليونانى " فيثاغورث " هو أول من أطلق كلمة فلسفة قاصدا بها
محبة الحكمة  ،ألنه يرى أن الحكمة صفة من صفات هللا وحده وال يصح لإلنسان
أن يتصف بها ويكفى أن يوصف بمحب الحكمة

 .2بعض الناس تفكيرها ال يتعدى اللحظة الحاضرة واليوم الذى يحياه وكثيرا
ما يردد المثل الشائع [ احيينى النهاردة وموتنى بكره ]  ،وهذا يعتبر
 أداة هدم للتفكير السديد
 أداة بناء للتفكير السديد
 تقدم للمجتمع
 تفكير علمى ومنهجى
ألن التفكير السديد يجب أن ينظر له بثالث لحظات " ماضى – حاضر – مستقبل "
كما ينظر له الفيلسوف  ،فالحاضر بما فيه من مشكالت وأمراض فكرية
واقتصادية واجتماعية يقلق صاحب التفكير السديد ومن ثم يفكر فى كيفية التغلب
على المشكالت حتى يصبح المستقبل اإلنسانى أكثر إشراقا وتقدما
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 ( .3إن المرء الذى يحيا دون تفلسف لهو حقا كمن يظل مغمضا ʺ عينيه ال
يحاول أن يفتحهما ) ديكارت يدل القول على أن الفلسفة

 تعطى معنى للحياة
 تقاوم العقل وأحكامه
 تؤدى إلى جمود العقل
 تبحث فى العلل القريبة
دراسة الفلسفة توسع مجاالت تفكير الفرد وتجعله يؤمن بدور العقل فى كل الحياة
ويعيش فى انسجام مع نفسه ومع قيم الحياة التى يختارها
العقبات التى تواجه المجتمع فى استخدام التفكير الفلسفى عدم القدرة على
استقاللية التفكير واستخدام مبدأ التبعية فى الفكر  /االعتقاد بمسلمات األمور
وتجنب استخدام مبدأ الشك  /النظرة األحادية لألمور  /انتشار العادات والتقاليد
البالية
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