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  ؟) دلل علي صحة ذلك بمثال ( المنطق مالزم لكل انسان : 1س
قوع في يمكن لإلنسان العادي أن يستخدم قواعد التفكير السليم في حياته دون دراسة المنطق وقواعده، ولكن دراسة المنطق تفيد أيضاً في عدم الو •

 .خطأ التفكير
 .ناجحون  معرفة أنك ناجح ألن صديقك قال لك كل طالب الفصل: مثال   •
  . )فإنك تستخدم قاعدة من قواعد المنطق وهو ما ينطبق علي الكل ينطبق علي الجزء( •
 )االستدالل ومكوناته -المنطق(حدد المقصود بكالً من : 2س
 من المعلوم للمجهولوهو االنتقال االستدالل وأهم موضوعاته الصحيح  للفكرهو العلم الذي يضع القواعد العامة  :المنطق •
 :   انهذا التعريف يتبين لنا  من    
  . المنطق يساعدنا علي تجنب الخطأ في التفكير - 1
  ).االنتقال من المعلوم للمجهول(أهم موضوعات المنطق هو االستدالل  - 2
 هو العملية العقلية التي ننقل بواسطتها من المعلوم للمجهول )العامالمفهوم ( :االستدالل •

 لية العقلية التي تنقل بواسطتها من مقدمة أو أكثر إلي نتيجة تلزم عنهاهو العم) المنطقفي (                
 عالقة منطقية تربط النتيجة بالمقدمات  -نتيجة -مقدمة أو أكثر :مكونات االستدالل •
 ؟)أذكرها(والباحث  كبيرة للفرد ) فائدة(للمنطق أهمية   :3س
 تساعد الفرد علي فهم مبادئ وأسس االستدالل - 1
 علي التمييز بين األدلة الكافية والغير كافيةتساعد الفرد  - 2
 تساعد الفرد علي التحرر من العاطفة - 3
 تساعد الفرد علي استخدام اللغة بدقة - 4
 تساعد الفرد علي تنمية الروح العلمية - 5
 تساعد الفرد علي تنمية االتجاه النقدي - 6
  التفكير االنساني ؟نطقي والماالستدالل بين عالقة ال استخلص /   )صحة ذلك بمثال  دلل علي( ال يحيا التفكير االنساني اال باالستدالل  : 4س
. )المجهول( يتوصل لحلول المشكلة من خالل المعلومات المتوفرة له يستطيع أنو -) المعلوم ( فانه يبدأ بمعلومات: اإلنسان يفكر عندما يواجه مشكلة •

  ). مجهولباالنتقال من المعلوم إلي نتائج ال(ونعبر عنه في لغة المنطق 
ومع بعض التحريـات مـن خـالل    ) حالة األبواب والنوافذ(فيقوم الشرطي بالكشف عن طريقة السرقة .. جريمة سرقة بمنزل شخص غائب: 1مثال •

  يبدأ بالمقدمات ويريد الوصول إلي النتائج: كذلك في مجال الرياضيات:  2مثال     .المعلومات التي تؤخذ ليصل للسارق
 استخلص العالقة بين االستدالل واالستنباط ؟/       )صح العبارة  (االستنباط  من  اعماالستدالل :  5س
 ) مادة الفكر(دون الرجوع للواقع  )الشكل( الذي يهتم بصورة الفكراالستدالل ستنباط ألن االستنباط نوع من أنواع أعم وأشمل من االاالستدالل  •
 ستقراء االللواقع يسمي  نوع االستدالل الذي يهتم بمادة الفكر ويرجعاما  •
 )أ و ب  وج في الواقع ( دون النظر الي ) أ  اكبر من ج ( اذآ  )   من ج  روب اكب() أ اكبر من ب :   (  ستنباطلالمثال  •
  قارن بين االستباط  واالستقراء ؟/    ميز بين  نوعي االستدالل  ؟   /    لمادي؟اوفرق بين االستدالل الصوري : 5س
واالسـدالل الرياضـي   ) القياس( والغير مباشر  -مربع ارسطو( كر وال يرجع للواقع مثل مباشريهتم بصورة الف: الصوري االستدالل)  االستنباط(  �

  .ويستخدم في العلوم الصورية 
ـ العويسـتخدم فـي   .الفكر ويرجع للواقع  ويتعامـل مـع مـادة الفكـر    يهتم بمادة : االستدالل المادي) االستقراء(  � .واالنسـانية   وم الطبيعيـة ل
  )الثالث المرفوع / عدم التناقض / قانون الهوية ( حدد المقصود بكآل من / عند أرسطو؟ ووضح كيف ترد إلي قانون واحد؟الفكر وضح قوانين : 6س
..  إلـي برهـان   قوانين بديهية واضحة بذاتها ال تحتاجقوانين أساسية للفكر ال يمكن االستغناء عنها وهي ) مؤسس علم المنطق(وضع أرسطو (  �

 : ثالثة ولكن اصلها قانون واحد  وهيواجعله اساسية في تفكير تسير عليها دائمآ ألنها تتفق مع بداهة العقل 
  المثال  الصيغة  الرمز  القانون

الهوية أو 
  الذاتية

بصفاته الجوهرية ) نفسه(الشيء هو ذاته   أ  هو  أ
  )المتغيرة(مهما اختلفت صفاته العرضية 

اإلنسان بصفاته اإلنسان هو 
دون النظر إلي (األساسية الجوهرية 

  )اللون أو الجنس أو الشكل
عدم 
  التناقض

أ ال يمكن أن توصف بأنها ب وال ب 
  في وقت واحد

الشيء ال يمكن أن يوصف بصفة ونقضيها في 
  وقت واحد

السبورة ال يمكن أن تكون سوداء - 
  وال سوداء في وقت واحد

اضر الطالب ال  يمكن أن يكون ح- 
  وال حاضر في وقت واحد

الثالث 
المرفوع أو 
الوسط 
  الممتنع

أ أما أن توصف ب أو ال ب وال 
  ثالث لهما

الشيء أما أن يتصف بصفة أو نقيضها وال 
  ثالث لهما

السبورة أما أن تكون سوداء  أو ال - 
  .سوداء وال ثالث لهما

الطالب أما حاضر أو ال حاضر وال - 
  .ثالث لهما

  قوانين الفكر صور مختلفة لقانون الهوية ؟    وضح ذلك؟/ قوانين الفكر في حقيقتها قانون واحد ؟   /   الفكر لقانون واحد ؟ ترد قوانين: 7س
هو صورة شرطية لقانون عدم التناقض وقانون عدم التناقض هـو  الوسط الممتنع قانون في حقيقتها قانون واحد  :العالقة بين قوانين الفكر الثالثة

   ).الذاتية(إذا يمكن القول أن قوانين الفكر األساسية في حقيقتها تقوم علي قانون واحد وهو الهوية  .بة لقانون الهوية أو الذاتيةسال صورة
  
  
 هما......هناك عالقة وثيقة بين المنطق واللغة تتمثل في جانبان ) .صحيحة العبارة (بين المنطق واللغة وثيقة العالقة : 8س
 بين المنطق واللغة من جانبانالعالقة وثيقة   •
) اللغة هي الفكر المنطوق(المنطق يدرس التفكير، واللغة هي وسيلة التعبير عن التفكير والتفكير الصامت يدور في صورة ألفاظ ولغة لذلك يقال أن  - 1

 ." و منطق لغويالمنطق نحو عقلي والنح"ويعبر عنها أبو حيان التوحيدي بقوله أن ) الفكر هو اللغة الغير المنطوقة(و 
 " .باللغة"  الذي ننتقل فيه من المعلوم إلي المجهول ونعبر عنهما في صورة ألفاظ وجمل) االستدالل(أهم موضوعات المنطق هو  - 2
 ما المقصود بالحد المنطقي؟: 9س

      مثال .لكذبوال يحتمل الصدق أو ا طرف في قضيةهو لفظ أو جملة ألفاظ نخبر به أو نخبر عنه ويعتبر : الحد المنطقي
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  :ميز مستعينآ بامثلة بكآل من : 10س

  )جبل طارق -هر النيلن(د بذاته وال يطلق علي غيره مثل واح) شيء( هو حد يطلق علي فرد   الحد الجزئي
كلـي  حد ليكون  الن ليس هناك صفات مشتركة بينهمرغم اطالقه على كثيرين ) كريم(مثل اسم  أسم العلم حد جزئي: ملحوظة

  ذهن لشخص واحد وينصرف ال
ه مـع ضـيف   كـريم الرجل  –)جزئي( ذهب للمدرسة كريم     صفة مثل  )كريم( بمعني صفة أصبح كلي اللفظولكن إذا جاء * 
  ).كلي(

  ) إنسان -نهر(مثل علي حده هو حد يطلق علي مجموعة أفراد يشتركون في صفات معينة وقد يطلق علي كل فرد من أفراده   الحد الكلي
  الحد الجمعي

  )اسم الجمع ( 
  ) جيش -نقابة(لي حدي مثل عوال يطلق علي كل فرد ) مجتمعين(هو حد يطلق علي مجموعة أفراد يشتركون في صفات معينة 

  )جيش مصر(ويمكن تحويله إلي حد جزئي إذا خصصناه مثل  ويعتبر حد كلي

  جزئي حد     ←  كلي حد     مكن تحويل الحد الكلي إلي جزئيي
  نهر النيل) بالتخصيص(نهر                
  هذه مدرسة) باإلشارة(مدرسة                 
  مدرستي) باإلضافة(مدرسة              

  كلي حد     ←      جزئيحد      
  نهر) بالتعميم(نهر النيل 

  مدرسة) حذف اإلشارة(هذه مدرسة 
  مدرسة) حذف اإلضافة(مدرستي 

  الحد الموجب
  )المحصل( 

  )يعبر عن وجود صفه -أمين) (يعبر عن وجود شئ -إنسان(جود شئ أو صفة مثل وهو يعبر عن و

  الحد السالب
  )المعدول( 

  .يعبر عن غياب صفه) غير امين) (الالنسان يعبر عن غياب شئ(يعبر عن غياب شئ أو صفة مثال 
  .الحد سالب وال تجعل  ا تفصل بين الحدودهوال نستخدم ليس الن) غير  –اال  –ال ( ادوات السلب هي 

  إنه كائن عاقل حساس متحركه مفهوم) إنسان(مثال  لفظ معين اوقراءة  الصفات التي يستخلص الذهن عند سماعالصفة اوهو   المفهوم
  )كل البشر -محمد -سيد -محمد(عليهم اللفظ في الواقع ماصدق إنسان  )ينطبق(األفراد الذين يصدق    الماصدق

  
العالقة بين 
المفهوم 
  ق والماص

  عكسية 
  

عالقة عكسية ولكن ليست دائماً أي إذا زاد المفهوم قل الماصدق وإذا قل المفهـوم زاد  : العالقة بين المفهوم والماصدق •
 مؤثرةعلي الصفة المضافة أو المحذوف تكون الماصدق ولكن يتوقف 

  
  
  
  
  
  

  واحد قاسم العلم ليس له مفهوم وله ما صد: ملحوظة
ال يشترط أن تتوفر " كريم"مثال ..... أن اسم العلم ليس له مفهوم ألنه ال يثير في الذهن أي صفات: يري غالبية المناطقة •

 فيه الكرم
 أفهم أنه رجل مسلم" محمد"مثال ..علم له مفهوم يثير في الذهن بعض الصفاتويري قلة من المناطقة أن اسم ال •
  الكل يجمع علي أن اسم العلم له ماصدق واحد وهو الشخص المسمي بذاته •

  ماصدق  مفهوم

  مستشفي
  مستشفي خاصة

  مستشفي خاصة بها أطباء

  كل المستشفيات
  فيات الخاصة فقطكل المستش

  ال تؤثر ألن الصفة أطباء غير مؤثرة

  بينهم معاً لعدم وجود وسط وال يرتفعانالحكم ال يجتمعان معاً ) ال أبيض -أبيض(بين اللفظ ونفسه بين نفيه        مثال   التقابل بالتناقض

  معاً لوجود وسط بينهم وقد يرتفعانأسود ال يجتمعان معاً  -أبيض) ضده(بين اللفظ وعكسه   التقابل بالتضاد
  )مثلث -مسجد -إنسان(يشتركون في صفات معينة مثل  مجموعة أفرادهو حد كلي يطلق علي   النوع

  )شكل هندسي -بناء -حيوان( يشتركون في صفات معينة مثل مجموعة أنواعهو حد كلي يطلق علي   الجنس 

يصعب الوصول إليها تحتـاج  (بالنسبة اإلنسان ) عاقل(تميز النوع على غيره مثل  صفة أساسية وجوهريةحد كلي يطلق على   الفصل
  واذا استخدم في تعريف يكون التعريف جامع مانع  ).لمتخصصين

  ويكون التعريف مانع غير جامع .لإلنسان) مثقف –كاتب (مثل وتميز النوع على غيره  صفة غير أساسيةحد كلي يطلق على   الخاصة
  )أزرق العنيين -أبيض اللون(عن غيره مثل  وال تميز نوعهو حد كلي يطق علي صفه غير أساسية وغير جوهرية   العرض العام
  ).   إلنسان  حيوان(هو الذي يعلو النوع مباشراً مثل   الجنس القريب
  ).إلنسان كائن حي (مثل ي بينه وبين النوع جنس آخر هو الجنس الذ  الجنس البعيد
  .هو جنس فقط  وال يصلح ان يكون نوع ) جوهر ( جنس اخر مثل كائن او  هوالجنس الذي ال يعلوه  جنس االجناس
  .قط ، هو نوع ف وال يصلح ان يكون جنس )مدرس مواد فلسفية (هو النوع الذي ال يندرج تحتة انواع اخري مثل    نوع االنواع

 ؟) دلل بمثال ( العالقة بين الجنس والنوع نسبية متغيرة ليست مطلقة *  وضح العالقة بين الجنس والنوع ؟  : 11س
 العالقة بين الجنس والنوع نسبية متغيرة وليست ثابته مطلقة فالحد قد يكون جنس ونوع في وقت واحد جنس لما تحته ونوعاً لما فوقه �

 لكائن حي         نوع    إلنسان     وفي نفس الوقت  حيوان                 جنس         حيوان    مثال 
  حدد المقصود بالتعريف المنطقي مبينآ اهميته ؟: 12س
  ).شارحلبالقول ا (علي التعريف العرب يقول )إيضاح معني الشيء أو اللفظ(المقصود بالتعريف المنطقي هو  - 

  ) . ة الغموض عن المعاني المتقاربةإزال  -  يجنب الوقوع في الخطأ(  فوائده
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  ؟)  ما توصفمن الحدود ( ترجع لليونانين   )بالحد وبالرسم( )الوصفية(أذكر أهم التعريفات الشيئية : 13س

  التعريف بالحد
  مثال اإلنسان حيوان عاقل) فصل+ جنس قريب ( بالحد التام: أنواعه
  .ان كائن حي عاقلمثال اإلنس) فصل+ جنس بعيد ( بالحد الناقص        

  .مع شرح صفة الفصل  الستخدام الفصل) جامع مانع(ويكون التعريف  أفضل أنواع التعريفات وادقها وأصعبها 

  التعريف بالرسم
  .مثال اإلنسان حيوان كاتب) خاصة+ جنس قريب ( بالرسم التام

  .الستخدام الخاصة )مانع غير جامع( يف ويكون التعر  مثال اإلنسان كائن حي كاتب ) خاصة+ جنس بعيد ( الرسم الناقص

 ؟) من الحدود ما يسمي ( ثالثة اشرح بمثال ) اللفظية ( التعريفات االسمية  اآلتية؟) االسمية(وضح التعريفات اللفظية : 14س
  :مثل )ما تسمي(يرجع للمناطقة المحدثون يستهدف إيضاح معني األلفاظ ) االسمي ( ثانياً التعريف اللفظي

  .اللـيث هو األسد/   أألرملة هي المرأة التي مات زوجها    : تعريف اللفظ بذكر ما يساويه في اللغة من القواميس والمعجم مثال :قاموس - 1
تعريف اللفظ يشترط صاحبه علي من يسمعه أو يقرأه أن يفهمه بمعني محدد وملتزم به وليس ألحد أن يناقشه في تعريفاته وكل التعريفات : اشتراطي - 2

  تعريف إقليدس للخط هو ما له طول وليس له عرض: ضية إشتراطية  مثالالريا
( السائل الحمضي هو الذي يحمر ورقـة عبـاد   : تعريف اللفظ عن طريقة إجراء التجارب علية وكل التعريفات العلمية إجرائية مثال: إجــرائــي - 3

  . الشمس) دوار
 مع بيان السبب؟وضح أي التعريفات اآلتية منطقي وأيهما غير منطقي : 16س
 )ال يمنع دخول أنواع اخرى(غير مانع ) يجمع كل أفراد النوع(المثلث شكل هندسي غير منطقي ألنه جامع  - 1
 )يمنع دخول أنواع أخري(مانع ) يجمع كل أفراد النوع(ألنه جامع ) منطقي(المثلث شكل هندسي يحاط بثالث أضالع متقاطعة  - 2
 )يمنع دخول أنواع أخري(مانع ) ال يجمع كل أفراد النوع(ألنه غير جامع ) غير منطقي(اوية متقاطعة المثلث شكل هندسي محاط بثالث أضالع متس - 3
ألنه التعريـف أصـعب مـن    ) غير منطقي(الليث هو الغضنفر  -5                            نه تعريف بالسلبال) غير منطقي(الكريم ليس بخيل  - 4

 المعرف
 ألن التعريف مساوي للمعرف ) منطقي(الخط هو ما له طول وليس له عرض  - 5
 ألنه مجازي) غير منطقي(الجمل سفينة الصحراء  -7     ألنه تعريف دائري يشمل علي جزء من المعرف) غير منطقي(المعلم هو من يعلم  - 6

  )ان يكون جامع مانع ( الشيئيةشروط التعريفات المنطقية :  ملحوظة
  ) الاصعب  -ال مجازي -الدائري -البالسلب –ان يكون مساوي ( اللفظيةشروط التعريفات المنطقية           

  
  
  
 ؟حدد المقصود : 17س
 )العرب احرار(مثل  هي وحدة التفكير أمر مهم لدراسة االستدالل أهميتهاتحمل الصدق أو الكذب هي جملة خبرية  :القضية المنطقية - 1

 )ذاكر دروسك / ما أروع هذا المنظر (  :مثال  .إلخ/ ..... ذم / نهي / الستفهام منطقية مثل اال تعتبر قضية ) ليست خبرية(العبارات االنشائية 
 .هي عالقة تالزم ألن كل قضية تتضمن حكماً وهو المعني الذي يستخلصه الذهن من مكونات القضية : القضية والحكم - 2

  : مكونات القضية 
   .يكون أسماً غالبآهو الحد األول الذي نخبر عنه و: الموضوع - 1
 .وهو الحد الذي نخبر به ويكون صفة أو اسم أو فعل معين للموضوع: حمولالم - 2
  -:هي العالقة بين المحمول والموضوع وتنقسم إلي: رابطة - 3

  سـالـبــة –ب   مـوجـبـة -أ
بين الموضوع والمحمول، ال تظهر في اللغة العربيـة   تفيد االتصال

  . وتظهر في اللغات األجنبية
  معدن         الحديد:            مثال

  محمول )  الرابطة موجبة (موضوع           

  بين الموضوع والمحمول تفيد االنفصال
  ليس       معدن     الخشب :    مثال
  محمول   )  البةالرابطة س(  موضوع      

 ...بعض -ليس -األلفاظ التي تحدد كم وكيف القضية مثل كل يه :ةسور القضي - 3
 وخصائصها   هي قضية يحمل محمولها صفة لموضوعها  :القضية الحملية البسيطة - 4

 مطلقة الحكم غير مقيد بشرط مثل الطالب مجتهدون -بسيطة تتكون من موضوع ومحمول         -       
  . القضية هي التي تتكون من قضيتين حمليتين بينهما أداة ربط:   القضية المركبة الشرطية - 5

  . إذا زاد اإلنتاج زاد الرخاء: مثال
 شرطية منفصلة. شرطية متصلة: تنقسم إلي: أقسامها. الحكم فيها مقيد بشرط: مقيدة. *تتكون من قضيتين حمليتين: مركبة*: خصائصها

 )الشخصية -المهملة) (المنفصلة -الشرطية المتصلة(فرق بين القضية : 18س

) حقق الطرف األول أدي إلي تحقيـق الثـاني  لو ت(هي تتكون من قضيتين حمليتين فيهما اداة ربط إذا   قضية شرطية متصلة
  مثال إذا زاد اإلنتاج زاد الرخاء

مثال ) لو تحقق أحد األطراف ال يتحقق األخر(أو  -هي تتكون من قضيتين حمليتين فيهما أداة شرط أما  قضية شرطية منفصلة
  أما أن تذهب للسينما أو المسرح

  )جزئية(الزنوج طيبون ) كلية(الزنوج سود ) حسب معناها زئيةكلية أو ج(قضية ليس لها صور تعامل   قضية مهملة
  م.  ك    مثل سقراط فليسوف الكليةيكون موضوعها أسم علم وتعامل معاملة   قضية شخصية
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  ؟) ق والكذبمعيار الصد( ؟ من حيث التعريف واالهمية والحكم) التاليفية( والقضية التركيبية ) التكرارية( ميز بين القضية التحليلية : 19س

  )التأليفية(القضية التركيبية   )التكرارية(القضية التحليلية   

  قضية يكون محمولها  التعريف 
  اإلنسان حيوان عاقل: أو تعريف*     الليث هو األسد: مرادف* 
   10= 5×2أو نتيجة *   المثلث شكل هندسي: أو جزء*

    لموضوعها
    محمولها مستمد من موضوعها �
  ا خبراً جديداً لموضوعهاف محمولهضيال ي �

   هاقضية يضيف محموله خبراً جديداً لموضوع-
  :مثل  من الواقع محمولها مستمد  -

  أحمس هازم الهكسوس
  المعادن تتمدد بالحرارة

  الجواب اللين يصرف الغضب

  هي وحدة العلوم الرياضية - 1  أهميتها
 التعريف الجامع مانع قضية تحليلية - 2
  تساعد علي إيضاح الموضوع - 3

يعبر العلماء علـي  (ة عيوحدة العلوم الطبيهي  .1
  )نتائج أبحاثهم بالقضايا التركيبية

 القضايا التاريخية تركيبية .2
  مع البيئة قضايا تركيبيةتعامل اإلنسان  .3

ــار  معيـ
  الحكم

  بين الموضوع والمحمول  )عدم التناقض(صدقها يتوقف علي االتساق 
  صادقة) اتساق( 10= 5×2
  كاذبة) تناقض( 12= 5×2

  الصدق يقيني      

  مطابقتها للواقع مثالصدقها يتوقف علي 
  صادق) مطابقة(الحديد يتمدد بالحرارة 
  كاذبة) غير مطابقة(الخشب يتمدد بالحرارة 

  الصدق احتمالي

 )صحيحة العبارة (التحليلية والتركيبية علي جهل السامع او القارئ يتوقف التمييز بين القضية ال : 20س
قضية تحليلية حتى لو أضافت خبراً جديداً والقضية المعادن تتمدد  10= 5×2فالقضية تحليلية في ذاتها والتركيبية تركيبية في ذاتها القضية التحليلية  �

  بالحرارة قضية تركيبية حتى لو لم تضيف خبراً جديداً وال تتوقف علي جهل السامع أو القارئ
 ).تركيبية(محمولها مستمد من الواقع  ومن كان) تحليلية(من كان محمولها مستمد من موضعها  �
  نآ بامثلة ؟ستغراق مستعيعرف اال: 21س
 .المحمول او كالهما معاً كل افراد هو شمول الحكم علي كل أفراد الموضوع أو  :االستغراق •

  ا	�����  ا	����ل  ا	��ض�ع  ا	��ل  ا	����

لي كل افـراد الموضـوع   لشمول الحكم ع  )×(غير مستغرق   )����(مستغرق       كل العرب أحرار  م.ك
  وعدم شمول الحكم لكل افراد المحمول

لشمول الحكم علي كل افـراد الموضـوع     )����(مستغرق       )����(مستغرق       كل العرب ليسوا جبناء  س.ك
  والمحمول

عدم شمول الحكم علي كل افراد الموضوع   )×(غير مستغرق   )×(غير مستغرق   بعض العرب أحرار  م.ج
  والمحمول

عدم شمول الحكم علي كل افراد الموضوع   )����(مستغرق       )×(غير مستغرق   العرب ليسوا جبناء بعض  س.ج
  وشمول الحكم علي كل افراد المحمول

  ) : تعليل االستغراق ( أي أن 
  ).لشمول الحكم على كل أفراد الموضوع(إذا كانت القضية كلية كان الموضوع مستغرق  •
 ).حموللشمول الحكم على كل أفراد الم( ل مستغرقإذا كانت القضية سالبة كان المحمو •
  الحدود المستغرقة في القضايا االتية ؟وحدد موضوع ومحمول وكم وكيف : 22س

 
 الحدود المستغرقة الكم والكيف المحمول الموضوع القضية

     كثير من العرب ليسوا أحرار -1

     ما كل األحالم خياالت -2

     .ان الفردكافة المخدرات والمسكرات تحطم كي -3

          بعض األوربيون مسلمون -4
          ال مصري خائن -5
     المصريون متعلمون -6

     كل مؤدب غير مهمل -7

     بعض من ليس متفوق نجح في االمتحان  -8

     سقراط فيلسوف -9

     كل فضاء ال حدود له -10

     ليس كل مجتهد ناجح -11

     طالب واحد مجتهد -12

     ريته كل من ال يملك قوته ال يملك ح -13
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   ؟تعريف االستدالل المباشر: 23س
 )مربع ارسطو( بين القضايا  التقابلمثل .إلي نتيجة هو نوع من أنواع االستدالل ننتقل فيه من قضية واحدة •
كيف في الكم أو ال هو استنباط صدق أو كذب قضية من صدق أو كذب قضية آخرى يشتركان في الموضوع والمحمول ويختلفان): التقابل بين القضايا( •

 أو االثنين معاً
 :احكام التقابل بين القضايا  •
األخـرى  كـذبت  معاً إذا صـدقت إحـداهما   ال يصدقان معاً وال يكذبان  )م.س، ج.ك(و بين ) س.ج,م.ك(بين  )مختلفان كماً وكيفاً(التناقض التقابل ب - 1

  )لعدم وجود وسط بينهم(والعكس 
وإذا كذبت أحدهما كانت كذبت األخرى صدقت أحدهما إذا  معاً ال يصدقان معاً وقد يكذبان )س.م، ك.ك(بين  )كيفاً فقطمختلفان كليتان (التقابل بالتضاد  - 2

 )وجود وسط االحتمال(غير معروفة األخرى 
وإذا صدقت أحدهما دقت األخرى معاً إذا كذبت إحدهما صال يكذبان معاً وقد يصدقان ) س.م، ج.ج(بين ) مختلفان كيفاً فقطجزئيتين (تحت تضاد التقابل  - 3

 )االحتمال وجود وسط(كانت األخرى غير معروف 
 : ) س.س،ج.ك(و بين ) م.م، ج.ك(بين  )مختلفان كماً فقط(التقابل بالتداخل  - 4

  صدقت الكلية صدقت الجزئية المندرجة تحتها    إذا 
  كانت الجزئية غير معروفةكذبت الكلية     إذا 
  الكلية كاذبةكذبت الجزئية كانت     إذا 
  الجزئية كانت الكلية غير معروفةصدقت     إذا 

  .فما حكم القضية التى تقابلها بالتناقض " كل شعوب العالم تدعو للتسامح " القصة  صدقعلى فرض   : 24س
   )صادقة ( م      . ك "   كل شعوب العالم تدعو للتسامح : " القضية 

  :  القضية االصلية
  )صادقة ( ) للتسامح كل شعوب العالم تدعو ( 

  س.م                               ك.ك               
  
  
  
  

  تناقض                                                              
  )كاذبة)   (بعض شعوب العالم ال تدعو للتسامح(س   . جـ         م             . جـ         

  
)   بعض شعوب العالم ال تدعو للتسامح(اذأ ) صادقة ) ( كل شعوب العالم تدعو للتسامح )  ( س .  ج / م  . بين  ك ( م التناقض ألن حك: التعليل 

  )كاذبة(
    .ال يصدقان معا وال يكذبان معا وذلك لعدم وجود وسط بينهما  النهم 

  ؟ علي مربع التقابل لمقابلة علي فرض صدق هذه القضية، فما حكم القضايا ا) كل متعلم مثقف(  ::25س
  اإلجابة

  
  
  
  
  
  
  

  بعض المتعلمين مثقفين                                                        
  صادقة                                                                     

 م صادقة . ك) كل متعلم مثقف: (القضية االصلية  •
 س كاذبة . ج )  بعض المتعلمين ليسوا مثقفيف ( التاقض التي تقابلها ب •
 م صادقة . ج )   بعض المتعلمين مثقفين ( التي تقابلها بالتداخل  •
 س كاذبة. ك) كل المتعلمين ليسوا مثقفين ( التي تقابها بالتضاد   •
  
   

  القياس ؟ و ) االستدالل الغير مباشر (  عرف  :26س
  .تدالل يبدى بمقدمتين او اكثر وصول لنتيجة تلزم عنهم هواس: االستدالل الغير مباشر 

  )هو استنباط نتيجة من مقدمتين احدهما قاعدة عامة واألخرى حالة خاصة(هو استدالل غير مباشر :القياس
  الشكل االول                        مثال               قضايا القياس                                  :مثال 

  مقدمة كبرى  كل الفاكهة لذيذة الطعم  كو  

  مقدمة صغري  كل العنب فاكهة  ص  و

  كل متعلم مثقف

 م.ك) صادقة( 
 كل متعلم ليس مثقف

 فرضاً )كاذبة(س .ك
 تناقض

 دتضا

 تحت التضاد

 تداخل

 س.ج م.ج

بعض المتعلمين ليسوا 

 )كاذبه(مثقفين

 تداخل
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  نتيجة  كل العنب لذيذ الطعم  ص  ك

  يتكون القياس من ثالث قضايا وثالث حدود ؟       بين ذلك : 27س
  يمكن بدأ القياس بالمقدمة الصغرى ويكون صحيح كما يفعل العرب قديماً : ملحوظة

  مقدمة صغري    كل العنب فاكهة  و  ك
  مقدمة كبري    كل الفاكهة لذيذة الطعم  ص  و
  نتيجة    كل العنب لذيذ الطعم  ص  ك

  )وضح بمثال ( واحد في المقدمتين    بمعنييجب ان يكون الحد االوسط : 28س
  . خاطئ  قياس بأكثر من معنى سيكون القياس إذا من أربع حدود وليس ثالثة فيكونالحد االوسط ه لو كان ألن* 
  

      كل ساكن يدفع اإليجار
      كل الماء ساكن

  )قياس خاطئ(    كل الماء يدفع اإليجار

  .علل ... أو يجب أن تكون إحدى المقدمات على األقل موجبة ... ال إنتاج من مقدمتين سالبتين  :29س
 لذلك ال يقوم الحد األوسط بوظيفة الربط بين الحد األكبر واألصغر . ألن وجود مقدمتين سالبتين يعني انفصال الحدود الثالثة 

  )انفصال ( كل الفاكهة ليست لذيذة الطعم  
  )انفصال ( كل العنب ليست فاكهة   

  ال انتاج
  علل... حدى المقدمات على األقل يجب أن يكون الحد األوسط مستغرقاً في إ - :30س
حتى يقـوم  . (} مستغرقاً{ألن األوسط هو الذي يربط بين األكبر واألصغر ولكي يقوم البد أن يكون داخل بكل أفراده مع األكبر أو األصغر أي يكون  �

  ) .بدور الربط
  م. ج     بعض العرب أوفياء    و   ك
  م. ج     بعض المصريين عرب    ص   و
  ال إنتاج    اجال إنت    ص   ك

  
  .علل .. ال إنتاج من جزئين  :31س
 .ألن هذه هي احتماالت المقدمتين الجزئيتين �

  م.بعض األشجار مثمرة           ج) أ(
 م.بعض النباتات أشجار          ج     

  س        .بعض األشجار ليست مثمرة ج) ب(
 س       .بعض النباتات ليست مثمرة  ج

  ال إنتاج
  )سط غير مستغرقالحد األو(

  ال إنتاج
  )ال إنتاج بين سالبتين (

  س          .بعض األشجار ليست مثمرة ج) ج(
م                                .بعض النباتات أشجار        ج      

  م.بعض االشجارمثمرة           ج)  د(
  س     .بعض النباتات ليست أشجار  ج       

  إنتاج ال                  
  )الحد األوسط غير مستغرق(

  ال إنتاج            
استغراق حد في النتيجة ما لم يستغرق في المقدمة التي (

  )ورد بها

  )وضح بمثال .   ( يجب أن تكون المقدمة الكبرى كلية والصغرى موجبة   : 32س
  .الكبري كلية لكي يقوم الحد األوسط بدور الربط  •
  .غراق اي حد في النتيجة ما لم يكن مستغرق في المقدمة التي ورد منهاوالصغري موجبة لعدم است  •

  
  
  
  
 وضح بمثال مبدأ القياس ؟ :33س
ى الكل ينطبق على الجزء المندرج ما ينطبق عل. (كل ما يحمل على حد مستغرق باإليجاب أو السلب يحمل بنفس الطريقة على أي حد يندرج تحته  �

  ) تحته
  كل الفاكهة لذيذة الطعم

 كل العنب فاكهة       
  كل الفاكهة ليست لذيذة الطعم 

 كل العنب فاكهة
  العنب ليس لذيذ الطعم  العنب لذيذ الطعم 

أي ما نحكم " . عنب"فقد حملت بنفس الطريقة على الحد " فاكهة"قد حملناها مرة باإليجاب ومرة بالسلب على الحد المستغرق " لذيذ الطعم"أن صف : الحظ 
  به على الكل نحكم به على الجزء المندرج تحته 

 :يتكون القياس من ثالث حدود هي  - 2 :يتكون القياس من ثالث قضايا هي  - 1
  .دة العامةتمثل القاع: مقدمة كبرى  -
  تمثل الحالة الخاصة : مقدمة صغرى  - 
 .الزمة من تطبيق القاعدة العامة على الحالة الخاصة: نتيجة  -

  محمول الكبرى ومحمول النتيجة ) ك(حد أكبر  -
  .وموضوع النتيجة  صغريموضوع ال) ص(حد أصغر  -
موضوع الكبرى ومحمول الصغرى وال يظهر في ) و(حد أوسط  -

 .النتيجة 

  كل الفاكهة لذيذة الطعم
  كل العنب فاكهة 

  كل العنب لذيد الطعم 



  

  
7  
 

  .علل .. عند ارسطو أشكال القياس  وافضل يعتبر الشكل األول من أكمل :34س
  ك. و           
 و. ص           
 ك. ص           

  :النه .. عند ارسطو ياس أشكال الق وافضل يعتبر الشكل األول من أكمل  
  .هو الشكل الذي يطبق مبدأ القياس بوضوح  .1
 هو الشكل الذي يأتي فيه ترتيب الحدود في النتيجة بنفس ترتيبها في المقدمات  .2
 .المقدمة الكبرى دائماً كلية والصغرى دائماً موجبة  .3
 .هو الشكل الذي ينتج األربع قضايا الحملية كاآلتي .4

  م. ك 
  م. ك 

  
 م. ك 

  س . ك 
  م. ك 

  
 س. ك 

  م . ك 
  م . ج 

  
 م. ج 

  س. ك 
  م. ج 

  
 س. ج 

  )ذلك  دلل علي صحة( كبيرة ) اهمية ( للقياس قيمة : 35س
  مثال) . يسمى القياس المضمر(يستخدم القياس في حياتنا اليومية بشكل مضمر   -1
  ). ل قياس مضمر اي غير واضح هذا تم من خال(  عرف أنك ناجح ألن صديقك قال لك كل طالب الفصل ناجحونت
  مثال .على الحاالت الخاصة العامة يستخدم القياس في الفقه اإلسالمي بتطبيق القاعدة الدينية  -2

  كل ما يهلك الصحة حرام
  التدخين يهلك الصحة

  اذن التدخين حرام
  مثال. على الحاالت الجزئية العام يستخدم القياس في القضايا بتطبيق القانون  -3

  من يقتل متعمدآ يعدم كل
  فالن قتل متعمدآ
  اذن فالن يعدم

  ؟)  المنطق الصوري (  االرسطىوضح رأى الفالسفة المسلمين فى القياس : 36س
  :ابن رشد  -1
  . اعجب بالقياس األرسطي ألنه أفضل وسيلة من وسائل المعرفة العقلية * 
  .وال يتعارض الدين مع النظر العقلي والقياس * 
  :ية ابن تيم - 2
  . القياس ال يصلح للبحث في الظواهر الطبيعية * 
  .وليس بالقياس) االستقراء(, والحقيقة ال نصل إليها إال بالرجوع للواقع من خالل المالحظة والتجربة * 
  :الحسن بن الهيثم  -3
  .من أوائل من استخدموا المنهج التجريبي في علم البصريات * 
  .لكي نصل إلى القانون  ولي بالقياس ) التجربة(من صحتها بواسطة االعتبار اي  وتوصل إلى فرض الفروض والتحقق* 
  
  

  :اذا قال إثبات صحة القياس نقول �
  يتكون من ثالث قضايا وثالث حدود. 1
  المقدمة الكبرى كلية والصغرى موجبة. 2
  .الحد األوسط مستغرق. 3

  :  إذا قال بين الحدود المستغرقة في هذا القياس نقول �
 .  ............محمول النتيجة................. محمول الكبري )............. ..ك(الحد االكبر او 

  .  ..........موضوع النتيجة................. موضوع الصغر)..............ص(او الحد االصغر
 )) .ر مستغرق غي(( محمول الصغري ))  مستغرق (( موضوع الكبري ................. )و(الحد االوسط 

  .إذا استغرق القياس جميع حدوده يكون القياس خاطئ  �
  .إذا لم يستغرق أي حد من حدوده يكون خاطئ  �
  .عدد الحدود المستغرقة في المقدمات أكبر من عددها في النتيجة  �
  .النتيجة في القياس أخص من المقدمات  �
  . القضية الجزئية السالبة ال تأتي في القياس سوى نتيجة  �
  م.قال قياس صحيح يستغرق أقل عدد من حدوده تكون النتيجة ج إذا �
  س.إذا قال قياس صحيح يستغرق أكبر عدد من حدوده تكون النتيجة ك �

 ثم اثبت صحته ؟) كل المصريين أحرار(من الشكل األول تكون مقدمته الكبرى  صحيحكون قياس : 37سس
  م.ك  كل المصرين أحرار  ك.و
  م.ك  كل المفكرين مصرين  و.ص
  م.ك  كل المفكرين أحرار  ك.ص

 :اثبات صحته 
  يتكون من ثالث قضايا وثالث حدود - 1
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 المقدمة الكبرى كلية والصغرى موجبة - 2
 .الحد األوسط مستغرق - 3

  كون قياس صحيح من الشكل األول تختلف مقدمتاه كماً وكيفاً وبين الحدود المستغرقة فيه ؟: 38س
  س.ك  كل المصرين ليسو أحرار  ك.و
  م.ج  سياسين مصرينبعض ال  و.ص
  س.ج  بعض السياسين ليسو أحرار  ك.ص

  : الحدود المستغرقة
 )مستغرق(    محمول النتيجة و          ) مستغرق(   محمول الكبرى   )    احرار (   :)ك (   الحد األكبر .1
 )تغرقغير مس(  النتيجة  موضوعو       )غير مستغرق(الصغرى  موضوع)   السياسين( : )ص( الحد األصغر .2
 ).غير مستغرق( الصغرى  ومحمول            )مستغرق(   الكبرىموضوع )    المصرين( :) و(  األوسط الحد .3

1-. 
   
  
  األرسطي ؟)  القياس( وضح عيوب المنطق : 39س 
  ) .لعلمال يساعد على تقدم ا(فهو عبارة عن تحصيل حاصل . ألنه ال يؤدي إلى معرفة جديدة : القياس األرسطي عقيم مجدب  -1
  .ألنه يدور بالفكر في دائرة ال يخرج عنها فالنتيجة تؤدي إلى المقدمات والمقدمات تؤدي إلى النتائج : هو نوع من التفكير الدائري  -2
  ) .أي نحن نسلم بصحة القضية قبل اثباتها:(هو تفكير فيه مصادرة على المطلوب  -3

  ناكل إنسان ف
 سقراط إنسان

 ناسقراط ف
  .قادراً على متابعة تطورات العلم ) المنطق األرسطي(لم يعد القياس : ح لتحقيق أغراض البحث العلمي ال يصل -4
  وضح) يكارت طور المنهج الرياضي( استنتج دور كآل من  بيكون وديكارت والروح العلمية الحديثة في اوروبا ؟ :40س
  "االبتكار والتعميم"يتميز بـ )  ي الرياضياالستنباط(وقدم بدالً منه .. المنطق األرسطي " ديكارت"رفض * 

االستنباط (ولكن طور المنهج الرياضي  )وأرسطووأقليدس فيثاغورس ( ديكارت لم يخترع المنهج الرياضي ألنه كان موجود عند اليونانيين* :ملحوظة
  )الرياضي

  .هو يقوم على المالحظة والتجربة و" المنهج التجريبي االستقرائي"القياس األرسطي وقدم بدالً منه " بيكون"رفض  •
  الرياضي ؟ )االستدالل ( ميز بين كآل من القياس واالستنباط: 41س

 االستدالل الرياضي القياس األرسطي وجه المقارنة

 االختالف بينهم

  .عقيم مجدب ال يأتي بجديد-1
  .يقوم باالنتقال من العام إلى الخاص  -2
 التسليم بصحة المقدمات  -3

  .صب منتج يأتي بجديدمنهج خ -1
يقوم على التعميم من البسيط إلى المركب ومـن الخـاص    -2

  .للعام
 ".ينشأ من الخيال الرياضي"يقوم على االبتكار  -3

  التشابه
  النتائج تلزم - 1                           

  نوع من -2                              
  يهتم بصورة- 3                           

  من المقدمات
  ).غير مباشر(االستدالل

  .)استدالل صوري(الفكر

  وضح) الرياضة مضوع عقلي خالص(   عرف الرياضيات ؟ : 42س
   :معنى الرياضيات 

  ) .المنفصل –المتصل (هي علم الكم أو المقدار 
  الجبر  وهي موضوع علم: الرموز * وهي موضوع علم الحساب : األعداد * :يتمثل في : الكم المنفصل * 
  .وهو موضوع علم الميكانيكا  أو الحركة الزمان*وهو موضوع علم الهندسة: المكان *يتمثل في:الكم المتصل* 
  )] األشياء التي تعد(بوصفها موضوعاً عقلياً خالصاً أي أنها تهتم باألعداد، وال تهتم بالمعدودات) الكم المجرد من كل طابع حسي(تتمثل في  الرياضة بذلك[ 
  فرق بين الرياضة البحتة و والتطبيقية ؟ : 43س
  
  
  
  

  " .الرياضيات البحتة"عندما يتكلم عن االستدالل الرياضي نقصد به :  لحوظة م
    اذكر خصائص القضية الرياضية ؟: 44س

، ألن محمولهـا ال  تعتمد علي االتساق وعدم التناقض بـين طرفيهـا  لية فهي تحلي: القضية الرياضية قضية تحليلية عبارة عن تحصيل حاصل  - 1
  4=  2+ 2: مثال .يضيف لموضوعها خبر جديد من الواقع 

 .عن المقدمات بغض النظر عن الواقع )  صوريآ(  تعبر عن اللزوم المنطقي أن النتيجة تلتزم لزوماً منطقياً - 2
  2+2تلزم لزموآ منطقيآ عن    4:  مثال             

  العبارة صحيحة)    صح او خطأ مع التعليل ) ( الرياضيات نسق استنباطي( : 45س 
 . الستنباط نتائج تلزم عنها) معرفات، ال معرفات، بديهيات، مسلمات(يتألف من مقدمات  هو بناء مترابط األجزاء متكامل �

 الرياضيات التطبيقية الرياضيات البحتة

تقوم على استنباط النتائج من المقدمات التي يضعها الرياضي * 
.  

  .تقوم صحة النتائج على صحة استنباطها من المقدمات * 
 الرياضي غير مطالب بتطبيق النتائج على الواقع * 

ادئ والنظريات الرياضية فـي الواقـع   تقوم على تطبيق المب* 
 ) .الخ.. في الفيزياء والكيمياء (كما توجد في الفعلي 
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نتائج من مقدمات معتمـدين  " استنباط"علي سق الرياضي حيث يقوم ألن االستنباط يلعب دور كبير في الن) استنباطي(النسق الرياضي : ملحوظة  �
 . علي البرهان

  وضح ذلك ؟ )      فرض(الرياضيات نسق   : 46س
  .وتختلف من عالم رياضي الي خر ) المسلمات، المعرفات(مثل  ألنه يبدأ من مقدمات افتراضية يضعها الرياضي: جـ
  اذكر مكونات النسق الرياضي ؟ : 47س

  )   ))مصادرات ( مسلمات  –بديهيات  -المعرفات   –معرفات ((  ت مثل مقدما �
  ).مبرهانات او نظريات (نتائج  �

  ؟ الرياضية) التعريفات ( حدد المقصود بالمعرفات  ) فسر ذلك بمثال ( لكل نسق من االنساق الرياضية تعريفاتة الخاصة : 48س
  .رص الرياضي على أن تكون لها معنى محدد منذ البداية يح) " الفاظ( هي مجموعة من المفاهيم والتصورات* "
  .لذلك  ناوال يغيره إال إذا نبه بهالبد أن يقوم الرياضي بتعريف المصطلحات الرياضية وليس ألحد أن يناقشه فيها ويلتزم * 

  ) هي ما ليس لها  أجزاء" (النقطة"و) عرض وبالطول " (للخط: "تعريفات إقليدس :   مثال            
  ؟) دلل علي صحة ذلك( كل تعريف رياضي يتضمن ال معرفات  -   الغني عن الالمعرفات في النسق الرياضي ؟ بين ذلك بامثلة : 49س

  . إما أن تكون واضحة بذاتها* لماذا ؟      ... هي األلفاظ  والمفاهيم التي يستخدمها العالم بال تعريف 
  .اخري حتي ال تمتد التعريفات إلى ما ال نهاية  وإما يقبلها كبداية يبدأ منها تعريفات* 
  .في تعريف النقطة بأنها ما ليس لها أجزاء " جزء"لفظ :    مثل   

  " .في تعريف الخط هو طول وبال عرض" عرض –طول "لفظ            
  ميز مستعينآ بامثلة بين البديهيات والمسلمة قديمآ وحديثآ والوقت الحاضر ؟: 50س

 )المصادرة(المسلمة  البديهية ةوجهه المقارن

  التعريف التقليدي
 )القديم(    

 ألنها واضحةهي قضية يسلم بها الرياضي  -
  .بذاتها ال تحتاج إلى دليل اوبرهان 

وهذا يدخلنا في مشكلة الوضوح الـذاتي ،  * 
ألنه نسبي يختلف من فـرد آلخـر ومـن    

 .زمان آلخر 

ألنهـا   الهي قضية يسلم بهـا الرياضـي    -
بذاتها ولكنه يستخدمها في برهنة  اضحةو

  غيرها 
 .مجرد افترضات يضعها الرياضي -

  التعريف الحديث

الذي نبحث فيه بل  ال تنتمي للعلمهي قضية  -
  .إلى متعودة على دعم منه 

هذا التعريف يخلصنا من الخالف  :ملحوظة  
  ) الوضوح الذاتي(حول مفهوم 

  حث فيه العلم الذي نب تنتمي لنفسهي قضية  -

الخطان المستقيمان يتقاطعـان فـي نقطـة    *   .الكل أكبر من الجزء *   :مثال 
  .واحدة 

يعمل داخل النسق الرياضـي دون تفرقـة   ليس هناك تفرقة بين البديهية والمسلمة فكالهما  - في الوقت الحاضر 
 .يتركهم الباحث بدون برهان ويستخدمهم لبرهنة غيرهم في النسق و

  .اذكرها . المسلمات مجرد افتراضات ولكن لها شروط يجب مراعاتها رغم ان : 51س
  .فيما بينها حتى ال نصل لنظرية متناقضة " غير متناقضة متسقة"يجب أن تكون مجموعة المسلمات  )1(
 .أي كافية للبرهان  "مكتملة"يجب أن تكون مجموعة المسلمات  )2(
  .وال تكون حشو زائد ال قيمة له  تصبح نظريةحتى ال" عن األخرى مستقلة"يجب أن تكون مجموعة المسلمات  )3(
  العبارة خطأ )  صح و خطأ مع التعليل ( المنطق اخص العلوم ) 52س  

  : ترتيب العلوم من حيث عموميتها علي النحو التالي 
 .قوانين الفكر األساسية: ألن كل العلوم يستخدم قواعده وقوانينه مثل.. هو أعلم العلوم جميعاً: المنطق  )1

 الهندسة... أعمها الحساب.وتستفيد منها العلوم اإلنسانية والطبيعية: الرياضيات) 2  
                                والبيولوجيا.... وتستفيد منها العلوم اإلنسانية أعمها الفيزياء : العلوم الطبيعية)3
  . بقةوهي أخص العلوم ألنها تستفيد من كل العلوم السا: العلوم اإلنسانية)  4 
  اشرح) النظريات صادقة في ذاتها(  اؤيد ذلك) اذكر مبرراتك . هل تؤيد ( تتوقف صحة النظريات الرياضية علي صحة المقدمات )   53س
  .ينتقل إلى استنتاج النظريات ، وإذا كانت المقدمات صحيحة كانت النتيجة صحيحة أيضاً " المقدمات"بعد أن ينتهي العالم من وضع وتحديد * 
  " .مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين.. "نظرية تقول .. عند إقليدس  :مثال .إن صحة النظرية تتوقف على صحة المقدمات * 

   البرهان على صدق النظرية: ملحوظة 
  .)األولي المقدمات) (أخري سابقة تم إثباتها نظرية (بردها إلي " وغير مباشرة"،وهي ردها إلي مقدماتها المباشرة" بطريقة مباشرة"

  -:تتوقف صحة النتائج علي
  " .قواعد االستنباط.. "االلتزام بقواعد االستدالل المنطقي ) 2(         .االتساق بين المقدمات والنتائج  )1(

  ؟الرياضي اذكر اهم قواعد االستنباط  : 54س
  ) :إثبات المقدم(قاعدة االستدالل  -1

  " .لشرطية المتصلة ترتب على ذلك صدق التالي الذي يمكن أخذه كنظرية إذا أثبتنا صدق المقدمة في القضية ا"وتنص على 
  9= س  3اذآ                                                3= س       اذا كانت 

 --------------------                   =                 ------------    
  "دقاص"التالي   كان                                 "دقاص....... "المقدم كان  اذا                                      
  " :قاعدة التقرير"قاعدة الوصل  - 2

  مثال" . مستقلة جديدةثالثة على نظريتان بشكل مستق ، فإن جمع االثنين معاً يمكن أن يكونا نظرية ) إثبات(إذا تم البرهان "وتنص على 
إذا تم الجمع بين هاتين النظريتين نصل إلي نظرية ثالثة (*  .نظرية تقول المربع يساوي مثلثان *    .ا المثلث قائمين نظرية تقول مجموع زواي �

 درجة 360= نظرية ثالثة تقول أن مجموع زوايا المربع *   )جديدة



  

  
10  
 

  )الرياضيات والتفكير االنساني(الرياضيات علم اليقين : 55س
لماء علي مر العصور آلنه العلم األكثر دقة بين العلوم وكل العلوم تحتاج إلي الرياضة لصياغة قوانينها بطريقـة كميـة   نالت الرياضة احترام جميع الع �

 .دقيقة
  
 
  حدد المقصود بالمعرفة العلمية ؟  -هناك نوعان من المعرفة ؟    -ية  ؟  اذكر انواع المعرفة البشر: 56س
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  العلم بمنهجة وليس بموضوعة وضح ؟ يمكن ان يكون االنسان العادي صاحب منهج علمي؟ ؟ ) وضح ذلك ( العلم هو منهج في التفكير :  57س

  ". طريقة التفكير والبحثليس العلم هو الموضوع الذي نبحث فيه ، ولكن العلم هو " •
سواء كان  وهو طريقة البحث من خالل منهج علمي بغض النظر عن موضوع العلم) س بموضوعه العلم بمنهجه ولي(فالعلم هو منهج في التفكير  •

  )نبات، حيوان، فلك(
  )تجريبي( الذي يميز رجل العلم على غيره هو إتباع منهج علميو •
 . يمكن لإلنسان العادي أن يكون صاحب تفكير علمي إذا جاء تفكيره منظم ومستمد من حقائق وتجارب صحيحة  •

  ؟) االستقراء(عرف االستدالل التجريبي  : 58س
  .لظاهرة معينة ) قانون علمي(هو طريقة في البحث تستند إلى المالحظة والتجربة ، بهدف التوصل إلى حكم عام " :معنى االستدالل التجريبي - 
إلي حكم عام يشـمل  ) تمد علي المالحظة والتجربة مع( بحثاً تجريبياً  –هو عملية ينتقل فيها العالم من بحث عدة حاالت جزئية " :تعريف االستقراء  - 

   :خصائص االستقراء.هذه الحاالت والمماثلة لها 
  . االستقراء يعتمد على المالحظة والتجربة للوصول إلى الحكم العام  .1
 .إن هدف االستقراء هو التعميم على الظاهرة والحاالت المماثلة لها  .2
  العلوم الطبيعية ويحاول العلماء تطبيقه في العلوم اإلنسانية ولكن هناك بعض العقبات  هو منهج) االستدالل التجريبي(االستقراء  .3

  لماذا ؟...... االستقراء استدالل غير مباشر   : 59س
  .اذا هو استدالل غير مباشر  )نتيجة(ليصل إلى قانون عام ) اكثر من مقدمة (حاالت جزئية دراسة ألنه يبدأ من  �

  ؟) االستدالل الرياضي(اء واالستنباط قارن بين االستقر : 60س
 "االستدالل الرياضي"االستنباط  االستقراء

االستقراء يتعامـل مـع أمـور الواقـع      •
  ).ظواهر طبيعية(المحسوس 

يعتمد على المالحظة والتجربة والرجـوع   •
 .و يهتم بمادة الفكر. للواقع

هو استدالل يتعامل مع أمور عقلية مجردة  •
  ".الرياضيات"مثل 

عتمد على المالحظـة أو التجربـة وال   ال ي •
 .و يهتم بصورة الفكر. الرجوع للواقع

  ميزبين كآل من االستقراء والقياس ؟ : 61س
 القياس االستقراء

ألنه يبدأ مـن  ) استدالل صاعد(االستقراء  •
  الجزئيات ليصعد إلى الحكم العام 

  الحديد معدن يتمدد بالحرارة
  النحاس معدن يتمدد بالحرارة

  معدن يتمدد بالحرارة الذهب
  

 .إذاًَ كل المعادن تتمدد بالحرارة 

ألنه يبدأ من حكـم  ) استدالل هابط(القياس  •
  عام ليهبط إلى حالة خاصة

  كل المعادن تتمدد بالحرارة
  الحديد معدن

  
  إذاً الحديد يتمدد بالحرارة

 
  التام واالستقراء الناقص ؟مستعينأ بامثلة بين االستقراء   ميز لالستقراء نوعان فما هما ؟  : 62س
  ) االستقراء الناقص(الكامل ، و ) االستقراء التام(هناك نوعان أساسيان لالستقراء  -   

 )العلمي(االستقراء الناقص  )الكامل(االستقراء التام 
ــاً  • ــمى أيض ــائي، "يس ــل ، اإلحص الكام

  " التلخيص
  وفيه يتم فحص جميع جزيئات الظاهرة  •
  ي في حجرة معينةإحصاء عدد كراس: مثال •
ال يصــلح إذا كــان العــدد كبيــر ،مثــل  •

 الحيوانات و المعادن

  "التقليدي ، العلمي"يسمى أيضاً  •
لنصل إلى حكم ) بعض الجزئيات(وفيه نبحث  •

  عام عليها وعلى الجزئيات المشابهة لها
 لذلك يعتبر علمي •

  

 المعرفة  الغير مباشرة المعرفة المباشرة

عـن طريـق   :تتم المعرفة المباشـرة   -1
  المالحظة أما بالحواس أو اآلالت

  .كمالحظة المطر وهو يسقط
تعتبر المعرفة المباشرة األصـل فـي   

  .معظم معرفنا
 

  المعرفة الغير مباشرة -2
  االستدالل علي شيء من خالل شيء اخر

من خالل آثار المطر على األرض وأثار  –مثل نستدل على سقوط المطر 
  .لبلل علي مالبس الناس ا

نوعاً من المعرفة الغير مباشرة والتي ترجع :   تعتبر المعرفة العلمية* 
  ) عامة(إلى المعرفة المباشرة فهي معرفة 

   وهدف العلم الوصول إلي قانون عام يفسر كل أفراد الظاهرة
  بعض المعادن تتمدد بالحرارة نصل : مثال

  .الي ان كل المعادن تتمدد بالحرارة 
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  علل ؟" :احتمالية. "قوانين العلم قوانين ترجيحية   :  63س
  عليها وعلى غيرها مما لم ندرسه" حكماً كلياً عاما"من خاللها  –ولكننا نطلق ) نبحث بعض الجزئيات(العلم نعتمد علي االستقراء الناقص  ألننا في �
حتمالية ا( يلذلك قد نجد في بعض الجزئيات التي لم ندرسها مخالفة لغير الذي نعرفة لهذا لذلك ال يمكن ان نقول أن قوانين العلم يقينية ثابتة بل ه �

 )ةترجيحي

  ا�����اء �اث إ����� ) 64س �
  �� أول �� و�� أ��س ا�����اء ؟: س 
�  ����  : ا���* ا!(�)'#ن ا&ورو$�#ن إ!  ��

  
��ى أن أر�+#  �)����#�  ).ا�����اء(ه# أول �� و�� �345ً� !0�1/�� ) ا!
  )ا&رج��#ن ا!�?�* و�<�5 ا=!> أو ا&داة(�� آ��8$  �

  
�  A���ى  هBا ا!0� ?�  .أن أر�+# !* ��?م �Cء ج?
13�Fي  ��G�1#ف ا��/#ن(و�<#د ا!���I! JK0�اء إ!  ا!0$(  
  .أر�+#) أرج��#ن(ردًا 1L  ) ا&رج��#ن ا!3?�?(�� آ��8$  �
��� !���I�اء ��M!ن ه# ا!#ا�� ا#/�$ �)�>� N!B$و.  
� ����� ا!�أB1  هL O(Iو�:  

  

ت ا	��رات ا	����� -أ�ه�  إ���� 
�3ه1#ا إ�4 ♥ <��> ) �(Q#ا �� ا!N10(���ت ا!�KMرة ا!(�1$R1L <���+$.  
♥  <R��> ا!�?�SR!رة ا�KM!�3ه1#ا إ����4ت ا��ء وا!54?�>(R��> وا!?!�1L J  ذ! N�� Q)� (#ا �� ا!+T وا!/R1L <���+$

�> �� ا!3�ا)> وا!) $���?(!WR1رخ ) $�د�> ا!3�ا)>(R1L XY���  !وا!�3�$> !1#ص#ل إ <[(IR!آ? دور اW�T+  
ء ا	��رات ا������ -ب���ت ا	��رة ا������ وأ! ز �ه�$ا إ���� :  

♥  <�R1>!ا!��3رب ا Jج�$ T�!ء و��R� ج�$� $� )��ن �� ا!/
 )ا!�Mوي(أ$# $/� ا!�ازي �� ا!+T وأ4C� آ�(8  ♥
 )ا!���#ن($� ���5 �� ا!+T وا4C� آ�(8  ♥
♥ N10!ا ��و�� �� ا!(
♥ *'���ت ووص0 ا!��M $� ا!4>��^�ت ��^1* و�^� أR1L *^[L^�ء           ) ��ر#ن(8 �� ا!+(>�)_ *!�^L �^)أ�^8 أآ ���$�^Q!ا ��ا)? ا!W^Rر`

��ت �1L �� ا!<S#ر�S)!ا 
�� و!* �(?أو �� ��اغ 18وآ��c آ�(4* ?رس �� ج��<�ت أورو$� )�  ا!��ن  -ج�  .م وا���0د �45* ا&ورو$
•  N!و g�� �Rإ!� أ)?ه JK0!ج� ا�� ��#ل� �5/� إ����4ت أر�+# و$�/#ن و� 

))hاث إ�����  اذ�  ))ا�����اء 
  
  
  

 �1L ?R�>� :آ�ن ار�+# 
��iت ا!]�ه�ة  )ا	(��(ا�'� اء �م  -1Fج ��Rء ج�S(j$ م#�� 

�� �'J ا!���س ♥�� ج<�41 �� ��(8 وا)?ة �� ا!
�? �'J'� 81 ا!���س  ♥?3$ �k� � #4�  

�8 وا)?ة(وه# ا!#ص#ل إ!� )/* �Lم �� `Iل  :ا�'� اء ح��* -2YFج ( 
  

��R?د $�!M�ارة  إ -  ?�?M!ع ا#� Jس أن آ?M!�$ */M��? وا)?ة �R?د $�!M�ارة �?( <>+m ذا رأي  
�> وا)?ة( - YFج#ع إ!� ج�!�$ <��> آ1Km �1L ا!(�ه�ن <��mه# إ( 
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�> ا�����اء 5L? أر�+#�[� ?��:  
1-  <��J$ A )3> ا��5(�_m?!�5 ا>R!�$ ا����اء n�!  

�> ج?�?ة -2R1L <��>� �!دي إW� � *��L 
��iت أي �pه�ة ه�5 -3Fج ��Rء ج�S(إ <!�Mك ا��)8! <�R1L <�Rأه �(  
  
  
  
  اذكر الجانب السلبي والجانب االيجابي لمنهج بيكون ؟  ؟) الجانبان( وضح منهج بيكون العلمي  : 64س
 .ة االعتماد على المنهج األرسطي باعتباره مسئوالً عن تأخر العلوم الطبيعية نتيج" األرجانون الجديد"هاجم بيكون أرسطو في "نقد بيكون ألرسطو  

  ) : الهدمي(الجانب السلبي : أوالً 
  .العوامل التي تؤدي إلى الوقوع في الخطأ وتعوق التوصل إلى البحث العلمي ، وأطلق بيكون أسم أوهام أو أوثان لذلك يجب تجنبها ) بيكون(حدد  �
  :أوهام الجنس البشرية ] 1[

 .ة مثل التسرع في إصدار األحكام والوصول إلى حكم عام دون أساس علمي هي التي يقع فيها الجنس البشري عام �
  .وهذا النوع من االخطأ يجب االبتعاد عنها  �
  :أوهام الكهف ] 2[

 ) . فاإلنسان سجين كهفه فهو يفكر طبقاً لميوله ومزاجه الخاص(وهي أخطاء يقع فيها الفرد بحكم شخصيته وإرادته الخاصة  �
  .ات يجب ان ننتبه الي االخطا التي نقع فيها بسبب ذلك ونتيجة هذه االختالف  �
  :أوهام السوق ] 3[

 .وأوهام السوق ترجع إلى الخطأ من سوء استخدام اللغة والكلمات الغير دقيقة والعبارات غير السليمة  �
 .والناس تظن ان عقولهم تتحكم بااللفاظ ولكن تعود االلفاظ مرة اخري للتحكم في عقولنا  �
  .بيكون الي الدقة في استخدام اللغة  لذلك نبهنا �
  :أوهام المسرح ] 4[

  .وتقليدهم دون نقد او تمحص في رأيهم ...) المشاهير والمفكرين ، ( وترجع إلى تصديق اآلخرين - �
 . م  تصديق جاليليو ، ألن أرسطو لم يقول بها 17رفض علماء القرن  �
  .فال نتقبل اي راي دون نقد او فحص  �

  )البنائي(اإليجابي الجانب : ثانياً 
  : يتمثل في الخطوات التالية 

 )الحرارة(مثال  ) يقوم الباحث بجمع المعلومات موضوع البحث(جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة  - 1
  ) صنف بيكون المعلومات في ثالثة قوائم: (تصنيف المعلومات - 2
  .أشعة الشمس، واألبخرة الساخنة  مثل) الحرارة.. (األحوال التي توجد بها الظاهرة " :قائمة الحضور) أ 
  . مثل القمر، األجسام الميتة ) الحرارة.. (األحوال التي ال توجد بها الظاهرة " :قائمة الغياب) ب
  ).بالزيادة أو النقصان(وهي قائمة التفاوت المختلفة للحرارة  ):المقارنة(قائمة التفاوت في الدرجة ) ج
  .يه الظاهرة بعد تحليل القوائم الثالثة توصل بيكون أن الحرارة تزداد بازدياد الحركة وتنعدم بانعدامها تحليل هذه الظواهر لمعرفة ما تدل عل - 3
  .وتفسيرها وتوصل إلى أن الحركة هي عله الحرارة ) القانون(الوصول إلى علة الظاهرة  - 4
  بين قصور منهج بيكون العلمي ؟  اذكر النقد الموجة لمنهج بيكون العلمي ؟ :   65س

 وقد اثبت العلماء بعد بيكون أهمية الفرض العلمي في الوصول إلى القوانين العامة ) بالفرض العلمي(م يعطي اهتماماًَ ل �
  مبينآ انواعها  ؟. عرف المالحظة العلمية  :  66س
  : المالحظة: أوالً
  أنواع المالحظة    ) مقصودة. (هي توجيه الحواس والذهن إلى ظاهرة معينة بغرض دراستها  �

 ]مقصودة[المالحظة العلمية  ]غير المقصودة[المالحظة اليومية 

  مالحظة بسيطة عابرة، تحدث لكل إنسان �
  عفوية غير مقصودة، ال تتم من أجل الدراسة  �
غير علمية، إال أنها قد تؤدي إلـى اكتشـاف علمـي     �

 )نيوتن للجاذبية، ارشميدس للطفو(

هي المالحظة المقصودة ، التي يتوافر فيها قـدر   �
  كبير من الدقة والتنظيم وبهدف الدراسة 

 

  ) .القانون العلمي  / التجربة العلمية  / الفرض العلمي  / المالحظة العلمية / الخطوات (  قارن بين المنهج التقليدي والعلمي المعاصر من حيث  :67س
  المنهج العلمي المعاصر  المنهج االستقرائي التقليدي  

  الخطوات العلمية
  للمنهج

  
  القانون -التجربة - الفرض -لمالحظةا

  الفرض الصوري -
  استنباط نتائج من الفرض -
التأكد من صحة النتـائج بالمالحظـة    -

  والتجربة
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  .تاتي قبل الفرض   -    الخطوة األولي -   المالحظة العلمية
والذهن نحو ظاهرة معينـة بغـرض   هي توجيه الحواس  - 

 . دراستها
  :شروط المالحظة العلمية 

  فر للمالحظة أكبر قدر من األمان يتوا -1
  .يجب أن يكون المالحظ مستعد ومهيئاً لها -2
  )لمزيد من الدقة(يجب أن تكون الظاهرة قابلة للتكرار  -3
  يجب مالحظة الظاهرة من جميع جوانبها -4
  )المالحظة(الموضوعية في تسجيل الظاهرة  -5
  ستخداماالعتماد على اآلالت والتأكد من سالمتها قبل اال -6

  ليست الخطوة األولي - 
  تأتي بعد الفرض الصوري - 

  
  
  
  
  
  
  

  الفرض العلمى

النه يتوقف  وليس تفسير نهائي تفسير مؤقت للظاهرةهو  - 
صحتة علي التجربة  فلو اثبتت التجربـة صـحته أصـبح    

 .قانون علمي او ال 
 ) .من الواقع ( يأتي من المالحظة  - 
 .)يشير إلي أشياء واقعية محسوسة( - 

 : وامل التي تساعد علـى نجـاح الفـرض العلمـي    بعض الع
وكفاية المعلومـات والقـدرة علـي     المعرفة السابقة للباحث(

 : الفرض العلمي شروط       )التخيل
ولـيس مجـرد   " يبدأ من الواقـع : "يقوم على المالحظة  -1

  تخيالت 
سواء بطريقة : "أن يكون قابالً للتحقق من صحته بالتجربة -2

وليس يستحيل التحقق منه وإال كـان  " باشرةمباشرة أو غير م
  بال قيمة 

يجب أال يتعـارض  ) : "متسق(أن يكون خالياً من التناقض -3
مع نفسه أو الحقائق العلمية الثابتة إال إذا أراد أن يثبت خطأها 

  ) .أن يثبت شيئاً جديداً(
يجب على الباحث أن يتخلى عن الفرض الذي يثبت عـدم   -4

عن الفرض إذا ثبتت التجربة خطئه ولكـن  أن يتنازل : صحته 
  ليس بسهولة فقد يكون الخطأ في األجهزة أو التجربة

   : أهمية الفرض العلمي
  الخطوة األساسية نحو القانون العلمي -1 
  دليل علي قدرة الباحث علي الربط بين األشياء - 2

  
  
  
  
  
 يأتي من قوانين سابقة - 
يشير إلي أشياء واقعية ولكنها قد  - 

سـرعة  (ير محسوسة مثل تكون غ
ضغط الهواء –اإللكترونات  -الضوء

( 
مثال فرض تورشيلي لوزن الهواء  - 

واستنباط ضعط الهواء من نتائجـه  
علي أن عمود الزئبق يصـل إلـي   

  .سم 100سم بدل من 76

 مباشرة   بشكل وسيلة التأكد من صحة الفرض هي  -   التجربة العلمية
  حلقة الوصل بين القانون والفرض وهي-
  .التجربة هي حلقة الوصل بين الفرض والقانون العملي و - 
 . التجربة أعمق وأقوى من المالحظة و - 
الفلـك ،  (التجربة قد تكون صعبة فـي بعـض العلـوم    و - 

 "، فلذلك نقوم بالمالحظة الدقيقة جداً ) االجتماع
  :شروط التجربة العلمية 

  العناية بكل صغيرة وكبيرة تنتج عنها التجربة  - 1
 .احث الطرق الفنية إلجراء التجربةأن يفهم الب - 2
  . أن يحذر الباحث من التجربة فهي عرضه للخطأ  -3

وسيلة التأكد من صـحة الفـرض    - 
 ولكن بطريقة غير مباشرة 

نتاكد من الفرض في المنهج العلمي  - 
عن طريق التحقـق مـن   المعاصر 

 المسـتنبطة مـن   ( النتائج الالزمة 
  .) الفرض 

 .تت التجربة صحتة فرض اثبهو  -  القانون العلمى
 ، علمي المرحلة النهائية في كل بحث وهو -
وهو الهدف من كل عمليات البحث والفـرض العلمـي إذا    -

في أواخر القرن (أثبتت التجربة صحته أصبح قانون علمي 
سـبب  ) الماضي يعتبرون القانون العلمي قـانون سـببي  

 الظاهرة أو علة الظاهرة 
  .سببي حتمي  اذأ القانون  - 
 لماذا تحدث الظاهرة؟(السؤال  ب علييجاو -
  .معرفة أسبابها من هدفه تفسير الظاهرة - 

 وصفي احتمالي  - 
كيف تحـدث  (يجاوب علي السؤال  - 

 )الظاهرة؟
هدفه تفسير القوانين السـابقة أو   - 

  .بين القوانين السابقة الربط 

 ).المنهج الفرضي(نظراً للدور الكبير للفرض الصوري في المنهج العلمي المعاصر يسمى   :ملحوظة 
  من المنهج االستقرائي التقليدي ؟ المعاصريناشرح موقف العلماء  : 68س

موقف المعاصـرين مـن   (ويختلف عن المنهج التقليدي" المنهج العلمي المعاصر"نتيجة لتطور العلوم الطبيعية ظهرت صورة جديدة للمنهج العلمي وهو 
  )التقليدي

  :السببية والقانون العلمي  -1
 قانون سببأن يكون الليس ضروري ولماذا تحدث الظاهرة؟ أي لكل ظاهرة سبب، ) السببية(لمنهج التقليدي يعتمد على سبب حدوث الظاهرة كان ا - 
  كيف تحدث الظاهرة؟ . الظاهرة " وصف"علي قوم نللظاهرة لذلك   - 
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  .حركة اإللكترون داخل النواة ليست سببية ولكن وصفية : مثال  
 العلماء المعاصرون قوانين السببية ولكن ليس كل القوانين سببية لم ينكر : ملحوظة  

 ) " .وصفي(فيه المعاصر القانون المنهج ، و) سببي(فيه  المنهج التقليدي القانون"اذآ  �
  :الحتمية والقانون العلمي  -2

 .الظاهرة تحدث) الزم( حتمآ وجد السبب  فإذا .حتمي يقيني والقونون اعتمد المنهج التقليدي على السببية ومن ثم أدى إلى أن العالم  - 
 .قول المنهج االستقرائي التقليدي بل كما يو ليست حتمية يقينية   ترجيحية وصفية احتمالية"القوانين  أثبت أنواالكتشافات الجديدة  - 
  . )ية دي الي انهيار الحتمو انهيار السببية أ(  .ملحوظة قالوا بالحتمية النهم كانوا يعتمدوا علي السببية  - 
  :االستقراء واالستنباط الرياضي في المنهج العلمي المعاصر  -3

ليس له أي دور فيه   )االستنباط( المنهج العلمي المعاصر حاول االستعانة باستخدام االستنباط الرياضي وكان له دور كبير عكس االستقراء التقليدي - 
 .اي انه منهج استقرائي فقط 
�> ؟ العلومس و�rm#� s ا!<�R1ء �� >�  ا������>  و�mIL> $�!<1#م ا!+(

 <�����Gا!<1#م ا)<�L�Rا!<1#م ا�ج� (ن����G�4 درا�> اL#�#  J'�)n05!1* اL- ع�R1* ا�ج�L- د�S�m1* ا�L(  

 -  <�>��8�mIL t $�!<1#م ا!+(( �� <�����G�3ه�ن !5]� !1<1#م ا  :ه�5ك ا

  

 - <�>��> ��ع �� ��وع ا!<1#م ا!+(����Gج#دات ا!<1#م ا#R!ء �� اFن ج���Gن ا& )<>� )ا!+(

  

�> &ن ا���Gن �Y�� �L r1�u� ا!R#ج#دات ->���c ��ع �� ا!<1#م ا!+(! <�����Gا!<1#م ا .  

5+��> !/�R1L tM$ J ، و!/� ه�5ك $<v ا!�m#>Rت  - R!وط ا�y!�4 ا��#ا�� � <�����Gأن ا!]#اه� ا �m#!وا . 

  ا��u?ام هBا ا!X45R��  rوا!�m#>Rت ا!�� �أا!S<#$�ت  �
1-  <�����Gا!]#اه� ا ?�>:  
 -  �ً)��?ًا و�y$/ً� و�آ�>�> أآ'� ����Gد�^�ن      (ا!]#اه� اG1> ا/^y� <^وا!�^� )^#ل درا� *�!^N!B  ) . أث� ا!#راث> وا!(�i> وا!�<1^

T��T>S ا!�3� <�>���4 آ�R �� ا!<1#م ا!+(� .  
/�ارًا �� }��ه�  -2 Jmأ <�����Gا!]#اه� ا:  
�> �� ا! - u��> �'J ا!AY��M ا!��ر����Gا!]�ه�ة ا t(�)!د ا�>�� إ� ��ة وا)?ة T>S أن k � J$�m ��{ ?�و<�(� )�دث ��

�T>S (!�1/�ار  N!B!<��mا!#ص#ل إ!� أ)/�م د. (  
3- �R/!س ا��  )  :ا�ر�mم( <Bر ا!�
و� ���u?م ) �05<>(�� 1L* ا��S�mد ) (�>و_أ��ة (ا�ج��Rع ��u?م �� 1L* �و )ا!<�_0> وا!?ا��(ا!u��  *1L n05?م ��� - 

<��1L ?R ا!/* ( ��4* ار�mم  � (       <^���^> (�N!B1 ه� �J دm^> �^� ا!0R^�ه�* ا!�^� S^�غ $+�Rآ (   <^��mد <�^����^� ا!<1^#م   ر
 <�>���ء(ا!+(F���>) آ�!0m�4 د� <��� . ���u?م ا!�

 -  <�>� .!N!B ا!<1#م ا������> اJm دm> �� ا!<1#م ا!+(
4-  T>S� <��m?!ا <[(IR1! <�����Gع ا!<1#م ا�K`إ:  
�� �1#آ8  - Q� ?m <[(IR!ا cM�<1* ا���Gن إ�8  ��?5Lو �>y��nM و�0/� و �Yا����ن آ� . 
 - <�>�)_ �1L ن#/��Wث� XY���  1L ا!(tM  �ن ا!0�د �  �R�. 
5-  �R1>!ا tM)!ا ��1#$> +R!ا <�L#�#R!ا A��M��<Bر :  
�> ه� ا!(<? �L ا - L#�#R!ا <�R1>!ل اث�5ء ا!?را�> ا#�R!وا �L�yR! )<� ) .وه� ص<(> �� ا!<1#م ا�����
 - 1'� �y$ �� J��>�� �5�&�5  ،)�L�yR!ل وا#�R!!<�_0> وا��د ) ��M!م ا?Lو t(�)!ا <�L#�#�  1L �ثW ?m. 
 -   <5��kث� ���XY ا!(j$ tMرادة ا���Gن ووا���Gن �1u#ق }�ض ��Mول ا!#ص#ل إ!  أه?اف �< N!B! <�?8 وه .m�ار
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  ؟  فقط في نوعين جمعهميمكن كيف ثالثة والانواع االستدالل  ميز بين :  69س

  :االستدالل هو جوهر المنطق ، وهو ثالثة أنواع 
  :االستدالل المنطقي وهو نوعان : أوالً * 
  ) بمربع أرسطو(وهو ما يسمى . استدالل مباشر عن طريق التقابل بين القضايا) أ(  
  ).القياس(استدالل غير مباشر وهو يتمثل في ) ب(   
  .ومصدر هذين النوعين من االستدالل هو المنطق التقليدي القديم  
  :االستدالل الرياضي : ثانياً * 
  .، كما هو مطبق في الرياضيات ) وهو المنهج االستنباطي( 

  :االستدالل االستقرائي : ثالثاً * 
  ).المنهج العلمي المعاصر(التجربة ، كما هو مستخدم في العلوم الطبيعية ، وله صورة مطورة في وهو المنهج القائم على المالحظة و - 

  :هذه األنواع من االستدالل ، يمكن ردها إلى نوعين أساسيين هما  -       

 االستقراء االستنباط
وهو يمثل المنهج العقلي ، ويبدأ من افتراضات أو  - 

  )نظريات(، ويستنبط منها نتائج  مقدمات
العلوم ) المنطق والرياضيات(يستخدم االستنباط في  - 

 الصورية

وهو يمثل المنهج الذي يخرج فيه العالم إلى  - 
الواقع، للكشف عن القوانين التي تفسرالطبيعة 

  والوجود
 االستقراء يستخدم في العلوم الطبيعية واإلنسانية - 

 .منهج واحد جمع نوعي االستدالل في ) والمنهج العلمي المعاصر( •
  ؟ وكيف يمكن تلخيص العلوم في نوعين فقط /    وضح انواع العلوم والمنهج المستخدم لكل علم :  70س

  :يميز العلماء أيضاً بين ثالثة أنواع من العلوم هي 
  ) :كالرياضة والمنطق(مجموعة العلوم الصورية  -1

ويتوقف صدق النتائج على صـحة اسـتنباطها مـن    . ل إلى النتائج التي تلزم عنهاوهي تلك العلوم التي نبدأ فيها من مقدمات نسلم بصحتها، لنص �
  المقدمات، وليس على تطابقها مع الواقع الفعلي

  )المنهج االستنباطي(ويسمى المنهج المستخدم فيها  �
  ) :كالعلوم الطبيعية(مجموعة علوم الواقع  -2

وتهدف إلى الوصول إلى القوانين التـي  . الخ ... بة والصوت والضوء والنباتات والحيوان مثل التر) مادة الواقع(وهي تلك العلوم التي تتعامل مع  �
  تفسر هذه الظواهر

  ) المنهج االستقرائي(ويسمى المنهج الذي يستخدم فيها باسم  �
  ) :مثل علم النفس وعلم االجتماع(مجموعة العلوم اإلنسانية  -3

ويرى البعض أن هذه العلوم يمكن إضافتها للمجموعة الثانية وبذلك تكون هناك مجموعتان . ثها وهي تلك العلوم التي تجعل من اإلنسان مادة بح �
 فقط من العلوم هي

  :ويمكن تصنيف العلوم في نوعين فقط
  .وتستخدم منهج االستنباط ) كالمنطق والرياضيات(التي تقوم على تصورات ذهنية خالصة  :العلوم الصورية -1
  وتستخدم منهج االستقراء التجريبي ) كالعلوم الطبيعية واإلنسانية(ي تعالج موضوعات العالم الواقعي الت :العلوم الواقع  -2

 .لقد أمكن الجمع بين منهج االستنباط ومنهج االستقراء في صورتين تحقق كل منهما التكامل بين المنهجين  �
  ؟)عرف االستقراء الرياضي(  فسر ذلك) المنهج العلمي المعاصر(نهج واحد هو مفي )  االستنباط واالستقراء(أمكن الجمع بين نوعي االستدالل   : 71س
  .ي بعض أجزاء العلوم الطبيعية في المنهج العلمي المعاصر مع االستقراء فوذلك باستخدام االستنباط  •
ي االنتقال من حكم خاص إلي حكم عـام فـي   وهو نوع من أنواع االستدالل يقوم عي مبدأ االستقراء ف )االستقراء الرياضي(يعرف بـ كما أن ظهر ما  •

 مجال الرياضة 
لنصل أن كل األعداد األولية ال تقبل القسـمة  ) حكم خاص(والواحد على نفسها إال ال تقبل القسمة )5,3,2,1(الحكم على أن بعض األعداد األولية  :مثال  •

 .ياضياتوهذا يعني استخدام االستقراء في الر) حكم عام (على نفسها والواحد إال 
  برهن علي صحة ذلك ؟ .  او البشرية او االنسانية    تكامل نوعي االستدالل  يؤدي الي تكامل المعرفة العلمية :72س

  .يشمل أيضاً المعرفة العلمية بين نوعي االستدالل إن التكامل 
 دقيقـة وهـذا    رياضة لصياغة قوانينها بطريقة كميةالإلي آ ايضوتحتاج ) استقراء( وهذا  العلوم الطبيعية واإلنسانية تعتمد على المالحظة والتجربةف •

 ).استنباط(
  .فقوانين الطبيعة في حاجة إلى الرياضيات للتعبير عن نفسها تعبيراً دقيقاً •
 .تجمع بين االستقراء واالستنباطوهذا هو السر في دقة القوانين العلمية، وسر نجاح العلم الطبيعي  •
   .او االنسانية ) البشرية (  المعرفة العلمية ل في منهج واحد يؤدي الي تكاملالجمع بين نوعي االستدال وهكذ  •
  
  


