
  

 

 

 وضحعن الروح العلمٌة الحدٌثة .  (بٌكون ودٌكارت )( ٌعبر1س
م رفض "دٌكارت" المنطق األرسطً .. وقدم  11و 16* فً القرن 

 بدالً منه )االستنباطً الرٌاضً(  ٌتمٌز بـ "االبتكار والتعمٌم" .
ً ولكن طوره ألنه كان دٌكارت لم ٌخترع المنهج الرٌاض *:ملحوظة

)فٌثاؼورس وأقلٌدس وأرسطو( ولكن طور موجود عند الٌونانٌٌن
 المنهج الرٌاضً )االستنباط الرٌاضً(

  ًرفض "بٌكون" القٌاس األرسطً وطور اٌضآ "المنهج التجرٌب
 االستقرابً" وهو ٌقوم على المالحظة والتجربة .

ت والتشابهات بٌن االستدالل الرٌاضً عند ( حدد االختالفا2س
 القٌاس االرسطً ؟ –دٌكارت 

وجه 
 المقارنة

 القٌاس األرسطً
 ارسطو

 االستدالل الرٌاضً ) دٌكارت (

االختال
 ؾ 

 بٌنهم

عقٌم مجدب ال -1
 ٌؤتً بجدٌد.

ٌقوم باالنتقال  -2
من العام إلى 

 الخاص .
التسلٌم بصحة  -3

 المقدمات 

ٌؤتً منهج خصب منتج  -1
 بجدٌد.

ٌقوم على التعمٌم من البسٌط  -2
إلى المركب ومن الخاص 

 للعام.
ٌقوم على االبتكار "ٌنشؤ من  -3

 الخٌال الرٌاضً".

 التشابه

 النتابج تلزم من المقدمات -1
 نوع من االستدالل)ؼٌر مباشر(. -2
 ٌهتم بصورة الفكر)استدالل صوري(.-3 

 دلل( الرٌاضة شرط اساسً للمعرفة العلمٌة .  3س
  الرٌاضة كانت ومازالت العلم الٌقٌنً التً نالت احترام جمٌع

 العلماء علً مر العصور .
  آلنه العلم األكثر دقة بٌن العلوم وكل العلوم تحتاج إلً الرٌاضة

العلمٌة الن كل العلوم تحاول صٌاؼة  وهً شرط اساسً للمعرفة
 ة كمٌة دقٌقة وال ٌمكن االستؽناء عنها. قوانٌنها بطرٌق

 . المقصود بالرٌاضٌات ( ما 4س
 المنفصل( . –هً علم الكم أو المقدار )المتصل  : معنى الرٌاضٌات

 األعداد : وهً موضوع علم الحساب *  * الكم المنفصل : ٌتمثل فً :
 * الرموز : وهً موضوع علم الجبر .

 * المكان : وهو موضوع علم الهندسة . * الكم المتصل : ٌتمثل فً :
 * الزمان أو الحركة : وهو موضوع علم المٌكانٌكا 

بوصفها  )الكم المجرد من كل طابع حسً(] فندرس الرٌاضة 
تهتم باألعداد ، وال تهتم موضوعاً عقلٌاً خالصاً أي أنها 

 )األشٌاء التً تعد( [ .بالمعدودات 
 بٌقٌة ؟( مٌز بٌن الرٌاضة البحتة والتط5س

 الرٌاضٌات التطبٌقٌة الرٌاضٌات البحتة
* تقوم على استنباط النتابج من 

 المقدمات التً ٌضعها الرٌاضً .
* تقوم صحة النتابج على صحة 

 استنباطها من المقدمات .
* الرٌاضً ؼٌر مطالب بتطبٌق 

 النتابج على الواقع .

تقوم على تطبٌق المبادئ 
والنظرٌات الرٌاضٌة فً 

الفعلً كما توجد  الواقع
فً )فً الفٌزٌاء 

 والكٌمٌاء .. الخ( .

 ( حدد خصابص القضٌة الرٌاضٌة .6س
 خصابص القضٌة الرٌاضٌة :

عبارة عن تحصٌل حاصل :  القضٌة الرٌاضٌة قضٌة تحلٌلٌة -1
فهً تحلٌلٌة تعتمد علً االتساق وعدم التناقض بٌن طرفٌها لذك 

لموضوعها خبر  ، ألن محمولها ال ٌضٌؾ هً ٌقٌنٌة الصدق
 4=  2+ 2جدٌد من الواقع  مثال: 

أن النتٌجة تلتزم لزوماً منطقٌاً عن  تعبر عن اللزوم المنطقً -2
تلزم لزموآ  4المقدمات بؽض النظر عن الواقع    مثال :  

 2+2عن    صورٌآ منطقٌآ
  ) استنباطً ( ( حدد المقصود بالنسق الرٌاض1ًس

متكامل ٌتؤلؾ من مقدمات منها  هو بناء عقلً مترابط األجزاءالنسق"
مفاهٌم وهً)معرفات، ال معرفات( ومنها قضاٌا وهً ) بدٌهٌات، 

 ".مسلمات( الستنباط نتابج تلزم عنها
النسق الرٌاضً )استنباطً( ألن االستنباط ٌلعب دور  :ملحوظة  

كبٌر فً النسق الرٌاضً حٌث ٌقوم علً "استنباط" نتابج من 
 هان مقدمات معتمدٌن علً البر

 فسر( النسق االستنباطً نسق فرضً . 8س
 س: الرٌاضٌات نسق )فرضً(؟ 

ألن النسق الرٌاضً ٌبدأ  بمقدمات افتراضٌة ٌضعها الرٌاضً مثل 
 خرال)المسلمات، المعرفات( وهذه المقدمات تختلؾ من عالم رٌاضً 

 ( لكل نسق من انساق الرٌاضة تعرٌفاته الخاصة ؟9س
:"هً مجموعة من المفاهٌم والتصورات)  التعرٌفات )المعرفات( 

 الفاظ( " ٌحرص الرٌاضً على أن تكون لها معنى محدد منذ البداٌة .
* البد أن ٌقوم الرٌاضً بتعرٌؾ المصطلحات الرٌاضٌة ولٌس ألحد 
أن ٌناقشه فٌها وٌلتزم به وال ٌؽٌرها إال إذا نبهنا لذلك . ولكل نسق 

 ، ونسق فٌثاؼوراث ٌدسرٌاضً تعرٌفاته الخاصة مثل نسق اقل
تعرٌفات إقلٌدس : "للخط" )طول وبال عرض( و"النقطة"   مثال:

 )هً ما لٌس لها  أجزاء(
 ( هل ٌمكن تقدٌم تعرٌفات رٌاضٌة دون االستعانة باالمعرفات 11س

 لفاظ  ومفاهٌم ٌستخدمها العالم بال تعرٌؾ لهً ااالمعرفات" 
تعرٌفات وإما ٌقبلها كبداٌة ٌبدأ منها ،،  * إما أن تكون واضحة بذاتها

 عند اقلٌدس   مثال:. اخري حتً ال تمتد التعرٌفات إلى ما ال نهاٌة
 " فً تعرٌؾ الخط هو طول وبال عرض".عرض – طوللفظ "
 " فً تعرٌؾ النقطة بؤنها ما لٌس لها أجزاء .جزءلفظ "

 ( مٌز بٌن البدٌهٌة والمسلمة قدٌمآ وحدٌثآ وفً الوقت الحاضر 11س

 المسلمة او المصادرة البدٌهٌة  التعرٌؾ

التعرٌؾ 
 التقلٌدي

    
 القدٌم(

هً قضٌة ٌسلم بها  -
 ألنها واضحةالرٌاضً 

بذاتها ال تحتاج إلى دلٌل 
اوبرهان . وهذا ٌدخلنا فً 

 ، مشكلة الوضوح الذاتً
ألنه نسبً ٌختلؾ من فرد 

 آلخر ومن زمان آلخر .

هً قضٌة ٌسلم بها  -
ال ألنها الرٌاضً 

ا ولكنه بذاته واضحة
ٌستخدمها فً برهنة 

مجرد وهً  – ؼٌرها
افترضات ٌضعها 

 الرٌاضً.

التعرٌؾ 
 الحدٌث

 ال تنتمً للعلمهً قضٌة  -
الذي نبحث فٌه بل تعود 

الً علم اعم منها تم 
 برهنتها فً العلم االعم .

هذا التعرٌؾ  ملحوظة : 
ٌخلصنا من الخالؾ حول 
 مفهوم )الوضوح الذاتً( 

تنتمً هً قضٌة  -
العلم الذي  لنفس

 نبحث فٌه 

 مثال :

لخطان المستقٌمان ا الكل أكبر من الجزء . 
ٌتقاطعان فً نقطة 

 واحدة .

فً 
الوقت 

 الحاضر 

لٌس هناك تفرقة بٌن البدٌهٌة والمسلمة فكالهما  -
ٌعمل داخل النسق الرٌاضً دون تفرقة وٌتركهم 

الباحث بدون برهان وٌستخدمهم لبرهنة ؼٌرهم فً 
 النسق 

 ( رؼم ان المسلمات مجرد افتراضات اال ان لها شروط)وضح(12س

ٌجب أن تكون مجموعة المسلمات "متسقة ؼٌر متناقضة" فٌما (1
 بٌنها حتى ال نصل لنظرٌة متناقضة 

 لمات "مكتملة" أي كافٌة للبرهان ٌجب أن تكون مجموعة المس(2
ٌجب أن تكون مجموعة المسلمات "مستقلة عن األخرى" حتى (3

ال تصبح نظرٌة وال تكون حشو زابد ال قٌمة له وال تكون مستمدة 
 من قضاٌا اخري .  

 )وضح(( تتوقؾ صحة النتابج علً صحة المقدمات . 13س
ال  –* بعد أن ٌنتهً العالم من وضع وتحدٌد المقدمات " معرفات 

مسلمات" ٌنتقل إلى استنتاج النظرٌات ، وإذا  -بدٌهٌات  –معرفات 
 كانت المقدمات صحٌحة كانت النتٌجة صحٌحة أٌضاً .

* إن صحة النظرٌة تتوقؾ على صحة المقدمات والنظرٌات لٌست 
 صادقة فً ذاتها ولكن حسب مقدمتها 

 181"مجموع زواٌا المثلث تساوي  مثال : نظرٌة عند إقلٌدس تقول  
 اثبات على صدق النظرٌة  بطرٌقتٌن :البرهان وملحوظة : 

 بطرٌقة مباشرة: وهً ردها إلً مقدماتها المباشرة، -1
وطرٌقة ؼٌر مباشرة: بردها إلً )نظرٌة أخري  -1

 سابقة تم إثباتها ( )المقدمات األولً(.      
 -:وتتوقؾ صحة النتابج علً

 االتساق بٌن المقدمات والنتابج . (1)
 .المنطقً  "قواعد االستنباط"االلتزام بقواعد االستدالل  (2)

 ( حدد اهم قواعد االستنباط الرٌاضً ؟14س
 قاعدة االستدالل )إثبات المقدم( : -

فً القضٌة  )الشطر االول (وتنص على "إذا أثبتنا صدق المقدمة
الذي  )الشطر الثانً(الشرطٌة المتصلة ترتب على ذلك صدق التالً

 9س =  3اذآ       3اذا كانت  س =  مثال ٌمكن أخذه كنظرٌة " .
 التالً "صدق"اذآ      المقدم ....... "صدق"                   اذا كان

 قاعدة الوصل "قاعدة التقرٌر" : -2
وتنص على "إذا تم البرهان )إثبات( على نظرٌتان بشكل مستق 

 مثل:ة جدٌدة"، فإن جمع االثنٌن معاً ٌمكن أن ٌكونا نظرٌة ثالثة مستقل
  درجة . 181نظرٌة تقول مجموع زواٌا المثلث 
 . نظرٌة تقول المربع ٌساوي مثلثان 

 )إذا تم الجمع بٌن هاتٌن النظرٌتٌن نصل إلً نظرٌة ثالثة جدٌدة(
  = درجة 361نظرٌة ثالثة تقول أن مجموع زواٌا المربع 
 العلمٌة الؽٌر مباشرة والمعرفة  و( مٌز بٌن المعرفة المباشرة 15س
تتم المعرفة المباشرة عن طرٌق المالحظة أما  المعرفة المباشرة :أ( 

بالحواس أو اآلالت كمالحظة المطر وهو ٌسقط ، وتعتبر 
المعرفة المباشرة األصل فً معظم معرفنا الن المعرفة الؽٌر 

 مباشرة ترد الً المعرفة المباشرة
هً االستدالل علً شًء من خالل شًء  المعرفة الؽٌر مباشرة :

من خالل آثار المطر على  –خر مثل نستدل على سقوط المطر ا
 األرض وأثار البلل علً مالبس الناس .

تعتبر المعرفة العلمٌة نوعاً من المعرفة الؽٌر   ب( المعرفة العلمٌة :
فهً معرفة )عامة( وهدؾ العلم الوصول إلً قانون عام  مباشرة

تتمدد بالحرارة نصل ٌفسر كل أفراد الظاهرة مثال: بعض المعادن 
 الً ان كل المعادن تتمدد بالحرارة .

 ( العلم هو طرٌقة التفكٌر والبحث . دلل علً صحة ذلك 16س
" العلم لٌس الموضوع الذي نبحث فٌه ، ولكن العلم هو طرٌقة 

 التفكٌر والبحث". 
جرٌبً( والذي ٌمٌز رجل العلم على ؼٌره هو إتباع منهج علمً )ت

)العلم بمنهجه فالعلم هو منهج فً التفكٌر لدراسة الظواهر الطبٌعٌة 
فهناك عالم ٌدرس النباتات واخر ٌدرس حٌوانات  ولٌس بموضوعه (

 واخري ٌدرس المعادن ...الخ ولكن جمٌعهم ٌستخدم منهج علمً .

إذا جاء  و ٌمكن لإلنسان العادي أن ٌكون صاحب تفكٌر علمً*
تمد من حقابق وتجارب صحٌحة مثل استنتاج تفكٌره منظم ومس

 السماء تمطر من اثار البلل علً االشٌاء .
 حد المقصود باالستدالل التجرٌبً / االستقراء ؟ (11س

"هو طرٌقة فً البحث تستند إلى  :معنى االستدالل التجرٌبً
المالحظة والتجربة ، بهدؾ التوصل إلى حكم عام )قانون علمً( 

 لظاهرة معٌنة ".
"هو عملٌة ٌنتقل فٌها العالم من بحث عدة حاالت  تعرٌؾ االستقراء :

بحثاً تجرٌبٌاً ) معتمد علً المالحظة والتجربة (  –جزبٌة محسوسة 
 إلً حكم عام ٌشمل هذه الحاالت والمماثلة لها . 

  بعض جزبٌات الحدٌد تتمد بالحرارة
 بعض جزبٌات النحاس تتمد بالحرارة 
 بعض جزبٌات الذهب تتمد بالحرارة  

 المعادن تتمد بالحرارة       

 خصائص االستقراء :
 االستقراء ٌعتمد على المالحظة والتجربة للوصول إلى الحكم العام  .1
 إن هدؾ االستقراء هو التعمٌم على الظاهرة والحاالت المماثلة لها  .2
االستقراء )االستدالل التجرٌبً( هو منهج العلوم الطبٌعٌة )  .3

الكمٌاء ..الخ(  وٌحاول العلماء تطبٌقه فً العلوم  –الفزٌاء 
 ولكن هناك بعض العقبات . (االجتماع  –اإلنسانٌة ) علم النفس 

  االستقراء  –( مٌز بٌن االستدالل الرٌاضً 18س

 ً"االستنباط "االستدالل الرٌاض االستقراء

  ٌتعامل مع أمور الواقع
مثل الظواهر المحسوس 

 طبٌعٌة .

  ٌعتمد على المالحظة
 والتجربة وٌرجع للواقع.

 .ٌهتم بمادة الفكر 

 ٌتعامل مع أمور عقلٌة مجردة 
 مثل "الرٌاضٌات". 

  ال ٌعتمد على المالحظة أو
 التجربة وال ٌرجع للواقع.

 .ٌهتم بصورة الفكر 

  والقٌاس االرسطً( مٌز بٌن االستقراء 19س

 القٌاس االستقراء

ألنه  )استدالل صاعد(االستقراء 
ٌبدأ من الجزبٌات لٌصعد إلى 

 مثل الحكم العام 
 الحدٌد معدن ٌتمدد بالحرارة

 النحاس معدن ٌتمدد بالحرارة
 الذهب معدن ٌتمدد بالحرارة

 إذاً  كل المعادن تتمدد بالحرارة .

ألنه  )استدالل هابط(القٌاس 
ٌبدأ من حكم عام لٌهبط إلى 

 .  مثل حالة خاصة
 كل العرب احرار

 المصرٌن عرب
 المصرٌن احرار     
 

  ( قارن بٌن االستقراء التام او الكامل واالستقراء الناقص 21س

 االستقراء الناقص )العلمً( االستقراء التام )الكامل( 

  ، ٌسمى أٌضاً "الكامل
 اإلحصابً، التلخٌص" 

  وفٌه ٌتم فحص جمٌع
 جزٌبات الظاهرة 

إحصاء عدد كراسً  مثال:
 فً حجرة معٌنة

  النه ال ٌصلح إذا كان
العدد كبٌر ،مثل الحٌوانات و 

 المعادن

 ًلذلك ٌعتبر علم 

  ، ٌسمى أٌضاً "التقلٌدي
 العلمً"

  وفٌه نبحث )بعض
جزبٌات الظاهرة( 

لنصل إلى حكم عام 
علٌها وعلى الجزبٌات 

 المشابهة لها .

  ًلذلك ٌعتبر علم 

 صح ( قوانٌن العلم احتمالٌة ترجٌحٌة .21س
 * قوانٌن العلم قوانٌن ترجٌحٌة . "احتمالٌة" ولٌست ٌقٌنٌة ثابتة:



  

 

 

  ألننا فً العلم نعتمد علً االستقراء الناقص )نبحث بعض
من خاللها "حكماً كلٌاً عاما"  –الجزبٌات فقط ( ولكننا نطلق 

 ندرسه .علٌها وعلى ؼٌرها مما لم 
  لذلك قد نجد بعض الجزبٌات التً لم ندرسها تكون مخالفة لما

نعرفه ،،،،  لهذا  ال ٌمكن ان نقول أن قوانٌن العلم ٌقٌنٌة ثابتة بل 
 هً ) احتمالٌة ترجٌحٌة( .

 ( االستقراء تراث انسانً . حلل هذه العبارة .22س
 س : من أول من وضع أساس االستقراء ؟

  : الفرٌق االول :انقسم الباحثون األوروبٌون إلى فرٌقٌن 
 وضع منهجاً للتفكٌر  ٌرى أن أرسطو )الٌونانً( هو أول من

 فً كتابه )األرجانون القدٌم وٌعنً اآللة أو األداة()االستقراء(
 الفرٌق الثانً :

  ٌرى هذا الفرٌق أن أرسطو لم ٌقدم شًء جدٌد  ، وٌعود
 الفٌلسوؾ اإلنجلٌزي )بٌكون(الفضل لالستقراء إلى 

 .فً كتابه )األرجانون الجدٌد( رداً على )أرجانون( أرسطو 
 .وبذلك ٌعتبر بٌكون هو الواضع الحقٌقً لالستقراء 
  تجاهل  إسهامات الحضارات القدٌمة -أونالحظ 

  نبؽوا فً الفلك( بطرٌقة  إسهامات الحضارة البابلٌةتجاهلوا(
 علمٌة .

  نبؽوا فً الطب  الحضارة المصرٌة القدٌمةإسهامات تجاهلوا(
والكٌمٌاء والهندسة والتحنٌط ( بطرٌقة علمٌة والدلٌل على ذلك 

ٌإكد دور  المإرخ )برستد(فً )بردٌة الجراحة( فً لندن ٌقول 
 نتابج علمٌة فً الجراحة والطب  المالحظة والتجربة للوصول إلى

  بها :علماتجاهلوا إسهامات الحضارة اإلسالمٌة وأبرز  -ب

 فً الكٌمٌاء ولقب برجل التجارب العلمٌة واطلق  جابر بن حٌان
علً التجربة اسم التدرٌبات وقال انها شرط اساسً للعلم الحقٌقً 

وما لم ٌكن  .) فمن كان دربآ )ٌستخدم التجربة( كان عالمآ حقآ
 ( دربآ لم ٌكن عالمآ 

 فً الطب وأشهر كتبه )الحاوي( أبو بكر الرازي 

  فً الطب واشهر كتبه )القانون( سٌناابن 

 ًفً الفلك البٌرون 

 احد المإرخٌن  )سارتون(فً الطبٌعٌات ووصفه  الحسن بن الهٌثم
الؽربٌٌن أنه أكبر عالم طبٌعٌات مسلم ومن أعظم علماء 

 البصرٌات علً مر العصور
م واستفاد 18وكانت كتبهم تدرس فً جامعات أوروبا حتى القرن  -ج

 ن ولم ٌبدأو من فراغ .منهم األوروبٌٌ

  ال ننكر إسهامات أرسطو وبٌكون وال ٌرجع الفضل إلً أحدهما
فقط ولك نقول ان ارسطو وضع حجر االساس لالستقراء وبٌكون 

 ))اذآ االستقراء تراث إنسانً ((اخرون اكملوا البناء.
 ( اشرح االستقراء عند ارسطو ؟23س

 كان ارسطو ٌعتمد علً :
 ٌقوم بإحصاء جمٌع جزٌبات الظاهرة  استقراء تام )الكامل( -1

 جعلها فً مرتبه واحدة من الٌقٌن مثل القٌاس 

  فهو ال ٌؤتً بجدٌد مثله مثل القٌاس 
من علً النوع  وهو الوصول إلً حكم عام  استقراء حدسً: -2

 خالل )جزبٌه واحدة( 
 )هو إقامة البرهان علً قضٌة كلٌة بالرجوع إلً جزبٌة واحدة (

إذا رأي قطعة حدٌد واحدة تتمدد بالحرارة فٌحكم بالحدس أن كل نوع 
 الحدٌد ٌتمدد بالحرارة  

 ( وضح النقد الموجه لنظرٌة االستقراء عند ارسطو ؟24س
 لٌس استقراء بالمعنً الدقٌق بل حجة استنباطٌة مثل القٌاس . .1
 عقٌم ال ٌإدي إلً معرفة علمٌة جدٌدة فهو عقٌم ال ٌاتً بجدٌد . .2
 ثل معدن الحدٌدهناك استحالة إحصاء جمٌع جزٌبات أي ظاهرة م .3

 المسرح  -السوق  –الكهؾ  –لجنس ( حدد المقصود باوهام ) ا25س
 أوالً : الجانب السلبً )الهدمً( :

  حدد )بٌكون( العوامل التً تإدي إلى الوقوع فً الخطؤ وتعوق
 وهً اوهام او اوثانالتوصل إلى البحث العلمً ، 

 أوهام الجنس البشرٌة :[ 1]
  هً التً ٌقع فٌها الجنس البشري عامة وٌشترك فٌها الناس

التسرع فً إصدار األحكام والوصول إلى حكم  مثلاجمعٌن 
 عام دون أساس علمً .

 . وهذا النوع من االخطؤ ٌقول بٌكون ٌجب االبتعاد عنها 
 [ أوهام الكهؾ :2]
  وهً أخطاء ٌقع فٌها الفرد بحكم طبٌعته وشخصٌته وإرادته

الخاصة )فاإلنسان سجٌن كهفه فهو ٌفكر طبقاً لمٌوله ومزاجه 
 الخاص وتربٌتة ونشؤته( . 

   ونتٌجة هذه االختالفات ٌجب ان ننتبه الً االخطاء التً نقع
 فٌها بسبب ذلك .

 [ أوهام السوق :3]
  سوء استخدام اللؽة وأوهام السوق ترجع إلى الخطؤ من

 والكلمات الؽٌر دقٌقة والعبارات ؼٌر السلٌمة .
  والناس تظن ان عقولهم تتحكم بااللفاظ ولكن تعود االلفاظ مرة

 اخري للتحكم فً عقولنا .
 . لذلك نبهنا بٌكون الً الدقة فً استخدام اللؽة 

 [ أوهام المسرح :4]
 -  ( وترجع إلى تصدٌق اآلخرٌن) المشاهٌر والمفكرٌن... ،

 وتقلٌدهم دون نقد او تمحص فً رأٌهم .
لم م  تصدٌق جالٌلٌو ، ألن أرسطو 11رفض علماء القرن  مثال :

 فال نتقبل اي رأي دون نقد او فحص . ٌقول بها 
 ( وضح خطوات الجانب االٌجابً عند بٌكون ؟26س

 ثانٌاً : الجانب اإلٌجابً )البنابً(
)ٌقوم الباحث بجمع المتعلقة بالظاهرة جمع المعلومات  -1

 المعلومات موضوع البحث( مثال :)الحرارة(
 )صنؾ بٌكون المعلومات فً ثالثة قوابم(  تصنٌؾ المعلومات: -2

"األحوال التً توجد بها الظاهرة .. )الحرارة(  أ ( قابمة الحضور:
 مثل أشعة الشمس، واألبخرة الساخنة .

هرة .. "األحوال التً ال توجد بها الظا ب( قابمة الؽٌاب:
 )الحرارة( مثل القمر، األجسام المٌتة . 

 وهً قابمة التفاوت المختلفة  ج( قابمة التفاوت فً الدرجة )المقارنة(:
لمعرفة ما تدل علٌه الظاهرة بعد  تحلٌل هذه القوابم والظواهر-3

تحلٌل القوابم الثالثة توصل بٌكون أن الحرارة تزداد بازدٌاد الحركة 
 وتنعدم بانعدامها .

او القانون وهو سببً وتفسٌرها  الوصول إلى علة الظاهرة-4
  .وتوصل إلى أن الحركة هً عله)سبب( الحرارة

 ( اذكر خطوات المنهج االستقإابً التقلٌدي ؟21س
 الفرض العلمً -2المالحظة العلمٌة    -1
 القانون العلمً -4التجربة العلمٌة       -3

 ( مٌز بٌن المالحظة المقصودة والمالحظة العابرة الؽٌر28س
هً توجٌه الحواس والذهن إلى ظاهرة : العلمٌة  أوالً: المالحظة 

 انواع المالحظة :  معٌنة بؽرض دراستها . )مقصودة ( 

 مقصودة ال  المالحظة العلمٌة  المالحظة الٌومٌة 

مالحظة بسٌطة عابرة، *
عفوٌة  تحدث لكل إنسان

ؼٌر مقصودة، ال تتم من 
 أجل الدراسة .

مثل رإٌة اطفال بٌلعبوا *

هً المالحظة المقصودة ، 
 التً ٌتوافر فٌها قدر كبٌر من

 الدقة والتنظٌم وبهدؾ الدراسة 
 شروط المالحظ العلمٌة

ٌتوافر للمالحظة أكبر قدر  -1

فً الشارع.ومثل ازدحام 
 السٌارات فً الطرٌق .

 ؼٌر علمٌة ، 
تإدي إلى  إال أنها قد* 

اكتشاؾ علمً )نٌوتن 
للجاذبٌة، ارشمٌدس 

 للطفو

 من األمان 
ٌجب أن ٌكون المالحظ  -2

 مستعد ومهٌباً لها.
ٌجب أن تكون الظاهرة  -3

قابلة للتكرار )لمزٌد من 
 الدقة(

ٌجب مالحظة الظاهرة  -4
من جمٌع جوانبها حتً ال 

 نؽفل شًء 
الموضوعٌة فً تسجٌل  -5

 الظاهرة )المالحظة( . 
االعتماد على اآلالت  -6

واألجهزة والتؤكد من سالمتها 
قبل االستخدام) مثل 

 مٌكروسكوب و تلٌسكوب ( .

 وشروطة .ماذا ٌقصد بالفرض العلمً  ( 29س
"هو تفسٌر مإقت للظاهرة  ولٌس تفسٌر نهابً ، ٌتخٌله الباحث" ... 

النه ٌتوقؾ صحتة علً التجربة  فلو اثبتت التجربة صحته  علل ؟
 أصبح قانون علمً او ال . 

 . والقانون العلمً فرض اثبتت التجربة صحتة 
هو الخطوة األساسٌة نحو وضع القانون " القانون * أهمٌة الفرض :

 هو فرض أثبتت التجربة صحته " . 
 * شروط الفرض العلمً : 

و "ٌبدأ من الواقع" وال ٌكون مجرد  :ٌقوم الفرض على المالحظة  -1
 تخٌالت لٌس له صلة بالواقع .

: "سواء بطرٌقة  أن ٌكون قابالً للتحقق من صحته بالتجربة -2
مباشرة أو ؼٌر مباشرة" لٌصبح قانون او نؽٌره وناتً بفرض 
 جدٌد ،، واذا كان الفرض ال نستطٌع التحقق منه كان بال قٌمة 

: "ٌجب أال ٌتعارض الفرض  متسق(أن ٌكون خالٌاً من التناقض ) -3
مع نفسه أو الحقابق العلمٌة الثابتة السابقة حتً ال ٌكون مخالؾ 
للحقٌقة ،،،،،،،  ولكن ٌمكن للفرض ان ٌخالؾ الحقابق السابقة  

إذا أراد أن ٌثبت خطؤها  او ٌقدم معرفة علمٌة جدٌدة ) شٌباً 
 جدٌداً( .

ثبتت عدم صحته الذي  ٌجب على الباحث أن ٌتخلى عن الفرض -4
،،، وٌتنازل الباحث عن الفرض إذا أثبتت التجربة خطبه ولكن 

لٌس بسهولة )مش من اول مره(  فقد ٌكون الخطؤ فً األجهزة أو 
صحتة  هوٌمٍصر علٌوال ٌكون الباحث متعصب له التجربة ،،،، 

فالفرض قد ٌكون خاطا  مثلما حدث مع عالم فً علم الوراثة 
البحاث العلمٌة الحدٌثة اثبتت خطؤ ظل ٌدافع عن فرضه و ا

 فرضه .
 ؟ وشروطها ( ماذا ٌقصد بالتجربة العلمٌة واهمٌتها 31س

" هً الوسٌلة التً ٌمكن من خاللها التحقق من صحة * معنى التجربة
الفرض العلمً لٌصبح الفرض قانون علمً او تقول ان الفرض خطا 

 المالحظة :مالحظات واهمٌتها والفرق بٌنها وبٌن وؼٌر صحٌح "
 التجربة هً حلقة الوصل والقنطرة بٌن الفرض والقانون العملً . -1
التجربة مالحظة مستثارة ونهٌبة الظروؾ لها  وهً أعمق وأقوى  -2

 من المالحظة . 
ففً بعض   التجربة قد تكون صعبة وؼٌر مٌسوره فً جمٌع العلوم -3

جداً  التً العلوم )الفلك ، االجتماع( ، فلذلك نقوم بالمالحظة الدقٌقة 
 * شروط التجربة :تعوض ؼٌاب التجربة ".

ٌجب العناٌة بكل صؽٌرة وكبٌرة تكشؾ عنها التجربة وال تركز علً   -1
 االمور الجوهرٌة فقط . 

ٌجب أن ٌتفهم الباحث الطرق الفنٌة للتجربة . وٌدرك حدود التجربة  -2
 وال ٌتعداها 

فال ٌرفض أن ٌحذر الباحث دابماً من التجربة فهً عضة للخطا  -3
   .لتجربة خطبها ، فقد تخطا التجربةرض من اول مرة أثبتت االف
 عرؾ القانون العلمً ؟ (31س

 القانون العلمً هو " فرض اثبت التجربة صحته "
 و المرحلة النهابٌة والهدؾ من كل عملٌات البحث .و ه

 والفرض العلمً إذا أثبتت التجربة صحته أصبح قانون علمً 
( القانون العلمً قانون سببًرن الماضً ٌعتبرون و)فً أواخر الق

سبب الظاهرة أو علة الظاهرة  وبالتالً ٌكون حتمً الن اذا كان 
 السبب موجود حتمآ تحدث الظاهرة .

 ( حدد موقؾ العلماء المعاصرٌن من المنهج التقلٌدي ؟32س
 السببٌة والقانون العلمً : -1
لماذا كان المنهج التقلٌدي ٌعتمد على سبب حدوث الظاهرة )السببٌة( *

أي لكل ظاهرة سبب، وٌجب ان ٌكون القانون فً  تحدث الظاهرة؟
 المنهج التقلٌدي سببً .

ولكن مع تقدم العلوم الطبٌعٌة خاصة الفزٌاء قال العلماء المعاصرٌن *
اي لٌس ضروري أن ٌكون القانون سببً ولكن قد ٌكون وصفً 

  كٌؾ تحدث الظاهرة؟ٌصؾ الظاهرة ،،، 
لذلك هاجم العلماء المعاصرٌن السببٌة مثال : حركة اإللكترون *

 داخل النواة لٌست سببٌة ولكن وصفٌة .
ابٌآ ولكن لم ٌنكر العلماء المعاصرون قوانٌن السببٌة نه   ملحوظة :

 "المنهج التقلٌدي القانون فٌه )سببً( ، لٌس كل القوانٌن سببٌة
 والمنهج العلمً المعاصر القانون فٌه )وصفً( " .

 الحتمٌة والقانون العلمً : -2
اعتمد المنهج التقلٌدي على السببٌة ومن ثم أدى إلى أن القوانٌن  -

حتمٌة ٌقٌنً .والقوانٌن لٌست احتمالٌة بل حتمٌة ٌقٌنٌة فإذا وجد 
 السبب حدثت الظاهرة .

واالكتشافات الجدٌدة مثل النسبٌة عند اٌنشتٌن  والنظرٌات الحدٌثة -
زعزعت من مبدأ الحتمٌة وأثبتت أن القوانٌن فً المنهج العلمً 

) فانهٌار السببٌة تإدي المعاصر "وصفٌة احتمالٌة " ولٌست حتمٌة
 .الً انهٌار الحتمٌة(

 االستقراء واالستنباط الرٌاضً فً المنهج العلمً المعاصر : -3
المعاصر حاول االستعانة باستخدام االستنباط  المنهج العلمً

 لالستنباط  لٌس الرٌاضً وكان له دور كبٌر عكس المنهج  التقلٌدي
 أي دور فٌه اي انه منهج استقرابً فقط .

 بٌنما المنهج العلمً المعاصر استنباطً استقرابً معآ .
 ( حدد خطوات المنهج العلمً المعاصر .33س
 الفرض الصوري . -1
نتابج الزمة عن هذا الفرض باستخدام منهج االستنباط ترتٌب  -2

 الرٌاضً .
التحقق من صحة النتابج التً تم استنباطها من الفرض عن طرٌق  -3

 المالحظة والتجربة .
( قارن بٌن المنهج التقلٌدي والعلمً المعاصر من حٌث ) 34س

 القانون( . -التجربة  –الفرض  –المالحظة  –الخطوات 
 ٌما بٌن المنهج التقلٌدي والعلمً :هناك اختالفات ف

وجه 
 المقارنه

المنهج االستقرابً 
 التقلٌدي

 المنهج العلمً المعاصر

المالحظة 
 العلمٌة

 الخطوة األولً*
 تاتً قبل الفرض .*
 6شروطها  تعرٌفها و +

 لٌست الخطوة األولً
تؤتً بعد الفرض 

 الصوري



  

 

 

 الفرض
 العلمى

 ٌؤتً من المالحظة  -
 )ٌشٌر إلً أشٌاء -

 واقعٌة محسوسة(
 4+ تعرٌفه وشروطه 

 ٌؤتً من قوانٌن سابقة -
ٌشٌر إلً أشٌاء واقعٌة  -

ولكنها قد تكون ؼٌر 
محسوسة مثل )سرعة 

–اإللكترونات  -الضوء
 ضؽط الهواء (

مثال فرض تورشٌلً  -
لوزن الهواء واستنباط 

ضعط الهواء من نتابجه 
علً أن عمود الزببق 

 سم بدل من16ٌصل إلً 
 سم. 111

التجربة 
 العلمٌة

وسٌلة التؤكد من صحة 
 الفرض مباشرة   

  3شروطها + تعرٌفها و

وسٌلة التؤكد من صحة  -
الفرض ولكن بطرٌقة 

ؼٌر مباشرة عن طرٌق 
التحقق من النتابج 

 الالزمة عن الفرض .

القانون 
 العلمى

 سببً حتمً    -
ٌجاوب علً السإال  -

 )لماذا تحدث الظاهرة؟(
هدفه تفسٌر  -

معرفة الظاهرة 
 أسبابها

ٌجاوب  وصفً احتمالً
علً السإال )كٌؾ تحدث 

الظاهرة؟( هدفه تفسٌر 
القوانٌن السابقة أو الربط 

 بٌنها .

 ولماذا العلوم الطبٌعٌة . هل تإٌد  ( العلوم االنسانٌة فرع من35س
العلوم اإلنسانٌة وهً )العلوم االجتماعٌة( وموضوعها دراسة اإلنسان 

علم االقتصاد( ،،،،  هناك اتجاهان  -علم االجتماع -مثل )علم النفس
 اما اإٌد لنظر للعلوم اإلنسانٌة من حٌث عالقته بالعلوم الطبٌعٌة :

 الفرٌق االول :

 ألن اإلنسان جزء  العلوم اإلنسانٌة فرع من فروع العلوم الطبٌعٌة
من الموجودات )الطبٌعة( فذا كانت كلمة طبٌعة تعنً ما هو 

موجود فً الواقع الفعلً ، فان مادة االنسان موجودة فً الواقع 
 الفعلً وٌمكن للباحثٌن ادراكها ودراستها .

 الفرٌق الثانً :: او اإٌد 

 من العلوم الطبٌعٌة ألن اإلنسان ٌختلؾ  العلوم اإلنسانٌة لٌست فرع
ر الموجودات ، فاالنسان ظاهرة فرٌدة ممٌزه عن كل ما عن ساب

 هو موجود فً الطبٌعة .
والوقع أن الظواهر اإلنسانٌة تتوافر فٌها الشروط المنطقٌة لكل بحث 

 علمً ، ولكن هناك بعض المعوقات . 
 وضح صعوبات دراسة العلوم االنسانٌة علمٌآ :( 36س

 ا المنهجالصعوبات أوالمعوقات التً تقؾ فً استخدام هذ
 تعقد الظواهر اإلنسانٌة : -1

الظواهر اإلنسانٌة أكثر تعقٌداً وتشابكاً وتركٌباً )أثر الوراثة والبٌبة 
ٌصعب والتعلٌم والسن حول دراسة مشكلة اإلدمان لشاب( . لذلك 

فٌها كما فً العلوم الطبٌعٌة التً ٌمكن ان افصل الجزبٌات  التجرٌب
 عن بعضها

 أقل تكراراً من ؼٌرها : الظواهر اإلنسانٌة -2
من الصعب أن ٌعاد الباحث الظاهرة اإلنسانٌة مثل الحقابق التارٌخٌة 

ال تؤتً إال مرة واحدة وتعتبر حادث فرٌد ؼٌر قابل للتكرار )لذلك 
 ٌصعب الوصول إلً أحكام دقٌقة(عكس العلوم االخري .

 ٌصعب القٌاس الكمً ) االرقام(  : -3
 علً الكٌؾ ) كالمات ( .العلوم االنسانٌة تعتمد 

 العلوم الطبٌعٌة تعتمد علً الكم ) ارقام ( .

نستخدم فً علم النفس )العاطفة والدافع ونقول قوي  مثال : -
او ضعٌؾ ( ونستخدم فً علم االجتماع )أسرة وطبقة( فً 

) اي ال تعتمد  علم االقتصاد )منفعة( وال نستخدم فٌهم ارقام
ن العلوم الطبٌعٌة التً فلذلك هً تقل دقة ع علً الكم (

تصاغ بطرٌقة )كمٌة( رٌاضٌة دقٌقة ، العلوم الطبٌعٌة 
 )كالفٌزٌاء( نستخدم الرٌاضة فهً دقٌقة .

 لذلك العلوم االنسانٌة اقل دقة من العلوم الطبٌعٌة . -
 ٌصعب إخضاع العلوم اإلنسانٌة للمالحظة الدقٌقة : -4

االنسان كابن ٌحس وٌفكر وٌشعر وعندما ٌعلم اإلنسان إنه  -
 تحت المالحظة قد ٌؽٌر سلوكه . 

مما ٌإثر على نتابج البحث  الن الفرد ال ٌكون علً طبٌعتة  -
 وبذلك ٌصعب الجربة فً العلوم االنسانٌة.

 ٌتعذر تحقٌق الموضوعٌة المطلوبة فً البحث العلمً : -5
عر والمٌول اثناء الدراسة الموضوعٌة هً البعد عن المشا -

 العلمٌة ) وهً صعبة فً العلوم االنسانٌة( .
ألننا نتعامل مع بشر مثلنا ، )فالعاطفة والمٌول والمشاعر  -

واالتجاهات السٌاسٌة واالجتماعٌة( قد تإثر على موضوعٌة 
ٌحاول  واإلنسان مخلوق ؼرض، الباحث وعدم الحٌاد 

تابج البحث بإرادة الوصول إلى أهداؾ معٌنة لذلك تتؤثر ن
 اإلنسان وقرارته وهدفة .

 الؽرض منه ؟واهمٌته عرؾ التفكٌر الناقد و ( 31س
هو أحد صور التفكٌر الذي ٌستخدم التفكٌر المنطقى أو قواعد : التفكٌر الناقد

المنطق التى تتعلق بالقضاٌا من حٌث الصدق والكذب والتى تتعلق باإلستدالل 
 . المنطقً بنوعٌه ) اإلستنباط واإلستقراء( من حٌث الصحة والخطؤ

 ٌستخدم لمعرفة ما ٌعتقده الفرد او ما ٌقوم  بفعله . .1
عاقل وواعً ال ٌتصرؾ اال بعد نقد وفحص ما هو اي انسان  .2

 مقبل علٌه ، وٌسؤل نفسه ما النتابج المترتبة علً هذا الفعل .
ٌرتبط  مفهوم التفكٌر الناقد بــاألحكام التً نصدرها ، أو بالحلول التً  .3

 نقترحها  للمشكالت. 
هو الوسٌلة الفعالة فً اختبار الحلول المقترحة ، لمعرفة هل هى   .4

 صحٌحة أم ؼٌر صحٌحة .
 من التفكٌر الناقد : الؽرض

فهم وتقٌٌم وجهات النظر المختلفة للوصول إلى الحل األمثل  -1
 للمشكالت .

 القدرة على تتبع المقدمات والنتابج ، لمعرفة ما ٌمكن قبوله أو رفضه. -2
 . هو العقل المتفتح الواعً بكل االحتماالتالتفكٌر الناقد :أداة    

 ( للتفكٌر الناقد خطوات محدد .  فسر ذلك38س
 وهً:منطقٌا" ،  مرتبة ترتٌبامنظمة وخطوات ن التفكٌر الناقد من ٌتكو

حول موضوع المشكلة التً ٌرٌد حلها ، وٌجب  جمع المعلومات-1
الحصول على هذه المعلومات  من الدراسات واألبحاث والوقابع 

 المتصلة بموضوع المشكلة.

 المختلفة التى تتعلق بموضوع المشكلة.  استعراض اآلراء-2

 المختلفة لتحدٌد الصحٌح منها وؼٌر الصحٌح. مناقشة اآلراء-3

 فً اآلراء المتعارضة.  تمٌٌز نواحً القوة و الضعؾ-4

 بطرٌقة موضوعٌة بعٌدة عن الذاتٌة . تقٌٌم  اآلراء-5

التً ٌمكن من خاللها البرهان على  إدراك )الحجج ) األدلة والبراهٌن (-6
 صحة الحكم الذي تم الوصول الٌه  .

 والحجة ذلك استدعى البرهان ذإ الرجوع إلى مزٌد من المعلومات-1

 ثالثة من معاٌٌر التفكٌر الناقد ؟ اشرح( 39س
  الوضوح -1

ألنه ٌعد المدخل الربٌسى للمعاٌٌر : ٌعد الوضوح أهم معاٌٌر التفكٌر الناقد
األخرى ، فإذا لم تكن العبارة واضحة فلن نستطٌع فهمها ، ولن نستطٌع 

 تحدٌد هدؾ المتكلم منها ، وبالتالى ٌصعب الحكم علٌها .

 فعلٌنا أن نسؤل  واضحة لكى تكون العبارة ولكً )ٌتحقق هذا المعٌار(
  هل ٌمكن أن نعبر عن نفس الفكرة بطرٌقة أوضح ؟ 
                            ماذا أقصد بقولً هذا...؟ 
  ما المثال الذي ٌوضح المقصود  من هذه الفكرة ؟ 

 الصحة   -2
 أن تكون العبارة المستخدمة عبارة صحٌحة أو حقٌقٌة وموثقة  وٌقصد بها :

قد تكون العبارة واضحة المعنى ، لكنها لٌست موثقة ، أى   ملحوظة :  
%  من مساحة مصر تصلح  81عندما نقول : )إن  مثال :،  لٌست صحٌحة

معلومات موثقة   أو أن ٌستند هذا القول إلى إحصاءات رسمٌةدون  (للزراعة
 ة ، لكنها لٌست مإكدة الصحة  (( هذه العبارة واضحة المعنى ولؽتها سلٌم)) 

 :فعلٌنا أن نسؤل  صحٌحة ولكً ) ٌتحقق هذا المعٌار( لكى تكون العبارة
 من أٌن جبت بهذه المعلومة ؟ 
 هل العبارة صحٌح بالفعل ؟ 
 من خاللها التؤكد من صحة هذه المعلومة ؟ ما هً الوسٌلة التً ٌمكن 

  الدقة  -3
 البد ان ٌتمٌز بالدقة فى التعبٌر . التفكٌر الناقد 

: ضرورة إعطاء الموضوع حقه من الفهم والمعالجة ،  وٌقصد بالدقة
 والتعبٌر عنه بلؽة دقٌقة محددة.

 :ا أن نسؤل فعلٌن دقٌقة  ولكً ) ٌتحقق هذا المعٌار( لكى تكون العبارة
  رة أكثر دقة هل ٌمكن التعبٌر عن ذلك الموضوع بصو. 
   هل ٌمكن تحوٌل الصفات أوالتعبٌرات الكٌفٌة )اللفظٌة( فً الموضوع

 مٌة محددة. إلى تعبٌرات )كمٌة( رق
بدقة وعبارات : البد من التعبٌر عن أى فكرة فى أى موضوع ،  ملحوظة

 محدده دون زٌادة أونقصان  .
 العمق -4

) معرفة أبعادها الضرورٌة واألساسٌة ،  ٌقصد بعمق الفكرة أو المشكلة
حتى ال تكون معالجة المشكلة سطحٌة تفتقر إلى العمق المطلوب الذى 

 ٌتناسب مع المشكلة التً نسعً لحلها ( .
 :فعلٌنا أن نسؤل  وٌتمٌز بالعمقولكً ) ٌتحقق هذا المعٌار( 

    إلى حلها ؟ما هً أبعاد المشكلة التً نحاول الوصول 
   عن كل بُعد من أبعاد هذه المشكلة ؟ ناما هً معلومات 
   ما هً الخطة التً نصل بها إلى فهم أعمق البعاد المشكلة ؟ 

 الربط   -5
   (المشكلة المطروحةوموضوع  ) السإال أو الفكرة  ــالعالقة بٌن هو تحدٌد

 :فعلٌنا أن نسؤل  وٌتمٌز بالربط ولكً ) ٌتحقق هذا المعٌار( 
  هل األسبلة أو األفكار تلقً الضوء على  المشكلة المطروحة ؟ 
 تضع حلول حقٌقٌة  لهذه المشكلة ؟ السبلةهل هذه ا 
 االتساع -6

هو فحص كل جوانب الموضوع أو المشكلة ، بحٌث تتسع لتشمل االتساع :
 جوانبه. كل تفصٌالت الموضوع  دون إهمال أى جانب من

 : فعلٌنا أن نسؤل ٌتمٌز باالتساع ولكً ) ٌتحقق هذا المعٌار( و
 هل هناك تفصٌالت جدٌدة لم نطرحها حول هذا الموضوع ؟ 
 هل هناك حاجة ألخذ وجهات نظر أخرى حول هذا الموضوع ؟ 
 المنطق  -1

)وٌعنً أن ٌلتزم المفكر الناقد بتنظٌم األفكار وتسلسلها وترابطها  المنطقً  
، بحٌث نصل فى النهاٌة و او نتٌجة بناءآ على أدلة ومقدمات معقولة 

 . (وواضحة
 :فعلٌنا أن نسؤل  ٌتمٌز بالمنطق  ولكً ) ٌتحقق هذا المعٌار( و

  ماً معقوالً ؟ منظما ؟ متسلسال" ؟هل هذاالكالم الذي قٌل ٌعد  كال 
  هل ٌوجد تناقض بٌن األفكار والعبارات التً عرضت؟ 
   ؟هل المقدمات التً قدمها المتحدث تإدي إلى هذه النتٌجة 

 الناقد والؽٌر ناقد من حٌث النتابج ؟ ر( مٌز بٌن التفك41ٌس
 " من حٌث النتابج "

 الناقدالتفكٌر ؼٌر  التفكٌر الناقد

 ٌإدي إلى )نتابج( معرفة موثوق بها -1
معرفة تتمتع بقدر كبٌر من احتمالٌة  -2

الصدق ، ألنها جاءت من خالل 
 مبررات )مقدمات( واضحة ودقٌقة.

ٌإدي إلى )نتابج( معرفة ؼٌر -1
 موثوق بها 

قد تكون هذه المعرفة صادقة ، -2
نه لكنها لٌست موثوق فٌها ، ال

 جاءت من اعتقادات ؼٌر مبررة 

 ( مٌز مع التمثٌل بٌن االقناع الخطابً والحجة المنطقٌة .41س
وجه 
المقارن

 ة

لغة الخطابة )األسلوب 
 الخطابى(

 المنطقٌةالحجة 
 )األسلوب المنطقى(

ف
التعرٌ

 

هً كل محاولة لفظٌة أو 
مكتوبة إلقناع شخص ما بؤن 
ٌعتقد أو ٌرؼب أو ٌفعل شٌباً 

 .ما

هى مجموعة من 
القضاٌا)الجمل( واحدة منها 
نتٌجة ، والباقً مقدمات ، 

 تدعم هذه النتٌجة.

تقدٌم 

ب
سبا

أل
ا

ال ٌقدم صاحبها أسبابآ  
لٌقنع بها ومنطقٌة  وجٌهة

الشخص اآلخر بؤن ٌعتقد أو 
 ٌرؼب أو ٌفعل شٌباً ما.

ٌقدم صاحبها أسبابآ 
ومنطقٌة لٌقنع بها  وجٌهة

أو الشخص اآلخر بؤن ٌعتقد 
 .ٌرغب أو ٌفعل شٌئاً ما

ً
عل

ٌعتمد 
 

  

تعتمد على تقنٌات )أدوات( 
القدرة  : الخطابة مثل

 -التهوٌل -والمهارة اللؽوٌة 
بالؼة  –التالعب باأللفاظ 

اللعب على  -وسحر الكلمات
 –وتر المشاعر والعواطؾ 

قوة اإلقناع إلحداث التؤثٌر 
العاطفى المباشر على 

 الشخص.

تمثل تعتمد على قضاٌا 
،  فكل حجة   مقدمات ونتائج

منطقٌة تتكون من مقدمات 
، والمقدمات تكون  ونتٌجة

بمثابة أسباب ومبررات 
منطقٌة للوصول إلى هذه 

ولذلك فالحجج النتٌجة 
 تستدعً العقل  ًالمنطقٌة

الواعً للفرد وإمكاناته 
 النقدٌة 

مثال 
 

مثل خطاب القائد العسكري 
، نجده ٌستخدم فٌه  لجنوده

عبارات وأوصاف تقوم على 
التهوٌل وقوة الكلمات ٌا 

جنود) أنتم خٌر أجناد األرض 
انتم وحوش (  –أنتم أسود  –

، كما ٌصف األعداء بؤفظع 
الصفات كالجبن والجهل 

والغرور ) أنهم فئران 
 مذعورة(.

إحداث  والهدف من ذلك
التؤثٌر العاطفى المباشر على 

هم جنوده ورفع روح
 المعنوٌة.

 مثال :
كل شخص ٌساعدعلً 

 االنتحار مثل القتل)مقدمة(
 والقتل خطؤ ) مقدمة(

اذن كل شخص ٌساعد علً 
 القتل ٌعد خطؤ)نتٌجة(

 دلل بمثال شارح للحجة المنطقٌة . ( 42س
  حاول)تامر( أن ٌقنع )احمد( صدٌقة  بؤن ٌقرضه سٌارته حتى ال ٌبلػ

 مزٌفة. )تامر(  الشرطة علً )احمد ( ألنه )اي احمد( ٌستخدم رخصة 
  تامر(  هنا ٌقدم )احمد( سبباً صرٌحاً لٌقرضه سٌارته ، إذ لو لم ٌوافق(

)احمد ( إقراضه السٌارة فإن الشرطة سوؾ تكتشؾ أمر الرخصة 
وحٌث ، تب على ذلك معاقبة )احمد( وسجنه المزٌفة ، وسوؾ ٌتر

 لدٌه سبباً لٌقرض )تامر ( سٌارتهأن)احمد( ال ٌرٌد أن ٌحدث ذلك ، فإن 
الحظ هنا  رؼم التهدٌد والوعٌد اللذٌن  ربما ال ٌكونان أخالقٌٌن ، إال ،

 أنهما ٌعتمدان على قوة السبب .
 . اسلوب خطابً ولكن هو حجة منطقٌةولهذا فال نعتبرهما 



  

 

 

 –النتٌجة  –القضٌة  –عرؾ كآل من ) الحجة المنطقٌة  (43س
 المقدمات ( مع ذكر امثلة .

 الحجة المنطقٌة
منها نتٌجة ، والباقً مقدمات لها ، من  )) هى مجموعة من القضاٌا واحدة
 المفترض أنها تدعم هذه النتٌجة ( .

هً محتوى واقعً نعبر عنه بجملة تقرٌرٌة )خبرٌة( تحمل القضٌة: -أوال : 
 معنى ٌمكن الحكم علٌها بالصدق أو الكذب .

هً القضٌة الواحدة النهابٌة  ألي حجة و التى تقودنا إلٌها ثانٌا : النتٌجة : 
 مقدماتها )نصل إلٌها من خالل مقدماتها(. 

الحجة تتكون من أي عدد من القضاٌا حول أي موضوع ، ثالثا : المقدمات :  
هذه القضاٌا تشكل مقدمات الحجة  ، سواء كانت قضٌة واحدة أو اثنٌن أو 

 . ثالثة أو أي عدد من القضاٌا
 أمثلة : على شكل الحجة المنطقٌة والمقدمات والنتابج

 احمد له اختان:    1مثال 
 اذآ احمد لٌس وحٌد            

 د علً السرقة فهو مجرمكل من ٌساع :   2مثال 
     رق ٌعاقب بالسجناوالس                     

 كل من ٌسرق ٌعاقب بالسجن                
 استخدام السٌارات ٌدمر البٌبة.:     3مثال

 تقلٌل استخدام السٌارات ٌقلل من تدمٌر البٌبة.           
 ٌجب علٌنا أن نقوم بما نستطٌع من أجل حماٌة البٌبة.           

 ٌجب أن نستخدم سٌارات أقل       
 بمثال خطوات تكوٌن الحجة بشرٌط االستدالل ؟ دلل( 44س

 خطوات البرهنة أو شرٌط اإلستدالل: 
،  2، م 1وذلك باستخدام الرموز م أوال : تمٌٌز المقدمات فً شرٌط اإلستدالل

 ، وهكذا للتعبٌر عن المقدمات. 3م
 وضع خط ٌفصل بٌن هذه المقدمات أٌاً كان عددها وبٌن النتٌجة. ثانٌا :
 التعبٌر عن النتٌجة :  بالحرؾ )ن(  ثالثا :

ملحوظة : إذا كانت لدٌك حجة منطقٌة ، وترٌد صٌاؼتها بشكل نموذجى ،   
 فاتبع الخطوات التالٌة:

 وهً عادة آخر العبارات الموجودة فً الحجة  . حدد النتٌجة : -1
 .:وهً عادة العبارات السابقة على تلك العبارة األخٌرة   حدد المقدمات -2
 ..الخ2وم1. واكتبها  م وضع أرقامها بنظام )بشكل ( مرتب تب المقدماتاك -3
 : وضع أمامها حرؾ )ن(.  اكتب النتٌجة -4
، وراعً وضع الخط الفاصل بٌن النتٌجة   ارسم شرٌط )خط( اإلستدالل -5

 والمقدمات.
الحجة فً الصورة النموذجٌة وعلى ذلك ٌمكن أن نضع تلك مثال توضٌحً :

 التالٌة:
 :     استخدام السٌارات ٌدمر البٌبة.1م
 :     تقلٌل استخدام السٌارات ٌقلل من تدمٌر البٌبة.2م
 :     ٌجب علٌنا أن نقوم بما نستطٌع من أجل حماٌة البٌبة.3م
 ن:       ٌجب أن نستخدم سٌارات أقل  

( حدد الصعوبات التً تجدها عند تمٌٌز الحجج من النصوص 45س
 المقروءة أو المسموعة ؟ 

الناس عادة ال ٌستطٌعون التعبٌر عن حججهم بلؽة منطقٌة واضحة ، 
 نتٌجة لمجموعة من الصعوبات واهمها :

الصعو
بة 

 األولى

ال توجد قواعد صارمة وسرٌعة فٌما ٌكتبه  الصعوبة :
الكاتبون أو فٌما ٌقوله المتحدثون ، تمكننا من التمٌٌز بٌن 

المقدمات التً تشكل الحجة ، وبٌن المقدمات التً تقوم 
 بوظٌفة أخرى فً النص المكتوب أو المقروء.

تحدٌد الحجج  تكون فً مسؤلة تحدٌد ما ٌقصده  الحل :
  وهذا ٌتم بالممارسة.الكاتب أو المتكلم ، 

الصعو
 بة الثانٌة

عادة ما ٌترك الُكتاب والمتحدثون بعض  الصعوبة :
ألنهم ٌعتقدون أن المستمع أو القارئ او النتٌجة مقدماتهم 

 سٌعرفها بمفرده . 
ولكى نستطٌع تحلٌل هذه الحجج تحلٌال" منطقٌا"،  الحل :

فالبد من إضافة بعض المقدمات حتى تكتمل المعلومات 
 ومحتوى الحجة.

الصعو
 بة الثالثة

عادة ال ٌعبر الُكتاب والمتحدثون عن حجتهم  الصعوبة :
 بلؽة واضحة  وصرٌحه .

علٌنا أن نوضح كل قضٌة حتى نستطٌع تكوٌن  الحل :
 وجهة نظر كاملة وواضحة عن الحجة ككل.

( تناول اهم المفاتٌح التً تساعدنا علً الوصول الً نتابج 46س
 المفاتٌح التً تسهل العثور على النتٌجة :؟    الحجج المنطقٌة 

عادة ما تكون  اسؤل عن المسؤلة )الفكرة( األساسٌة فً النص ، ألن النتٌجة (:1مفتاح )
 المسؤلة كلما سهل علٌك العثور على النتٌجة.إجابة لمسؤلة ، وكلما نجحت فً إدراك 

مإشرات  فؽالباً ما تسبق النتٌجةللنتٌجة ،  المإشرات اللفظٌةابحث عن (: 2مفتاح )
 .ٌتبٌن أن  / ٌلزم عن ذلك/ ذلك  وفقمثل :  قدوم النتٌجة لفظٌة تنبا ب

ابحث فً المواضع المحتملة ؛ فالنتابج فً أي نص عادة ما تشؽل مواضع  (:3مفتاح )
 لنص أو فً نهاٌته(.)إما فى بداٌة ابعٌنها 

 –) األمثلة ابتعد عن اآلتى ، إذ ال ٌمكن أن تكون للنتٌجة أٌاً من اآلتً (: 4مفتاح )
 ..الخ المعلومات –التعرٌفات  –اإلحصاءات 

اسؤل دابماً السإالٌن التالٌٌن ، وأنت تقرأ النص  أو تستمع إلى الخطاب:  (: 5مفتاح )
 

( تناول اهم المفاتٌح التً تساعدنا علً الوصول الً مقدمات 41س
 الحجج المنطقٌة ؟

 المفاتٌح التً تسهل العثور على مقدمات الحجة : 
اكتشؾ  ، مثل :هناك مإشرات لفظٌة تساعد على تمٌٌز هذه المقدمات  (:1مفتاح )

ً  -/ السبب هو / أوالً الباحثون أن/ دلٌلً على ذلك أن/ مثال ذلك أن   ثالثا. -ثانٌا
اكتشافات بحثٌة ، أمثلة من  مثل) الشواهد واالدلة تعتبر مقدمات (:2مفتاح )

 (.مقارنات  ،الحٌاة الواقعٌة ، إحصابٌات 
ما هى أن تسؤل نفسك وأنت تقرأ النص أو تستمع للخطاب ،  (:3مفتاح)

  تحدث ٌسعى إلثبات هذه النتٌجة ؟األسباب التى جعلت الكاتب أو الم
ومقدمة فً ( بعض القضاٌا فً الحجة المنطقٌة تصلح نتٌجة 48س

 النتٌجة الوسٌطة علً لك بمثالنفس الوقت . دلل علً ذ
فً الحجج المركبة أو شرٌط اإلستدالل دابما ما ٌتضمن عددا كبٌرا من  

المقدمات ، نصل من خاللها إلى نتٌجة ، هذه النتٌجة قد تتحول هً ذاتها إلى 
 مقدمة فً حجة تالٌة ٌترتب علٌها نتٌجة اخري .

هً النتٌجة التى نصل إلٌها من خالل عدة مقدمات  النتٌجة الوسٌطة هى :
 ، ثم نجعل هذه النتٌجة مقدمة لحجة أخرى وهكذا.فى حجة 

 )أى أنها تكون القضٌة مرة نتٌجة فى حجة ، ومقدمة فى حجة أخرى(.
 :1أمثلة توضح النتٌجة الوسٌطة:    )مثال( 

 : تٌتو كلب 1م           
 : كل الكالب حٌوانات2م           
 (اخر مقدمة لنتٌجةو)نتٌجة وسٌطة  : لذلك فإن تٌتو حٌوان     1ن        

 : وحٌث أن كل الحٌوانات من ذوات الدم الحار 3م      
 )نتٌجة نهابٌة( :  لذلك فإن تٌتو من ذوات الدم الحار  2ن          

التً ال تكون مقدمة وال تكون مقدمة قضٌة هً ال النتٌجة النهابٌةملحوظة : 
 لنتٌجة بعدها .

  : 2مثال
 :تامر صحٌح الجسم1م          
 :كل صحٌح الجسم رٌاضى2م          

 : إذن تامر رٌاضى                  )نتٌجة وسٌطة( 1ن           
 :كل رٌاضى سلٌم الفكر 3م           
 (نتٌجة نهابٌة: تامر سلٌم الفكر                     )2ن          

 ( مٌز بٌن التقكٌر الناقد والؽٌر ناقد من حٌث ........ 49س
 " من حٌث )المكونات( " 

 التفكٌر ؼٌر الناقد   التفكٌر الناقد

ٌتمٌز باالعتماد تفكٌر منطقً:   -1
على الصورة الصحٌحة  لإلستدالل 

المنطقى  ،، حٌث ٌبدأ بمقدمات 
بها ونتابج تلزم  صحٌحة وموثوق

 عنها.

حٌث ٌعتمد تفكٌر ؼٌر منطقً :  -1
على إستدالالت بها الكثٌر من المؽالطات 

والحجج الخادعة والمقدمات الؽٌر 
 صحٌحة وؼٌر الموثوق بها. 

ٌقوم على تفكٌر تجرٌبً :  -2
،،،  الخبرة الحسٌة الموضوعٌة

وٌكون الدلٌل قابالً للقٌاس وٌمكن 
 . ةاختبار صدقه بالتجرب

ً ٌعتقد أصحابه ف تفكٌر حدسً: -2
وأن معرفة الواقع  سمو قوى العقل وحده

ٌمكن اكتسابها عن طرٌق الخبرة الذاتٌة أو 
 الحدس وحده وال ٌشترط  جمع االدلة .

ٌقوم علً :  تفكٌر شكً  -3
التساإالت النقدٌة للبحث عما 

 معارؾ ٌمكن الوثوق فٌه .

ٌقوم على :  تفكٌر سلطوي -3
)التبعٌة( بشكل ساذج  الخضوع

 لسلطة أو مإسسة أو شخص ما.

ٌتمٌز بالرؼبة فً : تفكٌر تؤملً  -4
التوقؾ المإقت عن االقتناع بمعتقد 

، والنظر فً المقدمات وما  سابق
ٌترتب علٌها من نتابج ، والتاكد من 

 هذه النتابج .

عدم الرؼبة ٌتمٌز ب: تفكٌر متزمت -4 
وعدم سابق فً التفكٌر فً معتقد ما 

النظر فً المقدمات ، وعدم 
اإلعتراؾ بضرورة فحص المقدمات 

 والنتابج .

ٌتعامل مع كل  تفكٌر إحصابً: -5
االحتماالت ولٌس الٌقٌنٌات التً ال 

تقبل الجدل ، وٌتناول الظواهر 
 . التجرٌبٌة بشكل إحصابً واضح

ٌتعامل فً  تفكٌر إطالقً: -5
المطلقات والصواب المطلق ، 

أبٌض أو أسود، وال ٌقبل  فالشًء إما
 وجود وسط بٌنهما كالرمادى.

ٌتمٌز بالبحث  تفكٌر إبداعً: -6
عن وقابع جدٌدة واكتشاؾ عالقات 

جدٌدة تإدى إلى إبتكارات جدٌدة 
 وخالقة ومبدعة.

ٌتمٌز بعدم قبول وقابع تفكٌر مؽلق:  -6
أو أفكار جدٌدة ، وٌركز دابما على الطرق 

 التفكٌر.القدٌمة والتقلٌدٌة فً 

ٌعتمد على العقل تفكٌر معقول:  -1
فً البحث عن الحقٌقة والمعرفة 

الموثوق بها ، وال ٌعتمد على 
 المشاعر واإلنفعاالت والعواطؾ.

ٌعتمد على  ال : تفكٌر عاطفً -1
العقل فً البحث عن الحقٌقة والمعرفة 

الموثوق بها ، وٌعتمد على المشاعر 
 واإلنفعاالت والعواطؾ فً الفهم

 .واإلستنتاج والوصول إلى الحقٌقة

ٌهتم بوصؾ تفكٌر كمً: -8
الظواهر والوقابع بطرٌقة كمٌة 

 رٌاضٌة محددة .

ٌهتم بوصؾ الظواهر تفكٌر كٌفً: -8
والوقابع بطرٌقة كٌفٌة) لفظٌة( 

ؼامضة ولٌست رٌاضة دقٌقة وؼٌر 
 واضحة.

ٌفهم األشٌاء تفكٌر تحلٌلً : -9
توضٌح والقضاٌا بشكل تحلٌلً فٌه 

 ومقارنة وإستدالل وتقوٌم مستمر.

ٌعتمد على فهم تفكٌر عادي:  -9
العالم بشكل تقلٌدي وال ٌرؼب فً 

فحص أي فكرة حتى لو كانت تحتاج 
 إلى ضبط وتعدٌل. 

 


