
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


 : أوًال
  : علم -سبق الشرق اتلقدیم الجمیع في اقامة حضارات تجمع بین 

  :لذلك.  و فكر نظري عقلي دیني -عملي 
 طور صناعات وفنون وعلوم مثل الكیمیاء والفلك والمیكانیكا  -١
ساعد التفیر العقلي الدیني حكماء الشرق في تكوین وجھات نظر حول  -٢

 الخ ... الكون وخالقھ والخیر والشر 
 . اخناتون –زرادشت – كونفوشیوس –ومن ابرز حكماء الشرق القدیم بوذا  -
 
 :ثانیًا 

   :م على ید طالیس . ق٦،٤لفكر الفلسفي بین القرنین ظھر ا
 .ونضج واكتمل على ید سقراط وارسطو وافالطون 

تناولوا نفس الموضوعات التي تناولھا حكماء الشرق القدیم مع االختالف  -
 .في طریقة البحث ودوافعھ 

ھو التواصل الى الحقیقة  عن طریق النظر العقلي : ھدف الفلسفھ الیونانیة  -
بدافع المتعھ العقلیة دون النظر الى تحقیق اي غرض عملي او الخالص 

 .دیني 
الًمرخون أن الفلسفھ بمعناھا التقلیدي ظھرت عند فالسفة الیونان  -  .لذا یرى 
الفلسفھ المعاصره لم تعد تقتنع بالمعرفھ النظریة بل تحاول : ملحوظة ھامھ  •

 .تعلمنا كیف نحیا تنظیم حیاتنا لذلك ال تعلمنا كیف نفكر فقط ولكن ایضًا 
 


 : أوًال


بمعنى حب وسوفیا : الفلسفھ ھي كلمة یونانیة قدیمة مكونة من مقطعین ھما فیلو 

بمعنى الحكمھ وبذلك تصبح الفلسفة ھي حب الحكمھ والفیلسوف ھو محب : 
 .للحكمھ  

•  : یعد فیثاغورث ھو اول من استخدم لفظ الفلسفة ورفض 
ده أما االنسان فھو محب اطالق لفظ حكم على االنسان الن الحكمھ هللا وح

 .للحكمھ 
 :ثانیًا 

:  

لم یتفق الفالسفھ على تعریف واحد للفلسفھ الن الفلسفة تختلف من فیلسوف الخر 
 .فھ ومشاعره تبعًا الختالف ظرو

ھي العلم الكلي الذي یبحث في اصول الكون  : " التعریف االول للفلسفھ
والفلسفھ وفق ھذا التعریف  " والطبیعھ واالنسان بھدف كشف الحقیقة لذاتھا

ھي ام العلوم النھا تبحث في الموجودات باعتبارھا كًال متصًال وموضوعھا 
 الى العلل البعیدة والمباديء البحث عن اصل وطبیعة االشیاء من اجل الوصول

 .االولى 
وھذا التعریف یعني أن لكل فیلسوف وجھة نظره الخاصة  : " التعریف الثاني

تجاه العالم واالنسان والفلسفة ھنا تبحث عن معنى الحیاه واالھتمام بمشكالت 
 .االنسان الواقعیة 

 


  :  أوًال 

  :اشباع الرغبة الطبیعیة للمعرفة لدى االنسان -١
یولد الفرد وھو مزود بدافع حب االستطالع یحاول ان یكتشف البیئة من حولھ 

والفلسفھ تحاول ان تشبع ھذه الرغبة الطبیعیة للمعرفھ واالكتشاف من خالل ما 
   .تأملتثیره من دھشھ وتأمل وتزید من رغبتھ في الدھشھ وال
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  :تنمیة قدرات التفكیر لدى الفرد وحل المشكالت -٢
تساعد الفلسفة على ان یتعلم الفرد النقد البناء ال التقلید االعمى لالفكار  -

 .والسلوك 
 .تعلم الفرد النقد من خالل التساؤل المستمر  -
وتقوي احساس الفرد بالمسئولیة لمواجھة الم شكالت وتكسبھ قدرات عقلیة  -

 .كبیرة 
 .وین وجھة نظر شخصیة عن الحیاه واالنسان تك -٣
 الفلسفة تعلم الفرد ان یفكر بنفسھ ال ان یفكر لھ احد ، وتساعده على تكوین -

وجھات نظر عن الحیاه واالنسان والعالم عن طریق فحص األداء واالفكار 
 .واعادة بناء معتقدات جدیدة 

 : تنمیة وعي االنسان بذاتھ وعالمھ -٤
 .د على ان یحدد مكانتھ في الوجود ویحدد اھدافھ وقیمھ   فالسفة تساع-
 : اقامة االیمان الدیني على اساس عقلي -٥

تساعد على البرھنھ على الحقائق المنزلھ من اهللا سبحانھ وتعالى واالیمان بھا 
 .على اساس عقلي  

 والفلسفة ال تؤدي الى الكفر وااللحاد كما یقول البعض وال یوجد تناقض بین 
 .ص الفیلسوف لتأمالتھ العقلیة وایمانھ العقلي بدینھ اخال

 

  : ثانیًا 
  .تحلیل ونقد الواقع االجتماعي وكشف مشكالتھ) ١
 التحلیل العقلي الفلسفي یساعدنا على فحص وتنقیب الجوانب السلبیة للمجتمع - 

 .والتي تتطلب التغییر أو االصالح 
یعني الجھد العقلي والعملي لعدم التقبل االعمى لألفكار  والنقد الفلسفي -

 .والسلوك والظروف األجتماعیھ 
 . التوفیق ببین جوانب الحیاه االجتماعیھ وبین االفكار واالھداف العامھ للعصر -
  :تقدیم حلول مقترحھ للمشكالت االجتماعیھ) ٢

الت  المجتمع للفلسفھ دور ایجابي بنائي فھو ال یقف عند النقد وكشف مشك 
واالنسان المعاصر یواجھ مشكالت كبیرة . بل یقترح البدائل والحلول للمشكالت 

 )الخ  .. - العدالھ – العولمھ –الحریة ( مثل 
 

 
 :تحقیق ارتقاء المجتمع ونھضتھ ) ٣

ان الفلسفھ وحدھا ھي "  بغیر الفلسفھ ال تكون حضاره ویقول دیكارت - 
توحشین والھمجیین وانما تقاس حضارة االمة التي تمیزنا عن األقدام الم

ولذلك فإن أجمل نعمھ ینعم اهللا  .  "وثقافتھا بمقدار شیوع التفلسف الصحیح بھا
 "بھا على مجتمع من المجتمعات ھخي ان یمنحھ فالسفھ حقیقیین 

 :من أمثلة الفالسفھ 
 :  تصدي لفساد السوفسطائیین عن طریق الحوار ورفض التسلیم

 .ى للعادات االعم
 :  نقل آراء وأفكار فالسفة الیونان ألوربا عن طریق كتبھ ، ومھد

 .لتنویر اوربا عن طریق منھجھ العقلي 
:   دعا الستقالل الشعوب من –ناھض التجارب النوویة 

 – دعا للسالم العالمي – ندد برغبھ أمریكا في السیطرة على العالم –االستعمار 
حكمھ رمزیة مجرمي الحرب من الزعماء والمسئولین الذین یھددون أقام م

 .السالم 
 




 .ظلت الفلسفھ أمًا لجمیع العلوم حتى أوائل عصر النھضھ في اوربا  -١
مع بدایة عصر النھضھ وظھور مناھج البحث العلمي ظھرت الحاجھ  -٢

. االنسانیات واستخدمت المنھج التجریبي للتخصص فأنفصلت الطبیعیات و
 .الخ ... وأنفصلت الریاضیات واستخدمت منھج االستباط الریاضي 

لم یبقى للفالسفھ اال الموضوعات المجرده المعقده التي یتعذر اخضاعھا  -٣
 .للمنھج التجریبي 
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وجھ 
 المقارنھ 








لكلیة المجرده یتناول الموضوعات ا
من الماده مثل الكون وغایتھ 
وطبیعة المعرفھ ومصدرھا 

وحدودھا ومعاني الحریة والعدالة 
والحق والخیر والجمال ورصد 

االحداث العالمیة التي ینعكس اثرھا 
على االنسان مثل الھندسھ الوراثیة 

 . فك شفرة الجینات –االستنساخ 

یتناول الجزئیات المادیة المحسوسھ 
اھدة كالنبات والضوء وطبقات والمش

... االرض والعملیات الفسیولوجیھ 
الخ وھو یقوم على المالحظھ 

والتجربھ والتقدیر الكمي أي یمكن 
 .قیاسھ 







 أي یعتمد على العقل: عقلي 
اي یكس رؤیة الفیلسوف : تأملي 

 .الشخصیة 
أي یذھب الى المجھول ، : تحلیلي 

 وما ھو خلف الظاھره المتغیره
النھ ینقد أراء السابقین : نقدي 

 لیكون لنفسھ مذھباص فلسفیًا

 -:تجریبي ولھ خطوات 
 تحدید -٢ الشعور بوجود مشكلھ -١

 جمع بیانات ومعلومات -٣المشكلھ  
 -٥ فرض الفروض -٤عن المشكلھ 

التحقق من صحة الفرض تجریبیًا   
 التوصل للقانون العام الذي یحل -٦

 .میم والتنبؤ المشكلھ ومن صفاتھ التع







معرفة العلل البعیده والمباديء 
االولى للوجود غیر المادي فھي 

 تھتم بالسؤال لماذا ؟
فعند سقوط تفاحة نیوتن بسبب 
الجاذبیة اراد ان یعرف سبب 

 الجاذبیھ

معرفة العلل القریبھ واالسباب 
المباشرة للوجود المادي ویمكن 
التحقق من ذلك بالتجربھ ، مثال 

تفاحھ نیوتن بسبب مباشر ھو سقوط 
الجاذبیة االرضیھ  ، یھتم بالسؤال 

 كیف












ذاتي النھ حسب رؤیة الفیلسوف 
وخبراتھ وبیئتھ ومجتمعھ وھنا تتعد 
مذاھب الفالسفھ وال یعني أن أحدًا 
خطأ بل الكل على صواب والعبرة 

 مذھبھ وقدرتھ على اإلقناع

موضوعي اي یدرس الموضوعات 
مستقلھ عن ذاتھ ومشاعره ورغباتھ 
فھو یقرر الواقع بالتجربھ ، ومن ھنا 

حقائق العلم موضع اتفاق جمیع 
 .العلماء 







ھو وسیلة الفھم  وتفسیر ما یعتقد 
الناس انھ واضح وفھم ما یتعذر 

 .الرجوع فیھ للتجربھ 

ھو وسیلة فھم وتفسیر الظواھر 
و الطبیعیھ و االنسانیة واالجتماعیة 
التعبیر عن ذلك بقوانین لھ صفة 

 .التعمیم والتنبؤ
 




رغم االختالف بین الفلسفھ والعلم والتمایز بینھما من حیث الموضوع ، والھدف 

والمنھج ، إال انھما لم ینفصال تمامًا لمصلحة االنسان والتقدم البشري فمازال 
ي العلم والعلم یثري الفلسفھ ، وكلیھما یقدم بینھما تكامل وتعاون فالسفھ تثر

 .لألخر ما یفتقده 
 ھو أول فیلسوف على ودجھ االرض قال ان الماء ھو أصل طالیسمثال  

الوجود واعطى الداللھ على ذلك وھذا ما اثبتھ علماء الفیزیاء الحدیثھ من ان 
 .الذره المائیھ ھي عامل مشترك في كل االجسام المائیھ

 علم الفلسفھأھمیة أن نت
 .تكسب دارسھا النظرة الكلیة العقلیة الشاملة  )١
تعلم دارسھا ان الحقیقة ال یدركھا عقل بشري واحد فیكتسب فضیلة  )٢

 .التسامح والتواضح 
 .أكثر ایقاظًا للعقل بما تثیره من دھشھ وتساؤل  )٣
 ..تقیم في دارسھا محكمھ عادلھ تفصل بین أحكام االنا واالخر )٤
 


لسف یعني استخدام المنھج الفلسفي في امور حیاتنا الشخصیة وفھم التف

واقعنا االجتماعي ومشكالتھ ، اي نتعلم كیف نفكر ونحسن استخدام عقولنا 
خاصة في عصر العولمة الذي افرز مشكالت كثیرة مثل الشعور بالغربة 

والفراغ والملل ، بما یفرض على االنسان اعادة النظر في سلوكھ وتفكیره 
 .بمنھج عقلي تأملي تحلیلي 
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  ھي من أھم القیم االخالقیة في حیاة االنسان االجتماعیة فھي تساعد على تحضر -

 .المجتمع ورفاھیتھ
 

 :مقارنه بني العداله يف الفكر املصري القدمي و يف الفكر اليوناين: أوالً 
 :العدالة في الفكر المصري القديم -١
 .اواه بین الناس وأمام القانون وفي الحیاه وفي االخرة تعني المس -

 وصوروا العدالة على شكل 
 "أمرأة معصوبة العینین وتحمل في یدھا میزان " 

 

 :العدالة في الفكر اليوناني القديم -٢
تعني مصلحة االقوى الن القوانین یضعھا االقوى  : عند السوفسطائیین

 الخر وعلى ذلك ال یكون لھا ولمصلحتھ وھي نسبیة تختلف من مجتمع
 .معنى واحد ثابت في كل مكان وزمان 

  : عند أفالطون
 . تعني أنھا ثابتھ وخالده ، وھي فضیلھ فردیھ واجتماعیھ معًا 

 

 :معىن العدالة : ثانياً 
  "ھي العمل طبقاص للقوانین والقواعد االجتماعیة المقررة : " المعنى الشكلي -١

 .الذي یسلك وفق القوانین والقواعد االخالقیة و  االجتماعیة أي أن االنسان العادل ھو 
 .الخ ........  المعلم –القاضي : مثال 

  " ھي المثل االخالقیة العلیا : " المعنى اللجوھري -٢
 . أي ھي معیار أخالقیة القواعد أي الشروط التي تجعل الفعل ذات طابع أخالقي 

 
 

 

  :دالة والقانونالع: ثالثاً 

وھي تطبق القانون .  المساواة في المعاملة –) االحكام العادلة (  مترادفان فنقول 
على جمع من الناس دون تمییز ، والعدالھ ھي التي یسعى الناس لتجسیدھا في 

 .القانون وھي الغایة االخیره الي قانون 
 

 :العدالة االجتماعية : رابعاً 
 : االنسان وقدراتھ وعوامل تحقیقھا  تھدف للتوفیق بین حاجات

 .تكافؤ الفرص عند تساوي القدرات والمواھب  -١
 الخ .... المساواة في الصحة والتعلیم   -٢
 .تحقیق ظروف متشابھھ لجمیع المواطنین  -٣

العدالة االجتماعیة ال تھدف الى القضاء على الفوارق الطبیعیة بین : مالحظة 
 الجمال ، - القوة –والفوارق في الذكاء  . الناس بل الحد من أساءة ھذه الفوارق

 . الشھرة –تؤدي لفوارق الثراء 
 

  : العدالة يف االسالم: خامساً 

 .ھى صفھ من صفات الذات االلھیھ وھي فریضة على أولي االمر 
مثال حینما شكا .. زتعني في الفكر االسالمي المساواة واعطاء كل ذي حق حقھ 

ان ابن عمرو بن العاص ضربھ فاستدعى رجل من مصر لعمر بن الخطاب 
وأمر الرجل ان یضرب االثنین وقال متى  )عمرو وابنھ ( عمر بن الخطاب 

 .استعبدتم الناس وقد خلقھم اهللا أحرارًا 
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 ما المقصود بالضمیر ؟. س 

  ھو قوة فطریة كامنة داخل االنسان تدفعھ للضبط والحد من نزواتھ وأھوائھ-١
 .وشھواتھ 

 .  یوجھ االنسان الى حیث ینبغي ان یسیر ومن ھنا یتمیز االنسان عن الحیوان -٢
النسان دون تفكیر متعمد  ھو قوة حدثیة تلقائیة طبیعیة مباشرة ، تصدر عن ا-٣

 .یدین الكذب والجبن ویمدح الصدق و الشجاعھ :  فمثًال 
 .حیث القوة والضعف  ھو عامل مشترك بین الناس جمیعًا وأن تفاوت من -٤

 
 ؟" بطلر " ما وظائف الضمیر عند : س 

وھي التمییز بین أفعال الناس ونوایاھم من حیث  : الوظیفة العقلیة النظریة -أ
أي أن ھناك ملكة عقلیة أو جانب . الصواب والخطأ ومن حیث الخیر والشر 

 .معرفي یمیز الضرر المتعمد والضرر الغیر مقصود 
ماذا ) .قوة ملزمھ (و ) سلطة ( أي أن للضمیر  : رة الناھیةالوظیفھ اآلم –ب 

یعني االلزام ھنا ؟ تأمرنا بعمل الفعل الذي نستحسن وترك الفعل الذي نستھجنھ 
 الغیرة – حب الذات –ولكن ھناك سلطات أخرى بجانب الضمیر مثل الدوافع . 

قق الطبیعھ المثالیة والفرق بینھا یكمن في القوةواالحترام والدور الذي یح........ 
 .لألنسان 

 
مع سمومذھبھ الخلقي ، قد واجھ بعض االنتقادات لعل " بطلر " مع ان 
  :أھمھا

أنھ لم یذكر ما السمة المشتركة بین االفعال الخیرة التي تمیزھا وتضفي  -١
 .علیھا الخیریة ، بحیث نستطیع أن نستخدمھا كمعیار للصواب والخطأ 

امة مشتركة بین الناس جمیعًا ومع ذلك فنحن أنھ یقول إن الضمیر قوة ع -٢
نالحظ ان الضمیر لیس واحدًا في الناس جمیعًا، بدلیل اختالفھم فیما 

یصدرن على الفعل االنساني الواحد من أحكام متباینة ، حتى ان البعض 
 .یمتدح ما یذمھ غیرھم من أفعال 

 

 


اني قدیم فالفالسفھ واالنبیاء أرادوا ھو استجابھ لحلم انس : تاریخ العولمة -١

عقیدة واحدة تحررالبشر من الحدود المحلیة وتكون متاحة لجمیع الناس في 
 .كل مكان لذلك ربطوا بین الدین واإلنسانیة 

 
هي حرية انتقال وتدفق املعلومات ورؤوس االعمال  : " تعریف العولمة -٢

ة والثقافية والبشر والسلع والتكنولوجيا واالفكار واملنتجات االعالمي
 " أنفسهم بني مجيع اتمعات االنسانية

 ومعنى ذلك ان العالم الیوم یتقلص ویذداد في الصغر واقتربت المسافات ، 
 .وكذلك الثقافة واالقتصاد اكثر تأثرًا 

 
وھي تعني العوامل التي ساعدت على  : )عوامل ظھورھا ( قوى العولمھ  -٣

 .د بین المجتمعات ظھور عصر العولمة وازالة الحدو
  وابرز عواملھا 

ظھور العدید من االختراعات واالبتكارات التي ألغت الفواصل الزمانیة  •
 .والجغرافیة مثل التلیفون والتلفزیون واالنترنت 

 .سیولة المعلومات وتدفقھا السریع على شبكة االنترنت •
  .االتفاقات الدولیة مثل اتفاقیة الجات والبنك الدولي •
 
  :)اشكالھا (العولمة  مظاھر  -٤
وھي االكثر اكتماًال وتشمل االنتقال الحر لرأس المال  : العولمة االقتصادیة •

 .والسلع بأقل قدر من تدخل الدولة 
ھي انفتاح الثقافات على بعضھا وحریة انتقال االفكار  :  العولمة الثقافیة •

 .باقل قدر من القیود ... واالتجاھات والقیم 
ھي انتشار االخبار بحریة وسرعھ  ، كذلك القرارات :  العولمة السیاسیة •

 .والسیاسات مما یقلص السیاده القومیة وسقوط  الحدود 
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 : ایجابیات العولمة  -٥
 .التوسع في المعرفھ  •
 .االستفاده من االقتصاد المفتوح في النمو والرفاھیھ •
 .التنوع الثقافي العالمي  •
 . االنسان وحاربة الفقر االستقرار بسبب االھتمامة بالبیئة وحقوق •
 
 :سلبیات العولمة  -٦
 .توظیف التطورات تجاریًا وعنصریًا و عسكریًا وھذا ضد القیم االنسانیة  •
 .االحتكار واستغالل ثروات الشعوب  •
زیادة الفجوة االقتصادیة والحضاریة بین الدول فالغني یزداد غنى والفقیر  •

 .یزداد فقراص
 .ات االخرى وتھدید الخصوصیة الثقافیة ھیمنة ثقافھ واحده وتھمیش الثقاف •
 .احتمال صدام الحضارات ودخول حروب عنیفة  •
احساس االنسان بالغربة عن واقعھ وحیاتھ نتیجة لعجزه في مجاراة  •

 .المستجدات العلمیة والتكنولوجیة السریعة 
 
  : التعامل مع ضغوط العولمة -٧
 


 .الإصالحات التي تخدم االقتصاد وزیادة االنتاج اجراء ا •
 .مواكبة التطور العالمي  •
 .إعادة النظر في مناھج التعلیم والثقافة واالعالم لتحصین المواطنین  •
المساھمھ في بناء الحضارة العالمیة واالخذ بوسائل التطور والتقدم العلمي  •

 .و التكنولوجي واستثمار الطاقات البشریة 
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 ،  Logicفي اللغة العربیة مشتقة من النطق والكالم ، وباالنجلیزیة تعني 
 وبالیونانیة تعني لوجوس أي العقل أو الفكر أو البرھان ،

 . نستخدمھا في حیاتنا الیومیة بمعنى الكالم المقنع أو الكالم المعقول 
 المباديء العامة التي العلم الذي یبحث في: اماالمقصودبعلم المنطق ھو 

تحكم التفكیر السلیم بصرف النظر عن موضوع التفكیر ، أو ھو العلم الذي 
 .یضع قواعد التفكیر الصحیح 

 

٢-  : 
 وتشمل .... عوامل ذاتیة  )١

 حنان –شفقھ ( ھره العاطفھ تطلق على الحب بجمیع مظا  : العاطفھ -ا
 – حسد –حقد (  الكراھیھ بجمیع مظاھرھا وتعني أیضًا)  اعجاب –

وتصطدم العاطفھ مع العقل وتتغلب علیھ فنخطأ في التفكیر ) غضب 
 فنمیل الى التسھیل و التھویل او القسوة واالستبداد 

 .تدلیل االم البنائھا یؤدي حتمًا الى الفشل : مثال 
دون  اآلخرین وھو یعني سرعة التصدیق وتقبل اراء : االستھواء  -ب 

نتشار الشائعات والفتن والخرافات وتستغلھا نقد أو فحص وھي سبب ا
 .وسائل الدعایة واالعالن 

 

 
 بمعنى القفز الى نتائج ال تبررھا مقدمات  :التعمیم والتسرع في الحكم –ج 

یزي سبب انتشار تفسیر طبیب انجل ) مثال( دون االستناد على ادلة او براھین 
 .الجذام في بلدة النرویج بكثرة اكل السمك  +مرض 

  :التعصب والتطرف –د 
اما التطرف ھو  -از لفكره أو رأي ورفض ما عداھا   التعصب و ھو االنحی -

 والتعصب والتطرف نھت عنھما ٠ضد الوسطیة وأبشع صوره التطرف الدیني
 .ف والقلق وعدم السالم النھا سبب الشاعة الخو : االدیان السماویة. 

 

   العوامل الموضوعیة للوقوع في أخطاء التفكیر- ٢
اللغة ھي اداه للتعبیر عن االفكار وه تتضمن ألفاظ قد  :  عیوب اللغة-١ 

ضرورة استخدام اللغة : لذا یرى الفیلسوف بیكون . تؤدي الى اخطاء في التفكیر 
 بدقة ، ومن ھذه االلفاظ 

  أوصفھ– یؤكل –معنى مثال الجبن ألفاظ تحتمل أكثر من  •
 . الیموقراطیة – محدود الدخل –الضمیر : الفاظ لیس لھا مدلول محدد  •
 . أبو رجل مسلوخھ – عفریت –مثال : الفاظ لیس لھا داللھ واقعیة  •

 ) . غضنفر –لیث ( مثال اسد : لفظ لھ أكثر من معنى 
 : نقص المعلومات –ب 

 :معرفھ تختلف المعلومات عن البیانات وال
ھي الماده االولیة التي ندركھا مباشرة بالحواس من تغیرات  : البیانات

 .واشارات وما تظھره أجھزة القیاس والفحص 
 .ھي تفسیرالبیانات واعادة تركیبھا لمعرفة العالقات والدالالت  : المعلومات

أعم وأشمل من البیانات والمعلومات النھا نتیجة للتفاعل بین  : المعرفھ
ویحدث الخطأ في التفكیر نتیجة لنقص .... المعلومات والخبرات المتراكمھ 

 .المعلومات أو عدم دقتھا أو عدم صدقھا 
  الذي تقبل رأیھ دون مناقشة) الشخص(وھي تعني المصدر  : السلطة -جـ 
ي أرسطو التي سیطرت أفكاره وأتخذت شكل الفیلسوف الیونان ) مثال( 

 ...التمجید 
 :صعوبةالمشكلة –د 

فحین تفوق المشكلة القدرات العقلیة للفرد فأنھ ال بد وأن یقع في  
طبیب ناشيء وفي غیر تخصصھ ال بد وأن یفشل  ) مثال( أخطاء التفكیر 

 .في عالج مریض 
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٣
  من الوقوع في أخطاء التفكیر  یحصن عقل دارسھ-١ 
  یمكن داسھ من التمییز بین االضداد مثل التمییز بین االسباب والنتائج ،-٢ 

 .واالدلة الكافیة والغیر كافیھ                
 . یخرج دارسھ من حالة رفض اآلخر الى حالة قبول اآلخر -٣ 
 . سیاق الكل  یدرب دارسھ على النظرة الكلیة الشاملة وفھم الجزء من-٤ 
 . یساعد دارسھ على حمل امانھ الكلمھ -٥ 

 
٤


  وضع قواعد التفكیر السلیم -١ 

  بیان مواضع الخطأ في التفكیر وأنواع الخطأ وأسبابھ    -٢          
 .   وصف طرق االستدالل الصحیح -٣ 

 . تطبیق ھذه القواعد والطرق على مختلف انواع التفكیر -٤          
 یتضح مما سبق انھ االستدالل ھو الموضوع الرئیسي لعلم المنطق

 . ونعرض لھ بالتفصیل    
 


  : معناه    

 ھو عملیة عقلیة یتم من خاللھا االنتقال من المعلوم الى المجھول او االنتقال 
 .قدمات الى النتائج من الم

 : مكوناتھ 
 عالقة منطقیة تربط – نتیجة تلزم عن ھذه المقدمات –مقدمھ او أكثر 

 .المقدمات بالنتائج 
 : ھدفھ 

 .ھو التوصل الى الحقیقة والقدرة على االقناع بھا والدقة في اختیار االلفاظ  
 

 
م وما نصل الیھ من نتائج ھو رفیق حیاة البشر منذ القد: االستدالل في حیاتنا الیومیة 

 .ھو نتیجة استدالل مباشر او غیر مباشر 
 .ھو الذي یبدأ من مقدمھ واحده : واالستدالل المباشر 

 كل طالب الفصل ناجحون ... اذا سلمنا بصدق القضیة : مثال 
 )كاذبھ ( بعض طالب الفصل لیسوا ناجحون . ..

 )صادقھ ( أما اذا قلنا بعض طالب الفصل ناجحون 
الذي یبدا من أكثر من مقدمھ یصل بھا الي نتیجة : االستدالل الغیر مباشر ھو و

 .ویحتاج الى واسطھ تربط بین مقدماتھ وتعطي عالقھ منطقیھ بین المقدمات والنتیجھ 
 


حصر المناطقة االستدالل الغیر مباشر في نوعان ھما االستدالل االستقرائي  

 .ستدالل االستنباطي وأھم صوره االستدالل الریاضي واال
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عملیة عقلیة نتنقل فیھا من بحث 
حاالت جزئیة بحثًا تجریبیًا الى حكم 

عام ینطبق علیھا وعلى جمیع 
الحاالت المماثلة والتي لم یتم التجریب 

 علیھا 

عملیة عقلیة نتنقل فیھا من مقدمھ 
أو اكثر نسلم بھا الى نتیجة تلزم 

عنھا دون االعتماد على معطیات 
 العالم الحسي











یستخدم في مجال علوم الواقع وھي 
 العلوم الطبیھ ، البیولوجیھ واالنسانیھ

تستخدم في مجموعھ  العلوم 
الصوریھ التي ال تعتمد على 

ھده مثل الریاضھ الحواس والمشا
 والمنطق








وھي توجیھ : المالحظة العملیة -١
الحواس لدراسة الظاھرة وقد تستخدم 

 ادوات واجھزة قیاس 
وھو تفسیر مؤقت :  الفرض -٢

 للظاھره وھو مستمد من المالحظة 
عن :  التحقق من صحة الفرض -٣

طریق التجربة وتوصلنا الى وقائع 
 .الحظة دقیقھ النرصدھا بالم

وھو فرض تم التأكد من :  القانون -٤
صحتھ بالتجربھ ، وھو تفسیر نھائي 
 للظاھره ولھ صفة التعمیم والتنبوء

 یتألف من مقدمات افتراضیة -١
وینتھي بنتائج تلزم عن ھذه 

المقدمات وصحة النتائج یتوقف 
 على صحة المقدمات

 إذا أفترضنا أن : مثال 
س  ١/٣نستنبط أن       ... ٩=س
 =٣ 
 







االستقراء التجریبي یقوم على مبدأ 
السببیة بمعنى حدوث الظاھره البد 

 وأن یكون ورائھ سبب 
وھدف االستقراء التجریبي ھو 

الكشف عن ھذا السبب وربط السببیة 
بالحتمیة بمعنى أن حدوث السبب یحتم 

حدوث النتیجة والعكس ، وأي تغیر 
ر كمي في العلة یحدث معھ حتمًا تغی

 كمي مماثل في المعلول

یقوم االستنباط الریاضي على 
 قاعدتین 
بمعنى أن صدق : اللزوم  -١

النتیجھ یترتب على صدق 
 المقدمات 

إذا :  قاعدة االثبات -٢ -٢
ثبت المقدم ثبت صدق 

التالي وھي النتیجة 
  مقدمھ صادقھ ٣= س١/٣

  نتیجھ صادقھ٩= س ... 
 

 
٧

   طریقھ في البحث والتفكیر والذي یجعل العالم عالمًا لیس :العلم ھو -١ 
فالبحث في علوم الواقع ... بالموضوع ولكن بالطریقة التي یستخدمھا في البحث 

تستخدم المنھج االستقرائي ، والبحث في العلوم الصوریة تستخدم االستدالل 
 .وعھ لذا فالعلم بمنھجھ ولیس بموض... الریاضي االستنباطي 

 العلوم جمیعھا تستخدم وتتبع قواعد المنطق حتى تصل الى نتائج ولیس -٢ 
 .العكس

 
 
 
 

 


 قوانین الفكر االرسطیة : أوًال 
وھي قوانین ثالثھ بدیھیھ لیست في حاجھ الى برھان وأن صدقھا ضروري 

 في كل زمان ومكان ومن ثم ال تخضع للتبدیل او التغییر
 

ینص ھذا القانون على الشيء ھو ذاتھ مثال االنسان ھو االنسان ویرمز لھذا 
 .القانون بارمز أ ھي أ 

أرسطو أن ھذا القانون ھو أساس التفكیر المنطقي ، النھ یشیر الى : ویرى 
ضرورة التقید بذاتیة المدلول اللفظي الذي نستخدمھ وال نضیف للشيء ما 

 .لتفكیر لیس فیھ وھذا من شأنھ یضبط ا
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وھو یعني أن الشيء ال یمكن أن یوصف بصفھ ونقیضھا في نفس الوقت في 
الطالب ال یمكن أن یكون غائب وال غائب في نفس الوقت ) مثال (نفس الوقت 

 .وھذا القانون صوره سالبھ للقانون االول 


  مثال   --وھو یعني أن الشيء اما ان یوصف بصفھ او نقیضھا وال ثالث بینھم 
 صورة شرطیھ  وھذا القانون... الطالب اما حاضر او ال حاضر وال ثالث بینھم 

 .للقانون السابق 
 

 قانون الھویھ ھو المبدأ االساسي لقوانین الفكر االرسطي الن - : ملحوظھ ھامھ
التناقض ھو صور سلبیة لقانون الھویھ وقانون الثالث المرفوع صوره قانون عدم 

 .شرطیھ لقانون عدم التناقض لذا ترد ھذه القوانین الى قانون الھویھ
 

  االستدالل القیاسي االرسطي 
ھو استنباط أو استنتاج نتیجھ من مقدمتین احداھما قاعھ عامھ مسلم : تعریفھ 

 خرى حالھ خاصھ تندرج تحت ھذه القاعده العامھ واال) موجبھ أو سالبھ ( بصحتھا 
  . )اي ما نحكم على الكل نحكم بھ على الجزء الذي یندرج تحتھ( 

 أمثـــلھ
     مقدمھ  كل الفاكھھ غنیة بالفتامینات  

       البرتقال فاكھھ  
  البرتقال غني بالفتامینات ...نتیجھ  

    
 خطألمقدمھ   كل مخلوق لیس معصوم من ا

  انسان مخلوقكل
 كل انسان لیس معصوم من الخطا . ..نتیجھ  

 
  

 

 




ركزت ھذه القوانین على ذاتیة الشيء واھملت العالقات بین االشیاء  - أ
وكیف تحدث الظواھر واسبابھا واھملت الصفات العرضیھ المتغیره 

 لالشیاء 
وھو ما ) الشيء ھوه ھوه ( انین بالثبات والجمود تتسم ھذه القو - ب

یتعرض مع الواقع المتناقض الذي نعیشھ ، لذلك تصلح ھذه القوانین 
في مجال الفكر الصوري وال تكفي لفھم العالم الخارجي المتغیر 

 .المتناقض 

 یسلم بصدق المقدمات دون الرجوع للواقع الخارجي -١
 یم ال یأتي بجدیدعق -٢
 صدق النتائج صدق صوري ألنھ یتوقف علي صدق المقدمات -٣
  .غیر كافي لتقدم العلم -٤
 

١
ھو المنطق الجدلي او الدیالكتیك والدیالكتیك تعني بالیونانیة تعني الجدل او  : تعریفھ

 :الحوار بھدف االقناع ویقوم المنطق الھیجلي على مبدأین ھما 
 والتغیرالتناقض 

فكل فكره تنطوي على ما یناقضھا وھذا ما یحدث تغیرًا في الفكره وھذا التغیر من 
 ..شأنھ أن ینقل الذھن الى فكره ثالثھ وتجمع بین الفكره االولى ونقیضھا 

وعلى ھذا ال یرى ھیجل في التناقض اي نوع من انواع الال معقول بل ھو المعقول 
 الوحید 

 كیھ مكونات العملیھ الیالكتی
 المركب في الموضوع  - نقیض الموضوع او الفكره   ج- الموضوع او الفكره ب-أ

 و نقیضھ 
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تقترب من ( ھي الوسط المتغیر بین الیقین واالستحالھ  : معنى كلمة أحتمال

مثال من المحتمل أن تظھر النتیجھ الیوم وھو ضد الیقین واالستحالھ ، ) الیقین 
رب من درجة الیقین لكن ال یبلغھا وتكون درجة الصدق عالیھ وتقترب من ویقت

 .درجة االستحالھ ولكن ال تبلغھا وتكون درجة الصدق منخفضة 
 ھي حدوث شيء غیر متوقع            تقترب من االستحالھ : منى كلمة صدفھ 

 احتمالیة قوانین العلم 
أي ان وجود العلھ تحتم وجود المعلول قال العلماء أن قوانین العلم سببیھ  : قدیما

والعكس صحیح وعلى ھذا یكون القانون العلمي لھ صفة الحتمیھ اي الصدق 
 الضروري

 بعد تقدم العلوم الطبیعیھ وخاصة علم الفیزیاء اصبحت قوانین العلم  :حدیثا
احتمالیة ترجیحیة  النھا تخبرنا عن أشیاء جدیده في الواقع ربما نكتشف في 

ل أمورًا اخرى تجعلنا نغیر ما توصلنا الیھ سابقا وعلى ھذا فأن قوانین المستقب
العلم قوانین  أحتمالیة ترجیحیھ تشیر الى درجھ عالیھ من الصدق لكن لیس لھا 

 .صفة الصدق الضروري أو الیقیني 
 یترتب على ذلك 

سقوط الیقین عن أفكارنا البشریة فكل فكره بشریة تحتمل الصدق او الكذب  -١
  یكون التعصب لفكره أو رأي جھًال لذلك

 .أن ما نعرفھ عن العالم الیوم یتغیر غدًا -٢
 .كذب االدعاء بمعرفة المستقبل عن طریق التنجیم والسحر -٣

 


   النھ یستبدل اللغة برموز مثل الحساب والجبر...  وھو أحدث تطویر لعلم المنطق 

 . یمیز االفكار بالدقة واالیجاز وھذا  )   <  ،  >، = س، ص ، ( 
أن یحدد خصائص ممیزه للمنطق ) لویس ( وقد حاول احد المناطقھ المحدثین 

 .الرمزي وھي 
یستخدم الرموز العقلیة التي تشیر مباشرة الى التصورات مثال الرمز الدال /ا

 ) ×(على عملیة الضرب 
على تولید عدد ال قدر لھ یتمیز باستخدام المنھج االستنباطي الذي لدیھ القدره /ب

 من االحكام الجیده من عدد صغیر من االحكام 
 

 


) القرن الثامن عشر و التاسع عشر (  ھو الذي ساد عصر االلھ منطق التحالیل -

فصل االنسان عن العالم الذي یعیش فیھ ، حاول فھم العالم بتجزئتھ وتفصیصھ الى 
وناتھ االولیھ ، وبمقتضى ھذا المنطق نظر العلماء الى االنسان والعالم كل منھما مك

على حده كمجرد آلھ تدیرھا قوانین سببیة لھا صفة الصدق الضروري وأدت ھذه 
إال أن منطق التحلیل عجز عن فھم ... النظرة التحلیلیة الى ظھور العلوم المتخصصھ 

فالخلیھ الحیھ ال یمكن فھمھا في ضوء علم : الظواھر المتشابكھ والمعقده مثال 
االحیاء وحده دون االستعانھ بعلم الكیمیاء ومن ثم ظھرت الحاجھ الى منطق مغایر 

 .وه منطق المنظومات 
ھي مجموعة الكیانات المادیة او المعنویة التي تسعى الى تحقیق : معنى منظومھ

 –معلم ( تعلیم عباره عن ھدف مشترك متأثر بالبیئة المحیطة ومؤثر فیھا مثال ال
 )الخ ....  مناھج – مباني –طالب 

ونظرًا لعجز المنطق التحلیلي عن فھم الظواھر المتشابكة بدأت الحاجھ لعلوم جدیده 
 الكیمیاء الحیویة -الفسیولوجیا الكیمیائیة  : متخصصھ على اساس اكثر من علم مثال 

 )الخ ...  علم النفس الفسیولوجي  –
كامھ یونانیة معناھا قائد أو موجھ الدفھ وھي عالم یدرس السیطرة  : قیاالسیبر نبطی

والتحكم والترابط واالتصال في االنسان واآللھ وعن طریقھا عرفت االنسانیة 
 .فھي منظومة العلوم المتداخلھ .... االنترنت والكمبیوتر 
ة اعضاء غیر منطق النظم النظرة لالنسان من انھ مجموع : تغیر النظرة لالنسان

ومن ثم تغیرت النظرةالي المرض .الى منظومة من جسم ونفس وعقل وبیئھ 
 والمریض


 : لكل مشكلة ظروفھا -١ 
 لكي نكون قادرین على حل المشكلة ال بد أن نشعر بھا أوًال ثم الرغبة ومحاولة -

 -: عدة شروط ولكي یكون الحل منطقیًا ھناك... تفسیرھا بغرض الوصول للحل 
  تحدید المشكلة بدقة دون أضافة أو حذف -١
  نرد المشكلة الى عواملھا واسبابھا دون الخلط-٢
  تركیز الحل على سبب المشكلة-٣ 
 . عند الحل ال بد من مراعاة ظروف صاحب المشكلة أو المجتمع -٤ 
درات  نضع في االعتبار االمكانیات المادیة والبشریة أي الموازنھ بین الق-٥

 .والطموحات 
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٢

 .نتبع منطق االستقراء التجریبي ...  علوم الواقع -١ 
 . العلم الریاضي نتبع منطق العلم الریاضي -٢ 
 .نتبع االستدالل القیاسي االستنباطي ... نطبق قاعده عامھ -٣ 
  المنطق الھیجلي  المتناقضات واالضداد نتبع-٤ 

وفي كل الحاالت  السابقة نستخدم منطق المنظومات لفھم الجزء في سیاق الكل 
 .وأیضًا نحسب االحتماالت 

 
٣(: 

      مثل البوصلھ وھي مجموعة القیم والمباديء التي ارستھا االدیان السماویة مثل 
 ) الخ – المسئولیة –دالة  الع– الصدق – الخیر –الحق ( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

في ضوء الثورة المعلوماتیة التكنولوجیة اصبح تعلیم التفكیر ھدفًا  •
اساسیًا الي مجتمع یتعامل مع متغیرات العصر ، فكل مشكلة جدیدة 

 تتطلب الدراسھ والتفكیر 
فالتفكیر ھي الھبھ الكبرى التي منحھا اهللا لالنسان وفضلھ بھا على سائر  •

فالتفكیر ھو الذي یمیز االنسان عى الحیوان ویمیز انسان ... مخلوقات ال
 .عن انسان اخر وھو الذي یمیز شعب عن آخر 

  :معنى التفكیر
  ھو مجموعھ من العملیات العقلیة الراقیھ التي یقوم بھا االنسان بھدف حل

 . مشكلة أو تفسیر موقف غامض 
 أھمیة التفكیر 

  حل المشكالت ویتعلم حلوًال جدیده للمشكالت یكسب االنسان المقدره على -١
 .یساعدنا على الكشف عن العالقات بین االشیاء واالحداث  -٢
 .االستناد الى العقل في مختلف أمور الحیاه بدًال من العواطف  -٣
نمارس التفكیر في مختلف أمور حیاتنا فلیس ضروریًا ان نفكر حینما نواجھ  -٤

 .والھواء مشكلة فھو بالنسبة لألنسان كالماء 
  یساعدنا علي التوصل إلي ابتكارات واختراعات جدیدة-٥
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)) 
 ات العقلیة السم -١

 )الذكاء والمرونھ وتفوق القدره االستداللیھ والقدره التقویمیھ (           
 السمات الشخصیة -٢

 )االستقاللیة والثقة بالنفس وحب المخاطرة (              
 )المیل لألشیاء المركبھ والمعقده وقبول التحدیات ( الدافعیة 

 
 مراحل العملیة االبداعیة  -

و بحث المشكلة من جمیع االتجاھات عن طریق المالحظة وھ .... االعداد -١
 .والتذكر 

وھي عمل ذھني شعوري یتم من خاللھا ترابط االفكار ذھنیًا  :   الحضانھ -٢
. 

 .وھي سیادة الفكره وتأتي بطریقة مفاجأة وغیر متوقعھ  ... االشراف -٣
 وھي المرحلة التي یعبر بھا االنسان عن فكرتھ  ... التعبیر -٤

 

- 
 المبدع ال یكتفي بمحاكاة الطبیعھ أي تقلیدھا بل یبدع أشیاء جدیده یؤلف بینھا 

مثل الطائرة تشبھ في الجسم والشكل الطائر  فالطائره عمل ابداعي نتیجة التألف 
 .بین وظائف مختلفھ 

 


 یمكن تنمیة القدرة على االبداع عن طریق 

  المتسائل تكوین العقل -١
 اطالق حریة العقل في التفكیر  -٢
 تنمیة الثقة بالنفس ودافع االنجاز  -٣
 تنمیة القدرة على التفكیر العلمي  -٤
 توفیر مواقف تحتاج للذكاء  -٥
 التحلیل والتركیب  -٦
 التقویم المستمر -٣

 
 

             
  :الثورة العلمیة للتكنولوجیا ستؤدي الى

  تطور اسالیب تربویھ-١
  التوسع في استخدام الكمبیوتر في الطب والمنزل -٢ 
  تطور اآلالت والتشغیل اآللي الصناعي-٣ 
  زیادة كفاءة العمال -٤ 

 تطور االرحام الصناعیة-٥  
 تطعیم مخ الولید-٦  

 :لوجیا وجھ انساني ھوللتكنو
 یخلص البشریة من المعاناه وجعلھم مبدعین وذو حریة شخصیة -١
 .  زیادة التعاون بین االفراد والجماعات -٢
 الوصول الي خفایا السلوك االنساني-٣
 

 
 

ھو التفكیر المنظم الذي یمكن أن نستخدمھ جمیعًا في حیاتنا الیومیة وھذا التفكیر غیر 
 . وحدھم قاصر على العلماء


الموضوعیھ تعني دراسة الظاھره كما ھي موجوده في الواقع  : الموضوعیة -١

 الخارجي بعیدًا عن كل ما ھو ذاتي أو شخصي 
 
وھي تعني تحویل لغة الكیف الى لغة الكم او المقدار  : الدقة والتجرید -٢

 ودقة على عكس وتستخدمھ العلوم الطبیعیة لذا فھي أكثر العلوم موضوعیھ
 ) .العطفھ ، الدافع ، االنفعال ( العلوم االنسانیة التي تستخدم لغة الكیف مثل 

 
 

حیث أن الحقیقة العلمیة نسبیة ولیست مطلقة أي متغیرة وال  : التراكمیة -٣
تتوقف عن التطور وھذا التغیر یأخذ شكل التراكم أي أضافة الجدید الى 

 .القدیم 
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  :البحث عن االسباب -٤
أي نشاط عقلي لكي یكون البد وان یركز علي االسباب الن معرفة االسباب  

باب المرض تمكنا من التحكم في الظاھره على نحو أفضل    مثال معرفة أس
 .تمكنا من عالجھ بصورة سریعھ 

 
  :التعمیم -٤

 ھو االنتقال من تفسیر الجزء الى التعمیم على الكل والتعمیم في التفكیر العلمي 
 .یكون صادقا اذا توفر  فرضین ھما 

  تشابھ ظروف التجریب -٢ تماثل الجزئیات    -١
 فالتعمیم لیس متسرعًا بل یعتمد على تكرار التجربة 

 األلمنیوم – النحاس یتمدد بالحرارة -الحدید یتمدد بالحرارة :  مثال
 یتمدد بالحرارة

 كل المعادن تتمدد بالحرارة/        لذا یمكن القول بأن 
 


  :الرؤیة النقدیة -١

 بمعنى أال یتاثر الباحث بالمسلمات الموجوده الشائعھ وأن ینتقد نفسھ ویتقبل 
 خرین وال یقبل اال ما یبدو لھ مقنعاص على اساس عقلیة سلیمة النقد من اال.    

 
  :الحیاد -٢

 . أن ال ینحاز مقدمًا الى رأي من االراء وذلك بترك تفضیالتھ الذاتیھ جانبًا     
 
  :النزاھھ -٣

 .تعني استبعاد العوامل الذاتیھ عن عملھ العلمي ساعیًا الى الحقیقھ وحدھا     
 
  خالقیة واالجتماعیةالوعي بنتائج العلمي اال -٤

بعد أن أصبح التداخل وثیقًا بین المجالین العلمي واالخالقي فالعلم یلقي 
 .الضوء على ما ھو كائن ووظیفة االخالق ارشادنا الى ما ینبغي أن یكون 

 

 
 أن یكون مثقفًا ویكون ذلك على مستویین ھامین  -٥

 

  المستوى العلمي أي تخصصھ -
 .نساني العام ، أي أستیعابھ للجوانب االنسانیة للثقافة  المستوى اال-

فعلي الباحث أن یكون علي علم بكل ما یكتب في مجال تخصصھ باألضافة      
 .إلي استیعابھ إلي الثقافة العامة مما یعمل علي تنمیة مداركھ

 
  :الشجاعھ الخلقیة -٦

لم یكن متحلیًا فقد یواجھ الباحث اثناء بحثھ بعض الصعوبات المفاجئة ، فإن 
 .بھذه الشجاعھ فقد ییأس وینقطع عن البحث

 




 :  المالحظة المنظمة للظواھر وتحدید المشكالت -١
 .     وفیھا یحدد الباحث المشكلة والھدف من الدراسة وتتم عن طریق الحواس

 . واآلالت             
 
   جمع المعلومات وتحلیلھا -٢

      أي دراسة الظروف والشروط التي تحكم ھذه الظاھرة  عن طریق جمع 
 .المعلومات والبیانات المتاحة عن الظاھرة        

 
  فرض الفروض -٣

   وھي تخمینات وحلول مؤقتھ للظاھرة وتوضع في ضوء المعلومات
 .والبیانات التي سبق جمعھا       

 
  مقارنة الحلول واختیار أفضلھا -٤
   ھي خطوة الثبات صحة الفروض ویتم فیھا المقارنة بین الحلول المقترحھ   

 . واختیار افضلھا علي اساس معییرمعینة       
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 :  االستنتاج العقلي -٥

وقد یقوم الباحث ... استنتاج النتائج بناءًا على المقدمات التي ارتكز علیھا 
باجراء التجارب مرة اخرى  لكي یتم التأكد من صحة ھذه النتائج إذا ثبتت 

وإذا ثبت . استبطنا منھا النتائج صحیحھ التجربة صحتھا كانت المقدمات التي
 بالتجربة كذبھا كانت المقدمات كاذبة وبالتالي نرفضھا ونجرب غیرھا

 
 :  وضع الخطھ -٦

عندما تثبت صحة النتائج توضع خطھ لتعمیم الحل والبد أن تكون الخطة 
طموحة وتراعي األمكانیات المتاحة  وفیھ تترجم االھداف الى مسئولیات 

 .مل بشكل دقیق وواجبات ع
 
 : التعمیم -٧

 في ھذه الخطوه یستعین العلم بالقوانین الجزئیة المتعدده التي تم التوصل الیھا 
 .في مرحلة اختیار الحلول لكي یضعھا كلھا في نظریة واحده 

 استعان نیوتن بكل القوانین التي تم كشفھا عن طریق تجارب جاللیو – مثال
 . في نظریة عامة وھي نظریة الجاذبیة وبسكال وغیرھم لكي یضمھا كلھا

 


 :  الطاقة الذریة -١

   تم  كشفھا نتیجة التطور في علم الفیویاء فتطورت االسلحھ وفكر العلماء في 
 تحویلھا لألغراض السلمیة 

. 
  : العقول االلكترونیة -٢

لبشري أن یستوعبھ فھي تقوم بدور    فھي تتسع الى حد یستحیل على العقل ا
 .الذاكره الصناعیھ 

 
واجراء تجارب على سطح المریخ  أعطى قوة دافعیة لبرامج غزو الفضاء -٣

 .وأمكانیة اقامة مستوطنات  تكون حال لكثیرمن مشكلنا

 
  :  دراسة المخ البشري-٤

أدت االبحاث الى معرفة آلیة العملیات التي تتم داخل المخ ونوع التغیرات 
 .یزیائیة  والكیمیائیة التي تحدث عندما تؤدي وظائفھا الف

 
  : حمایة البیئة-٥

 أصبح مھمًا لتجنب أخطار التلوث وتحقیق توازن بین مطالب االنسان ومطالب 
 البیئة

  
  : یربط العلم بالسالم-٦

:  ال بالحرب فیدعو الستخدام المنطق السلیم في حل المنازعات     مثال   كانط 
 علم یؤدي الى سالم دائم انتشار ال

 
 






 . تنمیة القدرة على الفھم العمیق لألشیاء -١
 .  احترام المجتمع للعلم والعلماء -٢
 . تعود قوة المالحظة -٣
 . استخدام لغة االرقام -٤
 . تناول الموضوعات بشكل شامل -٥
 .علمیة عن طریق التكاتف القومي  نھضة -٦
 . الفھم العمیق للعلم -٧
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