نماذج استرشادية لمبادئ التفكير الفلسفى

السؤال األول:
يقول (ابن خلدون)
(إن اللغة أحد وجهى الفكر ،فإذا لم تكن لنا لغة صحيحة فلن يكون لنا فكر صحيح)
حلل المقولة السابقة فى ضوء فهمك لخصائص التفكير اإلنسانى.

السؤال الثانى:
يقول (باولوكويلو)

(عندما تسعى إلى أن تكون أفضل حاالً مما كنا عليه ،فإن كل شئ يبدو أفضل من حولنا)
تدعو العبارة السابقة إلى أحد وظائف التفكير الفلسفى وهى:
أ -تغيير الواقع.
ب -وصف الواقع.
ج -تفسير الواقع.
د – استشراق المستقبل.
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السؤال الثالث:
يقول (دوستوفيسكى)
(ما ينبغى أن يشبه اإلنسان جمهرة الناس ،كن مختلفاً لو صرت وحيداً)

تجسد المقولة السابقة أحد خصائص التفكير الفلسفى:
ا -الدهشة والتساؤل.
ب -االستقالل.
ج -التأمل.
د – الدقة المنطقية.

السؤال الرابع:
يقول الفيلسوف (راسل)
(ال تكن متأكداً جداً من أى شئ)

تجسد المقولة السابقة أحد مهارات التفكير الفلسفى:
أ -الحوار.
ب -النقد.
ج -الشك.
د – التسامح.
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السؤال الخامس:
يقول األمام على بن أبى طالب "رضى هللا عنه"

(أعقل الناس ،أعذرهم للناس)
تجسد المقولة السابقة أحد مهارات التفكير اإلنسانى.
دلل بمثال من عندك.

السؤال السادس:
(عندما تصبح مبدعا ،لن ترى بعدها األمور فى العالم كما يراها األشخاص العاديون)
تمثل العبارة السابقة أحد أساليب التفكير اإلنسانى.
طبق بمثال من عندك.
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السؤل االسابع:
من األقوال المأثورة:

(إنما الناس بحا اًر فال تحكم على أعماقهم ،وأنت ال ترى اإلشواطئهم)
تدعو المقولة السابقة إلى التحرر من :
أ -الهيمنة والسيطرة.
ب -التعصب والتطرف.
ج -تغليب العقل على العاطفة.
د –التسرع فى إصدار الحكم.

السؤال الثامن:
يقول جيمس ديوار:

(العقل اإلنسانى كالمظلة ال يعمل إال وهو منفتح)
تدعونا المقولة السابقة إلى ضرورة التحرر من :
أ -التعصب والتطرف.
ب -تغليب العقل على العاطفة.
ج -صعوبة المشكلة.
د – التسرع فى الحكم.
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السؤال التاسع:
يقول األمام على بن أبى طالب "رضى هللا عنه"
(اضرب بعض الرأى ببعض يتولد فيه الصواب)
تجسد المقولة السابقة أحد مهارات التفكير الفلسفى .حلل

السؤال العاشر:
يقول إبراهيم الفقى:
(عندما تبقى األحاسيس على منطق معين يكون القرار أفضل ،لكن لو أتت األحاسيس فى المقدمة فهنا تكون
الخطورة)

يعكس ما تحته خط فى المقولة السابقة أحد عوامل الوقوع فى خطأ التفكير وهو:
أ -التعصب والتطرف.
ب -التسرع فى الحكم.
ج–تغليب العقل على العاطفة.
د -القابلية لالستهواء.
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السؤال الحادى عشر:
يقول الفيلسوف الفرنسى فولتير
(يقضى الفالسفة الحقيقيون حياتهم وهم ال يصدقون بما يرونه ساعين إلى الكشف عما ال يرونه)
أختر أدق إجابة:
تعبر المقولة السابقة عن أهمية الفلسفة من حيث:
أ -التكيف مع األحداث والمتغيرات.
ب -تشكيل عقلية الفرد.
ج -إعطاء معنى لحياة الفرد.
د –البحث الدائم عن الحقائق.

السؤال الثانى عشر:
طالب مارتن لوثر كنج
(بإنهاء التمييز العنصرى ضد السود ،من أجل أن تنعم األجيال المقبلة بالعدل والمساواة)
يجسد الموقف السابق وظيفة الفلسفة من حيث :
أ -تفسير الواقع وتغييره.

ب -تغيير الواقع واستشراق المستقبل.
ج -وصف الواقع وتغييره.
د -وصف الواقع وتفسيره.
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