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معلم خبير

املراجعة النهائية فى مادة املنطق
س :1استنتج دور كل من بيكون وديكارت والروح العلمية احلديثة فى اوروبا؟ (
ديكارت طور املنهج الرياضي) وضح..

ــ رفض «ديكارت» املنطق األرسطى ..وقدم بدال منه (االستنباطى الرياضي) يتميز بـ «االبتكار والتعميم»
ملحوظة ـ ديكارت لم يخترع املنهج الرياضى ألنه كان موجود عند اليونانيني (فيثاغورس وأقليدس وأرسطو)
ولكن طور املنهج الرياضى (االستنباط الرياضي)
• رفض «بيكون» القياس األرسطى وقدم بدال منه «املنهج التجريبى االستقرائى» وهو يقوم على املالحظة
والتجربة .

س :2عرف الرياضيات؟ ( الرياضة مضوع عقلى خالص) وضح..

معنى الرياضيات:
هى علم الكم أو املقدار (املتصل – املنفصل) .
ــ الكم املنفصل :يتمثل فى :ــ األعداد :وهى موضوع علم احلساب ــ الرموز :وهى موضوع علم اجلبر
ــ الكم املتصل:يتمثل فى ــ املكان :وهو موضوع علم الهندسة ــ الزمان أو احلركة وهو موضوع علم امليكانيكا .

س( :3الرياضيات نسق استنباطي) ( صح أو خطأ مع التعليل ) العبارة صحيحة

هو بناء عقلى مترابط األج��زاء متكامل يتألف من مقدمات (معرفات ،ال معرفات ،بديهيات ،مسلمات)
الستنباط نتائج تلزم عنها.

س :4الرياضيات نسق (فرض) وضح ذلك؟

جـ :ألنه يبدأ من مقدمات افتراضية يضعها الرياضى مثل (املسلمات ،املعرفات) وتختلف من عالم رياضى
إلى آخر .

س :5لكل نسق من االنساق الرياضية تعريفاتة اخلاصة ( فسر ذلك مبثال ) حدد
املقصود باملعرفات ( التعريفات ) الرياضية ؟

مجموعة املفاهيم التى يعرفها الرياضى تعريفا دقيقا ألزالة البس والغموض عن نسقه الرياضى وليس
ألحد أن يناقش الرياضى فى تعريفاته مثال :تعريفات إقليدس« :للخط» (طول وبال عرض) و«النقطة» (هى
ما ليس لها أجزاء).

س :6الغنى عن الالمعرفات فى النسق الرياضى؟ بني ذلك بامثلة ـ كل تعريف
رياضى يتضمن ال معرفات (دلل على صحة ذلك)؟

هى مجموعة املفاهيم التى يتركها الرياضى بدون تعريف ويستخدمها فى تعريف غيرها ألنه لو حاول أن
يعرفها ال انتهى إلى ماالنهاية من التعريفات مثل كلمة الطول والعرض فى تعريف اخلط.

س :7ميز مستعينا بأمثلة بني البديهيات واملسلمة قدميآ وحديثآ والوقت احلاضر؟
وجهه املقارنة

املسلمة (املصادرة)

البديهية

التعريف التقليدي ــ هى قضية يسلم بها الرياضى ألنها ــ هى قضية يسلم بها الرياضى ال ألنها
واض��ح��ة ب��ذات��ه��ا ال حت��ت��اج إل���ى دليل واض��ح��ة بذاتها ولكنه يستخدمها فى
( القدمي)
برهنة غيرها.
اوبرهان .
ـ��ـ وه���ذا يدخلنا ف��ى مشكلة ال��وض��وح ــ مجرد افترضات يضعها الرياضى.
الذاتى ،ألنه نسبى يختلف من فرد آلخر
ومن زمان آلخر .
التعريف احلديث

ــ هى قضية ال تنتمى للعلم الذى نبحث ــ هى قضية تنتمى لنفس العلم الذى
فيه بل مستعاره من علم اخر اعم منه نبحث فيه
مت اثبتها .
ملحوظة :ه��ذا التعريف يخلصنا من
اخلالف حول مفهوم (الوضوح الذاتي)

مثال :

ــ الكل أكبر من اجلزء .

فى الوقت احلاضر

ــ ليس هناك فرق بني البديهية واملسلمة فكالهما يعمل داخل النسق الرياضى
دون تفرقه ويتركهم الباحث بدون برهان ويستخدمهم لبرهنة غيرهم فى النسق فال
فرق بينهم .

استقراء تام (الكامل)

(هو إقامة البرهان على قضية كلية بالرجوع إلى جزئية
يقوم بإحصاء جميع جزيئات الظاهرة.
جعلها ف��ى مرتبه واح���دة م��ن اليقني مثل واح��دة) أى هو الوصول إلى حكم عام من خالل (جزئيه
ال��ق��ي��اس .فهو ال ي��أت��ى بجديد مثله مثل واحدة) مثال :إذا رأى قطعة حديد واحدة تتمدد باحلرارة
القياس.
فيحكم باحلدس أن كل نوع احلديد يتمدد باحلرارة
نقد نظرية االستقراء عند أرسطو:
1ــ ليس استقراء باملعنى الدقيق بل حجة استنباطية.
2ــ عقيم ال يؤدى إلى معرفة علمية جديدة
3ــ هناك استحالة إحصاء جميع جزيئات أى ظاهرة (ال أهمية علمية له)

أوال :اجلانب السلبى (الهدمي):
[ ]1أوهام اجلنس :هى تلك األخطاء التى يقع فى اإلنسان بسبب طبيعته البشرية الناقصة مثال التسرع
فى أصدار االحكام.
[ ]2أوهام الكهف :هى تلك األخطاء التى يقع فى اإلنسا ن بسبب طبيعته الشخصية مثال التعصب حيث لكل
إنسان كهف خاص من عادات وتقاليد وقيم.
[ ]3أوهام السوق :هى تلك األخطاء التى يقع فى اإلنسان بسبب استخدامه اخلاطئ للغة مثال ذلك ليث
وغول وجنب.
[ ]4أوهام املسرح :هى تلك األخطاء التى يقع فى اإلنسان بسبب تأثره بكبار املشاهير والفالسفة واملفكرين
مثال :جليليو.

س : 17قارن بني املنهج التقليدى والعلمى املعاصر من حيث ( اخلطوات  /املالحظة
العلمية  /الفرض العلمى  /التجربة العلمية  /القانون العلمى).
وجه
املقارنة

اخلطوات املالحظةــ الفرض ــ التجربة ــ القانون
العلمية
للمنهج

 1ـ قاعدة االستدالل (إثبات املقدم) :
 تنُص على «إذا أثبتنا صدق املقدم فى القضية الشرطية املتصلة أثبتنا صدق التالى الذى ميكن أخذهكنظرية مبرهنة«.
 مثال:إذا تساوى مثلثان فى زاويتني وضلع مشترك بينهما كان املثلثان متطابقان. 2ـ قاعدة الوصل «قاعدة التقرير»:
وتنص على «إذا مت البرهان (إثبات) على نظريتان بشكل مستقل ،فإن جمع االثنني معا ميكن أن يكونا نظرية
ثالثة مستقلة جديدة» .مثال لو كانت (س) نظرية مت البرهان عليها ،و(ص) نظرية مت البرهنة عليها ،فإن (س
ص) معا ميكن أن تكون نظرية مستقلة.

س :11اذكر انواع املعرفة البشرية؟ ـ هناك نوعان من املعرفة؟ ـ حدد املقصود
باملعرفة العلمية؟
املعرفة املباشرة

املعرفة الغير مباشرة

املعرفة الغير مباشرة :االستدالل على شىء من خالل شىء اخرمثل
تعتبر املعرفة املباشرة األصل
نستدل على سقوط املطر – من خالل آثار املطر على األرض وأثار البلل
فى معظم معرفنا
على مالبس الناس .
ت��ت��م امل��ع��رف��ة امل��ب��اش��رة :ع��ن
ــ تعتبر املعرفة العلمية :نوعا من املعرفة الغير مباشرة والتى ترجع
طريق املالحظة أم��ا باحلواس إلى املعرفة املباشرة فهى معرفة (عامة)
وهدف العلم الوصول إلى قانون عام يفسر كل أف��راد الظاهرة
أو اآلالت
كمالحظة املطر وهو يسقط .مثال :بعض املعادن تتمدد باحلرارة نصل إلى ان كل املعادن تتمدد
باحلرارة

س :12ميز بني كل من االستقراء والقياس ؟
القياس

االستقراء

(اس��ت��دالل ص��اع��د) ألن��ه ي��ب��دأ م��ن اجلزئيات (استدالل هابط) ألنه يبدأ من حكم عام ليهبط إلى
ليصعد إلى احلكم العام
حالة خاصة
احلديد معدن يتمدد باحلرارة
كل العرب احرار
النحاس معدن يتمدد باحلرارة
املصرين عرب
الذهب معدن يتمدد باحلرارة
----------------------------املصرين احرار
إذا كل املعادن تتمدد باحلرارة.

س :13لالستقراء نوعان فما هما؟ ميز مستعينأ بامثلة بني االستقراء التام
واالستقراء الناقص ؟
اإلستقراء الكامل (التام)

اإلستقراء الناقص (العلمي)

● عبارة عن فحص جميع جزئيات الظاهرة ثم ● عبارة عن فحص بعض جزئيات الظاهرة ثم اإلنتقال
يطلق احلكم فيسمى باإلحصائى أو التلخيصى .إلى حكم عام ينطبق على الظاهرة والظواهر املشابهة
● ال يصلح إال إذا ك��ان ع��دد أف���راد الظاهرة ● يعتبر إستقراء علمى ويستخدم فى العلوم الطبيعية.
محدودا.
● مثال :الحظ العالم أن ماء النيل والفرات ودجلة
● مثال :إحصاء عدد طالب الفصل أو املدرسة .عذب فإستنتج أن كل األنهار مياهها عذبة.

س :14قوانني العلم قوانني ترجيحية« .احتمالية» :علل ؟

● إن اليقني ال يتحقق إال فى العلوم الصورية من خالل املنهج اإلستنباطى.
● القوانني التى نصل إليها من خالل اإلستقراء العلمى ليست يقينية بل إحتمالية ترجيحية( :علل)
أوال :ألننا نحكم على أشياء لم تقع جميعها فى خبرة الباحث ولم يخضعها جميعا للتجربة.
ثانيا :رمبا نكتشف أشياء جديدة فى املستقبل تغير من هذا احلكم.

س :15حدد االستقراء عند ارسطو والنقد املوجه له؟ كان ارسطو يعتمد على :

ــ الفرض الصوري
ـ���ـ اس��ت��ن��ب��اط ن��ت��ائ��ج من
الفرض
ــ التأكد من صحة النتائج
باملالحظة والتجربة

املالحظة
العلمية

اخلطوة األولى ــ تاتى قبل الفرض .
هى توجيه احلواس والذهن نحو ظاهرة معينة بغرض دراستها .
شروط املالحظة العلمية :
1ــ يتوافر للمالحظة أكبر قدر من األمان
2ــ يجب أن يكون املالحظ مستعد ومهيئا لها.
3ــ يجب أن تكون الظاهرة قابلة للتكرار (ملزيد من الدقة)
4ــ يجب مالحظة الظاهرة من جميع جوانبها
5ــ املوضوعية فى تسجيل الظاهرة (املالحظة)
6ــ االعتماد على اآلالت والتأكد من سالمتها

الفرض
العلمى

ــ هو تفسير مؤقت للظاهرة وليس تفسير نهائى الن��ه يتوقف
صحتة على التجربة فلو اثبتت التجربة صحته أصبح قانون علمى
أو ال.
ــ يأتى من املالحظة ( من الواقع ) (يشير إل��ى أشياء واقعية
محسوسة).
بعض العوامل التى تساعد على نـجاح الفرض العلمى( :املعرفة
السابقة للباحث وكفاية املعلومات والقدرة على التخيل)
شروط الفرض العلمى :
1ــ يقوم على املالحظة« :يبدأ من الواقع» وليس مجرد تخيالت
2ــأن يكون قابال للتحقق من صحته بالتجربة« :س��واء بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة» وليس يستحيل التحقق منه وإال كان
بال قيمة
3ــأن يكون خاليا من التناقض (متسق)« :يجب أال يتعارض مع
نفسه أو احلقائق العلمية الثابتة إال إذا أراد أن يثبت خطأها (أن
يثبت شيئا جديدا)
4ــ يجب على الباحث أن يتخلى عن الفرض ال��ذى يثبت عدم
صحته :أن يتنازل عن الفرض إذا ثبتت التجربة خطئه ولكن ليس
بسهولة فقد يكون اخلطأ فى األجهزة أو التجربة
أهمية الفرض العلمى:
1ــ اخلطوة األساسية نحو القانون العلمي
 2ــ دليل على قدرة الباحث على الربط بني األشياء

ــ يأتى من قوانني سابقة
ــ يشير إلى أشياء واقعية
ول��ك��ن��ه��ا ق���د ت��ك��ون غير
محسوسة مثل (سرعة
ال��ض��وءـ��ـ اإلل��ك��ت��رون��ات –
ضغط الهواء )
ـ��ـ م��ث��ال ف��رض تورشيلى
ل���وزن ال��ه��واء واستنباط
ضعط الهواء من نتائجه
ع��ل��ى أن ع��م��ود ال��زئ��ب��ق
يصل إلى 76سم بدل من
 100سم.

التجربة
العلمية

هى وسيلة التأكد من صحة الفرض بشكل مباشرة وهى حلقة ــ وسيلة التأكد من صحة
الوصل بني القانون والفرض والتجربة هى حلقة الوصل بني ال��ف��رض ول��ك��ن بطريقة
غير مباشرة
الفرض والقانون العملى .والتجربة أعمق وأقوى من املالحظة.
ــ والتجربة قد تكون صعبة فى بعض العلوم (الفلك ،االجتماع) ،ــ نتاكد من الفرض فى
املنهج العلمى املعاصر عن
فلذلك نقوم باملالحظة الدقيقة جدا «
طريق التحقق من النتائج
شروط التجربة العلمية :
الالزمة ( املستنبطة من
1ــ العناية بكل صغيرة وكبيرة تنتج عنها التجربة
الفرض).
2ــ أن يفهم الباحث الطرق الفنية إلجراء التجربة.
3ــ أن يحذر الباحث من التجربة فهى عرضه للخطأ.

القانون
العلمى

ــ وصفى احتمالى
ــ هو فرض اثبتت التجربة صحتة .
ـ��ـ ي��ج��اوب ع��ل��ى ال��س��ؤال
ــ وهواملرحلة النهائية فى كل بحث علمى،
ــ وهو الهدف من كل عمليات البحث والفرض العلمى إذا أثبتت (كيف حتدث الظاهرة؟)
التجربة صحته أصبح قانون علمى (فى أواخ��ر القرن املاضى ــ هدفه تفسير القوانني
يعتبرون القانون العلمى قانون سببي) سبب الظاهرة أو علة السابقة أو ال��رب��ط بني
القوانني السابقة.
الظاهرة
ــ اذأ القانون سببى حتمى.
ــ يجاوب على السؤال (ملاذا حتدث الظاهرة؟
ــ هدفه تفسير الظاهرة من معرفة أسبابها.

ترتيب العلوم من حيث عموميتها على النحو التالى:
 )1املنطق :هو أعلم العلوم جميعا ..ألن كل العلوم يستخدم قواعده وقوانينه مثل :قوانني الفكر األساسية.
 )2الرياضيـات :وتستفيد منها العلوم اإلنسانية والطبيعية.
 )3العلوم الطبيعيـة :وتستفيد منها العلوم اإلنسانية.
 )4العلوم اإلنسانية :وهى أخص العلوم ألنها تستفيد من كل العلوم السابقة.

س :10اذكر اهم قواعد االستنباط الرياضى ؟

املنهج العلمى املعاصر

ليست اخلطوة األولي
ت����أت����ى ب����ع����د ال����ف����رض
الصوري

س )8املنطق اخص العلوم ( صح و خطأ مع التعليل ) العبارة خطأ

إن صحة النظريات متوقفة على صحة املقدمات املفترضة .فإذا سلمنا بصحة املقدمات فالبد أن نُسلم
بصحة النتائج الالزمة عنها ،البرهنة على صحة النظريات تكون بردها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى
املقدمات.
** مباشرة :بإرجاعها إلى املقدمة.
** غير مباشرة :ألن الرياضى عندما يبرهن على نظرية يستخدمها فى البرهنة على نظرية الحقة وبذلك
ميكن أن يرد النظرية إلى نظرية سابقة حتى يصل إلى املقدمات األولى التى تكون مبثابة املرجع النهائى له.
تتوقف صحة النتائج على:ــ
( )1االتساق بني املقدمات والنتائج )2 ( .االلتزام بقواعد االستدالل املنطقى« ..قواعد االستنباط» .

املنهج االستقرائى التقليدي

س :23ميز بني التفكير الناقد وغير الناقد من حيث النتائج.
التفكير الناقد

س :16وضح منهج بيكون العلمى ( اجلانبان)؟ اذكر اجلانب السلبى واجلانب
االيجابى ملنهج بيكون ؟

ــ اخلطان املستقيمان يتقاطعان فى نقطة
واحدة .

س )9تتوقف صحة النظريات الرياضية على صحة املقدمات (هل تؤيد .اذكر
مبرراتك) اؤيد ذلك (النظريات صادقة فى ذاتها) اشرح..

استقراء حدسى

س :22يعد الصحة أهم معايير التفكير الناقد :وضح ذلك

ويقصد بها :أن تكون العبارة املستخدمة عبارة صحيحة أو حقيقة موثقة .
● الحظ :قد تكون العبارة واضحة املعنى ،لكنها ليست موثقة ،أى ليست صحيحة.
● مثال :عندما نقول( :إن  % 80من مساحة مصر تصلح للزراعة) دون أن يستند هذا القول إلى إحصاءات
رسمية أو معلومات موثقة .

1ــ يؤدى إلى (نتائج) معرفة غير موثوق بها قد تكون
1ــ يؤدى إلى (نتائج) معرفة موثوق بها.
2ـ��ـ معرفة تتمتع ب��ق��در كبير م��ن احتمالية هذه املعرفة صادقة ،لكنها ليست موثوق فيها ،ألنه
ال���ص���دق ،ألن���ه���ا ج�����اءت م���ن خ��ل�ال م���ب���ررات جاءت من اعتقادات غير مبررة
(مقدمات) واضحة ودقيقة.

س :24ميز بني التفكير الناقد والتفكير غير الناقد ؟
التفكير غير الناقد

التفكير الناقد

1ــ تفكير منطقى :يتميز باالعتماد على الصور 1ــ تفكير غير منطقى :حيث أنه يعتمد على إستدالالت
الصحيحة لإلستدالل املنطقى من حيث مقدمات بها الكثير من املغالطات واحلجج اخلادعة واملقدمات
الغير صحيحة وغير املوثوق بها.
موثوق بها ونتائج تلزم عنها.
2ـ��ـ تفكير جت��ري��ب��ي :يقوم على اخلبرة احلسية 2ــ تفكير حدسى :يعتقد أصحابه فى سمو قوى العقل
امل��وض��وع��ي��ة (امل�لاح��ظ��ة) وي��ك��ون ال��دل��ي��ل قابال وأن معرفة الواقع ميكن اكتسابها عن طريق اخلبرة
للقياس والتكرار وميكن اختبار صدقه بالتجربة الذاتية أو احلدس وحده.
3ــ تفكير شكى :يقوم على التساؤالت النقدية 3ــ تفكير سلطوى :يقوم على اخلضوع (التبعية) بشكل
ساذج لسلطة أو مؤسسة أو شخص ما.
للبحث عما ميكن الوثوق فيه من معارف.
4ـ��ـ ت��ف��ك��ي��ر ت��أم��ل��ى :يتميز بالرغبة ف��ى التوقف 4ــ تفكير متزمت :يتميز بعدم الرغبة فى التفكير فى
املؤقت عن االقتناع مبعتقد ما ،والتأمل (النظر) معتقد ما وعدم النظر فى املقدمات والنتائج ،وعدم
فى مدى كفاية املقدمات وما يترتب عليها من اإلعتراف بضرورة فحص املقدمات والنتائج.
نتائج ،وفحص هذه النتائج.
5ــ تفكير إحصائى :يتعامل مع االحتماالت وليس 5ـ��ـ تفكير إط�ل�اق���ى :يعتقد فى املطلقات والصواب
اليقينيات التى ال تقبل اجلدل ،ويتناول الظواهر املطلق ،فالشىء إما أبيض أو أسود ،وال يقبل وجود
وسط بينهما كالرمادى.
التجريبية بشكل إحصائى واضح
6ــ تفكير إبداعى :يتميز بالبحث عن وقائع جديدة 6ــ تفكير مغلق :يتميز بعدم قبول وقائع أو أفكار
واكتشاف عالقات جديدة ت��ؤدى إل��ى إبتكارات جديدة ،ويركز دائما على الطرق القدمية والتقليدية
فى التفكير.
جديدة وخالقة ومبدعة.
7ــ تفكير معقول :يعتمد على العقل فى البحث 7ـ��ـ تفكير ع��اط��ف��ى :يعتمد على العاطفة واملشاعر
عن احلقيقة واملعرفة املنظمة املوثوق بها ،وال واإلن��ف��ع��االت ،وال يهتم بإستخدام العقل فى الفهم
واإلستنتاج والوصول إلى احلقيقة
يعتمد على املشاعر واإلنفعاالت والعواطف.
8ــ تفكير كمى :يهتم بوصف الظواهر والوقائع 8ـ��ـ ت��ف��ك��ي��ر ك��ي��ف��ى :يهتم بوصف ال��ظ��واه��ر والوقائع
بطريقة كيفية
بطريقة كمية رياضية محددة.
( لفظية) غامضة وغير دقيقة وغير واضحة.
9ــ تفكير حتليلى :يفهم األشياء والقضايا بشكل 9ــ تفكير ع��ادى :يعتمد على فهم العالم بشكل منطى
حتليلى فيه توضيح ومقارنة وإستدالل وتقومي تقليدى وال يرغب فى فحص أى فكرة حتى لو كانت
حتتاج إلى ضبط وتعديل.
مستمر.

س :25قارن بني االسلوب اخلطابى واحلجة املنطقية
وجه
املقارنة
التعريف

لغة اخلطابة (األسلوب اخلطابي)

س :19ناقش اهم الصعوبات أواملعوقات التى تقف فى استخدام هذا املنهج العلمى
فى العلوم االنسانية ؟

 1ـ تعقد الظواهر اإلنسانية :
الظواهر اإلنسانية أكثر تعقيدا وتشابكا وتركيبا (أثر الوراثة والبيئة والتعليم والسن حول دراسة مشكلة
اإلدمان) .لذلك يصعب التجريب فيها كما فى العلوم الطبيعية .
 2ـ الظواهر اإلنسانية أقل تكرارا من غيرها :
من الصعب أن يعاد الباحث الظاهرة اإلنسانية مثل احلقائق التاريخية ال تأتى إال مرة واحدة وتعتبر حادث
فريد غير قابل للتكرار (لذلك يصعب الوصول إلى أحكام دقيقة) .
 3ـ تعذر القياس الكمي ( االرقام) :
نستخدم فى علم النفس (العاطفة والدافع) ونستخدم فى علم االجتماع (أسرة وطبقة)و فى علم االقتصاد
نستخدم (منفعة) وال نستخدم فيهم ارقام ( أى ال تعتمد على الكم ) فلذلك هى تقل دقة من املفاهيم التى
تصاغ بطريقة (كمية) رياضية دقيقة فى العلوم الطبيعية (كالفيزياء) نستخدم الرياضة فهى دقيقة .لذلك
العلوم االنسانية اقل دقة من العلوم الطبيعية.
 4ـ يصعب إخضاع العلوم اإلنسانية للمالحظة الدقيقة :
ــ االنسان كائن يحس ويفكر ويشعر وعندما يعلم اإلنسان إنه حتت املالحظة قد يغير سلوكه ،مما يؤثر على
نتائج البحث الن الفرد ال يكون على طبيعتة.
 5ـ يتعذر حتقيق املوضوعية املطلوبة فى البحث العلمى :
ــ املوضوعية هى البعد عن املشاعر وامليول اثناء الدراسة العلمية ( وهى صعبة فى العلوم االنسانية).
ــ ألننا نتعامل مع بشر مثلنا( ،فالعاطفة وامليول واملشاعر) قد تؤثر على موضوعية الباحث وعدم احلياد .
ــ واإلنسان مخلوق غرض يحاول الوصول إلى أهداف معينة لذلك تتأثر نتائج البحث بإرادة اإلنسان وقرارته وهدفة .

س 20أهمية التفكير الناقد فى حل املشكالت ؟

1ــ يكتسب الفرد القدرة على التدقيق والفهم وتقييم وجهات النظر املختلفة للوصول حلل املشكالت.
2ــ يكتسب القدرة على متييز نواحى القوة ونواحى الضعف فى اآلراء املتعارضة.
3ــ يكتسب الفرد القدرة على تقييم اآلراء املتناقصة بطريقة موضوعية بعيدا عن التحيز والذاتية.
4ــ يساعد الفرد على التمييز بني اآلراء الصحيحة وغير الصحيحة عند مواجهة املشكالت
5ــ يكتسب الفرد االستقاللية فى التفكير.
6ــ يكتسب الفرد القدرة على التأنى والتريث فى إصدار األحكام.
7ــ يكتسب الفرد القدرة على طرح التساؤالت النقدية عند مناقشة موضوع أو مشكلة ما.
(جمع – استعراض – مناقشة – متييز – تقييم – إدراك – رجوع)
1ــ جمع املعلومات حول موضوع املشكلة.
2ــ استعراض اآلراء املختلفة التى تتعلق مبوضوع املشكلة ( .تبادل اآلراء واألفكار).
3ــ مناقشة هذه اآلراء املختلفة لتحديد الصحيح منها وغير الصحيح.
4ــ متييز نواحى القوةو نواحى الضعف فى اآلراء املتعارضة.
5ــ تقييم تلك اآلراء بطريقة موضوعية بعيدة عن الذاتية والعواطف واملصالح الشخصية.
6ــ إدراك (فهم ) احلجج ( األدلة والبراهني ) التى ميكن من خاللها البرهنة على صحة احلكم .
7ــ الرجوع إلى مزيد من املعلومات إذ ما استدعى البرهان واحلجة ذلك.

احلجة املنطقية(األسلوب املنطقى)

هى كل محاولة لفظية أو مكتوبة إلقناع شخص هى مجموعة من القضايا(اجلمل) واحدة منها
نتيجة ،والباقى مقدمات ،تدعم هذه النتيجة.
ما بأن يعتقد أو يرغب أو يفعل شيئا ما.

ت�������������ق�������������دمي ال يقدم صاحبها أسبابا وجيهة ومنطقية ي��ق��دم صاحبها أسبابا وجيهة ومنطقية
ليقنع بها الشخص اآلخر بأن يعتقد أو يرغب ليقنع بها الشخص اآلخ��ر ب��أن يعتقد أو
األسباب
يرغب أو يفعل شيئا ما.
أو يفعل شيئا ما.
تعتمد على قضايا متثل مقدمات ونتائج،
يعتمد علي تعتمد على تقنيات (أدوات) اخلطابة
مثل :القدرة واملهارة اللغوية ــ التهويلــ التالعب فكل حجة منطقية تتكون م��ن مقدمات
باأللفاظ – بالغة وسحر الكلماتــ اللعب على ونتيجة ،واملقدمات تكون مبثابة أسباب
وتر املشاعر والعواطف – قوة اإلقناع إلحداث وم���ب���ررات منطقية ل��ل��وص��ول إل���ى ه��ذه
النتيجة .ولذلك فاحلجج املنطقية تستدعى
التأثير العاطفى املباشر على الشخص.
العقل الواعى للفرد وإمكاناته النقدية .
مثال

خ��ط��اب ال��ق��ائ��د ال��ع��س��ك��رى جل��ن��وده ،جن��ده
يستخدم فيه ع��ب��ارات وأوص���اف تقوم على
التهويل وقوة الكلمات
يا جنود ( أنتم خير أجناد األرض – أنتم
أس��ود – انتم وح��وش ) ،كما يصف األع��داء
بأفظع الصفات كاجلنب واجلهل والغرور (
أنهم فئران مذعورة).
والهدف من ذل��ك إح��داث التأثير العاطفى
املباشر على جنوده ورفع روحهم املعنوية.

أن مساعدة شخص على االنتحار مثل القتل
(مقدمة)
والقتل خطأ ( مقدمة)
إذن كل شخص يساعد على القتل يعد خطأ
(نتيجة)

س :26ما الصعوبات التى تواجه الناس فى التعبير عن حججهم بلغة منطقية واضحة؟
 1ـ الصعوبة األولى

 أنه ال توجد قواعد صارمة وسريعة فيما يكتبه الكاتبون أو فيما يقولهاملتحدثون ،متكننا من التمييز بني املقدمات التى تشكل احلجة ،وبني املقدمات
التى تقوم بوظيفة أخرى فى النص املكتوب أو املقروء.
 إن مسألة حتديد احلجج تكمن فى مسألة حتديد ما يقصده الكاتب أواملتكلم ،وهذا يتم باملمارسة.

 2ـ الصعوبة الثانية

 ع��ادة ما يترك ال ُكتاب واملتحدثون بعض مقدماتهم غير محددة ألنهميعتقدون أن املستمع أو القارئ سيعرفها مبفرده.
 ولكى نستطيع حتليل هذه احلجج حتليال» منطقيا» ،فالبد من إضافةبعض املقدمات حتى تكتمل بنية ومحتوى احلجة.

 3ـ الصعوبة الثالثة

 عادة ال يعبر ال ُكتاب واملتحدثون عن حجتهم بلغة واضحة ،ولذلك فإن علينا أننوضح كل قضية حتى نستطيع تكوين وجهة نظر كاملة وواضحة عن احلجة ككل.

س :18وضح موقف العلماء من العلوم االنسانية وعالقتة بالعلوم الطبيعية ؟

العلوم اإلنسانية (العلوم االجتماعية) موضوعها دراسة اإلنسان مثل (علم النفســ علم االجتماعــ علم
االقتصاد) هناك اجتاهان:
الفــريق االول يرى :العلوم اإلنسانية فرع من فروع العلوم الطبيعية ألن اإلنسان جزء من املوجودات (الطبيعة)
الفريق الثانى يرى  :العلوم اإلنسانية ليست فرع من العلوم الطبيعية ألن اإلنسان يختلف عن سائر املوجودات.
ــ والوقع أن الظواهر اإلنسانية تتوافر فيها الشروط املنطقية لكل بحث علمى ،ولكن هناك بعض املعوقات.

س :21اذكر خطوات التفكير الناقد ؟

التفكير غير الناقد

س :27اذكر أهم مفاتيح حتديد النتيجة.

مفتاح ( :)1اسأل عن املسألة (الفكرة) األساسية فى النص :ألن النتيجة عادة ما تكون إجابة ملسألة ،وكلما
جنحت فى إدراك هذه املسألة كلما سهل عليك العثور على النتيجة.
مفتاح ( :)2ابحث عن املؤشرات اللفظية للنتيجة
 وفق ذلك من ثم احلقيقة أن وبالتالى فإن لذا فإن هكذا وباختصار فإن وهذا يعنى أن يلزم عن ذلك يبني أن يشير ذلك إلى أن وهذا يوضح أن يقترح أن يتوجب أن يستبان من ذلك أن يتأكد لنا من ذلك أن لنا أن نستنتج لنا أن نشتق أن تشير إلى نتيجة مفادها  -وذلك يتضمن أن األمر الذى أحاول إقراره هو  -من املرجح أن يثبت أن وبناءا على ذلك حقيقة األمر إذن هى يترتب على ذلك أن  -فى ضوء ذلك جند أن  -وبالتالى فإنمفتاح ( :)3ابحث فى املواضع املحتملة
فالنتائج فى أى نص عادة ما تشغل مواضع بعينها (إما فى بداية النص أو فى نهايته).
مفتاح ( :)4ابتعد عن اآلتى ،إذ ال ميكن أن تكون للنتيجة أيا من اآلتى:
األمثلة – اإلحصاءات – التعريفات – املعلومات – الشواهد(األدلة) ــ ...الخ.
مفتاح ( :)5اسأل دائما السؤالني التاليني ،وأنت تقرأ النص أو تستمع إلى اخلطاب:
وماذا بعد؟ ومن ثم ؟
حيث أن كثيرا من النصوص وخاصة الشفهية منها عادة ما تترك للقارئ أو املستمع ليستدل بنفسه عليها .

س :28اذكر أهم مفاتيح حتديد املقدمات.

املفاتيح التى تسهل العثور على مقدمات احلجة :
مفتاح ( :)1هناك مؤشرات لفظية تساعد على متييز هذه املقدمات ،مثل :
نتيجة لــ
ذلك أنـ
اكتشف الباحثون أنـ
وهذا كذلك ألن

بسبب حقيقة أن ـ
مثال ذلك أن
والسبب هوـ

أوال ـ ثانيا ـ
يدعم ذلك أنـ
ودليلى على ذلك أن ـ

مفتاح ( :)2هناك أنواع عديدة من املبررات وفقا لنوع املسألة موضوع اخلطاب أو النص
تصاغ فى جمل تعرض معلومات محددة وهذه الشواهد أو تلك اإلثباتات مثل :اكتشافات بحثية ،أمثلة من
احلياة الواقعية ،إحصائيات ،شهادات شخصية ،مقارنات ،أراء اخلبراء والسلطات املختصة
مفتاح( :)3أن تسأل نفسك وأنت تقرأ النص أو تستمع للخطاب
ما هى األسباب التى جعلت الكاتب أو املتحدث يسعى إلثبات هذه النتيجة؟ فالقضايا التى جتيب على هذا
السؤال ،من املؤكد أنها ستكون مقدمات احلجة.

