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 )دةعالمة واح( ما ھي العوامل المؤثرة في الحضارة؟ .١

  العوامل الطبیعیة والبیئیة: خصوبة األرض ووجود ااألنھر والمناخ المعتدل...فكل ھذه العوامل تسمح في قیام حضارة.
 العوامل اإلقتصادیة: اھمیة الثروات الطبیعیة في تنشیط تفاعل شعب مع شعوب اخرى... دور التجارة ولقاء الحضارات.

ن وذكاء ومؤھالتھ... تساعد اإلنسان إلستثمار الثروات الطبیعیة، وادارة التجارة، والصناعة... العوامل الفكریة والروحیة: ان فكر اإلنسا
ً ارادة اإلنسان لھا دور اساسي في صنع الحضارة، وقوة الذكاء والفكر،  تختلف بین شعب وآخر.  اذا

سان یتمیز عن الحیوان بأنھ یعیش في عشیرة او العوامل اإلجتماعیة والسیاسیة: قال الفالسفة ان اإلنسان ھو حیوان اجتماعي، فاإلن
  اسرة... وكانت قواعد كثیرة للسلوك  ولممارسة السلطة، وھذه القواعد تختلف بین شعب وآخر

 
 (عالمة واحدة) اشرح كیف تناول سقراط مسألة المعرفة؟ .٢

او الفكرة العامة: فعندما اقول حصان اتصور شكل سقراط انزل الفلسفة من السماء الى األرض، فنسي الماورائیات وابرز  نظریة المفھوم  
  جامع عمومي لفكرة حصان... وعلى العقل سلوك منھج بحث وتفكیر من خالل التھكم والتولید الستخراج الحقیقة الكامنة في نفس المحاور.

  
 ؟ (عالمة واحدة)اسطورة الكھف متطَرقاً الى  اشرح كیف تناول افالطون مسألة المعرفة .٣

واألشیاء المرئیة ھي ظالل لھا.واھمیة  الفكرة ھي الوجود األصلي، والحقیقة المطلقة واألزلیةطون مفھوم سقراط وزاد علیھ قائالً ان تابع افال
ً في النفس الى عالم المثل الذي سبق ان ادركتھ، قبل سقوطھا في الجسد الذي یكبلھا ویحجب عنھا رؤی ة المعرفة الحسیة ھي انھا تحرك حنینا

ء على حقیقتھا، كما ھي في النور بل عبر ظالل تنعكس منھا على جدران الكھف... واذا بالمعرفة الحقیقیة تتم من خالل التذكر واألرتقاء األشیا
 الجدلي الصاعد من المحسوسات الى المعقوالت.

 
 ؟ (عالمة واحدة)نظریة القوة والفعل باإلستناد الى الحركةاشرح كیف تناول ارسطو مسألة  .٤

ً ة تفرض كل حرك ً وثباتا   على السواء، شيء یبقى وشيء یتغّیر.  تغیّرا
وشرح ارسطو الصیرورة الشاملة باإلستناد الى نظریة القوة والفعل: فحبة القمح ھي سنبلة بالقوة، تصبح بالفعل عند نضوج الحصاد. وقال 

دة.  وان هللا ھو محرك اول ال یتحرك ألنھ الكمال المطلق تتوق الیھ كل الكائنات، وتوقھا ھذا یحركھا الیھ ارسطو ان الصورة تتحقق في الما
  لبلوغ كمالھا.

  
 (عالمة واحدة) ما ھي نظرة األبیقوریة الى األحداث الیومیّة؟ .٥

ً، وتداركھ.دعت الى السعادة  لمعرفة ما سیحصل التنجیم، فربطوا األحداث بدوران الفلك، ولجأوا الى رؤیة حتمیّة لألمور باللذة واشباع الحقا
  دون خوف من اآللھة او الموت. وبالقناعة والتأمل، الرغبات

 
 ) ما ھي الفكرة األساسیّة التي تدعو الیھا  الفلسفة الرواقیة؟ (عالمة واحدة    .٦

  روح األخوة بین الناس. نادت باھمیّة األخالق. والبحث عن القواعد الموصلة الى  السعادة والحكمة، وتنمیة  
  الموجود داخلھ. ( فكرة أرسطو) باللوغس = العقلوقالة بجود عنایة سامیة ورفض الصدفة. ویصل اإلنسان الى العنایة 

  
 )عالمة واحدةمسألة وجود هللا؟ ( ، في تناولھاوغسطینوس القدیس  ما ھي البراھین التي قّدمھا .٧

  :رسم اوغسطینوس طریقین للكشف عن وجود هللا
 في العودة الى الذات، والغوص في سر األنا حتى ینابیع الوعي، وجذور الوجود، یستعرض فیھا  الوعي كل الظواھر في عمق األنا :

 النفسیّة، ویتوصل الى اكتشاف هللا وحبھ في عمق األنا.
 من األدنى رتبة، وتفي الكون ً  الحظ جماالتھا وما توفره من متع...: في التأمل في الكون، ومراقبة تدرج مخلوقات العالم، انطالقا
  
 )عالمة واحدةمسألة وجود هللا؟ ( ، في تناولھ یوحنا الدمشقيما ھي البراھین التي قدّمھا  .٨

 تطلع اإلنسان الى داخل ذاتھ، فوعى ان معرفة هللا مزروعة فیھ، ثم تطلع الى  البداھة الفطریة: 
  ... الكون یعلن عن خالقھ... الخارج فوجد ان معرفة هللا مزروعة في كافة البرایا

  والخالق یعلن عن ذاتھ باألنبیاء والرسل.
 ھو برھان منطقي یستند الى التغییر في العالم. وكل مخلوق یأتي الى العالم یستلزم  التغییر والخلق:

  وجود خالق مبدع... وھو كائن غیر مخلوق وھو هللا...
 ظھورھا ھو دلیل وجود الھ ضابط للكون...  الحفاظ على الكائنات وترتیب  الحفاظ على الكائنات:

  :" أن كل ھذه األمور ھي ولیدة الصدفة"ابیقورسوقد یقول احد الفالسفة مثل 
  انھ هللا.ویجیب یوحّنا، انھ حتى ولو افترضنا انھا ولیدة الصدفة، فكیف نفّسر استمرارھا وصیانتھا والحفاظ علیھا؟  ... 

 
 


