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  5106-5105 انسنت انجايعيت :

 

 0 نسذاسي: ا

     نىعيت انشهادة انعهًيت:  

        L1  S1إ. أط    

انًادة: دساست  \فهسفت عايت : انىحذة انتعهيًيت  \فهسفت  اسى انشهادة انعهًيت :

 .يفهىو فهسفي 

 

 جزارة وصفيت نذسس
 

 
 عنىاٌ انذسس:

  ٍفًٖ٘ اى٘اقغ بِٞ اىؼيٌ ٗاىفيغفت. 

* 
 ٍْٞــــش اىنشـــــــ٘ . :األستار

 فيغفـــــــت   انقسى:

   

 

 يكىناث انذسس :  0
 ػذد اىغاػاث اىحض٘سٝت )فٜ االعب٘ع(

أخششنو   دسط ػاً أ.ً. أ. حظ. 
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 أهذاف انذسس : 5

 ة على التفكٌر فلسفٌا فً مفهوم من خارج مجال الفلسفة  الطلب تمرٌن   -1.

الكامنة فً اللغة العادٌة أي لغة التخاطب الٌومً إكسابهم مهارة تعّقب أثر المشاكل الفلسفٌة  -2

 وإبرازها ثم صٌاغتها على نحو فلسفً 

عرفٌة التً إدراك تعّددٌة معنى الواقع والمعانً التً ٌتخذها وفق السٌاقات والمجاالت الم  -3

 ٌطرح فٌها السؤال حوله. 

مع  فلسفة الذات مع دٌكارت وإدراك الطلبة للتغٌر الذي حصل فً مفهوم الواقع مع ظهور -4

  الثورة الكوبرنٌكٌة ونشأة العلم الحدٌث

 

 يهخص انذسس: 3
 

ا حٞاه ٍغأىت ػِ ْٝطيق اىذسط ٍِ اىغؤاه اىخاىٜ : ٕو أُ االحخناً إىٚ اى٘اقغ بِٞ ٍخخاطبِٞ ٝذافغ مو ٍَْٖ

ٍْاقضت ىخيل اىخٜ ٝذافغ ػْٖا ٍخاطبٔ بئٍنأّ حّو اإلشناه بَْٖٞا؟ ىٞؤمذ أُ  ٍْز ظٖ٘س   propositionقضٞت 

اىفيغفت ٍغ أفالطُ٘ ماُ اى٘اقغ ٍ٘ضغ إشناه.ف٘فق أفالطُ٘ ىي٘اقغ ٍؼْٚ ٍضدٗج فٖ٘ ٗاقغ صائف َٝثئ ػاىٌ 

اث ) اىجَٖ٘سٝت : اىنخاب اىغابغ( ٗاى٘اقغ ٕ٘ مَا ٝق٘ه ػْٔ اىح٘اط ٗٗاقغ حقٞقٜ َٝثئ ػاىٌ اىَثو ٗاىَإٞ

اىفٞيغ٘ف اىفشّغٜ غاعخُ٘ باشالس ىٞظ ٍا ّؼخقذٓ بو ٍا ماُ ػيْٞا أُ ّفنش فٞٔ باعخَشاس. ىنِ ع٘اء باىَؼْٚ 
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األٗه أٗ باىَؼْٚ اىثاّٜ ٝظو اى٘اقغ حغٞا ماُ أً ٍؼق٘ال را ٗج٘د خاسج اىزاث ىزىل حقخضٜ اىَؼشفت الّفظاه 

ػِ اىزاث ٍظذس اىٌٕ٘ ٗاىخطأ  ىالقخشاب ٍِ اى٘اقغ اىحقٞقٜ أٛ ػاىٌ األشٞاء فٜ راحٖا فٜ سأٛ اىقذاٍٚ. ٕزا 

األٍش عٞخغٞش ٍغ االّقالب اىَؼشفٜ اىزٛ حظو ٍغ دٝناسث ٍٗغ اىن٘جٞط٘ أٛ "أّا أفنش إرُ أّا ٍ٘ج٘د  . 

حاث اىزِٕ مَا ٝبِّٞ دٝناسث فٜ اىخأٍو فاىخفنٞش ٕ٘ اىزٛ ٝؼطٜ ٍؼْٚ ىي٘ج٘د ٗاإلدساك ىٞظ غٞش ىَحت ٍِ ىَ

اىثاّٜ ) اىخأٍالث اىَٞخافٞضٝقٞت(. ىنِ إلدساك ػَق اىخح٘ه اىزٛ أحذثٔ دٝناسث ال بُّذ ٍِ سبظ فيغفخٔ، اىخٜ 

بغطج عيطاُ ػيٚ اىؼاىٌ، باىث٘سة اىن٘بشّٞنٞت ٗاىغاىٞيٞت ّٗشأة اىؼيٌ اىحذٝث  ٗاىفٞضٝاء اىحذٝثت. إر ىٌ ٝؼذ اىؼيٌ 

شٝشا ىَا حفٞذ بٔ اىح٘اط ٗىٌ حؼذ اىخجشبت حيل اىَباششة ٗاىٍٞ٘ٞت ٗاىؼف٘ٝت حؼخَذ اىَالحظت ٗاىَؼاْٝت ٗطفا ٗحق

اىبغٞطت ٗإَّا أطبحج حجشبت ٍخبشّٝت حنُ٘ فٖٞا اىظ٘إش ٍ٘ض٘ع اىَالحظت ٍظطْؼت ٍٗشّمبت فٜ اىَخابش 

سة ٗدقٞقت. فٜ اىؼيٌ اىَؼاطش أٛ ٍا بؼذ ّظشٝت اىْغبٞت ٗأّشخاِٝ أخز ٕزا اىَْحٚ  باعخؼَاه أدٗاث ّ٘ ٗآالث ٍخط

االططْاػٜ ىي٘اقغ ّغقا حظاػذٝا  أدٙ إىٚ طشح اىَشنو اىَؼشٗف فٜ فٞضٝاء اىنّ٘خا ح٘ه ػذً إٍناُ اىجَغ 

ظت حغخخذً ىخحقٞق اىغاٝت اىَْش٘دة بِٞ اىَالحظت اىذقٞقت ىين٘اّخً٘ ٗقٞاط عشػخٔ اىخْبؤ بَغاسٓ ألُ مو آىت ٍالح

 حؤثش فٜ عشػت اىن٘اّخً٘. فٖو ٝؼْٜ رىل أُ اى٘اقغ ىٌ ٝؼذ ٍغخقالّ ػِ اىزاث اىؼاسفت ٗػِ أدٗاحٖا اىَؼشفٞت ؟ 
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