مقومات الفكر اإلسالمي (ثقف  )301المستوى السادس  - Q|A -األسئلة حتى الفصل الدراسي الصيفي 1435هـ
السؤال

ت

االجابة

يطلق الفكر في االصطالح ويراد به
( ) التزكية
1

الفعل الذي يقوم به العقل عند
حركته في المعقوالت

( ) الفعل الذي يقوم به العقل عند حركته في المعقوالت
( ) التجربة
( ) الغريزة
اإلسالم جاء في القرآن على معنيين هما
( ) اإلحسان والبذل

2

اإلعتراف باللسان واإلعتقاد
والوفاء بالعمل

( ) الجهاد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
( ) اإلعتراف باللسان واإلعتقاد والوفاء بالعمل
( ) الشورى والطاعة
من الدالئل على أهمية التفكير في اإلسالم
( ) أن التفكير من وسائل اإلرتقاء إلى عالم الغيب

3

أن التفكير من وسائل اإلرتقاء
إلى عالم الغيب

( ) أن الشريعة جاءت بحفظ النفس والمال والعرض
( ) أن الفكر طريق لإلنتصار للنفس وقهر الخصوم
( ) أن الفكر من وسائل إشباع الغرائز
من أهداف المنهج العلمي في التفكير
( ) التعرف على اآلراء األخرى فحسب

4

معرفة الحق واإلجتماع عليه

( ) إشباع حاجة النفس إلى المعرفة
( ) معرفة الحق واإلجتماع عليه
( ) حصول السيادة والشرف
قياس األولى هو
( ) االستدالل المتكئ على قاعدة مستمرة

5

( ) إثبات المطلوب بإبطال نقيضه
إلحاق حكم مسألة بمسألة أخرى على أن هذه المسألة أكثر استحقاقاً لذلك
()
الحكم من المسألة األصل

إلحاق حكم مسألة بمسألة
أخرى على أن هذه المسألة
أكثر استحقاقاً لذلك الحكم من
المسألة األصل

( ) إلحاق حكم قضية بقضية أخرى للمماثلة بين القضيتين
وضع الفروض ثم إختبارها للتحقق من صحتها من خطوات
( ) المنهج االستردادي
6

التجربة في المنهج التجريبي

( ) التجربة في المنهج التجريبي
( ) المنهج االستداللي
( ) االستقراء في المنهج االستقرائي
أساس الخالف بين الفرق المنتسبة إلى اإلسالم هو
( ) تفاوت النظرة إلى مصدرية المعرفة من حيث أولويتها نقال ً أو عقال ً أو ذوقا

7

( ) المطامع الدنيوية
( ) اإلعراض التام عن مصدرية الوحي بالكلية

تفاوت النظرة إلى مصدرية
المعرفة من حيث أولويتها نقال ً
أو عقال ً أو ذوقا

( ) ال شيء مما ذكر
من أعظم اختصاصات الوحي أنه مصدر للمعرفة في
( ) عالم الشهادة
8

عالم الغيب

( ) المعارف التجريبية
( ) األداب والفنون
( ) عالم الغيب
العالقة بين العقل والوحي تتحدد على وفق أن
العقل مصدر وحيد للوصول إلى معرفة حقيقية في األمور الغيبية فال يفتقر حينئذ
()
إلى الوحي

9

( ) العقل تابع للوحي وال تعارض بين العقل الخالص والنص الصريح
( ) العقل حاكم على الوحي ألنه هو الهادي إلى اإليمان

العقل تابع للوحي وال تعارض
بين العقل الخالص والنص
الصريح

العالقة بينهما مضطربة بحيث ال يمكن أن يتفقا فإالنسان إما أن يكون مؤمناً
()
بالوحي أو معمال ً للعقل
أساس التميز في الفكر اإلسالمي هو
10

( ) العلم المادي

الوحي اإللهي

( ) العقل

( ) الوحي اإللهي
الرؤى التي يراها أفراد الناس في مناماتهم
ال تصلح أن تكون مصدراً للمعرفة في الفكر البشري ألنها تختص بالفرد المدعي
()
لها وحده
11
تصلح أن تكون مصدراً للمعرفة في الفكر البشري ألنه من الرؤى مبشرات وهي
()
مما بقي من النبوة كما جاء في الحديث

ال تصلح أن تكون مصدراً
للمعرفة في الفكر البشري ألنها
تختص بالفرد المدعي لها وحده

( ) ال شيء مما ذكر
الحدس هو
( ) جوهر روحاني خلقه هللا متعلقاً بالبدن
12

معرفة تنفتح على النفس من
غير نظر أو استدالل

( ) خطاب هللا إلى أنبيائه ورسله مباشرة أو بواسطة ملك
( ) معرفة تنفتح على النفس من غير نظر أو استدالل
( ) األخذ والتلقي من البشر
تعتمد بعض الفرق المخالفة في مصدرية المعرفة كالشيعة في قضية األئمة
والصوفية في قضية األولياء على

13

( ) االستمداد عن البشر (غير األنبياء)

االستمداد عن البشر (غير
األنبياء)

صفحة  1من 4

مالحظات

مقومات الفكر اإلسالمي (ثقف  )301المستوى السادس  - Q|A -األسئلة حتى الفصل الدراسي الصيفي 1435هـ
13

االستمداد عن البشر (غير
األنبياء)

( ) الوحي اإللهي
( ) العقل
( ) الحواس
الفكر المادي في الحضارة المعاصرة يرى أن المعرفة ال تدرك إال من خالل

( ) الوحي
 ) ( 14الحواس

الحواس

( ) اإللهام
( ) الحدس
يفترق الفكر اإلسالمي عن غيره من األفكار البشرية خاصة المادية في قضية الكون بـ
( ) أن الفكر اإلسالمي يرى نفي اإلرتباط بين السببية والتدبير اإللهي
 ) ( 15أن الفكر اإلسالمي يجعل السبب هو القوة الفاعلة الموجدة للسبب
أن الفكر اإلسالمي يقوم على قضية السبب والمسبب المتعلقة بتدبير هللا
()
وإرادته سبحانه وتعالى

أن الفكر اإلسالمي يقوم على
قضية السبب والمسبب
المتعلقة بتدبير هللا وإرادته
سبحانه وتعالى

( ) أن الفكر اإلسالمي يرى أن حركة الكون على غير سنن ونواميس وأسباب
الفكر اإلسالمي في مصدريته وغايته
( ) إنساني
رباني

 ) ( 16عقالني
( ) نفعي
( ) رباني
من سمات الشمولية في الفكر اإلسالمي
( ) تعدد الموضوعات التي يتناولها في جميع الميادين

تعدد الموضوعات التي يتناولها
في جميع الميادين

 ) ( 17أحادية النظرة في قضية المنهج
( ) المحدودية في مصدرية المعرفة
( ) النسبية في قضية اإلعتقاد واإليمان
من أبرز جوانب الوضوح في الفكر اإلسالمي
( ) إلتزامه بالمنهج الشكي

تحديد المصطلحات

 ) ( 18اإلنسانية
( ) تحديد المصطلحات
( ) قيامه على ***
الموضوعية والوسطية من
( ) خصائص الفكر اإلسالمي
 ) ( 19مصادر المعرفة في الفكر اإلسالمي

خصائص الفكر اإلسالمي

( ) األصول التي يقوم عليها الفكر اإلسالمي
( ) ضوابط الفكر اإلسالمي
سبب القول بعدم إدراج اللغة العربية ضمن خصائص الفكر اإلسالمي
( ) ضعف اللغة العربية عن استيعاب متطلبات العصر
20

أن الفكر اإلسالمي يستوعب
كافة اللغات

( ) أن الفكر اإلسالمي يستوعب كافة اللغات
( ) أن اللغة العربية لغة أدب وليست لغة حضارة
( ) ال شيء مما ذكر
مراعاة التوازن بين الفكرة وصاحبها من
( ) خصائص الفكر اإلسالمي

21

ضوابط الفكر اإلسالمي

( ) مصادر المعرفة في الفكر اإلسالمي
( ) األصول التي يقوم عليها الفكر اإلسالمي
( ) ضوابط الفكر اإلسالمي
النظرة الكلية في اإلسالم دون تجزئته أشالء متفرقة من
( ) نزعات التجديد المرفوضة

22

األسس المنهجية التي يقوم
عليها التجديد

( ) األسس المنهجية التي يقوم عليها التجديد
اإلسالمي
( ) مصادر المعرفة للفكر ٍ
( ) ضوابط الفكر اإلسالمي
كان دخول الفلسفة إلى البالد اإلسالمية في مرحلة
( ) التفاعل مع الفكر الوافد

التفاعل مع الفكر الوافد

 ) ( 23البناء واإلبداع
( ) الركود واإلنحسار
( ) االستعمار الغربي للبالد اإلسالمية
إعادة حيوية الدين كما أنزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإحياء ما اندرس
منه وتنقيته مما ألصق به من محدثات وحمل الناس على تمثله في الواقع
 ) ( 24الحضارة الدينية
( ) الدعوة إلى هللا

التجديد

( ) التجديد
نقل العلوم اإلنسانية المعاصرة وتعلم العلوم البحتة والعلوم التطبيقية الفنية مع ما
فيها من إشكاالت من صور الموقف
 ) ( 25اإلصطالحي التلفيقي
( ) التغريبي

التغريبي

( ) الرافض لإلجتهاد
يطلق الفكر في االصطالح على
( ) المعقوالت
المعقوالت

26
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المعقوالت

 ) ( 26المجهود البدني
( ) الغريزة الحيوانية
( ) الفطرة
المقصود بالصنعة العقلية عند تعريف الفكر اإلسالمي
( ) التكافل االجتماعي
 ) ( 27تزكية النفس وطهارة الروح

اجتهادات العلماء في سائر
العلوم باستثناء السلوك

( ) البذل في ميادين الخير
( ) اجتهادات العلماء في سائر العلوم باستثناء السلوك
من أسباب أهمية الفكر بالنسبة للفرد
( ) إشباع الغرائز واالستمتاع المجرد بالملذات
 ) ( 28أن بالفكر السمو والتفاضل والتمييز بين الحق والباطل

أن بالفكر السمو والتفاضل
والتمييز بين الحق والباطل

( ) العلو في األرض والفساد فيها
( ) ال شيء مما ذكر
نسبة الفكر إلى اإلسالم في مصطلح الفكر اإلسالمي
نسبة فيها تجوز وإنما استعملت من باب التخفيف البالغي اللفظي والتشريف
()
بنسبة هذا الفكر إلى اإلسالم
 ) ( 29نسبة خاطئة ألن الفكر جهد بشري عرضة للزلل فال تصح نسبة إلى اإلسالم
نسبة حقيقية واقعية ألن الفكر إذا نسب إلى اإلسالم انضبط فال يرد عليه الخطأ
()
البتة

نسبة فيها تجوز وإنما استعملت
من باب التخفيف البالغي
اللفظي والتشريف بنسبة هذا
الفكر إلى اإلسالم

( ) ال شيء مما ذكر
من أهداف المنهج العلمي في التفكير
( ) معرفة الحق واالجتماع عليه
 ) ( 30االنتصار للنفس وغلبة الخصم

معرفة الحق واالجتماع عليه

( ) إشباع أهواء النفس وتلبية شهواتها
( ) التعرف على األراء المخالفة فقط
قياس السبر والتقسيم
( ) إلحاق مسألة بمسألة اخرى على أن هذه المسألة أكثر استحقاقاً لذلك الحكم
 ) ( 31إثبات المطلوب بإبطال نقيضه
( ) االستدالل المتكئ على قاعدة مضمرة

حصر جميع أوصاف المسألة
إلبطالها حتى ال يبقى إال الجانب
الصحيح

( ) حصر جميع أوصاف المسألة إلبطالها حتى ال يبقى إال الجانب الصحيح
الحكم للكلي لثبوت ذلك الحكم الجزئي هذا هو التعريف االصطالحي للمنهج
( ) االستردادي
 ) ( 32االستقرائي

االستقرائي

( ) التجريبي
( ) االستداللي
يستخدم المنهج االستردادي بصفة خاصة في
( ) الدراسات التاريخية
الدراسات التاريخية

 ) ( 33الدراسات الميدانية
( ) القياس
( ) ال شيء مما ذكر
األساس الذي تقوم عليه مباينة اإلسالم لسائر المذاهب البشرية
( ) الحس

الوحي اإللهي

 ) ( 34العقل
( ) الوحي اإللهي
( ) الحدس
الذين يعتمدون على الذوق أو الكشف ويجعلونه مصدراً للمعرفة هم
( ) أهل السنة

الصوفية

 ) ( 35المتكلمون
( ) الظاهرية
( ) الصوفية
الفكر المادي في الحضارة المعاصرة يرى أن المعرفة ال تدرك إال من خالل
( ) الحواس

الحواس

 ) ( 36الوحي
( ) اإللهام
( ) الحدس
الحدس
( ) يصلح أن يكون مصدراً للمعرفة ألن الحدس شبيه بالغريزة الحيوانية
37

( ) ال يصلح أن يكون مصدراً للمعرفة ألن مصدر الحدس اإلنسان وهو قاصر وألنه فردي

ال يصلح أن يكون مصدراً
للمعرفة ألن مصدر الحدس
اإلنسان وهو قاصر وألنه فردي

( ) ال شيء مما ذكر
من جوانب إتزان الفكر اإلسالمي واعتداله
( ) كونه اجتهاداً بشريا
قضية األصالة والمعاصرة

 ) ( 38فصل العلم عن اإليمان
( ) عدم اهتمامه بالعقل
( ) قضية األصالة والمعاصرة
غاية ما يقوم عليه الفكر البشري في اإلسالم
( ) توحيد الربوبية
39
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 ) ( 39توحيد األولوهية
( ) النظر العقلي المجرد
( ) الخواطر والظنون
اإليمان بوجود حياة أخرى (اآلخرة) من شأنه
( ) أن يجعل الفكر حائراً تائها

أن يجعل الفكر مستقراً على
أساسه الفطري

 ) ( 40أن يجعل الفكر مستقراً على أساسه الفطري
( ) أن يكبت حركة الفكر ويضعف نشاطها
( ) ال شيء مما ذكر
الوجود واإليمان باهلل تعالى وقضية النبوة وقضية الحياة وقضية الكون كلها تعتبر من
( ) مصادر المعرفة في الفكر اإلسالمي
 ) ( 41األصول التي يقوم عليها الفكر اإلسالمي

األصول التي يقوم عليها الفكر
اإلسالمي

( ) خصائص الفكر اإلسالمي
( ) ضوابط الفكر اإلسالمي
أجمع خصائص الفكر اإلسالمي وأشملها هي
( ) الموضوعية

الربانية

 ) ( 42اإلتزان
( ) العالمية
( ) الربانية
إقامة دستور الدولة المسلمة على منهج اإلسالم من مجاالت التجديد في
( ) العقيدة
 ) ( 43الحكم والسياسة

الحكم والسياسة

( ) النظر واالستدالل
( ) السلوك الفردي واإلجتماعي
يتميز الفكر اإلسالمي عن بقية األفكار البشرية بـ
( ) العقل
 ) ( 44األخذ بقوانين التجربة

قضية عالم الغيب

( ) قضية عالم الشهادة
( ) قضية عالم الغيب
للفكر عند أرباب المذاهب المخالفة
( ) غايات نفعية مادية
غايات نفعية مادية

 ) ( 45غايات أخروية
( ) غايات سلوكية محضة
( ) ال شيء مما ذكر
ألوهية هللا تعالى وأبوة آدم عليه السالم وشمولة رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم
من مقومات
46

( ) اإلتزان

العالمية

( ) العالمية
( ) الموضوعية
( ) الوضوح
تحديد مجاالت المعرفة من

( ) خصائص الفكر اإلسالمي
 ) ( 47مصادر المعرفة في الفكر اإلسالمي

ضوابط الفكر اإلسالمي

( ) األصول التي يقوم عليها الفكر اإلسالمي
( ) ضوابط الفكر اإلسالمي
المقصود بالتجديد في مجال العقيدة
( ) اإلضافة إليها والزيادة على ما جاء في الوحي
 ) ( 48ابتكار وسائل جديدة في الدعوة إلى هللا وبيان محاسن دينه
تطهيرها مما علق فيها من المحدثات وبعث أثرها في النفوس واألعمال ومناقشة
()
القضايا الجديدة المثارة حولها
من األسس المنهجية التي يقوم عليها التجديد
( ) مراعاة التوازن بين الفكرة وصاحبها
 ) ( 49االعتماد في االستنباط على الوحي كتاباً وسنة

تطهيرها مما علق فيها من
المحدثات وبعث أثرها في
النفوس واألعمال ومناقشة
القضايا الجديدة المثارة حولها

االعتماد في االستنباط على
الوحي كتاباً وسنة

( ) قضية النبوة
( ) تحديد قيمة المعرفة وفق درجتها من الصحة
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