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:أمثلة  
  
 التبرير التصور الحد أو اللفظ الجمل أو العبارات الرقم
  معنى اللفظ   الساقية ، مليئة  الساقية مليئة  01

  أو العبارة
ما التصور الحد هو اللفظ أ

  فهو معنى ذلك اللفظ 
  "  "  الذئاب ، كثيرة  الذئاب كثيرة  02
  "  "  المحبرة ، القلم  المحبرة و القلم  03
  "  "  السائق، متهور  السائق متهور  04
  "  "  العلم ، مطوي  العلم مطوي  05

  
  :المالحظات

  
ضايا ذات  الخانة األولى تتضمن جمال ذات صفة و موصوف، و في اصطالح المنطق نقول ق-

  ).صفة(و محمول ) موصوف(موضوع
   الخانة الثانية وقع فيها تفكيك تلك الجمل إلى ألفاظ و عبرنا عليها بكلمة -
    ".حدود " 
  ". تصور"  الخانة الثالثة نجد فيها معنى تلك األلفاظ و عبرنا عنها بكلمة -
لكن الحد قد يكون . لذي يحمله اللفظالتصور هو المعنى ا:  أما في الخانة الرابعة فنجد التبرير التالي-

يتكون " حيوان عاقل"فلفظ ". التصور" مركبا من كلمة أو عدة كلمات، و وراء تلك الكلمات معنى نسميه 
  .من كلمتين و لكنه حد واحد ألنه يشير إلى تصور واحد وهو معنى اإلنسان

  
  :االستنتاج 

  
  .الشيء دون نفي أو إثبات) حقيقة( التصور هو معنى عقلي ندرك من خالله ماهية -
  . الحد هو الصيغة اللفظية للتصور-
 ففي المنطق القديم، كان المناطقة يميزون بين الحد و التصور و يقولون أن الحد هو الصيغة اللفظية -

  .للتصور، و ال يمكن إدراك أي تصور ما لم يقدم في ثوبه اللفظي



 

  :                    تطبيقات 
  

  1تطبيق
 التبرير التصور الحد العبارات الرقم
        الشجرة مثمرة  01
        الشمس مضيئة  02
        الخلية حيوية  03
        الطبيب ماهر  04
        التفاحة لذيذة  05

  2تطبيق
 التبرير التصور الحد العبارات الرقم
        الحمام و الذئاب  01
        الطفل و األرنب  02
        عنب الصحراء  03
        الجسم و الفاكهة  04
        أمواج البحر  05

 
  
  3تطبيق

 التبرير التصور الحد العبارات الرقم
        إما الظلم أو العدالة  01
        إما أن تسلم أو تكفر  02
        إما امتداد تام أو جلوس مستقيم  03
        إما صيام رمضان أو أو اإلفطار  04
        إما أن تكون حرا أو مقيدا  05

 
 
 



 

أسئلة التقويم الذاتي 
 

مقالة فلسفية: لموضوع األولا  
.قارن بين الصورة و التصور  

 
: تحليل نص : الموضوع الثاني  

فمثال، التصور .  هو إمكان الحكم بأحكام غير محدودةGoblotو إنما التصور كما يقول غوبلو "       
لى كل من ، يدل ليس فقط على كل الناس الكائنين أو الذين كانوا أو سيكونون بل يدل أيضا ع"إنسان"

يمكن تخيلهم من الناس، و عددهم غير محدود ألنهم ممكنون فحسب؛ فالتصور إذن يدل على عدد غير 
  . محدود من األحكام الواقعية المتصلة بأشياء موجودة في الواقع

  . و معنى اللفظ و هو المقابل اللغوي للتصور، إنما يتركب من أحكام مفردة
ن نخطىء في معنى اللفظ؛ و ال وجود ، كما قلنا للخطأ و الصواب و الشاهد على ذلك أن من الممكن أ

  ."إال إذا كان هناك حكم
                                          عبدالرحمن بدوي

  .أكتب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضمون النص: المطلوب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  اإلجابة على أسئلة التقويم الذاتي
  

  فلسفيةمقالة: الموضوع األول 
 

إذا كانت الصورة حسية و كان التصور مجردا، فهل معنى ذلك أن ال عالقة بينهما؟: المقدمة   
مقارنة:  الطريقة - التحليل   

إن التصور، برغم كونه مفهوما عقليا مجرد، إال أنه على غرار الصورة، فهو يشير  -:أوجه التشابه
.   واقعية- أو ماصدقات–إلى أشياء   

 الصورة و التصور هو مجرد إدراك، و ال يتضمنان قابلية للصق أو الكذب أي أنهما -              
  . ال يتضمنان أحكاما بالنفي أو اإلثبات

  
  

  :أوجه اإلختالف
  التصور  الصورة
  إدراك لمعنى شيء ما  شيء ما..إدراك لشكل أو هيأة أو صفات

  معنى مجرد  حسية
  خاصة، تشير تمثل شيئا واحد

  ...إلخ
  مفهوم عام

  ...إلخ
  

غير أن بفضل اللغة و . تعتبر عملية إدراك الصورة هي أولى وظيفة عقلية لدى اإلنسان : االستنتاج
  .وظيفة التجريد، يكون العقل المفاهيم و التصورات المجردة

  
تحليل النص: الموضوع الثاني  

 .تحليل النص : الطريقة

  ي معاصر ينتمي عبد الرحمن بدوي ، كاتب و مفكر مصر: المقدمة
  .إلى التيار الوجودي و كان أستاذا لعلم المنطق

( تتألف من حدين ) الحملية(المنطقية البسيطة ) الحكم( لقد اعتاد المناطقة القدماء على اعتبار القضية 
أسبق من الحكم ) الحد(و بالتالي فإن التصور . أحدهما موضوع و الثاني محمول) : لفظين أو تصورين



 
غير أن في العصر الحديث لم يعد علماء المنطق . ، مادام هذا األخير يتألف من عدة حدود) القضية(

  .كلهم يوافقون هذا الرأي
التصور أم الحكم ؟ هل الحكم هو : أيهما أسبق من اآلخر : و عليه فالمشكلة التي يعالجها الكاتب هي 

 أن التصور هو اختصار لمجموعة مجموعة من التصورات وبالتالي فإن التصور سابق على الحكم ؟ أم
  من األحكام و بالتالي فإن الحكم سابق على التصور ؟

  
  على خالف ما كان يعتقده علماء المنطق في القديم، يرى الكاتب أن الحكم سابق على :موقف الكاتب

عدة أي من ) حدود(فإذا نظرنا إلى الحكم من زاوية اللغة، وجدنا أنه يتألف من عدة ألفاظ . التصور
أما إذا نظرنا إليه من الناحية الذهنية وجدنا أن . تصورات، و هنا يبدو أن التصور سابق على الحكم

  .الحكم سابق على التصور
  

  :و إلثبات رأيه، اعتمد الكاتب على دليلين هما : حجج الكاتب
" إنسان"ما أ. فرد واقعي ومحدود وجزئي" أحمد"إن ". إنسان" لننطلق من المثال اآلتي و هو تصور -

  فهو ليس بشيء واقعي بل معنى عقلي مجرد
و إذا كان التصور معنى عقليا غير ...  و عام و بالتالي غير محدود ألنه يشمل أحمد و علي و فاطمة

ثم تحكم عليها ... محدود فهو إذن فعل ذهني مركب و ليس بسيطا، ألنك تدرك أحمد ثم علي ثم فاطمة 
  و هكذا فإن التصور ليس فعال ذهنيا بسيطا ". النسان" لديك فكرة بأنها كائنات عاقلة ثم تتكون

  .و أوليا بل  تألف من أحكام كثيرة أسبق منه
  لقد سبق أن عرفت بأن التصور هو إدراك معنى دون أن نحكم عليه بالصحة أو الخطأ، فالذي يتلفظ -

كقوله ( هذا المعنى بشيء ما أما إذا حكم على. لوحدها ال يمكن أن نصدقه أو نكذبه" إنسان"بكلمة 
  .فإن جملته هذه تقبل الصدق أو الكذب) اإلنسان يتنفس

و نحن قد نصيب و قد نخطيء في ". الحد " لكن التصور معنى عقلي نعبر عنه بلفظ لغوي يسمى 
فإذا كان الحد قابال للصحة . و هذا يعني أن الحد قابل للصحة و الخطأ. معاني األلفاظ أي معاني الحدود

إال ) أي لفظ التصور(أو الخطأ، و كان ال وجود للصحة أو الخطأ إال بوجود الحكم، فإذن ال وجود للحد 
و هكذا  فإن الحد أو التصور هو خالصة عدد من األحكام و بالتالي فالحكم سابق على . بوجود الحكم

  .التصور
  

ن حسيا ثم تتكون المعاني العقلية   لقد أثبت علم النفس بأن التفكير عند ظهوره لدى الطفل يكو:النقد 
و لما كان التصور معنى مجردا  فهو ليس بفعل ذهني بسيط كما كان . تدريجيا بفضل عملية التجريد



 
و من ثمة فإن الكاتب محق فيما ذهب إليه . يظن القدماء و هذا يعني أن التصور ليس أول نشاط للعقل

  كن هذا ال يدل بالضرورة ل. عندما اعتبر أن التصور ليس فعال ذهنيا بسيطا
ألن الحكم كفعل ذهني يعبر عنه بالربط بين ألفاظ أي بقضية، و . على أن الحكم أسبق من التصور

  .القضية تعبير لغوي و اللغة تنشأ متأخرة لدى الطفل
   :النتيجة

 الذي     إن المشكلة التي عالجها الكاتب ال ينبغي أن تدخل في مجال المنطق بل في مجال علم النفس
  . لم يفصل بعد بصفة قطعية و نهائية في كيفية نشأة تفكير اإلنسان

 


