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 (2)  بنك اسئلة

 رتبية (كلية ال –) أوىل اجتماع وفلسفة  مقرر الفلسفة اليونانية 

 احملاضرات السادسة حىت العاشرةأوالً : 
 أوال : اخرت االجابة الصحيحة من بني االجابات املطروحة على كل سؤال مما يأتي:

 ..................... سميت المدرسة اإليلية بهذا االسم نسبة إلي  -1
 .  ( كل ما سبقد.             فلسفتهاج.              مكان نشأتها ب.             اسم مؤسسها) أ. 

 .األب الروحي للمدرسة اإليلية  ....................  -2
 .  ( كسينوفاند.                      طاليسج.                 هيراقليطسب.                 بارمنيدس ) أ.

 .  فيلسوف يوناني هاجم االلهة المتكثرة الوثنية ودعا إلي التوحيد .................... -3
 .  (ال واحدة مما سبق .د             بارمنيدس .ج             أناكسيمينيس. ب               هيراقليطس .أ) 
 .  ....................من صفات اإلله لدى كسينوفان   -4
 .  (الكثرة .د                الثبات. ج                   السيالن. ب                    التغير. أ) 
 . باإلله يتعلق فيما خاصة ............. معرفة كسينوفان نظر في اإلنسان يملك -5
 .  ( نسبية. د                     يقينية. ج                    كاملة. ب                  مطلقة. أ) 
 . ليس مزيجا من حياة ...........   ................. قكانت حياة أمبادو  -6
 .  ( كل ما سبق. د      الفيلسوف والعالم. ج    الفيلسوف والسياسي  .ب      الفيلسوف والمتنبئ. أ) 
 . آلهة في مذهبه الطبيعي...................  قال أمبادوقليس بعدد  -7
 .  ( أربعة. د                     سبعة. ج                    ستة. ب                  خمسة. أ) 
 . الخاصية التي تميز الهواء عند أمبادوقليس  ...................    -8
 .  ( اليابس. د                الرطب. ج                    الحار. ب                  البارد. أ) 
 .من العناصر األربعة   ................ أنها علىأمبادوقليس  يفسرها الكون في القائمة الموجودات أنواع كل  -9
 .  ( كل ما سبق. د                تدفق .ج                   سيالن. ب                  خليط .أ) 

 .  ................... من صفات العناصر األربعة عند أمبادوقليس انها   -10
 .  ( كل ما سبق. د                أزلية. ج                    إلهية. ب                  مادية. أ) 

 . ................... فيلسوف أطلق عليه ولقبه الناس بالعقل  -11



2 
 

 .  ( كسينوفان. د          أمبادوقليس. ج             أنكساجوراس. ب                طاليس. أ) 
 .رغم أنه أول من أدخل الفلسفة إلي أثينا فقد حكمت عليه المدينة باإلعدام ..............   -12

 .  ( ديمقريطس. د            أنكساجوراس. ج            بروتاجوراس. ب               سقراط. أ) 
 . هي األصل األول الذي جاء منه الوجود عند أنكساجوراس ..............  -13

 .( ال واحدة مما سبق. د          العناصر األربعة. ج                  الذرات. ب         المتشابهات. أ) 
 .أطلق على القوة التي ادت إلي خروج الوجود  من الجزئيات األولى لدى أنكساجوراس اسم ..............   -14

 .  ( الجاذبية. د       التكاثف والتخلخل. ج          المحبة والشقاق. ب           النوس. أ) 
 . المبادئ األولى التي يتألف منها الكون..............      يقول أنكساجوراس بـ -15

 .  ( رباعية. د                 ثالثية. ج                   ثنائية. ب              وحدة. أ) 
 ...............     المدرسة الذرية سميت بهذا االسم نسبة إلي  -16

 .  ( كل ما سبق. د            نظريتها . ج          أسم مؤسسها. ب           مكان نشأتها. أ) 
 .كلها  عصره وفلسفات علوم جمع موسوعًيا ...............   كان-17

 .  ( بروتاجوراس. د                ديمقريطس. ج           أنكساجوراس. ب          طاليس. أ) 
 ...................... . الكون لدى ديمقريطس مؤلف من  -18

 .  ( الماء. د             الخالء وحده. ج        الذرات والخالء. ب         الذرات فقط. أ) 
 .والنفس والعقل مؤلفان لدى ديمقريطس من .......................  -19

 .  ( كل ما سبق. د    خليط من المادي والروحي. ج            ذرات مادية. ب       ذرات مادية. أ) 
 ...................... .  كان دور اآللهة في الكون لدى المدرسة الذرية دوراً  -20

 .  ( مهما  . د                 هامشيا  . ج                  عظيما  . ب            كبيرا. أ) 
 .  الطبيعة واهملوا االنسان بدراسة اهتموا م.ق الخامس القرن في ظهروا فالسفة....................    -21

 . .  (السفسطائيون. د                الفيثاغوريون. ج               اإليليون. ب              الذريون. أ) 
 ................... . األمر بداية في تعني كانت Sophist سفسطائي كلمة -22

 .  (العالم .د                       الحكيم. ج                الجدلي. ب              المحتال .أ) 
 .  هو أقدم سفسطائي معروف وعلى يديه بدأت الحركة السفسطائية...................... -23

 .  ( بروتاجوراس. د             كريتياس. ج              أنطيفون . ب             جورجياس. أ) 
 . وتم طرده منها بسببه   ..................... عنوان كتاب بروتاجوراس الذي احرق علنا في أثينا  -24

 .  (في الطبيعة. د            عن اآللهة. ج         عن الحقيقة.  ب             الوجودعن . أ) 
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 ...................  .بروتاجوراس من مؤيدي المعرفة  كان -25
 .  (كل ما سبق. د            اليقينية  . ج              المطلقة.  ب                 النسبية. أ) 

 . ديانة له ................... اعتنق بروتاجوراس  -26
 .  (الالأدرية. د            التوحيد .ج              اليهودية.  ب                  الوثنية. أ) 

 ................  الذي صنع الحضارة والتقدم في نظر بروتاجوراس هو  -27
 (   كل ما سبق. د          المصادفة. ج                اإلنسان.  ب                    اإلله. أ) 

 .األشكال....................  من صفات الذرات لدى ديمقريطس أنها   -28
 .  (ال واحدة مما سبق .د                 متماثلة. ج             متشابهة . ب              مختلفة . أ) 

 .الفيلسوف الطبيعي الذي اثار إعجاب أفالطون وأرسطو معا لقوله بالعلة الفاعلة في الكون  ...... .........كان  -29
 .  (ال واحدة مما سبق .د                أنكسيماندروس. ج        أناكسيمينيس . ب          أنكساجوراس .أ) 

 .المدرسة التي تحولت الفلسفة على يديها من القول بالوحدة إلي القول بالكثرة....................  كانت المدرسة  -30
 .  (الذرية  .د                         اإليلية. ج           الفيثاغورية. ب              الميليتية. أ) 

======================================================================= 
 :( أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب العبارات اخلاطئة Х( أو عالمة )  √ضع عالمة ) ا : ثاني

 )          (                        .                         وتدبره العالم تحكم متعددة بآلهة كسينوفان قال .1
 (  )                                     . ثانية مرة للظهور يعود فال أمبادوقليس عند للكون أخيرة نهاية هناك .2
 (     )                                           .   ال وجود للفراغ في بناء الكون الذي نادي به ديمقريطس .3
 )          (                    كلمة سفسطائي كانت تعنى بادئ األمر الحكيم والماهر .                     .4
 (       )                           .  أنكساجوراس بتدخل قوتين هما قوة المحبة وقوة الشقاق في الكونقول ي .5
 (     )                                              .     القديمة الميثولوجية باآللهة يؤمن أمبادوكليس كان .6
 (     )                                                كان من صفات اإلله لدى كسينوفان الحركة والتغير . .7
 (     )              .    باإلله يتعلق فيما خاصة فقط نسبية معرفة سوى كسينوفان نظر في اإلنسان يملك ال .8
 (    )                                                 . قال بروتاجوراس أن اإلنسان مقياس األشياء جميعا  .9

 (    )                                       ثالث قصائد شعرية في الطبيعة والطب والتطهير . الكسينوفان .10
 (    )                             .       تماًما حقةبها, ورأى أنها آلهة  أمنكسينوفان اآللهة القديمة, و  يدأ .11
 (      )                                      بتعدد العوالم, وأنها مختلفة في الحجم .  كان ديموكريتوس يعتقد .12
 . )         (اليوناني الفكر في شاملة تغيير بحركة وقاموا. م ق. الرابع القرن في السوفسطائيون الفالسفة   ظهر .13
 (     )          .                اآللهة حول أشعارهما أيدو  وهسيودوس هوميروس من كلب كسينوفان اعجب .14
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 (    )                                          . قصائد ثالث له وصلتنا وقد شعرا فلسفته أمبادوقليس كتب .15
  (    )  .العلوي السماوي العالم إلى للخالص جديد طريق على العثور هو ألمبادوقليس في فلسفته الرئيس الدافع .16
   (    )                              . األربعة بالجذور الميثولوجية اآللهةإلي أن يفسر  أمبادوقليسال يميل  .17
  (    )          .األربعة العناصر من خليط أنها علىأمبادوقليس  يفسرها الكون في القائمة الموجودات كل .18
  (    )                          . المحبة لقوتي دائمة الكون على السيادة أنلدى أمبادوقليس  الزمان حكم .19
 (    )                           تلعب قو المحبة والشقاق دورا ثانويًا في تكوين العالم لدى أمبادوقليس .  .20
 . )        (الكبرى الكونية والدورة الكون, تفسيره وبين للنفس, أمبادوكليس تفسير بين التوازي من نوع هناك .21
 أفالطون معجبًا بأنكساجوراس وفلسفته على طول الخط .                                 )         (كان  .22
 .)         (البذور أنكساجوراس اسماها التي الدقيقة الجسيمات من هائل عدد هو للوجود األول األصل نكا .23
 )         (                                         مدركة بالنظر .  بأنها البذور هذه أنكساجوراس يصف .24
 )         (                   .شيء كل في ويسري بشيء يمتزج ال وأنه مطلقة قوة أنه "النوس" طبيعةمن  .25
 )         (   بينها لدى أنكساجوراس . اشتباكها وفضت ورتبتها األشياء بين ميزت التيالمصادفة هي القوة  .26
 .)    (المسرح" على اآللهة إنزال آلة دور يشبه هدور  إن»  بقوله أنكساجوراس عند لعقلل عن تقديره أرسطو عبر .27
 )         (                                                   الذرية . النظرية أساس واضع هو ليوكيّبوس .28
 )         (                                .عددها في أم حجمها في سواء محدودة لدى ديمقريطس الذرات .29
 )         (                        لم يضطر ديمقريطس إلي اضافة الوزن )الثقل( إلي الذرات في عالمه.  .30
 )         (                                                        .  الكون في اآللهة دور الذريون همش .31
 )         (                                          ديمقريطس يتحرك حركة آلية ميكانيكية .الوجود لدى  .32
 (       )   الصنيع. هذا وبين بينه حال الواسع انتشارها ولكن مؤلفات بروتاجوراس حرق على عزم أفالطون .33
 )         (          .كتبه جميع   وأ حرقت باإللحاد اتُِّهم   األخيرة زيارته وفى عدة, مرات أثينا بروتاجوراس زار .34
 بروتاجوراس " االنسان مقياس " .                )         ( مقولة في باإلنسان المقصود حول الشراح اتفق .35
 (    هناك سببان يقفان وراء اعتناق بروتاجوراس للنزعة الالأدرية .                                   )      .36
 (    .                               )      كامال رفضاالمتوارثة  وطقوسهاليوناني  الدين بروتاجوراس رفض .37
 (    )                                    .      اإلنسانية الحضارة أصل تفسير في نظريةً  بروتاجوراس قدم .38
 .                              )         ( ثمة عالقة تشابه بين ديمقريطس الذري وبروتاجوراس السفسطائي .39

====================================================================== 

 



5 
 

 األسئلة املقاليةثانيا : 

 ( 10 -1على كل احملاضرات ) 
  كيف أجاب طاليس على سؤال الفلسفة األول من أين جاء الوجود ؟ -1
  . يوناني وإليه تنسب بداية الفلسفةضح كيف كان طاليس أول فيلسوف و -2
  ؟ما الدور الذي يلعبه األبريون يف فلسفة أناكسيماندروس الطبيعية  -3
  . يسأشرح بالتفصيل دور اهلواء كمادة أوىل للوجود عند أناكسيمين -4
  ؟النفس وخالص الرياضي التصوفكيف كانت فلسفة فيثاغورس تؤدي إلي  -5
  شيء لدي فيثاغورس .أعرض كيف كانت األعداد أساسًا لكل  -6
  أكتب مقاال فلسفيًا تعرض فيه لفلسفة هرياكليتوس على مجهور القراء . -7
  ما تفاصيل الدين الذي كان كسينوفان يدعو إليه بالد اليونان يف اشعاره ؟ -8
  أكتب رسالة إلي صديق لك حتاول أن تعرفه فيها بفلسفة أمبادوقليس . -9

  وراس ؟ما الفلسفة اليت كان ينادي بها أنكساج -11
  قدم لنا فلسفة دميقريطس يف عرض موجز . -11
 تناول بالعرض ألهم جوانب فلسفة بروتاجوراس السفسطائي . -12

 
============================================================================= 

  مع أطيب الدعوات للنجاح الباهر ،،،، 
 


