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االستدالل المنطقي والتمییز بین االستدالل االستقرائي واالستدالل االستنباطي...  معرفة مفھوم وقواعد 
 عن معرفة كیف یتم استخراج النتائج من المقدمات  والتمییز بین أنواع المقدمات في كل منھا فضالً 

األدلة والمسببات تعني المبررات التي یملكھا المرء للتدلیل على صحة ما یؤمن  
 بھ من معتقدات ھي بمثابة النتائج لھذه المقدمات 

لعقلي المنظم ولیس علیھا أدلة منطقیة  المیول النفسیة والعاطفیة یغیب عنھا التفكیر ا
 بینما اإلقناع العقلي دائماً ما یصحبھ الدلیل أو األدلة على صحتھ 

المنطق منذ أرسطو ھو األداة لكل العلوم وقد خرجت مناھج البحث العلمي من رحم  
مبادئ االستدالل المنطقي؛ فالمنھج االستقرائي أساسھ مبدأ االستقراء أساسھ مبدأ  

 االستقراء والمنھج االستنباطي أساسھ مبدأ االستنباط... وھكذا  
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المجال  
 االجتماعي 

الكبیر ال یكون دائماً على  
صواب لذلك ال یجب اتباعھ 

 دائما كقانون عام 

الكبیر یعرف دائماً أكثر من الصغیر حول  
شؤون الحیاة لذلك یجب على الصغیر 

 یتبعاتباع الكبیر باعتباره قانوناً ال بد أن 
المعرفة ال تكون دائماً قوة ولذلك فالمعرفة 

المجال   والقوة والبشریة لیستا مترادفتین
 التعلیمي 

فالمعرفة والقوة  المعرفة قوة ولذلك 
 البشریة مترادفتان 

حق ملكیة الثروات حق مشروع وأیضاً أن  
تمتلكنا الثروات مشروع إذن إن استمتاع  
 اإلنسان بما یمتلكھ من ثروات حق مشروع 

حق ملكیة الثروات مشروع لكن 
أن تمتلكا الثروات یؤدي إلى  

 االنغماس في الشھوات والمادیات

المجال  
 االقتصادي 

المجال  
 األخالقي 

الحیاة األخالقیة السویة تتطلب شیوع التسامح في  
المجتمع ألن التسامح یعصم اإلنسان من ارتكاب  

األخطاء األخالقیة وعدم شیوع مبادئ التسامح یؤدي  
 إلى انعدام إمكانیة العیش حیاة أخالقیة سویة  

عدم شیوع التسامح في المجتمع لیس شرطاً من شروط الحیاة  
التسامح ال یؤدي دائماً إلى إضعاف حاالت   األخالقیة السویة ألن

انتھاك الشروط األخالقیة بل العكس ھو الصحیح. كمان أن عدم  
اآلخرین ال یمنعنا من أن نكون ملتزمین أخالقیاً التزاماً  تسامح 

الحیاة المادیة لیست شرطاً للسوك األخالقي الطیب ألن االنحراف    
األخالقي ال یكون سببھ دائماً الجوانب المادیة. ھناك جوانب إنسانیة  

 في العالقات االجتماعیة قد تمثل مظھراً للسلوك الال أخالقي 

تساعد الحیاة المادیة الجیدة على السلوك  
األخالقي الطیب ألنھا تبعد المرء عن  

 االخالقیات السیئةاالحتیاج إلى ارتكاب 

المجال  
 األخالقي 

إن بعض األفكار والمعتقدات المتوارثة جیّدة وصالحة  
وطبقوھا في حیاتھم  بالضرورة ألن أسالفنا ساروا علیھا 

 لمناقشة  ونجحوا بھا ولذلك فلیس كل ما ھو متوارث قابالً ل

كل ما ھو متوارث من األفكار  
والمعتقدات لیس بالضرورة أفكاراً جیدة  

 ومناسبة ولذلك فھي قابلة للمناقشة 

المجال  
 الفلسفي 

الوظیفة أفضل ألن دخلھا مضمون والعمل الحر غیر  
 مضمون لذلك فالعمل الحر لیس أفضل من الوظیفة 

العمل الحر أفضل ألنھ یدر دخالً أكبر  
 أفضل من الوظیفة ولذلك فھو 

المجال  
 االقتصادي 

لیس ھناك حقیقة مطلقة في الفكر اإلنساني فالكثیر من القوانین  
والنظریات العلمیة قابل للنقد وقد یثبت عدم صحتھ أ قصوره في  

 تفسیر الظاھرة... ومن ثم، فكیف لنا أن نثق في كل أقوالھم؟ 

أقوال العلماء ومآثرھم وأمثالھم مبنیة  
على حجج عقلیة وعلى خبرات علمیّة  

 للثقة وتجریبیة ومن ثم فھي مصدر  

المجال  
 الفلسفي 

نظریات تتحدث عن التفاوت بین البشر وتفوق بعض  ھناك 
األجناس على بعض ومن ثم فلیس من العیب أن توجد  

 بعض العنصریة في سلوك األفراد المنتمین إلى جنس معین  

العنصریة تعني التمییز بین البشر  
ومن ثم فھي داء ینبغي أن نستأصلھ 
 من سلوكیات األفراد والمجتمعات  

المجال  
 االجتماعي 

ملكیة خاصة لھ ولھ حرمتھ   جسد الفرد 
ومن المحرم المساس بھ ومن ثم فال  
 ینبغي نقل األعضاء من فرد إلى آخر  

ھناك ضرورة طیبة وحاجة إنسانیة لعملیّات  
ألنھا تحل مشاكل ضمور بعض  زرع األعضاء 

 األعضاء البشریة 

المجال  
 العلمي 

خلق هللا اإلنسان من نفس وجسد ولكل  
مطالبھ ومن الضروري أن یوازن اإلنسان  

بین عواطفھ ومطالب الوجدان وبین  
مطالب العقل الواعي وعلى ذلك ال یصح  

أن یكون العقل ھو المتحكم في كل  
 سلوكیات اإلنسان 

اإلنسان عن كل الكائنات األخرى  میز هللا  
الطبیعي أن یكون  بالعقل ومن ثم فمن 

 العقل ھو المتحكم في سلوك اإلنسان

 المجال  
 الفلسفي 
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 المجال  
 السیاسي 

یجب البدء باإلنسان الفرد في العیش بسالم مع  
 نفسھ  

 یجب أیضاً أن نتقبل العالم كما ھو 

إذن: إذا تقبلنا أنفسنا واقتنعنا بالعالم فقد نصل  
 الناس إلى تحیق تغیّر یجلب الرفاھیة لكل 

إذا لم تذعن لقواعد المرور فقد تتكبد كثیراً من  
 الغرامات  

 وإذا لم تذعن لقواعد المرور قد تصیبك أضرار  
 إذن: من المصلحة أن نذعن لقواعد المرور 

باءت محاوالتي في تربیة ابني تربیة أخالقیة  
 بالفشل  

انحرف عن السلوك المستقیم، ولذلك فضل من  
 الجامعة  

إذن: یجب عدم االنحراف عن القیم األخالقیة  
 السلیمة 

 في بناء الوطن  یعد المواطن الركن األساسي  
والمواطن على استعداد دائماً للتضحیة في سبیل  

 تقدم وطنھ  
 إذن: المواطن أغلى ثروة تمتلكھا الدول 

 تعلم المدرسة موضوعات ال تفید الطالب  
مشكالت وقضایا ال یرغبون في   تقوم بتعلیمھم

 تعلّمھا  
 وال تھتم بحاجاتھم ومیولھم 

إذن: یجب على المدرسة توجیھ قدر أكبر من  
 بشخصیة الطالب وحاجاتھ ومیولھ العنایة  

 المجال  
 القانوني 

 المجال  
 االخالقي 

 المجال  
 السیاسي 

 المجال  
 االجتماعي 
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ً أعتزم إقامة مصنع    یساعد على تنمیة الحي اقتصادیا
سوف یقدم المصنع وظائف جیدة للمواطنین ویحقق  

 أرباحاً طائلة 
 إذن: یجب اإلسھام في إقامة المصنع 

 المجال  
 االقتصادي 

 ھادي صوعان عداء بارع  
ھادي فاز في سباقات كثیرة سابقة واكتسب  

 خبرات كثیرة في ھذا المجال  
إذن: ھادي صوغان ال یزال یملك الكثیر لیقدمھ  

دریب على ریاضة  لوطنھ في مجال اإلشراف والت 
 ألعاب القوى

إن أربعة من كل خمسة أطباء یعّددون  
مزایا ھذا البرنامج للتأمین الصحي ولذا  

 سوف ألتحق بھذا البرنامج  

 المجال  
الریاضي  

 (االجتماعي) 

 المجال  
الصحي  

 (االجتماعي) 

إن اثنین من أبطال كرة القدم المعروفین  
ال تلیق بھما بینما  یقومان بتصرفات سلوكیة 

یجدر بھما أن یقدما صورة إیجابیة للنشء  
 ثم ینبغي عقابھما ومن 

 یجب اتخاذ موقف من أجل وضع حد للسرقات  
ومن ثم یجب تغییر األقفال وتركیب كامیرات  
وأجراس إنذار وعدم السماح بدخول القاعة  

 سوى لألمناء فقط
 یجب اتخاذ موقف من أجل وضع حد للسرقات  
ومن ثم یجب تغییر األقفال وتركیب كامیرات  

من ینقل مرضاً معدیاً إنذار وعدم السماح  
 بدخول القاعة سوى لألمناء فقط

 المجال  
 اإلعالمي  

 المجال  
 األخالقي  

 المجال  
 القانوني  
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 الخائن ال یؤتمن 
 ومن ال یؤتمن ال یؤخذ عنھ علم  

 العالم الحق ال یكون إال صادقاً مع نفسھ ومع اآلخرین  
 الحیاة اإلنسانیة تبدأ مع اتخاذ الحیوان المنوي والبویضة  

 وقف نمّو الخلیة اإلنسانیة بعد جریمة قتل  
 لذا یتعین معاقبة أطباء اإلجھاض

 الطب علم الصحة 
 الطب علم المرض 

 الطب علم الصحة وھو أیضاً علم المرض  
تركیزاً غیر طبیعي  أظھر تحلیل السائل اللمفاوي  
 لتأثیرات البرد على الصداع  

وأظھر التحلیل تركیزاً أقل حتى الصداع في األحوال  
 المادیة  

 البرد تسبب حدوث صداع لإلنسان  إذن شدة 
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ألقى غالیلو كرة صغیرة وأخرى كبیرة في وقت واحد  
 من أعلى برج شاھق  

 ن بنفس السرعة  الحظ غالیلو أن الكرتین تسقطا
 أظھرت تجربتھ أن كل األجسام تسقط بنفس السرعة  

 معركة الحیاة دون سالح المعرفة طالحكیم ال یدخل 
الحكیم ال یدع ابناءه یدخلون معركة الحیاة دون سالح  

 المعرفة  
 المعرفة سالح قوي في ید اإلنسان 

 إذن: یجب بناء جامعة جدیدة لتعلیم النشء
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في ھذه القضیة؛ ھو انتقال األم واالبن األكبر (جیزان) للعیش مع االبن  الحكم المنطقي 
األصغر (غالب)، وذلك حتى ال تحرم األم من أحد األبناء، باإلضافة إلى أن االبن األكبر  

ً (حیزان) یعیش وحیداً   ویعاني أمراضاً؛ ویحتاج لرعایة أیضا
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یجب على الجامعة أن تشغّل طالبھا وفقاً للتخصصات   1
 المطلوبة في سوق العمل

ولكیال یكون ھناك بطالة ألیدي عاملة متخرجة من  
 الجامعة ولیس ھناك طلب علیھا 

سوق العمل ھو الذي یحدد التخصصات المطلوبة في 
 الجامعات 

الجامعة أن تعمل في استغالل احتیاجات یجب على 
 سوق العمل

مھمة الجامعة تنویر المجتمع ونشر المعرفة العلمیة  
في كل التخصصات بغّض النظر عن مطالب سوق 

 العمل
سوق العمل ال یحدد التخصصات المطلوبة في 

 الجامعة

 سجن المراھقین في القضایا البسیطة ال یفید المجتمع   2
 التطوع االجتماعي للمراھقین یفید المجتمع 

إصدار أحكام التطوع االجتماعي للمراھقین یفید  
 المجتمع

سجن المراھقین في القضایا البسیطة یمنع الجریمة  
 في المستقبل 

ال یجوز السماح بالتطوع االجتماعي للسجناء من 
 المراھقین 

إصدار أحكام بالتطوع االجتماعي للمراھقین بدل  
 سجنھم یضر بالمجتمع

 كثیر من الناس ینھكون الذوق العام  3
   صدار قانون للذوق العام یقلل من ھذه االنتھاكاتإ

 یجب إصدار قانون الذوق العام  

 الذوق العام أمر یتعلق بالجانب الوجداني للفرد  
الجوانب الوجدانیة تخضع للتربیة أكثر مما تخضع 

 للقانون  
 ال یجب إصدار قانون للذوق العام 

 كثیر من حوادث الطرقات تحدث من جانب  4
 من ھم دون سن الثانیة عشرة

السیارة لمن ھم دون سن الثانیة إذن: یجب منع قیادة 
 عشرة

 الحق في قیادة السیارة لجمیع المواطنین 
 بغض النظر عن السن  

إذن: یجب عدم منع قیادة السیارة لمن ھم دون سن 
 الثانیة عشرة 

 الوالدان یعرفان مصلحة أبنائھما أكثر من األبناء 5
إذن: یجب أن یختار الوالدان التخصص الجامعي  

   لألبناء 

األبناء ھم الذین سوف یدرسون في الجامعة ولیس 
 الوالدین 

إذن: یجب أن یختار األبناء تخصصاتھم الجامعیة 
 دون اآلباء 

االنترنت محاید وبھ جوانب اجتماعیة إیجابیة وجوانب  6
 سلبیة 

 باإلنترنتالفرد ھو الذي یختار ما یتعامل معھ 
 إذن: االنترنت لیس سبباً للمشكالت االجتماعیة  

یر من أصحاب المشكالت االجتماعیة یستخدمون ثك
 االنترنت أكثر ممن  

 ال ینخرطون في مثل ھذه المشكالت 
 إذن: االنترنت سبب المشكالت االجتماعیة 

 بجرائم ثبت مشاھدتھم ألفالم العنف كثیر من المتھمین  7
 بوسائل اإلعالم

لذلك یجب منع عرض مشاھد العنف في وسائل 
 اإلعالم

 المھتمین بجرائم عنف ثبت عدمكثیر من 
 مشاھدتھم ألفالم العنف بوسائل اإلعالم

لذلك ال یجب منع عرض مشاھد العنف في وسائل 
 اإلعالم  

 یجب عدم المساس بكرامة المتوفى   8
 إن فصل بعض أعضاء المتوفى إھانة لكرامتھ 

 ال یجب التبرع باألعضاء بعد الوفاة 

 التبرع باألعضاء بعد الوفاة ال یمس كرامة اإلنسان 
 یمكن التبرع باألعضاء بعد الوفاة
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