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 مادة الفلسفة والمنطق 1022/1024للثانوية العامة  تجريبيامتحان 

 الزمن ثالث ساعات                                   ( 2نموذج ) 

 

 أوال: الفلسفة

 درجة ( 21)                                        )إجباري(                                           -: السؤال األول

 أجب عن األسئلة األتية :

 الجبرية ( . –بـ) الحتمية حدد المقصود  -أ

 دلل بمثال . – الواجب محور األخالق عند كانط -ب

 عقب برأيك . – عند أصحاب المنفعة العامة أن القيمة الخلقية للعقل تتحدد بنتائجه -ج

 هل تؤيد ؟ ولماذا ؟ – يرى مسكويه أن اإلنسان مدنى بالطبع واجتماعى بالفطرة -د

 

 درجات ( 9)                    أجب عن ثالثة أسئلة فقط مما يأتي                              -السؤال الثانى :

 الغزالى .أنواع الخيرات عند اذكر  -أ

 دلل علي ذلك . – استند كل من انصار الجبرية والحرية إلى الدليل النفسى فى تبرير موقفهم -ب

 . ناقش . تعد التربية أحد وسائل دعم الحرية عند روسو -ج

 . وضح بمثال . الحاسة الخلقية تعبير عن حب الخير عند شافتسبري -د

 

 درجات (  9)        مما يأتي مع التعليل     ثالث عبارات فقط فيالخطأ  وأحدد الصواب  -: السؤال الثالث

 األفعال اإلنسانية آلية وحتمية عند هيوم . -أ

 األخالق علم معياري عند االجتماعيين الوضعيين . -ب

 سبق من ماهيته عند سارتر.أ وجود اإلنسان -ج

 . تتسم الفضائل بالتوسط واالعتدال عند مسكويه -د

 

 في الصفحة التالية ( ) تابع األسئلة
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 ثانيا: المنطق

 درجة ( 21)                                    )إجباري(                                             -: السؤال الرابع

 أجب عن األسئلة اآلتية :

 .  ( المسلمة -لبديهية ) ابـحدد المقصود  -أ

 .م واالستقراء الناقصبين االستقراء التاميز بمثال  -ب

 . علي ذلكدلل  –النتائج الوسيطة تتحول إلي مقدمات يلزم عنها نتائج  -ج

 ناقش . – يصعب تحقيق المالحظة الدقيقة في العلوم اإلنسانية -د

 

 درجات ( 9)                                               يأتيأجب عن ثالثة أسئلة فقط مما  -: السؤال الخامس

 . التفكير الناقد عرف -أ

 دلل بمثال . – التفكير فيالعلم منهج  -ب

 . الالمعرفات –فات عرمالبين ميز بمثال  -ج

 . حلل هذه العبارة .تتسم قوانين الطبيعة بأنها احتمالية ترجيحية  -د

 

 درجات ( 9)          مما يأتي مع التعليل ثالث عبارات فقطالخطأ في  وأحدد الصواب  -: السؤال السادس

 يعتبر التفكير الحدسي أحد مكونات التفكير الناقد . -أ

 بطريق مباشر وغير مباشر . الفرض يتم التحقق من صحة -ب

 تتوقف صحة النظريات على صحة المقدمات في النسق الرياضي .  -ج

 .أوهام المسرح هي تلك األخطاء التي يقع فيها المرء نتيجة االستخدام الخاطئ للغة  -د

 

 ) انتهت األسئلة (
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 مادة الفلسفة والمنطق 1022/1024امتحان تجريبى للثانوية العامة 

 الزمن ثالث ساعات                                    ( 1نموذج ) 

 أوال: الفلسفة

 درجة  ( 21)                                        )إجباري(                                         -: السؤال األول

 أجب عن األسئلة األتية :

 خصائص القانون الخلقى عند كانط.اذكر  -أ

 . وضح بمثال . مسئولية االختيار تولد القلق في رأي سارتر -ب

 دلل على ذلك . – تتميز الحاسة الخلقية عند شافتسبرى بعدة خصائص -ج

 ناقش . – عند الغزالىالعقل والشرع هما معيار الخير والشر -د

 

 درجات ( 9)                       أجب عن ثالثة أسئلة فقط مما يأتى                          -: السؤال الثانى

 اآلنتقادات التي وجهت لمذهب مسكويه األخالقي .اذكر  -أ

 رهن بمثال .ب – استند كل من أنصار الجبرية والحرية إلى الدليل الجسمي في تبرير موقفهم -ب

 حلل هذه العبارة. – يرى هيوم أن الفكر المعنوي صورة عقلية للمدركات الحسية  -ج

 عقب برأيك . – تتعدد مذاهب اإللزام الخلقى بتعدد جوانب الشخصية اإلنسانية -د

 

 درجات ( 9)            مما يأتي مع التعليل ثالث عبارات فقط فيالخطأ  وأحدد الصواب  -السؤال الثالث :

 يسهل تحقيق الديمقراطية الكامله من وجهة نظر روسو . -أ

 النفعيين . عند هي الخير األقصىاللذة تعتبر  -ب

 فضيلة العدالة تمثل جملة الفضائل عند األمام الغزالى . -ج

 العقل الجمعي مكتسب عند االجتماعيين الوضعيين .  -د

 

 التالية () تابع األسئلة في الصفحة    
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 ثانيا: المنطق

 (درجة  21)                                                                                 (إجباري) -: السؤال الرابع

 : اآلتيةأجب عن األسئلة 

 خصائص القضية الرياضية .حدد  -أ

 المباشرة .المعرفة المباشرة و المعرفة الغير  بين بمثال ميز -ب

 والحجة المنطقية . الخطابيبين األسلوب  الفرقبمثال  وضح -ج

  هل تتفق ؟ ولماذا ؟ - هاجم كثير من العلماء المعاصرين مفهوم السببية في القانون العلمي  -د

 

 (درجات  9)                                                يأتيأجب عن ثالثة أسئلة فقط مما  -: السؤال الخامس

 . فائدة التفكير الناقداذكر  -أ

 دلل بمثال . –ساهمت الحضارات القديمة في تأسيس المنهج االستقرائي  -ب

 هل تؤيد ؟ ولماذا ؟ – يعبر كل من بيكون وديكارت عن الروح العلمية الحديثة -ج

 .أرسطو االستقراء عند نظرية انقد  -د

 

 (درجات  9 )      مع التعليل    يأتيمما  ثالث عبارات فقط فيالخطأ  وأحدد الصواب  -: السؤال السادس

 . الموضوعية أمر يصعب تحقيقه في العلوم اإلنسانية  -أ

 من أهم معايير التفكير الناقد. يعد الوضوح -ب

 .  الذاتيلوضوحها  الرياضيقضية يسلم بها  مسلمةال -ج

 بحكم ميوله الفردية .يقع فيها المرء  التيتلك األخطاء  هيأوهام السوق  -د

 

 األسئلة ( انتهت) 

 

 


