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  أوال:
  مادة الفلسفة والعلوم اإلنسانية  

  للفصلين األول والثاني 
First: Philosophy and Humanities  

For chapters I and II  
  

  يحتوي على تسعة نماذج 
  

  
  
  
  
  
  



 

 

  م٢٠٢٠شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام امتحان 

  خاص بالوحدة األوىل الفرع االدبي 

   والعلوم اإلنسانية: الفلسفة
  درجة:٨٠تالية: أوال: اجب عن األسئلة ال

  اختر الجواب الصحيح مما يأتي وانقله الى ورقة اجابتك:-)١

  اليومية هو:قانون من القوانين يعد أكثر مبادئ فلسفية في حياتنا -أ

  السببية -الحتمية                                    جــ  -الغائية                                  ب-أ

  كان المنطق منذ ظهوره في اليونان مدخال ضروريا لجميع العلوم وسمي: بـــ-ب

  الة العلم-لعلوم األخرى                جــ المدخل الى المباحث وا-التطوير العلمي                               ب-أ

  :) أمام الجملة المغلوطةمغلوطة) أمام الجملة الصحيحة، وكلمة (صحيحةانقل الجملتين اآلتيتين إلى ورقة إجابتك، واكتب كلمة ( -)٢

  من أنواع التجربة العلمية التجارب التركيبية -أ

  من أبرز سمات النظرية الفرضية  -ب

  الميتافيزيقا - األبستمولوجياحدد معنى المصطلحين اآلتيين:  -)٣

  أكمل الجملتين االتيتين بحيث يستقيم المعنى وانقلهما الى ورقة اجابتك:) ٤

  مة تجربة .................. أتاح إطالق المختبرات الفضائية الى كوكب الزهرة اثبات صحة جملة من بنود النظرية النسبية العا-أ

  ضرورية إلنشاء المعرفة: المفاهيم واالحكام و.....................للفكر المنطقي ثالثة اشكال -ب

  درجة): ١٢٠ثانيا: اجب عن األسئلة االتية (

  ؟تجربة واحدة ليست برهانا على صدق الفرضية اعلل ذلك-١

  ؟المعرفي أفسر ذلكأصبحت المعرفة موضع اهتمام علم النفس -٢

  اوازن بين طريقتي انشاء الفرضية-٣

  تحدث عن خصائص قوانين الفكر؟-٤

  ارسم خارطة ذهنية أوضح فيها العالقة بين االبستمولوجيا والعلوم األخرى؟-٥

  ضع تصورا ل قانون الذاتية فبوصفه قانون من قوانين الفكر؟-٦

  درجة)١٠٠دة: (ثالثا: اقرأ النص التالي ثم اجب عن األسئلة الوار

يقول محمد مهران (االنسان يختلف عن الكائنات األخرى في انه منطقي في تفكيره أي انه قادر على الحكم على األشياء بالصواب والخطأ 
ات او وعلى استدالل النتائج من المقدمات التي تلزم عنها وعلى تقديم المبررات على اعتقاد من االعتقادوعلى التمييز بين الصدق والكذب 

ذلك نتيجة من النتائج واستخدامه الشعوري للغة او غير ذلك من العمليات الذهنية التي ال نجد لها نظيرا عند غيره من الكائنات الحية وعلى 
يوانات يمكننا ان نقول انه اذا كانت جميع الحيوانات (مفكرة) فاإلنسان وحده هو الذي يفكر (بطريقة منطقية)وان عقله يختلف عن (عقول) الح

  األخرى في انه منطقي)

  ماالشكالية التي يطرحها النص؟-١

  اضع عنوانا اخر للنص -٢

  ادافع عن االطروحة التي تقول (التفكير المنطقي واجهة إنسانية)-٣

  اركب مقطعا فكريا ابين فيه دور المنطق واهميته في تنظيم الفكر اإلنساني-٤

  درجة) ١٠٠رابعا: اكتب في الموضوع التالي (

  *ساهم اكتشاف قوانين الفكر بشكل كبير في التقدم العلمي الحديث. أقدم رؤيا عن اهم القوانين التي ساهمت في ذلك.

  

  

  

  

  

  ----------انتهت األسئلة----------



 

 

  م٢٠٢٠شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام امتحان 

  خاص بالوحدة الثانيةالفرع االدبي 

  والعلوم اإلنسانية: الفلسفة
  درجة:٨٠تالية: أوال: اجب عن األسئلة ال

  اختر الجواب الصحيح مما يأتي وانقله الى ورقة اجابتك:-)١

  من أشكال العنف:-

  العنف المادي والمعنوي-اجتماعية                        د -اقتصادية                             جـ -ب    نفسية                                 -أ

  من أسس التسامح:-

  العرقي -الحرية واالستقالل              د -الديني                               جـــ -السياسي                                 ب -أ

  :) بجانب الجملة المغلوطةمغلوطة) بجانب الجملة الصحيحة وكلمة (صحيحةنقل الجملتين االتيتين الى ورقة اجابتك. ضع كلمة (ا -)٢

  من خصائص الحب تبادل المشاعر بالصدق -

  مبدأ الالعنف يأتي ضد الغاية تبرر الوسيلة -

  حدد معنى المصطلحين اآلتيين:) ٣

  القصدية -العنف المادي               ب-أ

  الجملتين االتيتين بحيث يستقيم المعنى وانقلهما الى ورقة اجابتك: أكمل) ٤

  -------------او  -----------او  ------------بالوجود المادي للغير سواء في  ----------المادي هو  ----------

  معين ---------------من اإلشارات --------------عبر -----------و----------عملية يتم فيها نقل  ------------

  :)درجة ١٢٠( ثانيا: اجب عن األسئلة التالية

  يبعث العنف على القلق ويستدعي التأمل فيه؟ أعلل ذلك؟-١

  ذلك؟ أفسرتتفوق على نتائج االستبداد العنفي  الالعنفنتائج النضال -٢

  المادي والعنف المعنوي من حيث األسباب والوسائل والنتائج؟اقارن بين العنف  -٣

  تحدث عن دور التربية في بناء ثقافة الالعنف -٤

  ارسم خريطة ذهنية أجسد فيها أنواع التسامح التي تعرفت عليها اعرفها واذكر امثلة عنها-٥

  ضع تصورا ل التواصل المباشر فبوصفه ألشكال التواصل -٦

  :)درجة ١٠٠(تالي ثم اجب عن األسئلة الواردة ثالثا: اقرأ النص ال

المستدامة. أساتذة الفلسفة يقرؤون يعيدون القراءة في أعمال كبار المؤلفين وال يكفون عن قراءتها، أمر مثير للدهشة مع ذلك إعادة القراءة 
وأن الفلسفة  ..بال تجيالفلسفات   تقريبا معاصرة بالنسبة إلى الفيلسوف إنها تتجاوب بعضها مع بعض كما رجع الصدى ألنها في الواقع  كل

علم على األسئلة نفسها التي تشكل عماد الفلسفة، من هنا األطروحة الشهيرة فبالنسبة إلى أستاذ الفلسفة، إنه ي إال«الفلسفة أبدية  »لهاال تاريخ 
كلمة، تالمذته أن يفكروا بقيامه أمامهم بتأويل كبريات النصوص أو كبار المؤلفين في الفلسفة، وبمساعدتهم على التفكير بدورهم اقتداء به، وب

  هذا النص مأخوذ من ألتوسير، لويس، تأهيل إلى الفلسفة للذين ليسوا بفالسفة. التفكير.بإلهامهم حب 

  (التأويل)-واردة في النص (قراءة مستدامة) اشرح المصطلحات الفلسفية ال-١

  ضع عنوانا للنص؟-٢

  استنتج اإلشكالية التي يدور حولها النص؟-٣

  دافع عن االطروحة القائلة (الفلسفة ابدية)؟-٤

  ابين فيه أهمية الفلسفة وضرورتها؟ أسطرركب مقطعا فكريا بما ال يتجاوز ثالثة -٥

  رجة):د ١٠٠رابعا: اكتب في الموضوع التالي (

  هذا الموضوع وأبين رأيي؟ التواصلي. اناقش*اختلف الفالسفة في تحديد طبيعة الفعل 

  

  

  

  ----------انتهت األسئلة----------



 

 

  م٢٠٢٠شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام امتحان 

  خاص بالوحدة الثالثةالفرع االدبي 

  والعلوم اإلنسانية: الفلسفة
  درجة:٨٠تالية: أوال: اجب عن األسئلة ال

  اختر الجواب الصحيح مما يأتي وانقله الى ورقة اجابتك:-)١

  :بالترتيبمن خصائص التقدم التكنولوجي -

التراكمية والالمحدودية وتباين -التراكمية والبعد الواحد        د-التراكمية وتباين السرعة           جــ  -البعد الواحد                 ب -أ
  السرعة والبعد الواحد 

  :بالترتيبمن ابعاد مشكلة االنسان المعاصر -

  العزلة والفراغ واالغتراب واالستهالك واالختزال -ب        االغتراب واالستهالك واالختزال والعزلة الفراغ         -أ

  االستهالك والعزلة والفراغ واالختزال واالغتراب وأزمة المقيم  -االختزال والعزلة والفراغ واالغتراب واالستهالك           د-جــ 

  ) بجانب الجملة المغلوطة:مغلوطةلصحيحة وكلمة () بجانب الجملة اصحيحةانقل الجملتين االتيتين الى ورقة اجابتك ثم ضع كلمة () ٢

  في االثار األخالقية للبحث العلمي تسعى اخالقيات العلم الى تعزيز التفكير المتأني -أ

  عالقة االنسان باآللة عالقة إيجابية -ب

  :اآلتيينحدد معنى المصطلحين )٣

  نمط الحياة االستهالكي  -االختزال              ب-أ

  الجملتين االتيتين بحيث يستقيم المعنى وانقلهما الى ورقة اجابتك  أكمل) ٤

  -----------------٤---------------٣----------------٢ ----------------١من مبادئ اخالقيات العلم -أ

  ---------------٣و-------------٢المعقولية و-١من مبادئ الحوار الناجح  -ب

  درجة): ١٢٠الية (ثانيا: اجب عن األسئلة الت

  تنقلب العالقة بين االنسان واالشياء في المجتمع استهالكي رأسا على عقب اعلل ذلك؟-١

  ذلك؟ أفسراسترداد الحقوق عن طريق العنف امر أخالقي ومشروع -٢

  الحذر ومبدأ المسؤولية في اخالقيات العلم؟ اوازن بين مبدأ-٣

  رأيي باألمثلة؟اشرح خصائص التقدم التكنولوجي وادعم  -٤

  ارسم خريطة مفاهيم للمبادئ األخالقية للعلم؟ -٥

  أقدم تصورا عن االستهالك فبوصفه من ابعاد مشكلة االنسان المعاصر؟ -٦

  درجة):١٠٠ثالثا: اقرأ النص التالي واجب عن األسئلة الواردة (

مــا يصطلــح عليــه بالعنــف الرمــزي قــد يأخــذ شــكل أفــكار مــن شــأنها أن تســيطر علــى ذهــن الشــخص «يقــول بورديــو: 
حــدد لهــم ـم وتوتســتغله وتدفعــه إلــى المأســاة، إن مختلــف أشــكال الهيمنــة التــي يخضــع لهــا النــاس والتــي توجــه ســلوكهم وأفكارهـ

  بنــادق أو خناجــر، لكنــه ال يقــل عنهــا جرمــا  دون علينا وعذابااختياراتهــم كلهــا تعبيــر عــن عنــف رمــزي يمــارس 

  اضع عنوانا للنص السابق؟-١

  ما الفكرة الرئيسة للنص؟-٢

  )يطر على ذهنهسلوك االنسان ناتج عن األفكار التي تس إنادافع عن االطروحة التي تقول (-٣

  األفكار السلبية التي احملها على سلوكي  أثراركب مقطعا فكريا بما ال يتجاوز ثالثة أسطر ابين فيه -٤

  درجة):١٠٠رابعا: اكتب في الموضوع التالي (

  أقدم رؤية أوضح فيها معنى التسامح واألسس التي يرتكز عليها وضرورته بالنسبة للفرد والمجتمع

  

  

  

  ----------انتهت األسئلة---------



 

 

  م٢٠٢٠شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام امتحان 

  خاص بالوحدة الرابعةالفرع االدبي 

  والعلوم اإلنسانية: الفلسفة
  درجة:٨٠تالية: أوال: اجب عن األسئلة ال

  اختر الجواب الصحيح مما يأتي وانقله الى ورقة اجابتك:)١

  بالترتيب:من مصادر األفكار عند جون لوك  -

  اإلحساس والتأمل-التأمل واالحساس       د -العقل                            ج-اإلحساس                                          ب -أ

  بالترتيب:االخالق عند كانط -

  الواجب واإلرادة الخيرة والحرية والمسؤولية          -الحرية والمسؤولية واإلرادة الخيرة والواجب             ب -أ

  المسؤولية والحرية والواجب واإلرادة الخيرة-اإلرادة الخيرة والواجب والحرية والمسؤولية           د-جــ

  ) بجانب الجملة المغلوطة:مغلوطة) بجانب الجملة الصحيحة وكلمة (صحيحةضع كلمة (انقل الجملتين اآلتيتين الى ورقة اجابتك ثم ) ٢

  مؤلف كتاب مقال في المنهج هو ديكارت -

  يعتقد ليبنتز ان هناك نوع واحد من الحقائق هو حقائق العقل -

  حدد معنى المصطلحين اآلتيين:) ٣

  التواصل غير المباشر -الحساسية             ب-أ

  لجملتين اآلتيتين بحيث يستقيم المعنى ثم انقلهما الى ورقة اجابتك:أكمل ا) ٤

  --------------للظواهر يمكن التأكد من صحته ب---------------هي تفسير  -----------

  اء ما تش--------------المستمدة من-------------تنقش عليها -----------------صفحة------------ان ------------------يرى 

  درجة): ١٢٠ثانيا: اجب عن األسئلة التالية (

  ركيزة الشك الديكارتي هي الشك بالحواس أعلل ذلك؟-١

  اكتشف ماركس أهمية فلسفة هيجل أفسر ذلك؟-٢

  اقارن بين األفكار البسيطة واألفكار المركبة عند لوك؟-٣

  اشرح األسس األخالقية عند كانط؟-٤

  أنواع التسامح التي تعرفت عليها اعرفها واذكر امثلة عنها؟ارسم خريطة ذهنية أجسد فيها  -٥

  أقدم تصورا عن الذهن فبوصفه مرحلة من مراحل اكتمال المعرفة؟-٦

  درجة): ١٠٠األسئلة الواردة (ثالثا: اقرأ النص التالي ثم اجب عن 

فنيــة، وإذا رغبنــا فــي التأثيــر علــى اآلخريــن يجــب أن  إذا أردنــا االســتمتاع بالفــن يجــب أن نمتلــك ثقافــة«يقــول كارل ماركــس: 
اإلنســان         ً نوعيــا    ً »   نتمتــع بتأثيــر جــذاب ومشــجع علــى اآلخريــن، أي كل عالقاتنــا مــع يالئــم موضــوع إرادتنــا وحياتنــا الحقيقيــة.

  ومــع الطبيعــة يجــب أن تكــون تعبيــرا 

  ا جديدا للنص السابق؟اضع عنوان-١

  استنتج األفكار الرئيسة للنص؟-٢

  ادافع عن االطروحة التي تقول (ان عالقتنا مع االخرين تعبير عن ارادتنا) -٣

  اركب مقطعا فكريا بما ال يتجاوز ثالثة أسطر ابين فيه من خالله أثر قوة اإلرادة اإلنسانية في عالقتها بما حولها-٤

  درجة):١٠٠الموضوع التالي (رابعا: اكتب في 

  *أقدم رؤية أوضح فيها االتجاه التجريبي عند جون لوك 

  

  

  

  

  ----------انتهت األسئلة----------



 

 

  م٢٠٢٠امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام  

  خاص بالوحدة اخلامسةالفرع االدبي 

  والعلوم اإلنسانية: الفلسفة
  درجة:٨٠تالية: أوال: اجب عن األسئلة ال

  اختر الجواب الصحيح مما يأتي وانقله الى ورقة اجابتك:)١

  مذهب فكري يبرز قيمة الوجود اإلنساني للفرد وانه هو الوجود الحقيقي:-

  الوجودية -التجربة اإلنسانية                          د-القلق                      جـ-ماهية عامة                                    ب -أ

  بالترتيب:خطوات المنهج الفينومينولوجي -

  تأجيل الحكم والبناء وااليضاح -ج          تأجيل الحكم وااليضاح والبناء    -البناء وتأجيل الحكم وااليضاح                 ب-أ

  ) بجانب العبارة المغلوطة مغلوطة) بجانب الجملة الصحيحة وكلمة (صحيحةثم ضع كلمة ( انقل الجملتين االتيتين الى ورقة اجابتك) ٢

  سمة االلتزام تعطي للوجود عبثيته والمعناه -

  الحدس عند برغسون هو اعلى شكل من اشكال الغريزة -

  حدد معنى المصطلحين اآلتيين:) ٣

  الظواهر كما تراها الفينو مينولوجيا -قصدية الوعي                        ب-أ

  أكمل الجملتين االتيتين بحيث يستقيم المعنى) ٤

  عاقال -----------بوصفه ---------------------------------التي تميز ------------------------------ماهية عامة هي 

  -------------------اتجهت اهتمامات الفالسفة الوجوديين على مشكالت االنسان الوجودية مثل 

  درجة): ١٢٠ثانيا: اجب عن األسئلة التالية (

  تجربة واحدة ليست برهانا على صدق الفرضية اعلل ذلك؟-١

  هتمام علم النفس المعرفي أفسر ذلك؟أصبحت المعرفة موضع ا-٢

  اوازن بين طريقتي انشاء الفرضية-٣

  تحدث عن خصائص قوانين الفكر؟-٤

  ارسم خارطة ذهنية أوضح فيها العالقة بين االبستمولوجيا والعلوم األخرى؟-٥

  ضع تصورا ل قانون الذاتية فبوصفه قانون من قوانين الفكر؟-٦

  درجة)١٠٠اجب عن األسئلة الواردة: (ثالثا: اقرأ النص التالي ثم 

يقول محمد مهران (االنسان يختلف عن الكائنات األخرى في انه منطقي في تفكيره أي انه قادر على الحكم على األشياء بالصواب والخطأ 
ى اعتقاد من االعتقادات او وعلى التمييز بين الصدق والكذب وعلى استدالل النتائج من المقدمات التي تلزم عنها وعلى تقديم المبررات عل

ذلك نتيجة من النتائج واستخدامه الشعوري للغة او غير ذلك من العمليات الذهنية التي ال نجد لها نظيرا عند غيره من الكائنات الحية وعلى 
يختلف عن (عقول) الحيوانات  يمكننا ان نقول انه اذا كانت جميع الحيوانات (مفكرة) فاإلنسان وحده هو الذي يفكر (بطريقة منطقية)وان عقله

  األخرى في انه منطقي)

  ماالشكالية التي يطرحها النص؟-١

  اضع عنوانا اخر للنص -٢

  ادافع عن االطروحة التي تقول (التفكير المنطقي واجهة إنسانية)-٣

  اركب مقطعا فكريا ابين فيه دور المنطق واهميته في تنظيم الفكر اإلنساني-٤

  درجة): ١٠٠ع التالي (رابعا: اكتب في الموضو

  *أقدم رؤية ابين فيها التفسير الذي قدمه برغسون للتطور 

  

  

  

  

  ---------انتهت األسئلة---------



 

 

  م٢٠٢٠امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام 

  خاص بالوحدة السادسةالفرع االدبي 

  والعلوم اإلنسانية: الفلسفة
  درجة:٨٠تالية: أوال: اجب عن األسئلة ال

  وانقله الى ورقة اجابتك:اختر الجواب الصحيح مما يأتي )١

  بالترتيب:من اتجاهات التأويل في الفكر العربي الحديث والمعاصر 

االتجاه المادي التاريخي واالتجاه الفكري التاريخي -االتجاه المادي التاريخي واهمية الفكر التأويلي واالتجاه البنيوي في التأويل   ب-أ
  االتجاه المادي التاريخي واالتجاه البنيوي في التأويل واهمية الفكر التأويلي -لتأويلي      جــواالتجاه البنيوي في التأويل وأهمية الفكر ا

  ) بجانب الجملة المغلوطةمغلوطة) بجانب الجملة الصحيحة وكلمة (صحيحةانقل الجملتين االتيتين الى ورقة اجابتك واكتب كلمة () ٢

  اقال من شروط مسؤولية الفرد عن افعاله هي ان يكون ع-

  من مبادئ الفلسفة الشخصانية مفهوم الشخص -

  حدد معنى المصطلحين االتيتين:) ٣

  التعريف االسمي -ب         الكائن  -أ

  أكمل الجملتين االتيتين بحيث يستقيم المعنى:) ٤

  -----------الحسي قائم على ---------من----------باإللزام صادر عن  -------------في االتجاه التجريبي الواجب او -

  ----------و-------وتتناول افعالنا االرادية  --------------المسؤولية األخالقية تحيلنا داخليا الى محكمة-

  درجة): ١٢٠ثانيا: اجب عن األسئلة التالية (

  القيمة األخالقية ال تنفي الحرية اعلل ذلك.؟-١

  ؟لواجب بالجزاء العتباره أخالقيا أفسر ذلكهل يكفي ارتباط ا-٢

  ابين الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية األخالقية من خالل األمثلة؟-٣

  اوازن بين نوعي الجمال عند اليافي؟-٤

  أوضح معنى فاعلية االنسان؟-٥

  ارسم خريطة مفاهيمية أوضح فيها شروط المسؤولية األخالقية.؟-٦

  درجة): ١٠٠(الواردة تالي ثم اجب عن األسئلة ثالثا: اقرا النص ال

واألســاليب التــي  يقــول نايــف بلــوز: إن الثقافــة الجماليــة والفنيــة جانــب مــن الثقافــة اإلنســانية يشــتمل علــى المنجــزات والوســائل
                   ً           ً ــد مباشــرة هــذا   _ جماليــا  يمتلــك فيهــا اإلنســان العالــم بمختلــف مظاهــره وأحداثــه  وال يضيــر الجمــال والفــن أال تكــون لــه فوائ

لجماليــة ــع المجــال        ً                                                                                                                 روحيــا  وأشــيائه المتــالكا ال يقلــل مــن أهميتهــم الهائلــة والجمــال أخــالق المســتقبل وإن مــن أول مهــام الثقافــة ا
ــة أن تغنــي وتوس يعنــي أنهــا علــى صلــة مباشــرة بالرقــي                                                                    ّ     الروحــي اإلنســاني وتحــرك القــوى المبدعــة فــي اإلنســان، وهــذا  الفني

ة، وال طريقــة اإلنســاني واألخالقــي، فالفــن وســيلة الرقــي األخالقــي وتنميــة روح المواطنــة، وتطويــر الشــعور بالمســؤولية اإلنســاني
                                                     ً         ً               ــن وضعــه المــزري إلــى النشــاط الفكــري الحــر.  ونبيــال  وجعلــه كريمــاإلنقــاذ اإلنســان  إال عبــر التربيــة الجماليــة، م

مملكــة  وليــس ســوى اإلبــداع الجمالــي المتجلــي فــي الفــن بقــادر علــى أن يؤســس فــي قلــب عالــم المنفعــة والعنــف والقســوة 
  ـال شــرط الحيــاة األخالقيــة الحــرة.المســرة، واللعــب والحريــة، فنشــر الجمـ

  اضع عنوانا جديدا للنص السابق.؟-١

  استنتج األفكار الرئيسية للنص.؟-٢

  ادافع عن االطروحة التي تقول (الفن وسيلة أخالقية لرقي االنسان)-٣

  اركب مقطعا فكريا بما ال يتجاوز ثالثة أسطر ابين من خالله أهمية الجمال في امتالك االنسان للعالم امتالكا فكريا -٤

  درجة): ١٠٠رابعا: اكتب في الموضوع التالي (

ن دراســتي لتصنيــف القيــم الجماليــة يرتبــط مفهــوم الجمــال بالعديــد مــن المفاهيــم األخالقيــة والمعرفيــة، أعالــج هــذا الموضــوع مــ
  عنــد اليافــي

  

  ----------انتهت األسئلة----------



 

 

  م٢٠٢٠امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام 

  خاص بالوحدة السابعةالفرع االدبي 

  والعلوم اإلنسانية: الفلسفة
  درجة:٨٠تالية: أوال: اجب عن األسئلة ال

  ورقة اجابتك:اختر الجواب الصحيح مما يأتي وانقله الى )١

  من أنواع الحدود بحسب الوجود:-

  التناقض -التضاد             د-الحد الكلي والحد الجزئي              جــ-حد عيني وحد مجرد           ب-أ

  تقسم القضايا في المنطق االرسطي تبعا لمبدأين: -

  المبدأ األول من حيث الكم والمبدأ الثاني من حيث الكيف-ب                 المبدأ األول: من حيث الكيف والمبدأ الثاني من حيث الكم -أ

  المبدأ الثاني يقسم الى: جزئية وسالبة  -المبدأ األول يقسم الى: كلية وموجبة                                        د-جـ

  ) بجانب الجملة المغلوطة:مغلوطةالجملة الصحيحة وكلمة () بجانب صحيحةانقل الجملتين االتيتين الى ورقة اجابتك واكتب كلمة() ٢

  عالم المقال هو صنف يضم كل شيء في سياق الحديث موضوع اهتمامنا-أ

 ANDاستخدم جورج بول الجمع بمعنى -ب

  اكتب معنى المصطلحين اآلتيين:)٣

  االستدالل المباشر  -االستغراق                ب -أ

  حيث يستقيم المعنى وانقلهما الى ورقة اجابتك:الجملتين االتيتين ب أكمل)٤

  ---------------------والفصل  ---------------نفرق بين ال تحدث مغالظة الفصل عندما -

  -------------------------أو  ----------------الواضع الحقيقي ل -----------------يعد -

  درجة): ١٢٠ثالثا: اجب عن األسئلة االتية (

  ؟أعلل اختفاء الحد األوسط من النتيجة في القياس-١

  ؟أفسر لماذا يجب أن يأتي الحد األوسط بنفس معنى المقدمتين-٢

  ؟أوضح لماذا يجب أال يستغرق حد في النتيجة ما لم يكن مستغرق في أحد المقدمات الوارد بها-٣

  ؟على األقل المقدمتين إحدىأبين لماذا يجب أن يستغرق الحد األوسط في -٤

  اوازن بين القضية الكلية الموجبة والقضية الكلية السالبة؟-٥

  للقضايا األربع االستغراقأصمم خريطة ذهنية أوضح فيها قواعد -٦

  درجة): ١٠٠رابعا: اقرأ النص االتي ثم اجب عن األسئلة الواردة (

منطقي في تفكيره أي انه قادر على الحكم على األشياء بالصواب والخطأ يقول محمد مهران (االنسان يختلف عن الكائنات األخرى في انه 
 وعلى التمييز بين الصدق والكذب وعلى استدالل النتائج من المقدمات التي تلزم عنها وعلى تقديم المبررات على اعتقاد من االعتقادات او

ذهنية التي ال نجد لها نظيرا عند غيره من الكائنات الحية وعلى ذلك نتيجة من النتائج واستخدامه الشعوري للغة او غير ذلك من العمليات ال
ات يمكننا ان نقول انه اذا كانت جميع الحيوانات (مفكرة) فاإلنسان وحده هو الذي يفكر (بطريقة منطقية)وان عقله يختلف عن (عقول) الحيوان

  األخرى في انه منطقي)

  ماالشكالية التي يطرحها النص؟-١

  اخر للنص  اضع عنوانا-٢

  ادافع عن االطروحة التي تقول (التفكير المنطقي واجهة إنسانية)-٣

  اركب مقطعا فكريا ابين فيه دور المنطق واهميته في تنظيم الفكر اإلنساني-٤

  درجة) ١٠٠رابعا: اكتب في الموضوع التالي (

  عن اهم القوانين التي ساهمت في ذلك.*ساهم اكتشاف قوانين الفكر بشكل كبير في التقدم العلمي الحديث. أقدم رؤيا 

  

  

  

  ---------انتهت األسئلة----------

ال



 

 

  م٢٠٢٠امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام 

  الفرع االدبي خاص بالوحدة الثامنة

  والعلوم اإلنسانية: الفلسفة
  درجة:٨٠تالية: أوال: اجب عن األسئلة ال

  ورقة اجابتك:اختر الجواب الصحيح مما يأتي وانقله الى )١

  بالترتيب:من أنواع االنتباه -

  االنتباه االرادي-٣االنتباه الالإرادي -٢االنتباه االنتقائي -١ -االنتباه االنتقائي              ب-٣ يلالإراداالنتباه -٢االنتباه االرادي -١ا -أ

  االنتباه االنتقائي      -٣االنتباه االرادي -٢االنتباه الالإرادي -١ -د     االنتباه الالإرادي        -٣االنتباه االرادي -٢االنتباه االنتقائي -١ -جــ

  بالترتيب:من قوانين االدراك -

  قانون الشكل واالرضية-٣قانون السياق -٢قانون االغالق  -١ -ب            قانون السياق-٣قانون االغالق -٢قانون الشكل واالرضية -١-أ

  قانون االغالق -٣قانون السياق -٢قانون الشكل واالرضية -١ -قانون الشكل واالرضية         د-٣قانون االغالق -٢قانون السياق -١ -جـ

  ) بجانب الجملة المغلوطة مغلوطةجانب الجملة الصحيحة وكلمة () بصحيحةانقل الجملتين االتيتين الى ورقة اجابتك وأكتب كلمة ( )٢

  الذكاء الميكانيكي وهو القدرة على معالجة المفاهيم وااللفاظ والرموز المجردة بكفاءة عالية -

  نظرية األهداف النظريات المفسرة للرضا عن الحياة هي من -

  احدد معنى المصطلحين اآلتيين:) ٣

  نظرية الرغبة -التفاؤل            ب-أ

  أكمل الجملتين االتيتين بحيث يستقيم المعنى وانقلهما الى ورقة اجابتك:) ٤

  ------------------٣ ----------------٢الجو االسري االجتماعي  -١من مصادر السعادة االجتماعية: -

  --------------------و--------------فرد هنا قادرا على وال-------------العامل الثالث: التقبل يرتبط هذا العامل ب-

  درجة): ١٢٠ثانيا: اجب عن األسئلة االتية (

  يعد نموذج العوامل الخمسة األكثر انتشارا في علم النفس المعاصر، أعلل ذلك؟ -١

  يوصف الفرد المتقبل لذاته بأنه إيجابي، أفسر ذلك؟ --٢

  أوضح ذلك؟ للذكاء ثالثة أنواع عند ثورندايك.-٣

  ؟اقارن بين العامل الخاص والعامل العامل للذكاء عند سبيرمان-٤

  تستغرق موضوعها؟أبين لماذا القضية الجزئية السالبة تستغرق محمولها وال -٥

  وانين االدراك؟فيها ق أجسدارسم خريطة ذهنية -٦

  درجة): ١٠٠ثالثا: اقرأ النص التالي وأجب عن األسئلة الواردة (

إننا نستمد مفهومنا عن الالشعور من نظرية الكبت ونعتبر المكبوت كنموذج لالشعور ونحن نرى مع ذلك أنه وجود نوعين من الالشعور 
                                                      ً والالشعور المكبوت الذي ال يستطيع بذاته أن يصبح شعوريا   ) يستطيع أن يصبح شعوريايكون كامنا ولكنه (الالشعور الذي 

اإلدراك   عن سبب إدراك  ةعمليووالتمييز بين الشعور والالشعور إنما هو في آخر األمر مسألة إدراك حسي إما أن يثبت وإما أن ينفي، 
بحت يعتمد على إدراك حسي ذي  وصفينما هو لفظ          ً                                                                 الشيء أو   الحسي نفسها ال تقول لنا شيئا عدم إدراكه. ولفظ شعوري من جهة أولى إ

مباشر ويقيني جدا فالفكرة التي تكون شعورية اآلن ال تظل  ، د                                                  ً               ً      ًطابع    وتبين الخبرة أن العنصر النفسي كالفكرة مثال   ال يكون شعوريا  دائما  
   اآلتية.شعورية في اللحظة 

  مااالشكالية التي يدور حولها النص؟-١

  عور في سلوكنا؟كيف يتحكم الالش-٢

  ما الذي يجمع بين الشعور والالشعور؟-٣

  قفي؟أن الالشعور يرشدنا لمعرفة أسباب اضطراباتنا النفسية؟ أبرر موهل اعتقد -٤

  درجة): ١٠٠رابعا: أكتب في الموضوع التالي (

  *أقدم رؤية أوضح فيها أهمية كل من التفاؤل واالمل في التفكير اإليجابي؟

  

  ---------انتهت األسئلة----------

ال



 

 

  م٢٠٢٠امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة دورة عام 

  التاسعةالفرع االدبي خاص بالوحدة 

  والعلوم اإلنسانية: الفلسفة
  درجة:٨٠تالية: أوال: اجب عن األسئلة ال

  ورقة اجابتك:اختر الجواب الصحيح مما يأتي وانقله الى )١

  تمع:وى تطوير المجمهام العمل التطوعي على مست أحد-

  المساعدة -المشاركة                د-قيم الشفافية                 جـــاحترام -ءلة                                 بالمسا-أ

  :خصائص الظاهرة االجتماعية من-

  الضبط االجتماعي -يم                  دالتنظ- جــ                    نجاز         اإل-ب        عناصرها مترابطة             -أ

  لوطةالمغ ) بجانب الجملةلوطةغمجانب الجملة الصحيحة وكلمة () بصحيحةرقة اجابتك ثم ضع كلمة (انقل الجملتين اآلتيتين الى و) ٢

  ال تدوم طويال  صداقة عرضية، هدفها نيل منفعة ما، تنقطع عند تحققها لذلكصداقة فضيلة -

  تماعي مساعدة الفرد على مواجهة المشكالت من اهداف اإلرشاد االج-

  عنى المصطلحين اآلتيين:احدد م) ٣

  الزمالة -االعالم          ب -أ

  ورقة اجابتك:نقلهما الى وا م المعنىستقيبحيث ي اآلتية الجمل أكمل) ٤

  ممكن  أداء أفضللتحقيق  ------------------شخصية الفرد في  --------------- تماعي الى انه:رشاد االجيشير مفهوم اإل-

  ؤسسة الم إمكانياتفي حدود  ---------------------ن ر ممكأفضل استقراقيق لتحاو  -------------------

  درجة): ١٢٠االتية ( األسئلةثانيا: اجب عن 

  أعلل ذلك؟ ف علماء االجتماع في تعريف الظاهرة االجتماعية.يختل-١

  ذلك؟ أفسرالرأي العام مرن -٢

  االندماج االجتماعي؟ أهمية أوضح-٣

  ارن بين الضبط الداخلي والضبط الخارجي؟اق-٤

  م رأيي؟؟ أقدةة السلبيعلى الظواهر االجتماعيهل يمكن القضاء -٥

  ؟ ادئ الفلسفة الشخصائيةفيها مبخريطة مفاهيمية تحدد ارسم -٦

  ة):درج ١٠٠:(الواردة األسئلةاقرا النص التالي ثم اجب عن  ثالثا:

رك يقول عادل العوا( "إن قيمة العمل هي قيمة اإلنسان العامل، األنسان المستقل إرادة، والمختار سلوكه اختيارا حرا، والمتطلع إلى أن يت
طابع أصالته فيما يعمل، وهو طابع فردي اجتماعي يتالقى ويتسق مع ما يسهم به اآلخرون في نطاق تضامن عضوي، وعدالة تكافل.... 

  إنساني وتعلون غرضه اإلنساني األخير توليد ما تضمر التقنية في أحشائها من وعد بتحقيق عالم إنساني أفضل فأفضل. "   عدالة تعايش

  انا جديدا للنص السابق؟عنواضع -١

  الرئيسة من النص؟ األفكاراستنتج -٢

  ضروري لوجودنا)االخر ادافع عن االطروحة التي تقول (ان وجود -٣

  من تقدم؟أركب مقطعا فكريا بما ال يتجاوز ثالثة أسطر أبين من خالله أثر القيمة االجتماعية فيما نسعى إليه  -٤

  درجة): ١٠٠كتب في الموضوع التالي: (رابعا: ا

  حياة وأبعاده؟فيها طبيعة الرضا عن ال أوضحأقد م رؤية 

  

  ----------- األسئلةانتهت -----------

  م ٢٠٢٠-٢٠١٩لعام الدراسي للصف الثالث الثانوي االدبي لذج الخاصة بمادة الفلسفة تم بعونه تعالى انهاء النما

  ج قد افادتكم ان تكون هذه النماذجو من هللا ار

  نسونا من صالح دعائكم ال ت

  طالب: احمد قدورة ال

ال


