
    وزارة التربیة والتعلیم 
  مكتب مستشار المواد الفلسفیة

  
        نموذج ورقة امتحانیھ في مادة مبادئ الفلسفة والمنطق والتفكیر العلمي

  للصف األول الثانوي                                
  

  
   أجب عن األتي-:السؤال األول 

   
  ٠حدد المقصود بعلم المنطق   - أ 
  وضح بمثال ٠ائص التفكیر العلمي یعد التعمیم أحد خص  -ب 

  
   فقط  مما یلي مع التعلیل ثالث عبارات حدد الصواب والخطأ في - :السؤال الثاني

                     ٠العدالة عند أفالطون  نسبیة متغیرة  - أ 
                       ٠یكشف التفكیر الناقد عن أفكار جدیدة  -ب 
  ٠ منطقیعتبر المنطق الرمزي أحدث تطور لعلم ال  - ج 
  ٠عدم استخدام اللغة بدقة یؤدي إلي خطأ التفكیر  -د 

 
   أجب عن ثالثة فقط مما یلي- :لسؤال الثالثا

     ٠اذكر خطوات التفكیر العلمي  - أ 
 ٠فرق بین مفھومي االحتمال والصدفة   -ب 
 اشرح٠ تعد العولمة االقتصادیة أحد مظاھر العولمة   - ج 
 البین بمث٠تسھم الفلسفة في نھضة وارتقاء المجتمعات   -د 

  
  
  

  انتھي
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     وزارة التربیة والتعلیم      
  مكتب مستشار المواد الفلسفیة

  
        نموذج ورقة امتحانیھ في مادة مبادئ الفلسفة والمنطق والتفكیر العلمي

  للصف األول الثانوي                             
  

   أجب عن األتي-:السؤال األول      
  
  

  ٠حدد المقصود بالتفكیر   - أ 
 اشرح ٠یسعى األسلوب الفلسفي إلي معرفة العلل البعیدة للظاھرة    -ب 

 بمثال 
 

 
   فقط  مما یلي مع التعلیل ثالث عبارات حدد الصواب والخطأ في - :ل الثانيالسؤا 

  
                                  ٠الدافعیة أحد السمات الممیزة للمبدع  - أ 
   یعتمد التعمیم في التفكیر العلمي علي فرضین  -ب 
                                       ٠تنمي الفلسفة وعي اإلنسان وفھمھ لذاتھ وعالمھ    - ج 
    ٠العدالة في الفكر المصري القدیم تعني مصلحة األقوى  -د 

  
   أجب عن ثالثة فقط مما یلي- :لسؤال الثالث ا

  
  ٠ قانون الھویة عرف   - أ 
  ٠  اذكر صفات الباحث العلمي  -ب 
 بین ذلك٠ أكثر مجاالت العولمة اكتماال ھيالعولمة االقتصادیة   - ج 
  دلل بمثال٠كیر االستخدام الخاطئ للغة یؤدي إلي خطأ التف  -د 

  
  
  

  انتھي
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  والمنطق والتفكیر العلمي الفلسفة  مبادئنموذج إجابة مادة
  للصف األول الثانوي

   : إجابة السؤال األول
  
ھو العلم الذي یبحث عن المب ادئ العام ة الت ي تحك م        "  المقصود بعلم المنطق   - أ   

  " التفكیر اإلنساني السلیم بصرف النظر عن موضوع ھذا التفكیر 
ھو العلم الذي یضع القواعد العامة للتفكیر الصحیح أیًا كان مجال ھذا " أو 

                                                   "                                                              التفكیر
احدة ،  التفكیر العلمي ال یقتصر علي تفسیر حالة جزئیة و- :معني التعمیم -ب

وإنما ینتھي إلي أحكام ونتائج لھا صفة التعمیم ، أي یفسر جمیع الحاالت 
الحدید یتمدد " والجزئیات الممثلة التي لم تقع تحت الحصر في التجربة مثال 

فھذا المثال یوضح تعمیم الحكم علي جمیع جزئیات الحدید الموجودة "بالحرارة 
                                                                                                                                                            ٠علي سطح األرض

---- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   -  :إجابة السؤال الثاني

 )العبارة خطأ ( ٠سبیة متغیرةالعدالة عند أفالطون  ن  - أ
ألن  العدال   ة ف   ي رأي أفالط   ون ثابت   ة وخال   دة وأس   اس قی   ام الحی    اة        -التعلی   ل -  

االجتماعیة للفرد والمجتمع ، فھي فضیلة فردیة واجتماعیة معًا وتعني إعطاء الفرد 
 وللف رد عل ي الدول ة أن تح افظ ل ھ عل ي طبقت ھ ، وعل ي الف رد أن             ٠مالھ وأن یقوم بما علیھ      

  یتقن أداء وظیفتھ
   

                                                                                                   )       ارة خطأ العب( ٠یكشف التفكیر الناقد عن أفكار جدیدة -ب
  ألن التفكیر الناقد یعني قبول أو رفض فكرة معینة بعد ردھا إلي مصادرھا-تعلیل ال

وتحلیلھا إلي عناصرھا ، والكشف عن مدي دقتھا وشمولھا ، والتمییز بین ما 
تنطوي علیة من حقائق وأراء شخصیة ، والتأكد من مدي اتساقھا وعدم تناقضھا ، 

                                                                                             وإقامة الدلیل علیھا  
                                                                                  
                                                                                                ٠)العبارة صواب  ( یعتبر المنطق الرمزي أحدث تطور لعلم المنطق -ج
تبدل اللغة بما تحملھ من معان متعددة برموز كتلك التي تستخدم في  ألنھ یس-التعلیل-

الحساب والجبر مثل س، ص والعالقات المنطقیة مثل یساوي ، أكبر من ، أصغر من ، 
                                  ٠مما یكسب التعبیر عن األفكار مزیدا من الدقة واإلیجاز

  
  )العبارة صواب (  ٠ خطأ التفكیرعدم استخدام اللغة بدقة یؤدي إلي - د
ووج ود  " الغ ول  "  الن اللغة قد تتضمن ألفاظًا لیس لھا م دلول مث ل لف ظ     -التعلیل  -

الج بن ال ذي یؤك ل ، والج بن بمعن  ي     " ج بن  " ألفاظ ًا لھ ا أكث ر م ن معن ي مث ل لف ظ        
الخوف الشدید ، كما أن ھناك أشیاء أو مدلوالت یعبر عنھا بأكثر من لف ظ مث ل لف ظ           

  ٠بمعني لیث ، غضنفر ، وكلھا تعبر عن مدلول واحد  " أسد"
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  إجابة السؤال الثالث   
       - :خطوات التفكیر العلمي   - أ

  ٠المالحظة المنظمة للظواھر وتحدید المشكالت  .١
  ٠جمع المعلومات وتحلیلھا  .٢
 ٠فرض الفروض  ووضع البدائل  .٣
 ٠ول واختیار أفضلھا مقارنة الحل .٤
 ٠االستنباط العقلي  .٥
 ٠وضع الخطة  .٦
   ٠التعمیم  .٧
  
من المحتمل أن تمطر "  كلمة شائعة في حیاتنا الیومیة ، مثل أن أقول  االحتمال-ب

  ٠" وسط متغیر بین الیقین واالستحالة " فاالحتمال " السماء الیوم 
، فحدوثھ وعدم حدوثھ كلمة تشیر إلي أن شیئًا یحدث دون توقع حدوثھ " الصدفة -

  "رب صدفة خیر من ألف میعاد " محتمالن وھو ما نعبر عنھ 
  
 وتشیر إلي أن ٠ ھي أكثر مجاالت العولمة اكتماال العولمة االقتصادیة   - ج

 وأن العالم قد ٠اقتصادیات العالم الیوم أصبح أكثر تقاربًا وتداخال من أي وقت آخر 
ل والسلع والخدمات التي أخذت تتدفق عبر بلغ مرحلة االنتقال الحر لرأس الما

الشركات الدولیة الكبرى ، وبأقل قدر من التدخل من قبل الدول التي فقدت السیطرة 
       ٠ علي اتجاھات األوراق المالیة والتجاریة العالمیة 

  
  تسھم الفلسفة في نھضة وارتقاء المجتمعات  -د 

األمة بمقدار شیوع التفلسف إذ بغیر الفلسفة ال تكون حضارة وتقاس حضارة 
  ٠الصحیح بھا 

  -:ومن أمثلة الفالسفة اللذین ساھموا في نھضة مجتمعاتھم ما یلي 
  ٠سقراط الذي تصدي لفساد السفسطائیین  - ١
ابن رشد الذي شارك في نقل أراء وأفكار فالسفة الیونان خاصة أرسطو إلي  - ٢

 ٠الفكر األوروبي في الغرب 
 استطاع أن یؤثر بكتاباتھ في مناھضة التجارب  الذينجلیزيرسل الفیلسوف اال - ٣

علي الطالب أن یعرض ألي مثال ( ٠الذریة ، ودعوة الشعوب إلي االستقالل 
  ٠) مما سبق 
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  والمنطق والتفكیر العلمي الفلسفة  مبادئنموذج إجابة مادة
  للصف األول الثانوي

  
   -:إجابة السؤال األول 

مجموعة العملیات العقلیة الراقیة التي یقوم بھا اإلنسان مستھدفًا  " یقصد بالتفكیر  - أ
 "اة بوجھ عامحل مشكلة أو تفسیر موقف غامض ، أو مواجھة ظروف الحی

    
 ٠ وھي علل عقلیة مجردة یسعي الفیلسوف إلي معرفة العلل البعیدة للظاھرة  - ب

فالفیلسوف ال یقف عند معرفة العلل المباشرة للظواھر كما فعل نیوتن بالنسبة لسقوط 
تفاحة من فوق شجرتھا علي األرض ولكنھ یسعي لمعرفة ما ھو أبعد لوجود جاذبیة في 

 مجردة یصل إلیھا بمنھجھ العقلي التأملي التحلیلي النقدي األرض وھي علل عقلیة
                                                                       ٠؟ ومن ھنا كان السؤال لماذا تحدث الظاھرة

                                                                                                      
-- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---  

  
   فقط  مما یلي معثالث عبارات حدد الصواب والخطأ في - : إجابة السؤال الثاني

  
                            )العبارة صواب ( لمبدع الممیزة لسماتالالدافعیة أحد  -أ

 في المیل إلي األشیاء المركبة والمعقدة وقبول التحدیات والمثابرة  تتمثل  الدافعیة ألن-:علیل الت
                                               ٠ وتلك من السمات التي یجب أن یتحلي بھا المبدعالعقلیة عند معالجة المشاكل

                                                                                                  
                                                                                                       )العبارة صواب (  فرضین  في التفكیر العلمي عليلتعمیم یقوم ا-ب

 تماثل الجزئیات وتشابھ ظ روف  -:في التفكیر العلمي علي فرضین ھما    یقوم التعمیم    -:التعلیل  
ف  التعمیم یك  ون ص  ادقًا لجمی  ع الجزئی  ات ف  ي ص  فاتھا وخصائ  صھا وت  شابھ      .٠التجری  ب علیھ  ا  
 مثال اختالف درجة غلیان الماء باختالف الضغط الجوي أي تبع ًا لالنخف اض    ٠ظروف التجریب   

یغل ي الم اء ف ي درج ة     " النح و الت الي    عل ي  إل ي التعم یم   ذلك أو االرتفاع عن سطح البحر ، أدي      
   ٠" مائة في مستوي سطح البحر 

   
                                                                                                       )العبارة صواب (  ٠تنمي الفلسفة وعي اإلنسان وفھمھ لذاتھ وعالمھ -  ج
ألن وجود اإلنسان في ھذا العالم یفرض علیھ البحث في ھذا الوجود الذي یحیط بھ        -:التعلیل     

م ھذا بغیر فلسفة  وال یت٠ وأن یضع غایتھ من حیاتھ ، وأن یفھم نفسھ ، وأن یحدد منھ مكانھ ،      
                          ، تساعده علي مواجھة مشكالت الحیاة اإلنسانیة

                                                                                                   
   )العبارة خطأ( ٠العدالة في الفكر المصري القدیم تعني مصلحة األقوى  -د

اإلنسانیة الیومیة ،  العدالة في الفكر المصري القدیم تعني المساواة في المعامالت -:التعلیل 
وأمام القانون ، وفي اآلخرة وكانت تعني أیضًا الحكم العادل والسیاسات الحكومة العادلة ، أي 

                                                                      ٠إقامة العدل بین جمیع المواطنین
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   -:إجابة السؤال الثالث 
  
 ھو نفسھ الشیئ" فكر األرسطیة وینص علي أن ن الو أحد قوانی ھقانون الھویة - أ

    ٠ أبسط األحكام وھو یعبر عن" 
" ١+٣ھي ١+٣" و" المرأة ھي المرأة " و " اإلنسان ھو اإلنسان  " –مثال 

  أھو أ"ویرمز لھ بالرمز 
                                        صفات الباحث العلمي -ب
  ٠ الرؤیة النقدیة -١ 

  ٠الحیاد - ٢
  ٠ النزاھة - ٣
  ٠ الوعي بنتائج العلم األخالقیة واالجتماعیة - ٤
  ٠ أن یكون مثقفًا - ٥
  ٠ الشجاعة الخلقیة- ٦
  
تشیر إلي أن  حیث ٠ أكثر مجاالت العولمة اكتماال  ھيالعولمة االقتصادیة   -ج 

العالم قد  وأن ٠اقتصادیات العالم الیوم أصبح أكثر تقاربًا وتداخال من أي وقت آخر 
بلغ مرحلة االنتقال الحر لرأس المال والسلع والخدمات التي أخذت تتدفق عبر 

الشركات الدولیة الكبرى ، وبأقل قدر من التدخل من قبل الدول التي فقدت السیطرة 
  ٠ علي اتجاھات األوراق المالیة والتجاریة العالمیة 

  
اللغة قد تتضمن ألفاظًا لیس لھا ف  االستخدام الخاطئ للغة یؤدي إلي خطأ التفكیر -د

الجبن الذي یؤكل ، " جبن " وألفاظًا لھا أكثر من معني مثل لفظ "  الغول " مدلول مثل لفظ 
والجبن بمعني الخوف الشدید ، كما أن ھناك أشیاء أو مدلوالت یعبر عنھا بأكثر من لفظ مثل 

                                            ٠بمعني لیث ، غضنفر ، وكلھا تعبر عن مدلول واحد " أسد"لفظ 
----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
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