
  

  وزارة التربیة والتعلیم    
  مكتب مستشار المواد الفلسفیة

  
  نموذج ورقة امتحانیھ لمادة الفلسفة والمنطق

  ثانویة العامة بمرحلتیھالل
  الفلسفة-:أوال

  
  )إجباري( أجب عن اآلتي-:السؤال األول

  . بین  إسھامات ابن رشد في التوفیق بین كل من الفلسفة والدین   -أ 
  وضح بمثال. الفلسفة علم المبادئ األولي لكل ظواھر الوجود   -ب 
 اشرح" . سارتر " الحریة و المسئولیة متالزمان عند    -ج 
   ؟ و لماذا ؟ ھل تؤید. نابعا من إلزام داخلي  "شافتسبري" عند السلوك األخالقي  -د 

  
  -: یلي مع التعلیل ثالث عبارات فقط مماي فوالخطأحدد الصواب  -:السؤال الثاني

  .شك الغزالي في الحیاة الشعوریة    -أ 
  ٠یھتم مبحث المعرفة بدراسة المثل العلیا   -ب 
  .یةبطریقھ آل"  ھیوم"تصدر األفعال اإلنسانیة في رأي   -ج 
  .الفضائل األخالقیة عند االجتماعیین الوضعیین فطریة   -د 

  
  :ثالثة فقط مما یليأجب عن -:السؤال الثالث

  .حدد المقصود باإللزام الخلقي   -أ 
 وضح. یتفق كل من الشك والیقین في خصائص مشتركة   -ب 
   ناقش٠إلنسان عند محمد عبده محدودهحـــــــــریة ا  -ج 
  ھل تتفق معھ ؟ ولماذا؟٠نسان في رأي  الجھمیة بال حریة اإل  -د 
  
  

  نتھيا
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   المنطق:ثانيا
  

  )إجباري(   أجب عن األتي:السؤال األول  
    ٠االستقراء بحدد المقصود    -أ 
 . بین أھمیة القضیة التحلیلیة   -ب 
  ٠حلل العالقة بين كل من المفهوم والماصدق  -ج 

 هات قضية غير مستغرقة الموضوع والمحمول، وعلي فرض صدقها  -د 

 .ا القضايا التي تقابلها بالتداخل  والدخول تحت التضاد مع التعليل  م       

  
   -: مع التعليل  فقط مما يليعبارات ثالث الصواب أو الخطأ  فيحدد : السؤال الثاني    
  .  يقينية الصدق قوانين العلم  -أ 

 .صحة المقدمات رتبط صحة النظريات الرياضية بت  -ب 

  ٠ یرتفعان معا ال یجتمعان معا و ال الحدین المتضادین -   جـ 
  ٠إلي تكامل المعرفة العلمية أدي  االستقراء واالستنباط تكامل - د

  

  ثالثة فقط مما يلي أجب عن : السؤال الثالث
  ٠اذكر أهمية دراسة علم المنطق-١

  . بمثال بين كل المعرفات والالمعرفاتميز-٢

  . التقليدي المالحظة العلمية  في المنهج االستقرائيوضح شروط  -٣

 مـع  في قياس صحيح من الشكل األول     مقدمة صغري   ) الزهور بنفسج كل  ( اجعل القضية   -٤
  ٠ بيان أسباب صحته
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   إجابة الفلسفة-:أوال
  -:إجابة السؤال األول

من أشھر المدافعین عن الفلسفة ف ي ت اریخ اإلس الم وتمث ل ذل ك ف ي التوفی ق ب ین         " ابن رشد  " كان   -أ
" فل سفة  فصل المقال فیما بین الحكمة  أي ال" الفلسفة والدین، فألف كتابا مشھورًا في ھذا الشأن ھو      

وكانت خالصة رأیھ تتمثل في أن ھدف كل م ن الفل سفة وال دین    " من االتصال" أي الدین " والشریعة  
ھ و الوص ول إل  ي الحقیق ة، كم ا أن ال  دین اإلس المي ح ث الم  سلمین عل ي التفكی ر، وتعق  ل أم ور الحی  اة          

    قلذلك ال تعارض بینھما علي اإلطال. وھو نفسھ ما تسعي إلیھ الفلسفة . والوجود
 الفلسفة علم المبادئ األولي لكل ظواھر الوجود، ألن الطبیعة العقلیة للفیلسوف تجعلھ ال یقنع بقبول -ب

المبادئ القریبة والعلل المباشرة في تفسیر مختلف ظواھر الوجود، إذ أن المب ادئ القریب ة وتل ك العل ل          
وھي كلھا مستبعده عن الفیلسوف المباشرة مادیة تحتاج في دراستھا إلي الحواس والمنھج التجریبي، 

الذي یستخدم التأم ل العقل ي م ستھدفًا إدراك المب ادئ األول ي والعل ل البعی دة الت ي ھ ي بطبیعتھ ا عقلی ة              
وإذا استطاع الفیلسوف إدراك تلك المبادئ األولي للوجود أمكنھ أن یفسر كافة الحقائق الجزئیة . مجردة

ومث  ال ذل ك ال یكتف  ي الفیل  سوف بتف  سیر  .  الحقیقی ة البعی  دة المادی ة بردھ  ا إل  ي أص ولھا األول  ي وعللھ  ا  
لكن ھ یح اول تف سیرھا والوص ول إل ي العل ل       )العل ل القریب ة     ( سقوط التفاح ة لوج ود الجاذبی ة األرض یة          

   ٠البعیدة وربطھا بالظواھر المتشابھة
     
 ونتیج ة ض روریة   حیث یري سارتر أن اإلنسان ح ر   " سارتر  " الحریة و المسئولیة متالزمان عند       -ج

لھذه الحریة أن یكون اإلنسان مسئول ع ن أفعال ھ و یتحم ل نتائجھ ا ، فطالم ا أن اإلن سان ح ر فالب د أن               

یتحم  ل م  سئولیة تل  ك الحری  ة ، ألن  ھ ب  دون تحم  ل تل  ك الم  سئولیة س  یتظھر الفوض  ى و ال  دمار ال  شامل    

ن الحری  ة الكامل  ة ت  ستتبع للمجتم ع ، فب  ذلك ی  صبح ك  ل ف  رد وص  یا عل  ي نف سھ م  سئوال ع  ن أفعال  ھ ، ال   

     . لذلك ھما متالزمان عند سارتر . المسئولیة الكاملة 

  :، فتكون إجابتھ في ضوء مایلي " شافتسبري"إذا أجاب الطالب باالتفاق مع -د

 نعم اتفق معھ في انھ جعل السلوك األخالق ي م ستقال بذات ھ ونابع ا م ن إل زام داخل ي ف ي اإلن سان ألن ھ              -

 إلي الجسم أو ظروف المجتمع ، الن األخالق اإلنسانیة اعل ي وارق ي م ن ذل ك ،فھن اك      رفض رد اإللزام 

 فطری ة عام ة   –حاسة خلقیة كامنة داخل اإلنسان و تجعلھ یمیز بین الخیر و الشر ألنھا معنویة باطنی ة     

  .     تحمل جزاءھا في باطنھا – مستقلة بذاتھا – تلقائیة في تمییز الخیر –یمكن تنمیتھا –

  .إذا أجاب الطالب بأي رأي أخر فعلیھ ذكر أدلة فلسفیة مقبولة  -

 إن رفض االستثناءات من القواعد الخلقیة یعني أن الظروف البد أن تأتي دائمًا مواتیھ لمبادئ العقل -٣
لكن في بعض األحایین تكون الظروف علي عكس ذلك وتحتاج إلي استثناء ویكون ھذا االستثناء أیضًا        

  .ل الخلقي من صمیم الفع
دون . ألنھ جعل اإللزام الخلقي یصدر م ن العق ل وح ده   .. األخالقیة  " كانط" ھاجم رجال الدین فلسفة    -٤

نظر ألوامر الدین ودون خوف من عقاب اهللا ھذا یعني االكتفاء بالعقل واالستغناء عن الدین الذي أنزلھ 
  )مقبولةر رأیھ الخاص في المذھب مبررا بأدلة منطقیة  یمكن للطلب ذك( .اهللا تعالي لتنظیم حیاة الناس وأخالقیاتھم 
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  -:إجابة السؤال الثاني                            

  
   )العبارة صواب ( شك الغزالي في الحیاة الشعوریة    -أ

 شك الغزالي في الحیاة الشعوریة فقال م ن ی دري أن حیاتن ا كلھ ا ق د تك ون مج رد وھ م             -:التعلیل
نحلم كثیرًا ونعتقد أثناء الحلم أن ما نراه ھو حقیقة واقعیة، ث م ن ستیقظ ونعل م أن م ا           وخیال؟ إننا   

عشناه في المنام كان وھمًا، لذلك افترض الغزالي أن حیاتنا قد تكون حلمًا طویال لم ن ستیقظ من ھ          
  .حتى اآلن لنعرف حقیقة األمور 

  
  )رة خطأالعبا  ( ٠  یھتم مبحث المعرفة بدراسة المثل العلیا–   ب

  .التعلیل ألن مبحث المعرفة  یھتم  بدراسة مدي إمكانیة معرفة الوجود ووسائل إدراكھ 
وھل یمكن أن تكون المعرفة كاملة شاملة كل .و دراسة المعرفة اإلنسانیة عامة من حیث طبیعتھا 

ن حقائق الوجود  أم مقصورة علي ما یظھر لنا فقط ؟ھل یمكن التوصل إلي حقائق یقینیة أم أ
معارفنا قابلة للشك ؟روسائل المعرفة والموازنة بین العقل و الحواس و الحدس لمعرفة أیھما 

  ٠أكثر دقة
  
  )العبارة  صواب (  تصدر األفعال اإلنسانیة في رأي ھیوم بطریقة آلیة  -ج

نما  ألن ھیوم یري أن األفعال اإلنسانیة آلیة وال تحدث نتیجة وجود إرادة حرة تختار، وإ -:التعلیل
ھي تخضع لظروف الج سم واإلدراك والع الم الخ ارجي، فھ و ی ري أن األفع ال العقلی ة اإلرادی ة ال              
یمكنھا أن تكون محركا لألعضاء المادیة في الج سم، وإنم ا ھ ي الت ي تك ون نتاج ًا لن شاط الج سم               

لي والحواس، وبالتالي فالحریة عند ھیوم مزعومة للفعل اإلرادي وھي في حقیقتھا عمل طبیعي آ
تحكمھ أحداث محسوسة تتمثل في عالقة ضروریة قائمة بین البواعث من جھة واألفعال من جھة 
أخري، وأن معرفة ھذه البواعث تمكننا من التنبؤ بشكل األفع ال وال تحكم فیھ ا، وم ن ث م ال توج د              

ك إرادة حره، وإنما توجد عالقات ضروریة بین البواعث واألفعال تؤدي إلي نتائج حتمیة في سلو
  .اإلنسان 

  
  ) العبارة خطأ (  الفضائل األخالقیة عند  االجتماعیین الوضعیین فطریة  -د

 ألن القیم األساسیة والفضائل األخالقیة لیست فطریة عند الفرد وال تنشأ في حیاتھ من         -:التعلیل
ف راغ، وإنم  ا ھ  ي ثم  ار تظھ  ر نتیج  ة ظ  روف معین  ھ ف  ي المجتم  ع ال  ذي ین  شأ فی  ھ الف  رد بمختل  ف   

شكالھ، ویترتب علي ذلك أن القیم األخالقیة في مفھومھا الوضعي لھا ال تكون مطلقة، وإنما ھي أ
نسبیة تختلف من مجتمع إلي آخر حسب اختالف ظروف ھ ذه المجتمع ات، فالف ضیلة ف ي مجتم ع         
ما قد تكون رذیلة ف ي مجتم ع آخ ر وال سلوك الخی ر ھن ا ق د یك ون س لوكًا ش ریرًا ھن اك، وفق ًا لم ا                

  .    كل مجتمع حسب ظروفھ الخاصة یحدده
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:إجابة السؤال الثالث

  
یدور اإللزام الخلقي حول ما ینبغي وما یجب في السلوك األخالقي فالفرد الذي یمتنع عن الكذب          -

متن اع ع ن ھ ذا    أو خیانة األمانة حین ن سألھ ع ن ال سبب یجی ب بأن ھ أح س ب دافع یوج ب علی ھ اال            
السلوك، وأن ھناك سلوكًا آخر أخالقیًا ینبغي علیھ إتباع ھ ذل ك ھ و اإلل زام الخلق ي وال ذي ی رجح               
إلي نواھي الدین أو عقوبات القانون التي یحددھا المجتمع، أو غیرھا من مصادر أخ ري لإلل زام            

  .الخلقي
  
  :  الخصائص المشتركة بین كل من الشك والیقین-ب

  الیقین  الشك
 الشك تعبیر عن الحریة الذاتیة للف رد        -١

فاإلنسان الشاك یرفض االنحیاز إلي أح د   
النقی   ضین ومادام   ت لدی   ھ الق   درة عل   ي  
االختی  ار لكن  ھ رف  ض كلیھم  ا فھ  ذا یعن  ي   

  . أنھ یمارس نوعًا من الحریة الذاتیة
 الشك لیس جھال فالشك موقف ًا عقل ي       -٢

واع واتج  اه فل  سفي یتخ  ذه ص  احبھ بع  د    
 وت دبیر طوی ل وبالت الي ف إن      تفكیر عمیق 

ال   شاك ال یق   ف ص   امتًا وإنم   ا علی   ھ أن    
ین اقش ك  ل اآلراء ویفن  دھا ث  م ینتق  ل إل  ي  

  .  نقیضھا ویفندھا أیضا

 الیق    ین ھ    و الق    درة عل    ي االختی    ار  -١
. وعل    ي إثب    ات ص    حة أح    د النقی    ضین  

واالنحی   از ل   ھ دون اآلخ   ر لك   ن باألدل   ة    
المدعم     ة لھ     ذا االنحی     از، وبمختل     ف    

 الممكن       ة، أي أن الموق       ف الب       راھین
  .الیقیني یتسم بالحریة في االختیار

 انحی  از واض  ح وص  ریح ألح  د  ن الیق  ی-٢
مواقف أو أطراف المشكلة وترجیح ذل ك       
باالدل  ھ الكافی  ة المؤك  دة لموقف  ھ وب  ذلك     
یك  ون ھ  ذا الموق  ف الیقین  ي ل  یس مج  رد   

  . موافقة عمیاء 
  

تناھیة وذلك  بشھادة العقل ألن ھناك قوي حریة اإلنسان محدودة و م یري محمد عبده أن -جـ
        د م           ن حریتن           ا ف           ي كثی           ر م           ن األحی           ان                                                                                                                                                        

 أم ا األن سان الح دود فحریت ھ مح دودة      حریة یتحقق في ال ذات اإللھی ة فق ط        ، فالالتناھي في ال   
  ٠) كان مخلفا لذلك علي أن یكون مبررا بأدلة منطقیة كافیةإذا رأیھ الب أن یعرض یسمح للط(   .مثلة

  
  -: إذا اتفق الطالب مع رأي الجھمیة تكون إجابتھ كالتالي-د
 والت ي تؤك د جبری ة اإلن سان ونف ي ك ل ق درة عل ي          أراء الجھمی ة تج اه م شكلة الحری ة    أتفق مع  -

االختیار وس لب أي إرادة ح رة، فاإلن سان ال یق در عل ي ش ئ وال یوص ف باالس تطاعة، وإنم ا ھ و               
مجبور في أفعالھ ال قدره لھ وال إرادة وال اختیار إنما یخلق اهللا األفعال فیھ حسبما یخلق في سائر 

بأنھ قادر وموجود وفاعل وخالق ومحیي وممیت، ألن وأن اهللا وحده ھو الذي یوصف . الجمادات
كم  ا أن الث  واب . وأن  ھ ال فع  ل وال عم  ل ألح  د غی  ر اهللا تع  الي  . ھ  ذه األوص  اف مخت  صة ب  ھ وح  ده  

والعقاب جبر مثل األفعال الجبریة تمامًا، وأن التكلیف جبر واإلیمان والكف ر جب ر ك ذلك وك ل ش ئ         
  .في الوجود مقدر أزًال 

  ٠عھم علیة أن یبرر رأیھ بأدلة منطقیة مقبولة أما إذا اختلف م-
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   المنطق- :إجابة

  إجابة السؤال األول 
 العملية العقلية التي ينتقل فيها العالم من بحث حاالت جزئية بحثاً تجريبياً :االستقراء هو ) أ (

      ٠ق على هذه الحاالت والحاالت المماثلة لها إلى حكم عام ينطب
  : التحلیلیة القضیة أهمية -ب

 رغم أن القضیة التحلیلیة ال تضیف جدیدا من الواقع فإن ذلك لم یقلل من شأنھا فھي تساعد علي 
إیضاح مفھوم الموضوع ب التركیز عل ي أح د عناص ره كم ا أنھ ا وح دة العل م الریاض ي علم ا ب أن                     

ض یة م ع أھمیتھ ا تع د ق ضایا تحلیلی ة إل ي جان ب أن التعری ف الج امع الم انع ق ضیة                 القضایا الریا 
  .      تحلیلیة 

 إذا زاد مفھوم اللفظ قلت ماصدقاتھ ف إذا قلن ا   -: العالقة بین كل من المفھوم والماصدق ھي    -   جـ
ان ، ما ص دقات ھ ذا اللف ظ جمی ع أف راد اإلن س      )  عاقل - متحرك - حساس –  كائن    :(مفھوم إنسان   

فإن م ا ص دقاتھ اللف ظ تق ل؛ ألنھ ا ستقت صر عل ي أف راد اإلن سان          ) یسكن إفریقیا(فإذا أضفنا صفة  
 كما أننا إذا حذفنا صفة عاقل من ھذا المفھوم ، فإن اللفظ حینئ ذ ی صدق       ٠الذین یسكنون إفریقیا    

 من لمحذوفةاولكن الصفة المضافة أو ٠علي جمیع أفراد الحیوان ، وبالتالي یزید عدد ما صدقاتھ
یج  ب أن تك  ون ص  فة م  ؤثرة ف  ي ع  دد الماص  دقات ولی  ست ص  فة ش  ائعة ب  ین جمی  ع م  ا    المفھ  وم 

  ٠صدقات اللفظ
  )م٠ج() بعض الشباب ریاضیون ( القضیة غیر مستغرقة الموضوع والمحمول ھي-د

    مجهولة                                      
  ك م               الشباب رياضيونكل                        

                   صادقة                                                 

      مجهولة                     م  .ج الشباب رياضيون  بعض                  

                                                 رياضيونليسوا  الشبابس بعض.ج)                               مطلوبالقضية ال                   (  

  وحكمها مجهولة    كل الشباب رياضيون)م.ك(القضية المتقابلة معها بالتداخل هي  •

الن حكم التقابل بالتداخل إذا صدقت الكلية صدقت بالضرورة الجزئية المتداخلة معها       : التعليل  
  .لية مجهولة وليس العكس فإذا صدقت الجزئية كانت الك

   بعض الشباب ليسوا رياضيون) س.ج(القضية المتقابلة معها بالدخول تحت التضاد هي •

 معاً وقد يـصدقان أي إذا كـذبت         نال يكذبا : الن حكم التقابل بالدخول تحت التضاد       : التعليل  
  .احدهما فاألخرى تكون صادقة وإذا صدقت احدهما فاألخرى تكون مجهولة الحكم 
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  -: الثاني إجابة السؤال
  ) العبارة خطأ.(قوانين العلم يقينية الصدق   -أ 

الن الوصول إلى اليقين في العلوم الطبيعية ضرباً من المحال أن تتحقق فيهـا ألننـا             / التعليل
نخبر بأشياء جديدة عن الواقع في حدود ما استطعنا أن نعرف عنـه فربمـا نكتـشف فـي                   

لتي توصلنا غليها لذلك فقوانين العلـم احتماليـة   المستقبل أموراً جديدة تجعلنا نغير أحكامنا ا      
 .ترجيحية وليست يقينية

 
  )العبارة صواب( ترتبط صحة النظريات الرياضية بصحة المقدمات -ب 

 أن المقدمات صحيحة فالبد من التسليم بصحة النتائج الالزمة عنها إذا  افترضنا الن  :  التعليل
 ت المقدماالتسليم بصحةن صحيحة على فرض صحة لزوماً منطقياً ، فالنظريات الرياضية تكو  

دون اللجـوء إلـى      ألن البرهان علي صحة أية نظرية قائم علي المقدمات التي بدأنا بها              ،  
  .فرض أية فروض أخرى غير تلك المقدمات 

  
  )العبارة خطأ(.  معالحدین المتضادین ال یجتمعان معا و ال یرتفعان ا-جـ

-األب یض ( ك ـ " اللفظ و ض ده أو عك سھ   " اد یكون بین لفظین مثبتین    ألن التقابل بالتض  : التعلیل  
أي أن الحدان المتضادان ال یصفان معا ش یئا بعین ھ ف ي وق ت واح د و م ن الجھ ة ذاتھ ا           ) األسود  

 ال یمكن أن یكون ابیض و اسود في وقت واح د و  ءيفالشلكن قد یخلو الشيء الواحد منھما معا     
 وم ن ث م ف إن الح دین المت ضادین ال      حم ر أخ ضر أو أ سود بل أ أو   بیضأال یكون   ألكن من الممكن    

    ٠یجتمعان معا وقد یرتفعان معًا
  

   ٠)العبارة صواب( د تكامل االستقراء واالستنباط  أدي إلي تكامل المعرفة العلمية
أن التكامل بين االستنباط واالستقراء يؤدي إلي تكامل المعرفة العلمية فالعلوم التـي يتعامـل      

ا اإلنسان ليست مجموعة علوم صورية فقط وال علوم واقع فقط ألن اإلنسان إنما يتعامل               معه
مع هذه العلوم جميعاً وال يمكن االكتفاء في ثقافته العلمية بأي مجموعة منها ، النهمـا معـاً          

  . يشكالن أساس المعرفة العلمية عند اإلنسان 
نهج االستنباطي هـو المـنهج الوحيـد        لذلك عاب العلماء المحدثون علي القدماء جعلهم الم       

وكان البد من وضع المنهج االستقرائي التجريبي  بجانبه وذلك ألن الطريقة . للمعرفة العلمية 
االستنباطية وحدها ال يمكن أن تقدم لنا التفسير الصحيح للعالم ومشكالته ، بل البـد مـن أن     

  .تتكامل بذلك معرفه اإلنسان العلمية ليتكامل المنهجان و. نستخدم بجانبه المنهج االستقرائي 
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  إجابة السؤال الثالث 
 :أهمية دراسة علم المنطق  - أ

 ٠يساعد الباحث علي فهم مبادئ وأسس االستدالل المنطقي ومناهجه -١

 ٠يساعد علي التمييز بين األدلة السليمة وغير السليمة والكافية وغير الكافية -٢

 ٠دعايات والشائعات يحرر الفرد من تأثير العاطفة واالستهواء وال -٣

  ٠يساعد علي تنمية االتجاه النقدي لدي دارسيه -٤

 ٠يعود اإلنسان علي اختيار ألفاظه بدقة  -٥

  ٠يسهم في تنمية الروح العلمية للفرد  -٦

  التمييز بين كل من المعرفات والالمعرفات -ب

 الالمعرفات المعرفات

المفـاهيم يعرفهـا     مجموعة من    -     *
نعـا للـبس أو   تعريفا دقيقا م  الرياضي  

  الغموض وال يناقشه أحداً فيها
ــسق  -* ــي الن ــة ف ــة خاص ــا أهمي  له

 الرياضىىا ا                     
                  

 مجموعة من المفـاهيم يأخـذها        -*
الرياضي دون تعريف ليستخدمها في     
تعريف غيرها من المفاهيم وألنه لـو       
تم تعريفها لتتابعت التعريفات إلى مـا      

  النهاية
 تستخدم في تعريف غيرهـا مـن        -*

 المفاهيم 

   . شروط المالحظة العلمية في المنهج االستقرائي التقليدي  -جـ
  .توافر اكبر قدر من األمان للمالحظ .١
  .يجب أن يكون المالحظ مستعدا للمالحظة مهيئا لها  .٢
  .يجب أن تكون الظاهرة قابلة للتكرار  .٣
  .ية في المالحظة  مالحظة الظاهرة من جميع جوانبها الموضوع .٤
    استخدام األجهزة واآلالت التي تساعد على دقة المالحظة .٥

  أسباب صحة القياس      مقدمة كبري-    العطور جميلة الرائحةكل    المطلوبالقياس -د

   المقدمة الكبرى كلية-   مقدمة صغري-            الزهور بنفسجكل                       

   المقدمة الصغري-         الزهور جميلة الرائحة          نتيجةكل                     
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