
  وزارة التربية والتعليم 
  مكتب مستشار الفلسفة

  
 نموذج ورقة امتحانيه في مادة الفلسفة والمنطق      

  للثانوية العامة بمرحلتھا           

  الفلسفة - :أو(    
                      

    
  ) إجباري(-:أجب عن ا.تي:السؤال ا.ول

  . حدد المقصود بالتفكير  - أ
  .اشرح بمثال.لحواس كمصدر للمعرفةشك الغزالي في ا - ب
  .وضح.ا.خHق علم وضعي في رأي ا(جتماعيين الوضعيين -جـ
  .قدرة العبد علي خلق أفعاله بنفسه تعني الشرك باL في رأي الجھمية  - د

  ھل تؤيد ؟ولماذا؟ 
  .ميز بين قاعدتي التأليف و التحليل في المنھج الديكارتي - ھـ
  

  :و الخطأ في ثHث عبارات فقط مما يأتي مع التعليل حدد الصواب:السؤال الثاني
  .يھتم ا.سلوب الفلسفي بدراسة الظواھر الجزئية - ا

  .يتنافي القول بحرية اaرادة مع مفھوم القضاء عند محمد عبده- ب
  0العقل الجمعي مصدر اaلزام الخلقي عند كانط  -جـ
  .يتسم الموقف اليقيني بالحرية في ا(ختيار- د
  

  يلي  أجب عن ثHثة فقط مما - :الثالث السؤال 
  0وضح المقصود بمبحث القيم   -  أ

  0وضح موقف ابن رشد من جبرية الجھمية وحرية المعتزلة   -  ب
 0انسب العبارة لقائلھا معلقاً عليھا " الحرية الكاملة تستتبع المسئولية الكاملة " -جـ
برھن علي  0 في فلسفة ديكارت أفكار لعبت دوراً ھاماً " الشيطان الماكر ، والصدق اaلھي "  - د

  0ذلك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  المنطق :ثانياً                                             
  

  )إجباري(أجب عن ا�تي- :السؤال الرابع
  0حدد المقصود بعلم المنطق   -  أ

 0اذكر شروط الم7حظة العلمية في المنھج ا1ستقرائي التقليدي   -  ب
  0وضح معيار الصدق والكذب في القضية التركيبية  - جـ 

  دلل بمثال 0 تعد المعرفة العلمية أحد أنواع المعرفة المباشرة - د
  " كل مؤسسات الدولة تدعم العمل بال7مركزية" علي فرض صدق القضية  - ھـ

  0ما حكم القضايا التي تقابلھا علي مربع التقابل 
  
   

  :حدد الصواب و الخط في ث7ث عبارات فقط مما يأتي مع التعليل:السؤال الخامس
  0ا1ستنباط أعم من ا1ستد1ل   -  أ

  0ةالقضايا المھملة قضايا كلي  -  ب
 0يستخدم الجنس القريب في التعريف بالحد التام  -جـ
  0الحدان المتناقضين 1 يجتمعان معاً و1 يرتفعان معاً - د
  
  

  أجب عن ث7ثة فقط مما يلي - :السؤال السادس 
  0بين الع7قة بين قوانين الفكر ا�رسطية   -  أ

  وضح بمثال 0كل صفة مؤثرة تضاف إلي المفھوم تقلل من مصدقاته   -  ب
 قضية غير مستغرقة الموضوع ومستغرقة المحمول مع بيان السبب كون  -جـ
  0نتيجة في قياس من الشكل ا�ول مبيناً السبب) كل المبدعين عباقرة( اجعل القضية  - د

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  إجابة الفلسفة                                         
  
  )إجباري( إجابة السؤال ا�ول    

التفكير ھو مجموعة العمليات العقلية الراقية التي يقوم بھا ا%نسان مستھدفا حل مشكلة أو تفسير   - أ
  0ة بوجه عام موقف غامض أو مواجھة ظروف الحيا

  
بدأ الغزالي شكه باختبار الحواس مفترضاً أن اليقين المنشود قد يكون موجودا في المعرفة الحسية   - ب

لذلك  0لكن بعد بحث دائب ثبت له أن المحسوسات مليئة بالمغالطات وا�خطاء المنافية لليقين  0
لدينار بينما ا�دلة العلمية الكوكب حيث ننظر إلية في السماء فنراه في حجم ا: مثال ذلك  0رفضھا 

  0تثبت أنه أكبر من ا�رض 
  
يري ا^جتماعيين الوضعيون أن ا�خ[ق علم وضعي تجريبي يجب أن يستخدم في دراستھا  -جـ    

ا�سلوب   العلمي مثل باقي العلوم الطبيعية مع مراعاة بعض ا^خت[ف النوعية فالتجريب فيه ليس 
[حظة العلمية المقصودة من مختلف ظواھر المجتمع واكتشاف ع[قة التأثير معملياً وإنما يعتمد علي الم

في تشكيل القيم ا�خ[قية وفقاً لظروف المجتمع كما أن تحليل ھذه القيم ا�خ[قية يؤدي بنا إلي اكتشاف 
ائية نشأتھا ا^جتماعية بوصفھا بظواھر اجتماعية ، فا�خ[قية ^ تظھر عند الفرد المنعزل في جزيرة ن

   0وإنما تظھر في ظل الجماعة وتنشأ وفقا لظروف المجتمع ولذلك يجب دراستھا بوصفھا علماً وضعياً 
  
  :إذا اتفق الطالب مع ھذا الرأي تكون إجابته في ضوء ما يلي  -د
اتفق مع رأي الجھمية في أن قدرة العبد علي خلق أفعالة تعني الشرك باg �ن هللا تعال ھو الخالق  -

د لكل ما في الوجود بما فيه من أفعال ا%نسان وبذلك يصبح ا%نسان شريكا g في عملية الوحي
ومن ثم تكون الدعوة إلي حرية ا%رادة منافية لوحدانية هللا وتؤدي إلي الشرك باg تعالي  0الخلق 

ح و�جل ھذا السبب يصبح ا%نسان مجبر في كل أفعالة وسلوكه وحرية ا^ختيار في حياته تصب
  0مجرد وھم �ن هللا قدر كل شيء قبل وقوعه فما نحن إ^ منفذين %رادة هللا الكاملة 

  0أذا لم يتفق الطالب مع ھذا الرأي علية التدليل بأدلة عقلية مقبولة  -
  
  التمييز بين قاعدتي التحليل والتأليف عند ديكارت  -ھـ

 قاعدة التأليف قاعد التحليل
  راستھا ھي مركبة تفترض أن كل مشكلة تقوم بد

ذات جوانب متعددة وأن نبدأ بتقسيمھا وتحليله 
  0إلي عناصرھا البسيطة حتي يمكن حلھا

ھي مكملة للقاعدة التحليل وھي أن ارتب أفكاري 
بأبسط ا�مور وأيسرھا معرفة ثم أتدرج رويدا 

حتي أصل إلي معرفة أكثر تعقيدا وأيضاً أفرض 
عضھا البعض ترتيبا بين ا�مور التي ^ يسبق ب

 0ا^خر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   -:إجابة السؤال الثاني 
  يجيب الطالب علي ث[ث عبارات فقط 

  )العبارة خطأ( 0يھتم ا�سلوب الفلسفي بدراسة الظواھر بصورة جزئية   - أ
^ن ا�سلوب الفلسفي يسعي إلي تفسير أي ظاھرة تفسيرا منطقيا مقبو^ من الوجھة  -التعليل -

بين ظواھر الطبيعة الجزئية بعضھا بالبعض  ا�خر ليكون منھا حقيقة  العقلية الخالصة ويربط
شاملة تفسر الوجود كله وھذا الذي جعل نظرة ا�سلوب الفلسفي كلية شاملة وتھدف إلي 

  0الكشف عن العلل البعيدة التي تتحكم في ظواھر الوجود 
  

 
  )لعبارة خطأا( يتنافي القول بحرية ا%رادة مع مفھوم القضاء عند محمد عبده   - ب

^ن محمد عبده يري أن القول بحرية ا%رادة ا%نسانية ^ يتنافي مع القضاء خاصة أن : التعليل 
القضاء ^ يعني الجبر والقھر وا%لزام وإنما معناه سبق العلم ا%لھي  ^ن هللا تعالي يحيط علما بما 

ي أعمالة بوجه ما وذلك لسبب سيقع من ا%نسان بارادتة  و^ يحول دون أن يكون ا%نسان حرا ف
أساسي وھو أن كل ما يدخل في علم هللا يتحقق بالضرورة �نة مادام قد أحاط به هللا ف[بد أن يكون 
متفقاً مع الواقع وھذا الواقع ^ يتبدل من الناحية العقلية فأن ا%حاطة بما سيقع ^ تكون مانعة من 

   0الفعل و^ باعثة إلية
  
  ) العبارة خطأ( در ا%لزام الخلقي عند كانط العقل الجمعي مص -ج

التعليل �ن كانط يري أن الواجب ھو المحو ا�ساسي لnخ[ق ومصدرھا وھو تلك السلطة الداخلية 
التي تتمثل في الواجب العقلي وأن مفھوم ا%رادة الخيرة يرتد بنا إلي مبدأ أساسي واحد ھو الواجب 

ة لoنسان العاقل صاحب ا%رادة أما ا�فعال العضوية التي تصدر الذي تنبع منه كل ا�فعال ا�خ[قي
عن ا%نسان بدون إرادته فأنھا ^ تحمل أي قيم أخ[قية حتي لو حققت مصادفة بعض ا�عمال الخيرة 

0  
  
  ) العبارة صحيحة(يتسم الموقف اليقيني بالحرية في ا^ختيار  -د

تيار وعلي إثبات صحة أحد النقيضين وا^نحياز لھا التعليل �ن من خصائص اليقين القدرة علي ا^خ
  0دون ا�خر ولكن با�دلة المدعمة لھذا ا^نحياز وبمختلف البراھين الممكنة 

  
  

  فقط إجابة السؤال الثالث يجيب الطالب عن ث[ث جزئيات
 ھو المبحث الذي يتعرض لدراسة المثل العليا والكشف عن ماھيات القيم المطلقة: مبحث القيم   - أ

  التي يسعي الجميع لتحقيقھا في حياته وتوجد ث[ث قيم أساسية وھي 
  قيمة الحق ويدرسھا علم المنطق -1
  قيمة الخير ويدرسھا علم ا�خ[ق -2
 قيمة الجمال ويدرسھا علم الجمال  -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
 
 

  موقف ابن رشد من جبرية الجھمية وحرية المعتزلة  - ب
 تزلةموقفه من حرية المع موقفه من جبرية الجھمية

انتقد ابن رشد جبرية جھم ورأي أننا إذا 
افترضنا مع جھم أن هللا تعالي ھو الذي يخلق 

أفعال ا%نسان وفقاً للمشيئة ا%لھية يصبح 
  ا%نسان مجبورا علي أفعالة وكذلك كل حياته 
ومن ثم تسقط عنه حينئذ المسئولية وأوامر 
التكليف ويتشابه في ذلك مع الجمادات تماما 

 س صحيحوھذا لي

انتقد ابن رشد حرية المعتزلة ورأي أنه 
لوافترضنا مع المعتزلة أن ا%نسان ھو الذي 

يخلق أفعالة بإرادته الحرة لكي يصبح مسئو^ 
ويتحمل تبعة أفعاله بنفسه فأن ا�مر حينئذ 
يعني وجود أفعال تتم علي غير مشيئة هللا 

وارادتة ويعني أيضا وجود خالق أخر لnفعال 
 غير هللا تعالي وھذا ليس صحيح

  
  
  "سارتر" قائل العبارة ھو  -ج
  : يلي  يجيب الطالب في ضوء ما: التعقيب  -
إذا كان الوجود أسبق من الماھية فأن ا%نسان يصبح مسئو^ عن ما ھو عليه وأن ا%نسان الحر  -

يختار أفعالة بنفسه ويحدد ماھيته بكامل إرادته ويترتب علي ذلك ضرورة أن يتحمل ھذا ا%نسان 
ك فأن الحرية الكاملة مسئولية تلك الحرية وأن يتحمل تبعية أفعالة التي اختارھا بحريته الكاملة لذل

  0تستتبع المسئولية الكاملة 
  
  
  
شك ديكارت في الحقائق العقلية ا�ولية حيث افترض وجود شيطان ماكر : الشيطان الماكر -د

استطاع أن يضلل عقلة منذ وجوده في الحياة وظل يخدعه ويصور له الوھم حقيقة ومن ثم فأن كل 
  أيضا  ا^ستد^^ت العقلية قد تكون خطأ ومضللة

  :استدل ديكارت علي وجود العالم من الصدق ا%لھي كما يلي : الصدق ا%لھي  -
إذا كان هللا كام[ وھو الذي غرس في نفوسنا الناقصة فكرة الكمال فأنه ^بد أن يكون أيضا  -1

  صادقا ^ن الكذب ليس من طبيعة الكمال أبدا 
  الخارجي الذي خلقه هللا الصدق ا%لھي يضمن لنا صحة ويقين وجود العالم  -2
  الصدق ا%لھي سيمنع الشيطان الماكر من خداع عقله ولو في أبسط البديھيات  -3
الصدق ا%لھي سيجعلني أطمئن �ي صحة إدراكي لھذا العالم بكل ما فيه من الموجودات وتصبح  -4

  كافة حقائقه يقينية واضحة أمام عقلي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  ) إجباري: ( إجابة السؤال الرابع 
علم المنطق ھو العلم الذي يبحث في القوانين العامة للفكر الصحيح وتحديد  –أ 

بواسطتھا يصح ا=نتقال من أحكام فرضت صحتھا إلي أحكام أخري تلزم  الشروط التي
  0عنھا 

  
  شروط المEحظة العلمية في المنھج ا=ستقرائي التقليدي  - ب
  0ينبغي أن يتوافر للمEحظ أكبر قد من اIمان  - 1
   0يجب أن يكون المEحظ مستبعدا للمEحظة مھيئا له - 2
  0تكرار يجب أن تكون الظاھرة قابلة لل - 3
  يجب مEحظة الظاھرة من جميع جوانبھا  - 4
  0الموضوعية في المEحظة  - 5
  استخدام اIجھزة واZ=ت التي تساعد علي دقة المEحظة  - 6
  
التحقق من صدق القضية التركيبة يتوقف علي الرجوع إلي الواقع الخارجي فإذا  - ج

   0ذلك تكون كاذبةجاءت القضية مطابقة للواقع كانت صادقة وإذا كانت غير 
  درجة الحرارة في القاھرة تصل إلي أربعين درجة مئوية تحت الصفر : مثال 

  0الرجوع إلي الواقع يجعلني أحكم بكذب ھذه القضية 
  
المعرفة العلمية ھي نوع من أنواع المعرفة غير المباشرة Iن أھم ما يميز المعرفة العلمية ھي  -د

ته ھو الوصول إلي القانون العام الذي يفسر جميع أفراد الظاھرة أنھا معرفة عامة فھدف العلم وغاي
  0التي يبحثھا العالم 

  
  
  م       0ك )  صادقة)   (القضية اIصلية(-ھـ

  )كاذبة( س0ك تضاد                                م0صادقة ك                        
  كل مؤسسات الدولة =  تدعم العمل بالEمركزية                                       لEمركزيةبا كل مؤسسات الدولة تدعم العمل   
  
  

  تداخل                                تناقض                                                   
  
  

  )كاذبة( س   0ج                                                                                                                  

بعض مؤسسات الدولة تدعم العمل بالEمركزية                                    م      0ج )    صادقة(                                  
  بعض مؤسسات الدولة = تدعم العمل بالEمركزية

  
  لطالب عن ثEث عبارات فقط يجيب ا( إجابة السؤال الخامس 

  )العبارة خطأ( ا=ستنباط أعم من ا=ستد=ل   -  أ
Iن ا=ستد=ل أعم من ا=ستنباط وا=ستنباط نوعا من أنواع ا=ستد=ل :  التعليل

وھو ا=ستد=ل الصوري الذي نركز فيه علي صورة ا=ستد=ل والتفكير أي علي 
   0ذي نسميه بمادة الفكرالعEقات بين الجمل واIلفاظ دون المضمون ال

  
  )العبارة خطأ( تعتبر القضايا المھملة قضايا كلية   -  ب



Iن القضايا المھملة التي ليس لھا سور تعتبر كلية وجزئية حسب : التعليل
  0معناھا

  ) العبارة صحيحة( يستخدم الجنس القريب في التعريف بالحد التام  - ج
  الفصل + جنس القريب التعليل =ن التعريف بالحد التام يكون بذكر ال

  0مثال ذلك اuنسان حيوان ناطق
  

  )العبارة صحيحة( الحدان المتناقضان = يجتمعا معا و= يرتفعان معا  - د
=ن الحvvدان المتناقضvvان = يصvvفان معvvا شvvيئا واحvvدا كمvvا =  يخلvvو مvvن : التعليvvل

vيمكن أن نصف القلم بأن Eه أحدھما شيء واحد في وقت واحد ومن جھة واحدة ف
  0أسود و= أسود في نفس الوقت 

  )يجيب الطالب عن ثEث جزئيات فقط:( إجابة السؤال السادس 
قانون عدم التناقض ھو صورة سالبة : القوانين الثEثة في حقيقتھا قانون واحد   -  أ

لقانون الھوية وكذلك قانون الوسط الممتنع في حقيقته صورة شرطية لقانون عدم 
Eذين القانونين إلي قانون الھويةمن ھ التناقض وھكذا يمكن رد ك  

 
الصفة المضافة إلي المفھوم يجب أن تكون صفة مؤثرة في عدد الماصدقات وليست   -  ب

صفة شائعة بين جميع ماصدقات اللفظ و= تؤثر في عدد الماصدقات فإذا أضفنا إلي 
ه اuنسان صفة التكاثر فأن ھذه الصفة  عرضية شائعة بين جميع أفراد اuنسان وغير
أنواع الحيوان ولكن إذا أضفنا إلي مفھوم اuنسان صفة يسكن في أفريقيا فإن ھذه 

الباقي  الصفة تؤثر علي ماصدقات اuنسان فيكونون ھم سكان ھذه القارة فقط دون
  وھذا يقل عدد الماصدقات 

  0كل العرب ليسوا أفارقه  - ج
ا فإن الموضوع مستغرق في ھذه القضية شمل الحكم كل أفراد الموضوع وھو العرب ولھذ

كما الحكم شمل جميع أفراد المحمول وھو اIفارقة =ن القضية استبعدت اIفارقة عن جميع 
  0العرب ولھذا فإن المحمول أيضا مستغرق 

  
  ك م              كل  الناجحين عباقرة          و ك        - د

   و ص         كل المبدعين ناجحين               ك م        
  ك م                كل المبدعين عباقرة         ص ك         

  
  :أسباب صحة القياس      
  المقدمة الصغرى موجبة          - 1
 المقدمة الكبرى كلية - 2
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