
    الفلسفة و المنطق مراجعة 

  ث"ث ساعات: الزمن                                                              )   للمرحلتين ا�ولي و الثانية( 

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

  )ئلة في صفحتين ا�س(                                  الفلسفة : أو%ً      

  :أجب عن ا�سئلة ا,تية 

  )إجباري : (جب عن ا,تي أ: السؤال ا�ول 

  " .محمد عبده " اشرح مفھوم القضاء عند  -أ 

  .  لموضوعات التي يدرسھا مبحث المعرفةحدد ا – ب

  سطائيين ؟ و لماذا ؟  ھل نجح سقراط في التصدى للسوف -جـ

  .فسر " . سارتر " عند  مت"زمان الحرية و المسئولية - د

  . وضح بمثال " . النفعيين " تتحدد القيمة ا�خ"قية للفعل بنتائجه عند  -ھـ 

  :  مع التعليلمما يأتي ،  في ث"ث عبارات فقطحدد الصواب و الخطأ :  السؤال الثاني

  "  .ھيوم " حتمية عند و آلية  ا[نسانية ا�فعال –أ 

  .تسھم الفلسفة في إثارة و تعميق الوعي ا[نساني  – ب

  . "كانط " عند  ا�خ"ق أساسرطية ـــالش ا�وامر -جـ 

  .الشك و اليقين موقفان متعارضان بينھم عناصر مشتركة  –د  

  

  :مما يأتي ث"ثة فقط  أجب عن:  السؤال الثالث

  ؟ " روسو " ي رأي كيف يمكن إص"ح المجتمع ف –أ 

  . من الحواس كمصدر للمعرفة " ديكارت " و " الغزالي "  موقف كل منقارن بين  -ب

  . " المعتزلة " و " الجھمية " كل من  إلي"  ا�شعري" اذكر ا%نتقادات التي وجھھا  – جـ

  عه ؟ و لماذا ؟ ھل تتفق م .داخلي  إلزامنابعا من  ا�خ"قييجعل السلوك  أن " شافتسبري" أراد  –د  

  

  

  

  )بقية ا�سئلة في الصفحة الثانية ( 

  

  

  

  وزارة التربية و التعليم
 الفلسفية دمكتب مستشار الموا



  

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

  منطقال : ثانياً 

  :أجب عن ا�سئلة ا,تية 

  )إجباري : (جب عن ا,تي أ:  لرابعالسؤال ا

  

  . بالنسق الرياضي حدد المقصود  –أ  

  . ميز بمثال بين كل من الحد الكلي و الحد الجمعي  – ب

  .يستغرق اكبر عدد من حدوده  ا�ولكون قياسا صحيحا من الشكل  -جـ 

  للم"حظة العلمية الدقيقة ؟ ا[نسانيةالعلوم  إخضاعيصعب : بم تفسر  –د 

  .فما حكم القضايا المقابلة لھا علي المربع  "كل الشوارع نظيفة " إذا صدقت القضية  - ھـ

                                                                                                                                                                             

  :  مع التعليلمما يأتي ،  في ث"ث عبارات فقطحدد الصواب و الخطأ :  خامسالسؤال ال

  .الع"قة بين الجنس و النوع ع"قة نسبية  –أ 

  . يعـتبر الشكل ا�ول من أھم و أكمل أشكال القياس  – ب

  .تعد قوانين الفكر ا�ساسية صور مختلفة لقانون و احد   -جـ 

  .   الحكم الخاص إليھو ا%نتقال من الحكم العام ا%ستقراء الحدسي  -د

  

  :مما يأتي ث"ثة فقط  أجب عن:  لسادسالسؤال ا

  . وضح بمثال خصائص القضية الرياضية –أ 

  .العلمية حدد الشروط الواجب توافرھا لقيام التجربة  – ب

  ھل يمكن الجمع بين نوعي ا%ستد%ل في منھج واحد ؟ ولماذا ؟  -جـ 

  :وضوع و محمول و كم وكيف القضايا التالية حدد م –د 

  .كل شجرة تنبت ثمر % تقطع  -1

  .كل شجرة % تنبت ثمر تقطع  -2

  .كل شجرة % تنبت ثمر % تقطع  -3

  

  )انتھت ا�سئلة ( 

  



  نموذج إجابة

   )  للمرحلتين ا�ولي و الثانية ( الفلسفة و المنطق 

      )            20( الدرجة الصغرى                                              )                    50( الدرجة الكبرى 

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

  الفلسفة : أو( 

                       )إجباري (                                 :إجابة السؤال ا�ول 

  

  " محمد عبده " عند مفھوم القضاء  - أ  

معناه أسبقية العلم ا	لھي الذي يقصد به أن علم هللا سابق لم�ا س�وف يح�دث م�ن ا	نس�ان ب�إرادة ا	نس�ان ، 

فعل ك�ـذا  ن ف0نا سوف يصدر عنه فعل كذا و ھو خير يثاب عليه و إن ف0نا سوف يصدر عنهأ فا.  يعلم

علما بأن أسبقية العلم ھنا B تعن�ي الجب�ر أو القھ�ر أو ا	ل�زام وB تتع�ارض . و ھو شر سوف يعاقب عليه 

مع حرية ا	نسان ، Bن كل ما يدخل في علم هللا يتحقق بالض�رورة ، Bن هللا ق�د أح�اط ب�ه ف0ب�د أن يك�ون 

  .بما سيقع B يكون مانعا للفعل أو باعثا عليه  و من ناحية العقل فالعلم. متفقا مع الواقع الذي B يبدل 

  

  : معرفةالموضوعات التي يدرسھا مبحث ال  -ب

  .مدي إمكانية معرفة الوجود ووسائل إدراكه   -

  .من حيث طبيعتھا  المعرفة ا	نسانية عامة دراسة -

  ؟ر لنا فقط أم مقصورة علي ما يظھ شاملة كل حقائق الوجود  معرفة كاملةيمكن أن تكون الھل   -

  ؟التوصل إلي حقائق يقينية أم أن معارفنا قابلة للشك  ھل يمكن -

  .وسائل المعرفة والموازنة بين العقل و الحواس و الحدس لمعرفة أيھما أكثر دقة   -

  

  :نجح سقراط في التصدى للسوفسطائيين  -ج

  :في ضوء مايلي  تهإجابالطالب بنجاح  سقراط في التصدى للسوفسطائيين ، فتكون  أجاب إذا -

 أس�واقيج�وب  و الرد علي مغالطتھم و ھدم شكوكھم فك�ان  نعم ، نجح سقراط في التصدى للسوفسطائيين

السوفسطائيين علنا في مختلف حججھم ليثب�ت لھ�م أم�ام الجمي�ع أنھ�ا متناقض�ة و متھافت�ة عن�د  ليجادل أثينا

نف�س س�0ح السوفس�طائيين وھ�و الج�دل وذل�ك تحليلھا في ضوء العقل السليم ، وقد استخدم في ھ�ذا الش�أن 

  ) .التھكم و التوليد ( باستخدام المنھج السقراطي 

  .مقبولة  فلسفية أدلةفعليه ذكر  أخر رأي بأيالطالب  أجابإذا  -

  



  : "سارتر " الحرية و المسئولية متQزمان عند - د

سان مس�ئول ع�ن أفعال�ه و يتحم�ل ونتيجة ضرورية لھذه الحرية أن يكون ا	نحر  ا	نسان أنيري سارتر 

نتائجھا ، فطالما أن ا	نسان حر ف0بد أن يتحمل مس�ئولية تل�ك الحري�ة ، lن�ه ب�دون تحم�ل تل�ك المس�ئولية 

سيتظھر الفوضى و الدمار الشامل للمجتمع ، فبذلك يصبح كل فرد وصيا علي نفسه مس�ئوB ع�ن أفعال�ه ، 

  .لذلك ھما مت0زمان عند سارتر . لة Bن الحرية الكاملة تستتبع المسئولية الكام

  

  " :النفعيين " تتحدد القيمة ا�خQقية للفعل بنتائجه عند  -ھـ  

إذا كان جزاء ممارستي فع0 معينا ھو  فمثQ وذلك يعني أن جزاءات اlفعال ھي مصدر ا	لزام الخلقي  ،

خ�رى إل�ي اl إلي ممارسة اlفع�ال ميلأذا الفعل ، بينما العقاب و الضرر و اlلم ، فإنني أتحاشي تكرار ھ

فpنسان عند النفعيين يبحث بفطرته عن اللذة و المنفعة . يكون جزاؤھا ثوابا و نفعا و لذة تعود علي نفسي 

، و انه بطبيعته أناني ، و انه lجل ذلك يكثر من ممارسة اlفعال التي يكون جزاؤھا ثوابا له ،و يبتعد عن 

إلي جزاءات اlفعال التي بدورھا أن مصدر ا	لزام الخلقي يرتد ا عقابا له ، أي ھالتي يكون جزاؤ اlفعال

  .ترتد إلي مدي تحقق اللذة و المنفعة 

  

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

       : إجابة السؤال الثاني

  

  )العبارة صواب "  .                                        ( ھيوم " آلية و حتمية عند ا�فعال اYنسانية  –أ 

تخضع لعدة عوامل  ا	نسان أفعال أنحرة تختار و يري ھيوم  إرادةlنھا B تحدث نتيجة وجود : التعليل 

) الوھمي��ة ( م��ة الحري��ة المزعو أنو ق��د ق��رر ھي��وم ) الع��الم الخ��ارجي  – ا	دراك –. ظ��روف الجس��م : ( 

محسوسة تتمثل في ع0قة ضرورية قائمة بين البواعث من  أحداثتحكمه  إليللفعل ھي في حقيقتھا عمل 

ل�ذلك .  ا	نساننتائج حتمية في سلوك  إليمعرفة ھذه البواعث تؤدي  أنو  أخريمن جھة  اlفعالجھة و 

  . عند ھيوم  ا	نسانية لuفعالB توجد حرية 

  

  ) العبارة صواب .                                   ( فة في إثارة و تعميق الوعي اYنساني تسھم الفلس – ب

يتعقل حياته و تكشف له عن مضامين الحياة و معناھا ، و تبرز للفرد  ا	نسانlن الفلسفة تجعل : التعليل 

جعله يدرك حريته و مكانته في و توقظه من سباته العميق و ت أھدافهتطوير حياته و  إلي، و تدفعه  أھدافه

  .  لpنسانالحياة و المجتمع لذلك فالفلسفة تمثل قمة النضج العقلي 

  



  ) العبارة خطأ " .                             ( كانط " ا�وامر الشـــرطية ھي أساس ا�خQق عند  -جـ 

Bن  ل�ذاتھا ، مطلوب�ةتك�ون  أنيجب  يالت اlخ0ق لتأسيسالشرطية عند كانط B تصلح  اlوامر: التعليل 

التي يرتبط تنفيذھا بشرط معين لذلك يكون الفعل الخلقي فيھا مجرد وسيلة  اlوامرالشرطية ھي   اlوامر

تحصل علي  تقدير المجتمع امتن�ع ع�ن الك�ذب و ق�ل الص�دق  أن أردت إذا:  مثال.   أخري أھدافلتحقيق 

  . دائما

  

  ) العبارة صواب .                       ( عارضان بينھم عناصر مشتركة الشك و اليقين موقفان مت –د   

بص�حة موق�ف  ا	ق�راراليق�ين ھ�و  أما،  	حداھمان الشك ھو التردد بين نقيضين دون ترجيح l: التعليل  

ن الحكم ،بينما اليقي إصدارالشك ھو التوقف عن  أنفي  اBخت0فوھذا ھو .  أدلتهمن صدق  التأكدمعين و 

البحث عن اlدل�ة س�واء با	ثب�ات أو النف�ي بينھم ھي   المشتركة أما العناصر. حكم عن اقتناع  إصدارھو 

  .إلي جانب  الحرية في اBختيار من عدمه 

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

  

  : السؤال الثالث  إجابة

  

  :بوسيلتين " روسو " إصQح المجتمع في رأي يمكن  - أ

 أن، وھ�ي الت�ي يمكنھ�ا ) وس�يلة اجتماعي�ة ( لت�دعيم الحري�ة عن�د الف�رد  اlول�يھي الوس�يلة : التربية  -1

.  أفسدھابطبيعتھا خيرة و طيبة لكن التحضر ھو الذي  ا	نسانية اlخ0قتقضي علي مفاسد المجتمع ،Bن 

 ا	نس�ان في�هم�ن جدي�د ف�ي نف�س الج�و الطبيع�ي ال�ذي ع�اش  ا	نس�انتك�وين  إعادةا ھو ووظيفة التربية ھن

الطفل بعيدا عن أي  تأخذبالمرحلة الطبيعية التي  تبدأخطوة في تربية الطفل  أول أنالبدائي و يري روسو 

 إل�ي ا	نسان أخ0قبقية المراحل فيتم فيھا تدريب الطفل علي اBعتماد علي نفسه لتعود  أماصناعي  تأثير

  .      الخيرة و يزداد شعور الفرد بحريته  اlصليةطبيعتھا 

وھ��ي تس��تھدف ) وس��يلة سياس��ية ( ص��0ح المجتم��ع عن��د روس��و الوس��يلة الثاني��ة 	ھ��ي : الديمقراطيffة  -2

حريتھم في  اlفرادالشعب من خ0ل النظام الديمقراطي ، Bن الديكتاتورية تسلب  أفرادتحقيق الحرية لكل 

، بينما الديمقراطية تمنحھم  حريتھم Bن الھيئة الحاكمة جاءت وفقا للعقد  اlغلبيةعلي  اlقليةظل سيطرة 

ما خرجت ع�ن  إذاتنحية ھذه الھيئة  اlفرادالمجتمع و من ثم يصبح من حق  أفراداBجتماعي العرفي بين 

سرعة تغيي�ر الحكوم�ات ـــ�ـة لم ولن تكتمل لالديمقراطية الصحيح أنالشعب ورغم ذلك يري روسو  إرادة

  .من العبودية مع السلم   أفضلفالحرية مع الخطر  اlھليةو الحروب 

  



  :ديكارت  –عند كل من الغزالي الشك في الحواس كمصدر للمعرفة  -ب 

لكن�ه  اليقين المنشود قد يك�ون موج�ودا ف�ي المعرف�ة الحس�ية ، أنبدا باختبار الحواس مفترضا :  الغزالي -

رف��ض الح��واس كمص��در  المنافي��ة لليق��ين و ل��ذلك  اlخط��اءالمحسوس��ات مليئ��ة بالمغالط��ات و  أنثب��ت ل��ه 

 باlدل�ةنار و لكن�ه ثب�ت ف�ي الس�ماء فن�راه ف�ي حج�م ال�دي إلي�هبالكوكب حين ننظ�ر  مثاB و ضرب للمعرفة 

  . لذلك شك في المعرفة الحسية   اlرضالعلمية انه اكبر من 

طرحنا جانب�ا الح�واس  إذا إBاليقين المطلوب لن يتحقق  أنك في الحواس حين ذكر ـــا بالشبد:  ديكارت -

الي�وم  حت�ىك�ل م�ا تلقيت�ه  أنو مدركاتھا المتغيرة و التي كثيرا ما تخدعنا في حياتنا اليومية ، حي�ث   ق�ال 

جرب�ت ھ�ذه ف�ي  إن�يبواس�طتھا غي�ر  أواكتس�بته ع�ن طري�ق الح�واس  أوثقھ�او  اlش�ياءاص�دق  بأنه آمنت

  .من خدعونا و لو مرة واحدة  إلينطمئن كل اBطمئنان  أBفوجدتھا خداعة ، و من الحكمة  اlحيانبعض 

  

  : من الجھمية و المعتزلة  الي كل  ا�شعريا(نتقادات التي وجھھا  -جـ 

عن�ي س�قوط تطرف�وا ف�ي س�لب العب�د ك�ل الحري�ة وھ�ذا ي أنھ�مفقد عاب عل�يھم ف�ي : الجھمية  ا�شعرينقد 

يجعلوا هللا وحده الخالق الوحي�د لك�ل ش�ئ بم�ا ف�ي ذل�ك  أن أرادوا أنھمتھم اميز أماالتكليفات و الجزاءات ، 

  .العباد منعا للشرك با.  أفعال

فقد عاب عليھم أنھم جعلوا العبد يخلق لفعاله بنفسه حسب إرادته و ھ�ذا يعن�ي أن : نقد ا�شعري للمعتزلة 

تھم أنھم أكدوا الع�دل ا	لھ�ي ف�ي الث�واب و العق�اب و االذي ھو الخالق الوحيد ، أما ميز هللا لالعبد خالق مث

   .ذلك Bن حرية العبد تبرر نزول التكليفات من هللا و تبرر عقاب هللا و ثوابه في ا|خرة 

  

  :  أن يجعل السلوك ا�خQقي نابعا من إلزام داخلي" شافتسبري " أراد  -د 

  :با(تفاق مع شافتسبري ، فتكون إجابته في ضوء مايلي إذا أجاب الطالب  -

رف�ض  lن�ه ا	نس�انداخل�ي ف�ي  إلزامونابعا من مستق0 بذاته  اlخ0قياتفق معه في انه جعل السلوك نعم 

اعل�ي وارق�ي م�ن ذل�ك ،فھن�اك حاس�ة  ا	نس�انية اlخ�0قظروف المجتم�ع ، Bن  أوالجسم  إلي ا	لزامرد 

يمك�ن –فطري�ة عام�ة  –معنوي�ة باطني�ة  lنھ�او تجعله يميز بين الخير و الش�ر  نسانا	خلقية كامنة داخل 

      .تحمل جزاءھا في باطنھا  –مستقلة بذاتھا  –تلقائية في تمييز الخير  –تنميتھا 

  .مقبولة ة بأي رأي أخر فعليه ذكر أدلة فلسفيإذا أجاب الطالب  -

  

  

  

  



  المنطق: ثانيا 

  : إجابة السؤال الرابع 

من مجموع�ة م�ن المف�اھيم  يتألفمتكامل  اlجزاءھو بناء عقلي مترابط :  المقصود بالنسق الرياضي -أ 

النظريات التي ي�تم  إلي يتنتھالرياضية و مجموعة من القضايا الرياضية و يبدأ من مجموعة المقدمات و 

  .استنباطھا من المقدمات 

  

  : د الجمعي الحد الكلي و الح كل من  بينبمثال التمييز  -ب

شئ Bشتراكھم في   صفات معينة و يطلق عل�ي  أومن فرد  أكثرھو الحد الذي يطلق علي  :الحد الكلي  -

  )يمكن ذكر أي مثال أخر ( .   مدرسة  –جامعة  –ھرم  –نھر :  مثالعلي حدة  أفرادهكل فرد من 

عين�ة مجتمع�ين و B يطل�ق يش�تركون ف�ي ص�فات م أف�رادھو الحد الذي يطل�ق عل�ي ع�دة  :الحد الجمعي  -

  )يمكن ذكر أي مثال أخر (         .قبيلة   -فرقة  –جيش  –قوم :  مثالعلي أي فرد منھم علي حدة 

  

  :كبر عدد من حدوده يستغرق أ قياس صحيح من الشكل ا�ول -جـ 

  مقدمة كبري        بأمان              الفلسطينيين ليسواكل          س          .ك 

  مقدمة صغري                    كل سكان غزة   فلسطينيون                    م .ك 

  س                  كل سكان غزة ليسوا بأمان                         نتيجة . ك 

  بنفس الشكل وتحسب له الدرجة كاملة )  أخرذكر أي قياس  ( يمكن للطالب* 

  

  :مQحظة العلمية الدقيقة  يصعب إخضاع العلوم اYنسانية لل -د

،  خ�رىاlيفھم و يفكر بعكس مادة العلوم الطبيعية  يحس و محور العلوم ا	نسانية كائن حي lن ا	نسان 

lنه بمجرد أن يشعر بأنه موضع م0حظة يص�بح تص�رفه مختلف�ا ع�ن التص�رف الع�ادي ال�ذي يس�لكه ف�ي 

  .إخضاعه للم0حظة العلمية الدقيقةالتالي فلذلك يصعب حياته اليومية و ھذا ما يجعل النتائج غير دقيقة و ب

  

  : فحكم القضايا المقابلة لھا علي المربع " كل الشوارع نظيفة " إذا صدقت القضية  -ھـ 

  )كل الشوارع غير نظيفة ( س  . ك             تضاد              م . ك  )    كل الشوارع نظيفة ( 

 )lكاذبة         صادقة                                               )    صلية القضية ا  

  

  )بعض الشوارع غير نظيفة ( س . م                                   ج . ج ) بعض الشوارع نظيفة ( 

  صادقة                                                                          كاذبة

خل
دا

ت
 

 ناقضــــــــت



  : ؤال الخامس إجابة الس

  ) العبارة صواب (           .                                     العQقة بين الجنس و النوع عQقة نسبية  -أ 

للن�وع ال�ذي ن الع0قة بين الجنس و النوع ع0قة  نسبية و ليست مطلقة فالجنس جنس�ا بالنس�بة l :التعليل 

و في ذات )  النبات ( يعد نوعا  من ) شجرة ( : فوقه مثل  يالذ عا بالنسبة للجنسيندرج تحته و النوع نو

  )يمكن ذكر أي مثال أخر (     ).لشجرة الفاكھة ( يعد جنسا الوقت 

  

  ) العبارة صواب (                      .             يعـتبر الشكل ا�ول من أھم و أكمل أشكال القياس  – ب

وھذا يجعل ما في النتيجة ھو نفس ترتيبھما في المقدمتين  اlكبرو الحد  راlصغترتيب الحد lن :  التعليل

دائما  الكبرىالمقدمة  أنجانب  إلي، و سلبا علي أي حد يندرج تحته  إيجابايحمل علي حد مستغرق يحمل 

روب ـــــوالض .التي تمثل الحالة الخاصة  الصغرىتمثل الحكم العام الذي ينطبق علي المقدمة  lنھاكلية 

  :  ا|تيبنفس الترتيب  اlربعةالحملية  تنتج علي التوالي القضايا اlولللشكل  اlربعة

  )س . جـ   –م . جـ   –س . ك   –م . ك ( 

  ) العبارة صواب (              .           تعد قوانين الفكر ا�ساسية صور مختلفة لقانون و احد   -جـ   

ة ف�ي حقيقتھ�ا ق�انون واح�د أي ص�ور مختلف�ة من�ه Bن ق�انون الوس�ط الممتن�ع Bن الق�وانين الث0ث� :التعليل 

اقض ص�ورة س�البة لق�انون الھوي�ة ، ل�ذلك يمك�ن رد نصورة شرطية لقانون عدم التناقض و قانون عدم الت

لكل القوانين Bن كل القوانين تقوم  اlصلقانون الھوية الذي يعد الصورة الموجبة لھم و ھو  إليالقانونين 

  .عليه 

  )العبارة خطأ .                 ( الحكم الخاص   إليا(ستقراء الحدسي ھو ا(نتقال من الحكم العام  -د

حك�م ع�ام كل�ي عل�ي ك�ل  إل�يlن اBستقراء الحدسي ھو اBنتقال م�ن الحك�م عل�ي جزئي�ة واح�دة : التعليل 

 –بالح�دس  –د تتم�دد ب�الحرارة ل�نحكم نري قطعة واحدة من قط�ع الحدي� أنالجزئيات المماثلة لھا ، فيكفي 

  .الحديد تتمدد بالحرارة  أنواعكل  أنعلي 

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

  : إجابة السؤال السادس 

  :خصائص القضية الرياضية  -أ 

و بالت�الي ف�ان ص�دقھا يتوق�ف عل�ي ع�دم :  تحصيل حاصلالقضية الرياضية قضية تحليلية تعبر عن  -1

( فليس في ھذا تنـــــــــــاقض مع قولنا )  4( = فعندما نقول  4=  2+2: التناقض بين طرفيھا ، مثال 

  .بل انه مجرد تحصيل حاصل )  2+  2

)  4(  = ھوو ھذا يعني أن الشطر الثاني من القضية و :  القضية الرياضية تعبر عن اللزوم المنطقي -2

 ) . 2+  2( يلزم لزوما منطقيا عن الشطر اlول 



  :الشروط الواجب توافرھا لقيام التجربة العلمية  -ب

ينبغي عن�د تنفي�ذ التجرب�ة العناي�ة بك�ل ص�غيرة و كبي�رة تكش�ف عنھ�ا التجرب�ة وB يكتف�ي الباح�ث فق�ط  -1

  .أحيانا ما تقرر نتيجة البحث  بالنقاط الجوھرية lن اlمور الصغيرة التي تبدو تافھة ھي التي

يج��ب عل��ي الق��ائم عل��ي التجرب��ة أن ي��تفھم الط��رق الفني��ة الت��ي يس��تخدمھا تفھم��ا ص��حيحا ، و أن ي��درك  -2

حدودھا وB يتع�داھا ، و أن يع�رف تمام�ا درج�ة الدق�ة الت�ي يمك�ن التوص�ل إليھ�ا ف�ي ك�ل طريق�ة م�ن ھ�ذه 

  .الطرق 

ن نتائج التجربة ، ف0 ي�رفض الف�رض لمج�رد أن التجرب�ة ل�م يجب علي الباحث أن يكون حذرا دائما م -3

 ) .                       علي الباحث تكرار المحاولة ( تستطيع إثبات صحته ، فقد يكون الخطأ من التجربة 

  

  :يمكن الجمع بين نوعي ا(ستد(ل في منھج واحد  -جـ 

  :إذا أجاب الطالب بنعم ، فتكون إجابته في ضوء مايلي  -

 إل��ي أدتنع��م ، يمك��ن الجم��ع ب��ين ن��وعي اBس��تدBل ف��ي م��نھج واح��د ، lن التط��ورات العلمي��ة المعاص��رة 

العلمية التي م�ا ك�ان يمك�ن تحقيقھ�ا ع�ن طري�ق  اlغراضضرورة جمعھما في منھج واحد لتحقيق بعض 

اجتم�اع المنھج�ين أي منھما منفردا ، فالمنھج العلمي المعاصر منھج يجم�ع ب�ين اBس�تنباط و اBس�تقراء و 

العل�وم الطبيعي�ة ،  أج�زاءاBستنباط يشكل جزءا من ھذا المنھج الذي يتم استخدامه في بعض  أنمعا يعني 

نوع من اBستدBل يقوم علي مبدأ اBستقراء الذي ننتقل فيه من الحكم علي ما  و كذلك اBستقراء الرياضي 

Bس��تعانة بص��ورة م��ن ص��ور اBس��تقراء ف��ي ا يعن��ي أن م��ن الممك��ن ا1ھ��و خ��اص إل��ي حك��م ع��ام ، و ھ��ذ

  . الرياضيات بجانب المنھج اBستنباطي و تكون مكملة له 

  .مقبولة إذا أجاب الطالب بأي رأي أخر فعليه ذكر أدلة منطقية  -

  

  :موضوع و محمول و كم وكيف القضايا التالية  -د

  

  الكيف  الكم  المحمول  الموضوع  القضية

  س  ك  ( تقطع  اثمركل شجرة تنبت   .طع كل شجرة تنبت ثمر ( تق -1

  م  ك  تقطع  كل شجرة ( تنبت ثمر  .كل شجرة ( تنبت ثمر تقطع  -2

  س  ك  ( تقطع  كل شجرة ( تنبت ثمر  .( تقطع  كل شجرة ( تنبت ثمر -3

  

 


