
امتحانیھنموذج ورقة 

بمرحلتیھاالعامة للثانویةفي مادة الفلسفة والمنطق 

الفلسفة- :أوال

)إجباري(األتيأجب عن - :السؤال األول 

.اإلنسانیةاإلرادةاستخلص رأي الجھمیة في حریة -أ
.اذكر الموضوعات التي یھتم بدراستھا مبحث المعرفة-ب
ھل تؤید ؟ ولماذا؟.المنفعة اتجاه أناني رغم محاولة تطویره-ج
.دلل بمثال.ال یقنع الفیلسوف بقبول العلل المباشرة في تفسیر ظواھر الوجود -د

.مما یلي مع التعلیلفقط حدد الصواب والخطأ في ثالث عبارات : السؤال الثاني
.برتاجوراس یقینیة الصدقعند المعرفة -أ

.مبدأ السببیة في رأي هیوم مجرد عادة عقلیة-ب

.األشعريعند مرتبط برغبة العبد ونیتھ فعاللألخلق هللا -ج

.سارترفي رأي الحریة بدون  مسئولیة تؤدي إلي فوضي عامھ -د

فقط مما یليثالثةأجب عن : السؤال الثالث 

.بین نوعي األوامر األخالقیة عند كانط میز-أ

.ناقش وجھة نظر ابن رشد التوفیقیة في مشكلة الحریة-ب
.طبق بمثال.ال الحكم في الدعوة إلي السالم شارك الفالسفة الساسة ورج-ج

انسب العبارة لقائلھا،مع "نطمئن إلى من خدعونا ولو مرة واحدة من الحكمة أال  "-د

.الشرح



إجابة الفلسفة- :أوال

-:األولالسؤال إجابة 

-أ
. لإل

وألجل . 

ی
. الكاملة 

.الموضوعات التي یھتم بدراستھا مبحث المعرفة-ب

.مدي إمكانیة معرفة الوجود ووسائل إدراكھ -

.دراسة المعرفة اإلنسانیة عامة من حیث طبیعتھا -

قصورة علي ما ھل یمكن أن تكون المعرفة كاملة شاملة كل حقائق الوجود  أم م-
یظھر لنا فقط ؟

ھل یمكن التوصل إلي حقائق یقینیة أم أن معارفنا قابلة للشك ؟-

.وسائل المعرفة والموازنة بین العقل و الحواس و الحدس لمعرفة أیھما أكثر دقة -

.أن  المنفعة اتجاه أناني رغم محاولة تطویرهالطالب الذي یؤید- جـ

- :ما یليیجیب في ضوء-
فكیف تؤسس األخالق علي .المنفعة اتجاه أناني رغم محاولة تطویرهنعم-

األنانیة ؟ وكیف یكون اإللزام الخلقي مصدره المصلحة الشخصیة للفرد؟ فالفرد 
عند النفعیون یبحث عن مصلحتھ الخاصة قبل النظر إلي مصلحة اآلخرین في 

.المجتمع 

- :ما یليیجیب في ضوءالطالب الذي یرفض -
اإلنسان بطبیعتھ یبحث عن سعادتھ ألن األنانیة مبدأ الحیاة اإلنسانیة فد أؤیال-

الخاصة ، ولذتھ الشخصیة ویتفادى ما یسبب لھ األلم والضرر دون الحاجة إلي 
، ، وأقصي أمل أخالقي لإلنسان ھو أن یحقق المنفعة العامة من اآلخرینتوجیھ 

.خالل منفعتھ الخاصة
)ت من عنده بحیث تكون منطقیة ومقبولةویمكن للطالب ذكر مبررا( 

-د



لمبادئ  اك ا در إ
 .

.
..التفا

.بالظواھر المتشابھة إلي أن یصل إلي أسبابھا البعیدة

.حدد الصواب والخطأ في ثالث عبارات فقط مما یلي مع التعلیل:السؤال الثانيإجابة 

)رة خطأالعبا( .تاجوراس یقینیة الصدقوالمعرفة في رأي بر-أ
ألن المعرفة في رأیھ متغیرة حیث یدركھا اإلنسان بحواسھ ، وما دام أفراد :التعلیل-

اإلنسانیة مختلفین فیما بینھم من حیث الحواس والعقول واألجسام والبیئات إذن لن 
تكون ھناك حقیقة واحدة وإنما ستكون ھناك أالف الحقائق المختلفة عن الموضوع 

.إلدراك الحسي نفسھ غیر ثابت وال موحد بین األفراد جمیعا الواحد ، إلي جانب أن ا
وما دامت المعرفة قائمة علي ھذا اإلدراك الحسي المتغیر إذن لن تكون ھناك حقیقة 

.یقینیة ثابتھ

)العبارة صواب(.مبدأ السببیة في رأي هیوم مجرد عادة عقلیة-ب

م الخارجي وأكد أنه مجـرد عـادة عقلیـة ألن هیوم أنكر وجود  مبدأ السببیة في العال:التعلیل
فقـط وأن تعاقـب  بعـض الظـواهر فـي ترتیـب معـین ال یعنـي أن الظـاهرة السـابقة هـي سـبب 
نما تكرار حدوث التعاقب آلیا جعلنا نعتادها ونعتقد خطأ في وجود  ٕ حدوث الظاهرة الالحقة وا

.مبدأ السببیة

.)العبارة صواب( عند األشعريخلق هللا لألفعال مرتبط برغبة العبد ونیتھ -جـ

وضع األشعري رأیا جدیدا لتفسیر حریة اإلرادة اإلنسانیة وذلك من حیث :التعلیل -
خالل فكرتھ في الكسب والذي یبین أن التالزم بین إرادة العبد وخلق هللا للفعل تسبغ 

أن علي اإلنسان صفة الحریة حیث یصبح الفعل مكتسباً للعبد حسب إرادتھ ونیتھ دون
.یكون خالقھ

رغب العبد ذلك من ھنا فأن رغبة الفرد ھي التي تكسبھ صفة الحریة في االختیار 



إذا -مثال-.والتي بناءاً علیھا یخلق هللا لھ الفعل ومن ثم یتحمل الفرد مسئولیة أفعالھ
فأن هللا تعالي یخلق لھذا العبد .ل فعل شریر مثل القتل أو السرقة انتوي العبد عم

األفعال التي یمكنھ بواسطتھا القتل والسرقة ، أما إذا انتوي فعل خیر مثل تقدیم 
.المساعدة أو اإلحسان إلي شخص أخر فأن هللا یخلق لھ أفعال تتفق مع رغبتھ

.)العبارة صواب( سارتررأيفيالحریة بدون  مسئولیة تؤدي إلي فوضي عامھ-د

حیــث یــري ســارتر أنــه مادمنــا قــد انتهینــا إلــي أن اإلنســان حــر یختــار أفعالــة :التعلیــل-
بنفســه ویحــدد ماهیتــه بكامــل إرادتــه  فإنــه یترتــب علــي ذلــك ضــرورة أن یتحمــل تبعیــة 
أفعالــه التــي اختارهــا بحریتــه الكاملــة ألنــه بــدون تحمــل المســئولیة التامــة للفــرد ســوف 

.دي إلي فوضي عامة ودمار شامل للجمیع تؤ 

:السؤال الثالثإجابة 

.عند كانطنوعین األوامر العقلیة -أ

لـذلك یكـون الفعـل الخلقــي . هـي التـي یـرتبط تنفیـذها بشـرط معـین:األوامـر الشـرطیة 
فیها مجرد وسیلة لتحقیق أهداف أخري ومثـل هـذه األوامـر ال تصـلح لتأسـیس األخـالق 

ون مطلوبة في ذاتهاالتي یجب أن تك

هــي التــي تخلــو مــن أي شــرط وتكــون مطلوبــة لــذاتها ونابعــة مــن -:األوامــر المطلقــة
.العقل  لذلك فإنها هي وحدها تكون األفعال الخلقیة الحقیقیة

.وجهة نظر ابن رشد التوفیقیة في مشكلة الحریة-ب
واهر واألســـباب وعـــالم الظـــعـــالم اإلرادة الداخلیـــة عنـــد اإلنســـانمیـــز ابـــن رشـــد بـــین 

اإلرادي الــداخلي لإلنســان متــروك أمــره لإلنســان أن العــالمروقــر الطبیعــةالخارجیــة فــي 
یختار ما یشاء فیه من أفعال لكن فـي حـدود األسـباب التـي قـدرها اهللا تعـالي علـي العـالم 

أما العالم الخارجي فهو الـذي قـدره اهللا بمشـیئته ووضـع فیـه األسـباب والعوائـق الخارجي
وارتبـاط العـالمین معـًا یحقــق حریـة اإلرادة دون تعـارض مــع " القــدر" تعـرف باسـم التـي

یمكـــن للطالــب ذكـــر رأیــة الشخصـــي مــدعما باألدلـــة والبـــراهین ( .مفهــوم القـــدر اإللهــي
.)المنطقیة



:في الدعوة للسالم الفالسفة جھود-ج

-

.مواطن في أحد ھذه المجتمعات یؤثر و یتأثر باألحداث 
:ومن أمثلة ذلك -
 أول من نادي: الفارابي

.
.المواطنین و اتسم أھلھا بالنظام  أصبحت المدینة فاضلة كما رآھا الفارابي 

 كانط :
وقد تحقق كثیر من " مشروع السالم الدائم " العالمیة سلمیا ، وذلك كما عرضھ في كتابھ 

.تلك اآلمال في القرن العشرین 
كارل یاسبرز :

التھدید الدائم باستخدامھا الذي بدوره ی
ن
.الطمأنینة و الحد من ھذا الخطر 

راسل د  ان : برتر

.رؤسـاء و قادة الدول الذین یثیرون الرعب بین الشعوب لمحاكمة مجرمي الحرب من 

ربط دعوتھ للسالم بفلسفتھ للدفاع عن الحریة ا: جان بول سارتر

)علي الطالب ذكر مثال مما سبق( . أجبرت فرنسا لمنح االستقالل للجزائر 
) دیكارت(قائل العبارة هو -د

فوجـدها ملیئـة بالمغالطـات فرفضـها وعبـر عـن ذلـك عنـدما شـك فـي الحـواس:الشرح 
كــل مــا تلقیتــه وآمنــت أنــه أصــدق األشــیاء وأوثقهــا اكتســبته مــن الحــواس أو [بقولــه 

، غیر أنـى جربـت هـذه الحـواس فـى بعـض األحیـان  ، فوجـدتها خداعـة ، بواسطتها
.]ونا ولو مرة واحدة ومن الحكمة أال نطمئن كل االطمئنان إلى من خدع



المنطق: ثانیاً 

)إجباري( أجب عن األتي- :السؤال الرابع 

.عرف الحد المنطقي-أ

وضح.إلي تكامل المعرفة اإلنسانیة أديتكامل منھجي االستقراء واالستنباط -ب

دلل بمثال.معا  اد ال تكذبان معا وقد تصدقان القضیتان الداخلتان تحت التض-ج

ھل یمكن لإلنسان العادي أن یكون صاحب تفكیر علمي في حیاتھ الیومیة ؟ولماذا؟-د

.مما یلي مع التعلیلفقطحدد الصواب والخطأ في ثالث عبارات: السؤال الخامس

.الجنس بالنوع نسبیة ولیست مطلقةعالقة-أ

.تعبیر عن قانون عدم التناقض" الشيء ھو ذاتھ"-ب
.ستقراء العلمي علي إحصاء جمیع جزئیات الظاھرةیقوم اال-ج

.قضیة مستغرقة الموضوع دون المحمول" كل الشعوب محبة للسالم" -د

فقط مما یليثالثةأجب عن : السؤال السادس

.حدد المقصود بالقضیة التركیبة -أ
.میز بین أوھام الكھف وأوھام المسرح عند بیكون-ب

.ث تتفق مقدمتاه كما وكیفابحیاألولاسا صحیحا من الشكل یكون ق-ج

؟ ولماذا؟.ھل تري أن المنطق األرسطي یقف عقبة في تقدم العلم والمعرفة-د

انتھي



إجابة المنطق: ثانیاً 

اللفظ أو مجموعة األلفاظ التي تصلح أن تكون طرفا في القضیة " ھو الحد المنطقي-أ
."نخبر عنھ شیئا ، أو نخبر بھ شیئا " الجملة الخبریة"

دي إلي تكامل المعرفة اإلنسانیةأتكامل منھجي االستقراء واالستنباط -ب

أن التكامل بین االستنباط واالستقراء یؤدي إلي تكامل في المعرفة العلمیة فالعلوم -
التي یتعامل معها اإلنسان لیست مجموعة علوم صوریة فقط وال علوم واقع فقط ألن 

یعًا وال یمكن االكتفاء في ثقافته العلمیة بأي اإلنسان إنما یتعامل مع هذه العلوم جم
.معًا یشكالن أساس المعرفة العلمیة عند اإلنسان ألنهمامجموعة منها ، 

إذاأي ال تكذبان معا وقد تصدقان  معاتحت التضادمتقابلتان بالدخولالقضیتان ال- جـ
.جھولة الحكمماألخرى، أما إذا صدقت إحداھما تكون األخرىكذبت إحداھما صدقت 

بعض األسماك لیست " بوصفھا كاذبة فإن القضیة " بعض األسماك ملونھ" فإذا قلنا 
بوصفھا " بعض األسماك ملونھ"  تكون صادقة ، ولكن إذا بدأت بالقضیة " ملونة

صادقة أو " ملونةبعض األسماك لیست" صادقة ال یمكنني أن أصل إلي أن القضیة 
.كاذبة

بعض )  س.ج)                                     (م .ج( ملونھبعض األسماك 
األسماك لیست ملونة

كاذبةتحت التضاد          صادقة



بعض ) س.ج)                                       (م .ج( بعض األسماك ملونھ
األسماك لیست ملونة

ذبة                  تحت التضاد                     مجھولة                                                                   كا

؟العادي أن یكون صاحب تفكیر علمي في حیاتھ الیومیةھل یمكن لإلنسان -د
:الطالب الذي یجیب بنعم تكون إجابتھ في ضوء ما یلي

مادام        یمكن لإلنسان العادي أن یكون صاحب تفكیر علمي في حیاتھ الیومیةنعم-
حت مبدأ تفكیره منظما ، ومادام استمد الحقائق بالمشاھدة الدقیقة والتجربة وربطھا جمیعا ت

.واحد یفسرھا
رأیھعلیة أن یقدم أدلة عقلیة مقبولة تدعم یجیب بالالطالب الذي -

.حدد الصواب والخطأ في ثالث عبارات فقط مما یلي مع التعلیل:  السؤال الخامس

.)العبارة صواب( .ة الجنس بالنوع نسبیة ولیست مطلقةعالق-أ

-: " "
" مثال        .

" " نبات"تعد نوعاً للحد " شجرة 
" النسبة لشجرة فاكھة ألن شجرة یمكن أن نھدھا جنساً ب

" " الشجر ، كما أن 
.نوعاً بالنسبة لشجرة فاكھة  

.)العبارة خطأ( .تعبیر عن قانون عدم التناقض" الشيء ھو ذاتھ"-ب

"الشيء ھو ذاتھ": التعلیل-
بصفاتھ األساسیة الجوھریة مھما اختلفت صفاتھ العرضیة ، فاإلنسان ھو اإلنسان بصفاتھ 

.والصفات الجسمیة ودرجة تحضره أو تخلفھ 

.)العبارة خطأ( .ء جمیع جزئیات الظاھرةیقوم االستقراء العلمي علي إحصا-جـ

ألن االستقراء العلمي یقوم علي أساس فحص عینة من جزئیات الظاھرة موضع :التعلیل
.البحث ، لیصل بشأنھا إلي حكم یقوم بتعمیمھ علي بقیة الجزئیات المشابھة للعینة 



) العبارة صواب(.قضیة مستغرقة الموضوع دون المحمول" كل الشعوب محبة للسالم"-د

موضوع ةستغرقق"  :   "  ل لمحمول دون ا وذلك ا
لحكم ھا قضیةألن " لشعوب ا" ا

". حبة للسالمم" د المحمول الحكم جمیع أفرا

أجب عن ثالثة فقط مما یلي: السؤال السادس

ھي التي یضیف فیھا المحمول خبرا جدیدا یستمد من المقصود بالقضیة التركیبة-أ
الواقع الخارجي وھذا یعني أن المحمول في ھذه القضیة ال یكون تكرارا بأیة 

.صورة للموضوع أو تحلیال لھ 

.رسطو ال قیمة لھ من الناحیة العلمیةاالستقراء عند أ-ب

- :الطالب الذي یؤید یجیب في ضوء ما یلي -

.أؤید أن االستقراء عند أرسطو ال قیمة لھ من الناحیة العلمیة وذلك ألنھ  نعم-

.استقراء عقیم تأتي فیھ النتیجة مساویة للمقدمات -

.مقدماتال یؤدي إلي معرفة جدیدة أكثر مما كان معروفا في ال-

فكیف یمكن ألحد إحصاء جمیع جزئیات المعادن .یستحیل إحصاء جمیع الجزئیات -
.ما مضي منھا  وما ھو     موجود في الحاضر وما سوف یكون في المستقبل 

.وبالتالي فأنھ الیصح أن یكون منھجاً علمیاً 

) عةعلیھ أن یدلل علي رأیھ بأدلة عقلیة مقبولة ومقنالطالب الذي یرفض(-



والمنطق عامة في مادة الفلسفةمراجعة
الفلسفة  - :أوال

-:جب عن اآلتيأ-:السؤال األول
فسر. الفلسفة علم المبادئ األولي لكل ظواھر الوجود -١
بین ذلك . وفق ابن رشد بین كل من الفلسفة والدین -٢
وضح" روسو "المجتمع في رأي إلصالحھي الوسیلة الثانیة الدیمقراطیة -٣
.برأیكعقب. للنقد " كانط " تعرض مذھب الواجب العقلي عند -٤

-:صواب والخطأ فیما یلي مع التعلیلحدد ال-:السؤال الثاني
.ة ینسب"السوفسطائیین"الحقائق عند -١
.في الحیاة الشعوریة "دیكارت"و"الغزالي"شك كل من -٢
.عن إرادة حرة تختار "ھیوم"رأي تصدر األفعال اإلنسانیة في -٣
.الفضائل األخالقیة عند االجتماعیین الوضعیین فطریة -٤

-:أجب عن اآلتي-:السؤال الثالث
.في ضوء ما درستاإللزام الخلقيفھوموضح م-١
.بین أوجھ التشابھ بین كل من الشك والیقین -٢
فسر."محمد عبده "عند "القضاء"حریة اإلرادة ال تتنافي مع -٣
ولماذا؟؟أیھما تؤید. اختلفت أراء كل من الجھمیة والمعتزلة تجاه مشكلة الحریة-٤



إجابة الفلسفة- :أوال
-:إجابة السؤال األول

ال أل-١
یقنع بقبول المبادئ 

،ةالقریبة وتلك العلل المباشرة مادی
لعلل 

 .
للوجود أمكنھ أن یفسر كافة الحقائق الجزئیة المادیة بردھا إلي أصولھا األولي وعللھا الحقیقیة 

.البعیدة

لك في " ا" كان --٢ وتمثل ذ
 "

یھ تتمثل في أن أوكانت خالصة ر" من االتصال" أي الدین " والشریعة " الحكمة  أي الفلسفة 

تعارض . . علي التفكیر، وتعقل أمور الحیاة والوجود لك ال  لذ
.اإلطالقعلي بینھما

إل" روسو" -٣

تماعي االج

.الشعب 

"كانط" تعرض مذھب الواجب العقلي عند -٤
-:باألخالق اإلنسانیة ومن ذلك ما یلي

١-
.واجب ھنا یأخذ شكال مثالیاً متطرفاً العملیة ألن الھشئون

٢-

استبعادھا بسھولھ من حیاة اإلنسان لكي تجعل العقل وحده بصرا
.األخالقي

٣-

.ویكون ھذا االستثناء أیضاً من صمیم الفعل الخلقي 
.. " كانط"-٤

. وحده
.عن الدین الذي أنزلھ هللا تعالي لتنظیم حیاة الناس وأخالقیاتھم 

-:إجابة السؤال الثاني 



)العبارة صواب ( ق عند السوفسطائیین نسبیةالحقائ-١
مادام الحس متغیرا من شخص ون السوفسطائیون اتخذوا الحواس وسیلھ للمعرفة أل-:التعلیل

فانتوإذا، ثابتةإلي آخر فإن اإلنسان لن یجد حقیقة واحدة 
. معیار عام للصواب والخطأي معھا وجود ففقد انت
. نسبیة 

) العبارة صواب ( في الحیاة الشعوریة   ودیكارتالغزاليكل منشك-٢
شك الغزالي في الحیاة الشعوریة -:التعلیل

نتقد أثناء الحلم أن ما نراه ھو حقیقة واقعیة، ثم وخیال؟ إننا نحلم كثیراً ونع
ستیقظ منھ نلذلك افترض الغزالي أن حیاتنا قد تكون حلماً طویال لم ،عشناه في المنام كان وھماً 

.حتى اآلن لنعرف حقیقة األمور 
ما دیكارت فقد شك أیضاً في الحیاة الشعوریة فقال أن ھناك أشیاء حسیة الأ-

إننا : ھإال. ي

اآلن
أكد!  وأت

.مرحلھ وھم وحلم طویل

)العبارة خطأ ( تصدر األفعال اإلنسانیة في رأي ھیوم عن إرادة حرة تختار  -٣
تختار، -:التعلیل ة حرة  اد ة وجود إر

و
إو

فيي دارلنشاط الجسم والحواس، وبالتالي فالحریة عند ھیوم مزعومة للفعل اإل

نمافیھا، ومن ثم ال توجد إرادة حره،  ؤدي وإ
.إلي نتائج حتمیة في سلوك اإلنسان 

) العبارة خطأ ( الفضائل األخالقیة في رأي االجتماعیین الوضعیین فطریة  -٤
-:التعلیل

ھي ثمار تظھر نتیجة ظروف معینھ في المجتمع وإنمامن فراغ، 
نماالأشكالھ وإ

شریراً ھناك، وفقاً في مجتمع آخر والسلوك الخیر ھنا قد یكون سلوكاً رذیلةمجتمع ما قد تكون 
.   لما یحدده كل مجتمع حسب ظروفھ الخاصة 

-:إجابة السؤال الثالث
١-

اع ھاتب

.لإللزام الخلقي



٢-
الیقینالشك

١-
أإلي 

. من الحریة الذاتیة
٢-

.  ھا أیضاندھا ثم ینتقل إلي نقیضھا ویفندویف

١-
 .

.في االختیارم بالحریة سالیقیني یت
ألحد مواقف ریحواضح وصانحیازنالیقی-٢

أو 
ھ

. لیس مجرد موافقة عمیاء الموقف الیقیني

قضاء" مع ة اإلنسانیة ال رادیري محمد عبده أن القول بحریة اإل-٣ ل اصة أن" ا خ
. الالم

ھترادبإ" اإللھيسبق العلم " فالقضاء یعني 
شر اآلخر" وبأن 

ویؤكد " لیھ یعاقب ع
علمفي أعمالھ بوجھ ما وذلك لسبب أساسي ھو أن كل ما یدخل في

فإن . وھذا الواقع ال یتبدل من ناحیة العقل. مع الواقعما دام قد أحاط بھ هللا فالبد أن یكون متفقاً 
.ال باعثة إلیھ اإلحاطة بما سیقع ال تكون مانعھ من الفعل و

-:الجھمیة تكون إجابتھ كالتاليأراءمعإذا اتفق الطالب--٤
أتفق مع-
الستطاعةا ا نما، ب وإ

 .
كما أن . ال عملووأنھ ال فعل . بھ وحدهمختصةن ھذه األوصاف وممیت، أل

.وكل شئ في الوجود مقدر أزالً 

-:المعتزلة تكون إجابتھ كالتاليرأيالطالب معاتفقأما إذا -
استندتالمعتزلةأراء اتفق مع-

ألن . ع
الظلم یتنافى مع الكمال، واإلقرار بأن هللا تعالي عادل یستتبع بالضرورة اإلقرار أیضاً أ

االستطاعة تعني أن اإلنسان حر مخیر ولیس مجبراً مسیرا، فإن نفذ األوامر و
.   وإن لم ینفذھا استحق العقاب في النار. حینئذ دخول الجنة



ثانیا المنطق

:أجب عن األسئلة اآلتیة : السؤال األول 
المقصود بكل من حدد-١
المالحظة العلمیة المقصودة-باالستقراء  -أ

.میز بمثال بین كل من التعریف بالحد التام والتعریف بالرسم الناقص -٢
فمــا القضــایا التــي تقابلهــا بالتــداخل ) بعــض البشــر فالســفة ( علــى فــرض صــدق القضــیة -٣

.والدخول تحت التضاد مع التعلیل  
كل المتفانین في أداء واجبهم وطنیین -٤

٠هذه القضیة مقدمه كبري في قیاس صحیح من الشكل األول اجعل 
: بین الصواب أو الخطأ  في العبارات االتیة مع التعلیل : السؤال الثاني 

.تتوقف صحة النظریات الریاضیة على صحة المقدمات -١
. الطبیعیة یقینیة الصدق مقوانین العلو -٢
.الوقت یمكن وصف الشيء بالصفة ونقیضها فى نفس -٣
.المحمول في القضیة الریاضیة یضیف جدیدًا للموضوع-٤

:أجب عن األسئلة اآلتیة: السؤال الثالث
.فرق بمثال بین كل المعرفات والالمعرفات-١
.   فسر.التكامل بین االستقراء واالستنباط یؤدي إلي تكامل المعرفة العلمیة -٢
وضح شروط كل من --٣

.في المنهج االستقرائي التقلیدي .التجربة -ب.یة المالحظة العلم-أ
:ذكر السبب اآلتیة مع القضایا نوع حدد -٤
٠اإلنسان هو األدمى -أ

٠أنتصر الحلفاء في الحرب العالمیة الثانیه-ب



إجابة المنطق
إجابة السؤال األول 

لعـالم مـن بحـث حـاالت جزئیـة بحثـًا العملیة العقلیـة التـي ینتقـل فیهـا ا:االستقراء هو ) أ (-١
تجریبیًا إلى حكم عام ینطبق على هذه الحاالت والحاالت المماثلة لها 

هــي توجیــه الحــواس والــذهن نحــو ظــاهرة معینــه بغــرض : المالحظــة العلمیــة المقصــودة_)ب(
٠دراستها ویقوم بها الباحث عن وعي ویهدف من ورائها الدراسة والبحث

ك م              سفة      كل البشر فال-٣

مجهولة

س بعض البشر لیسوا فالسفة.جم                .بعض البشر فالسفة  ج

مجهولةصادقة                                        

 كمها مجهولة كل البشر فالسفة وح) م.ك(القضیة المتقابلة معها بالتداخل هي
الن حكم التقابل بالتداخل إذا صدقت الكلیة صدقت بالضرورة الجزئیة المتداخلة معهـا : التعلیل 

.ولیس العكس فإذا صدقت الجزئیة كانت الكلیة مجهولة 

بعض البشر لیسوا فالسفة ) س.ج(القضیة المتقابلة معها بالدخول تحت التضاد هي

معــًا وقــد یصــدقان أي إذا كــذبت نال یكــذبا: ل تحــت التضـاد الن حكــم التقابــل بالــدخو: التعلیـل 
ذا صدقت احدهما فاألخرى تكون مجهولة الحكم  ٕ .احدهما فاألخرى تكون صادقة وا

كل المتفانین في أداء واجبهم وطنیین-٤

قضاة مصر متفانون في أداء واجبهم 

قضاة مصر وطنیون

إجابة السؤال الثاني
العبارة صواب–تتوقف صحة النظریات الریاضیة على صحة المقدمات -١

الن الریاضــي یقــول إذا  افترضــت أن المقــدمات صــحیحة فالبــد مــن التســلیم بصــحة : : التعلیــل
فالنظریــات الریاضـیة تكـون صــحیحة علـى فـرض صــحة ،النتـائج الالزمـة عنهــا لزومـًا منطقیـًا 

.ة فروض أخرى غیر تلك المقدمات إلى فرض أیجوء، دون اللالمقدمات



العبارة خطأ .الطبیعیة یقینیة الصدق مقوانین العلو -٢
تتحقـق فیهـا ألننـا أنالن الوصول إلى الیقـین فـي العلـوم الطبیعیـة ضـربًا مـن المحـال / التعلیل

ــه فربمــا نكتشــف فــي  ــع فــي حــدود مــا اســتطعنا أن نعــرف عن ــدة عــن الواق ــر بأشــیاء جدی نخب
ورًا جدیـدة تجعلنـا نغیـر أحكامنـا التـي توصـلنا غلیهـا لـذلك فقـوانین العلـم احتمالیــة المسـتقبل أمـ

.ترجیحیة ولیست یقینیة
العبارة خطأ.یمكن وصف الشيء بالصفة ونقیضها فى نفس الوقت -٣

بصفة ونقیضها فـي نفـس الوقـت وذلـك بنـاء علـى قـانون عـدم الشيءال یمكن وصف / التعلیل
ولـــذلك ال یمكـــن وصـــف ) مكـــن أن تكـــون ب وال ب فـــي نفـــس الوقـــت أ ال ی( التنـــاقض ورمـــزه 

.بصفة ونقیضها في نفس الوقت الشيء
العبارة خطأ.المحمول في القضیة الریاضیة یضیف جدیدًا للموضوع-٤

بمعنــى أنتحلیلیــة مــن خصــائص القضــیة الریاضــیة هــي أنهــا األولــىالن الخاصــیة / التعلیــل
إلـى موضـوعها لـذلك توصـف بأنهـا تحصـیل حاصـل الواقـعمـنیضیف جدیـداً المحمول فیها ال

.یتوقف على عدم التناقض بین طرفیهاهاوصدق
-١إجابة السؤال الثالث

الالمعرفاتلمعرفاتا
مجموعـــة مـــن المفـــاهیم یعرفهـــا الریاضـــي  -*

تعریفا دقیقا منعا للبس أو الغموض وال یناقشه 
أحدًا فیها

لهــــا أهمیــــة خاصــــة فــــي النســــق الریاضــــىىا ا       -*

مجموعة من المفـاهیم یأخـذها  الریاضـي -*
تعریف غیرها من دون تعریف لیستخدمها في

لـــــو تـــــم تعریفهـــــا لتتابعـــــت وألنـــــهالمفـــــاهیم 
التعریفات إلى ما النهایة

تستخدم في تعریف غیرها من المفاهیم -*

أن التكامل بین االستنباط واالستقراء یؤدي إلي تكامل المعرفة العلمیة فالعلوم التي یتعامـل -٢
واقـع فقـط ألن اإلنسـان إنمـا یتعامـل معها اإلنسان لیست مجموعة علوم صوریة فقط وال علوم 

نهمـا معـًا ال مع هذه العلوم جمیعًا وال یمكـن االكتفـاء فـي ثقافتـه العلمیـة بـأي مجموعـة منهـا ، 
. یشكالن أساس المعرفة العلمیة عند اإلنسان 

لــذلك عــاب العلمــاء المحــدثون علــي القــدماء جعلهــم المــنهج االســتنباطي هــو المــنهج الوحیــد 
وكان البد من وضع المنهج االستقرائي التجریبي  بجانبه وذلـك ألن الطریقـة . ة للمعرفة العلمی

االستنباطیة وحدها ال یمكن أن تقـدم لنـا التفسـیر الصـحیح للعـالم ومشـكالته ، بـل البـد مـن أن 
. لیتكامل المنهجان وتتكامل بذلك معرفه اإلنسان العلمیة . االستقرائينستخدم بجانبه المنهج 

ل من   شروط ك-٣



.في المنهج االستقرائي التقلیدي التجربة-بالمالحظة العلمیة   -أ
. في المنهج االستقرائي التقلیدي شروط المالحظة العلمیة-أ

توافر اكبر قدر من األمان للمالحظ.
 یجب أن یكون المالحظ مستعدا للمالحظة مهیئا لها.
 یجب أن تكون الظاهرة قابلة للتكرار.
المالحظة  فيحظة الظاهرة من جمیع جوانبها الموضوعیة مال.
 تساعد على دقة المالحظةالتياستخدام األجهزة واآلالت

شروط التجربة في المهج االستقرائي التقلیدي هي -ب
ینبغي عند تنفیذ التجربة العنایة بكل صغیرة وكبیرة تكتشف عنها التجربة )أ (
یســتخدمها تفهمــا صــحیحا وان التــيیــتفهم الطــرق الفنیــة أنة یجــب علــى القــائم بالتجربــ) ب(

یمكن التوصل إلیهـا فـي كـل طریقـة التيوان یعرف تماما درجة الدقة ایدرك حدودها وال یتعداه
.من هذه الطرق

یكون على حذر دائما من نتـائج التجربـة فـال یـرفض الفـرض لمجـرد أنیجب على الباحث ) ج(
.ت صحته التجربة لم تستطع إثباأن
٤-

التعلیلنوع القضیةالقضیة
ألنها ال تأتي بجدید من الواقع قضیة تحلیلیةاإلنسان هو اآلدمي/ أ

فــــالمحمول هنــــا لــــم یضــــیف 
جدیـــــدًا للموضـــــوع بـــــل جـــــاء 

.مرادفًا للموضوع 

ـــــــي  انتصـــــــر الحلفـــــــاء ف
الحرب العالمیة الثانیة

الن القضــــیة هنــــا تعبــــر عــــن قضیة تركیبیة
ریخیــة المحمــول فیهــا واقعــة تا

مستمد مـن الوثـائق التاریخیـة 
من الواقع الخارجيأي
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