
 

 االسم:                                     ى ــة األولـــــالتحةيةياذاـــة  امل                                                                                                                     

 الشعبة:                قضدايدا فلسفية واجتمداعية ونفسية :داة امل                                                                                                           

 (400الدرجة )                                 2018 - 2017الثدالث الثدانوي األةبي                                                              
 درجة( 80)                                                                                                                                                                                                                     عن األسئلة اآلتية: بأج أواًل:
                                                                                                                    و انقله إىل ورقة إجابتك:أ: اخرت اجلواب الصحيح            
 :العقل هو أداة التكيف الكربى عند( 1

  .ديفيد هيوم د(                        .وليم جيمس ج(          .                     جون لوك ب(.                   ديكارت أ(      

                                                                                             : التفكري الذي يتمثل بالنظر خارج حدود املعلومة املعطاة بهدف سد الثغرات هو( 2

 . تنبؤ د(                           .  استنتاج ج(                            .        مقارنة ب(                    .    ترميز أ(      

     :انقل العبارات اآلتية إىل ورقة إجابتك و ضع صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الغلطب:               
 .يف نظريته العقد االجتماعي بأنه جيب احلد من سلطة امللك املطلقة انطلق هوبز( 1

                         .يليب رغباته ويعرف آالمه دون أدنى حماكمة عقلية ,يرى روسو أن حال التفكري مضاد للطبيعة البشرية وأن اإلنسان جاهل( 2

                                                                                                                                                                                   .(الديالكتيك عند ابن خلدون -ب ) (عند روسواحلق الطبيعي  -أ) :حدد معنى املصطلح اآلتي: ج         

 :بالكلمات املناسبة , حتى يستقيم املعنى وانقلها إىل ورقة إجابتكامأل الفراغات اآلتية د:          

  .......... ........................ أما إعاقتها فستؤدي إىل ....... .......................... عند ماسلو العيش وفق الطبيعة اإلنسانية يفضي إىل( 1

    يرى لويس هنري مورغان مؤسس املدرسة االجتماعية التطورية يف كتابه اجملتمع القديم أن البشرية انتقلت من حالة ( 2

 . .......... .....................إىل .. .......... ....................... إىل .......... .......................    

 درجة( 40)                                                                                                                                                            :التالي: أجب عن السؤال ًاثاني
   .احبث جوانب التفكري عند ماير   -      

 درجة( 80)                                                                                                                                                                                                مما يأتي:  سؤالني فقطأجب عن ثالثًا: 
 .اشرح أسس املواطنة عند روسو (1

 .ـ الثقايف للطبيعة البشريةحتدث عن املفهوم االجتماعي  (2

 .ابن خلدون داحبث مبدأ حرية الفعل اإلنساني يف التاريخ عن (3

 درجة( 100)                                                                                                       من األسئلة اآلتية:  فقطمخسة أجب عن : ًارابع
 الديالكتيك عند ابن خلدون ؟وازن بني خاصييت  (1

 ؟ علل نصح أرسطو بضرورة بقاء حاجات اإلنسان حتت سيطرة العقل (2

  علل حدوث التفاوت عند روسو ؟ (3

 وازن بني قاعدتي االقرتان والشرطية ضمن قواعد تكون املفهوم ؟ (4

 علل التطور ال يسري يف خط مستقيم عند ابن خلدون ؟ (5

 علل اإلنسان صانع ومصنوع عند ماركس ؟ (6

 درجة( 100)                                                                                                                                أكتب يف املوضوع اآلتي:: خامسًا

رأيك . ًان, مبّي رأيك قدم رؤية توضح فيها الصورة السالبة للطبيعة البشرية , وطرائق اخلروج منها . مبينًا -     
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