
 

 االسم:    يف ماد  الفلسـفة   األوىلالتحةيةية اذاـــة  امل                                                                                                       

 الشعبة:            8102 - 8102  الثانوي   الثاني                                                               
 درجة(                                                                                                                   60)                                                                                                                                        أجب عن األسئلة  اآلتية:   :أواًل

 :يستقيم املعهىحتى املهاسبة  أكمل اجلمل اآلتية بالعبارات  (0
 .................................................................وصواًل إىل  .................................................................تليوا  .................................................................ثم  .................................................................  خطوات املنوج االستقرائي تبدأ من

  ضع عبارة )صح( أو )خطأ( أمام اجلملة املهاسبة:  (8
 تنطلق الرياضيات من فوم الوقائع احملشوسة-ب                                القانون فرض ثبتت صحتى. -أ

 املفاهيم األساسية اليت تنظم عمل العامل يعرب عنوا: :اإلجابة الصخيخة لكل مما يأتيحدد  (3

 أ املعنى الزماني ب املعنى املعريف ج املعنى الوجودي د املعنى العملي

 ., )االستقراء( (الفرضية) وّضح املفاهيم التالية  (4
 درجة( 00)                                                                                                                                              عّلل اثنني مما يلي: ثانيًا:
 ملاذا يعترب املنوج االستقرائي أّن املالحظة تشبق القانون؟ -1

 ملاذا يعترب املنوج االستنباطي أّن الفرضية تشبق القانون؟ -2

 ملاذا ال يشتطيع العلم أن يكون بدياًل عن الفلشفة؟ -3

 درجة( 00)                             وّضح نقاط اخلالف بني الفلسفة و العلم مو حيث املوضوع و املههج. أجب عن السؤال اآلتي:ثالثًا:    
 درجة( 60)                                                                                                                   من األسئلة  اآلتية: سؤالني فقطأجب عن : ًارابع  

 .عدد أنواع القوانني مع الشرح -3      .وّضح عالقة الفرضية باملنوج االستقرائي-2     بّين أهمية املبدأ يف العلم. -1

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                    Tel. 2218807                  info@alandalos-school.com 
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