
 

 : اسِ ايطايبــــــة                          ي فلسفــــرب ترشيحــــس                                                                     

 بيدالثالث الثانوي األ

 أواًل : أجب األسئلة اآلتية  : 

  :التعليه أقوى سالح ميكن استخدامه لتغيري العامل ( إىلـ ينشب الكول اآلتي ) 1

 أ ْيًسوٕ َاْديال   ب أفالطوٕ ج سكزاط د ابٔ َسهوي٘

 :ـ تعرف االبشتينولوجيا أنها 2

 أ ْظزية املعزفة   ب ْظزية ايوجود    ج عًِ املٓاٖج   د ـ عًِ األخالم

 :ـ أهه مبدأ ترتكز عليه األسطورة هو مبدأ3

 أ حيوية ايطبيعة   ب عدّ ايتٓاقض    ج ايسببية    د اهلوية

 :ـ الفيلشوف الكائل الفضيلة وسط بني طرفني كالهنا رذيلة هو 4

 أ سكزاط ب أفالطوٕ   ج أرسطو د فيثاغورث

 :و الغرية من األب تشنى عكدة  بأمهـ تعلل االبن ال شعوريًا 5

 أ ايهرتا   ب ايٓكص     ج ايذْب    د أوديب

 عما يأتي  : أجب بصح أو غلط ثانيًا

 ـ احلتُية تعين إٔ األشياء و ايظواٖز َكيدة سببًا1

 ـ ايدوافع ايصعورية ٖي دوافع ال ميهٔ يًصخص إٔ يستدعيٗا و ال إٔ يتذنزٖا 2

 ـ بزوتاغوراس ٖو أوٍ َٔ نصف عٔ املٓصأ اإلْساْي يًكيِ 3

 ـ غويًو ٖو َٔ شب٘ ايهوٕ بايساعة يف ايدقة واآليية 4

 عزف ابٔ رشد ايفًسفة بأْٗا ايٓظز يف املوجودات َٔ جٗة داليتٗا عًى ايصاْع ـ5

 لثًا : أجب عن أحد سؤالي املوضوع ثا

 ـ ايتفهري اإلْساْي عًُية َعكدة تصرتى فيٗا ايعديد َٔ ايعواٌَ ، 

 عاجل ٖذا املوضوع َٔ خالٍ دراستو يطزائل ايتفهري َبيًٓا رأيو 

 ـ اخلري َفٗوّ ارتبط باألخالم و اختًف املفهزوٕ حوٍ َاٖية اخلري ، 

 .عاجل ٖذا املوضوع َٔ خالٍ دراستو ْظزيات اخلري َبيًٓا رأيو

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



 

 : اصم الطالب                          ةـــــــــــــرب الفلسفـــــــــس                                                                     

 بيدالثالث الثانوي األ

 اجابتكأواًل : أجب عن األسئلة اآلتية ثم انقلها إىل ورقة 
 ـ امأل الفراغات اآلتية بالكلمات املهاسبة , حتى يستقيم املعهى وانقلها إىل ورقة إجابتك 1

 ....................... و ..................... و ..............الديالكتيك عند ابن خلدون هو علم القوانني الغاملة حلزكة التطور بالنضبة إىل .....آـ 

 ......................إىل .......... ............إىل .......... ............ديالكتيك عند هيغل هو من مبدأ عمل الب ـ 

 أمام العبارة الغلط ـ اقرأ العبارات اآلتية و ضع صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ2
 آ ـ التطور عند ابن خلدون يضري يف خط مضتقيم . 

 على الناظ هي أفكار الطبقة املويمنة اقتصاديًا وإيديولوجيا .ب ـ عند ماركط األفكار املويمنة 

 /د (02ثانيًا :أجب عن أربع من األسئلة اآلتية ) لكل سؤال 
 ـ التطور يتخذ عكاًل حلشونيًا لولبيًا عند ابن خلدون  ؟1

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 ـ فضز العصبية رابطة اجتماعية جتعل الغعب متماصكًا وتعمل يف اجتاهني ؟ 2

.......................................................................................................... ........................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

 ـ عند ابن خلدون احلضارة حتمل يف طياتوا بذور الفضاد ؟3

............................................................................................................................. .....................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

 ـ واسن بني املنطق عند هيغل واملنطق عند أرصطو ؟ 4

...................................................................................................................................................................... ............................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

 ـ علل قلب ماركط الديالكتيك اهليغلي ؟5

............................................................................................. .....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

 ـ علل املاركضية ليضت فلضفة تاريخ ؟6

............................................................................................................................. .....................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

 ثالثُا : أجب عن السؤال التالي :    مالحظة ) اإلجابة على املوضوع على ظهر الورقة (
 ان عند ماركط كائن متميش وخاضع لقوانني الطبيعة , عاجل هذا املوضوع وبني رأيك ؟اإلنض    
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