
 

 االصي:                                     ى ــة األولـــــالتحةيةياذاـــة  امل                                                                                                                     

 الشعبٛ:                قضدايدا فلسفية واجتمداعية ونفسية :داة امل                                                                                                           

 (444الدرجٛ )                                 8102 - 8102الثدالث الثدانوي األةبي                                                              
 درجة( 80)                                                                                                                                                                                                                     عَ األسئمة اآلتية: بأج أواًل:

 :بالكمىات املٍاسبة , حتى يستقيي املعٍى واٌقمها إىل ورقة إجابتكاوأل الفراغات اآلتية : أ         

 ... ٔفل خطٕات وٍطكٗٛ وتعاقبٛ.......... ٔ التفهري ...............عىمٗٛ التفهري وزنبٛ تتضىَ اصتخداً وّارات التفهري ....( 1

 تىٗٛ ................ٖتىثن ِدف وارنط يف حتكٗل االٌعتام الزٔح٘ لإلٌضاُ ٔ حتزٖزٓ وَ قٕٗد احل( 2
                                                                                                                    : اخرت اجلواب الصخيح و اٌقمه إىل ورقة إجابتك:ب          

 :عٍد( من يهب نفسه للجميع ال يهب نفسه ألحد)( 1

 أ( ِٕبش                     ب(                          لٕك ج(                      ناٌط د( رٔصٕ

                                                                                             : عمٕوٛ املعطاٚ بّدف صد الثرزات التفهري الذٙ ٖتىثن يف الٍظز خارج حدٔد امل( 2

 أ( تزوٗش                      ب(                           وكارٌٛ ج(                       اصتٍتاج د( تٍبؤ

     :اٌقن العبارات اآلتية إىل ورقة إجابتك و ضع صح أواً العبارة الصخيخة وخطأ أواً العبارة الػمط: جـ              
 .وتفزقٛ ٔوضتكمٛ عَ بعضّا البعض التطٕر عٍد ابَ خمدُٔ حيىن طابعًا دٖالهتٗهًٗا ألُ الٕاقع ٍٖتج وَ تزاني أشٗاء ( 1

 اٌتّٜ لٕك إىل أُ أصن ِذا اجملتىع ٌفضْ ِٕ أُ العالقٛ فْٗ لٗضت بني إٌضاُ حاني ٔآخز حمهًٕ، بن ِ٘ وباشزٚ بني ( 2

 اهلل ٔاإلٌضاُ .    

                                                                                                                                                                                   .(التفكري عالي الرتبة -ب ) (احلكي املمكي الدستوري عٍد لوك      -أ) :وعٍى املصطمح اآلتيحدد : د         

 درجة( 40)                                                                                                                                                           : التالي: أجب عَ السؤاه ًاثاني
   .احبث خطٕات اصرتاتٗجٗات التفهري املٍتج -      

 درجة( 80)                                                                                                                                                                                                مما يأتي:  سؤالني فقطأجب عَ ثالثًا: 
 .ٍد رٔصٕحدد أصط املٕاطٍٛ ع (1

 .قارُ بني الثبات ٔاملثابزٚ ضىَ اخلصائص اإلرادٖٛ لمشخصٗٛ (2

  .وبدأ حزٖٛ الفعن اإلٌضاٌ٘ يف التارٖخ عٍد ابَ خمدُٔ (3

 درجة( 000)                                                                                                       وَ األسئمة اآلتية:  فقطمخسة أجب عَ : ًارابع
 عمن ال ميهَ إبكاء حالٛ الصزاع قائىٛ بني البشز عٍد ِٕبش ؟ (1

 عمن احلضارٚ حتىن يف طٗاتّا بذٔر الفضاد عٍد ابَ خمدُٔ ؟ (2

 ٔالشزطٗٛ  ؟قارُ بني قاعدت٘ االقرتاُ  (3

  عمن املارنضٗٛ لٗضت فمضفٛ تارٖخ ؟ (4

 ٔاسُ بني المرٛ عٍد اإلٌضاُ ٔالمرٛ عٍد احلٕٗاُ؟ (5

 عمن مل ٖعد وكبٕال تعزٖف الطبٗعٛ البشزٖٛ بٕصفّا عٍاصز بٕٗلٕجٗٛ ال تترري؟ (6

 درجة( 000)                                                                                                                                أكتب يف املوضوع اآلتي:: خامسًا

.قدً رؤٖٛ حٕه العالقٛ بني المرٛ ٔالتفهري -     

 **انتهت األسئلة**
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