
 

 

 االسِ:                  ي األول ــــان الفصلـــــاالمتح                                                                                                                              

  ، املد٠: ساعتإ 400ايدزج١: الفلســــــــــــــــــفة                                                                                                                                                                                
 ايتازٜخ:   (               9191 – 9102) األدبيالثالث الثانوي                                                                                                                      

   (درجة 08) إجابتك:ثم انقلها إىل ورقة  اآلتية،أجب عن األسئلة  أواًل:
           اجلٕاب الصخٗح ٔ اٌقمْ إىل ٔزقٛ إجابتك: اخرت :أ

                                                                                        :ٜعد نٌ مما ٜأتٞ َٔ َبادئ احلٛاز ايٓاجح َا عدا( 1

 .املصداق١ٝ (د                         .املعكٛي١ٝ ج(             .    ايٛاقع١ٝ ب(                   .    ايرات١ٝ أ(                  

                                                                                                  : ٚفل جٕٛ يٛى إٕ مجٝع أفهازْا تعٛد حتًُا إىل( 2

 .اإلحساس ٚايتأٌَ (د                          .ايتأٌَ ج(.                   ايعكٌ ب(    .                 االحساس أ(                  

  :اٌقن العبازات اآلتٗٛ إىل ٔزقٛ إجابتك ٔضع صح أواً العبازٚ الصخٗخٛ ٔخطأ أواً العبازٚ اخلاطئٛب: 

                                                                                                                            .                   اتفل ايفالسف١ ٚاملفهسٕٚ حٍٛ ٚضع تعسٜف حمدد َٚتفل عًٝ٘ يًسبب١ٝ( 1

 .ٜسى ناْط إٔ املعسف١ ال تستُد َٔ َعطٝات احلٛاس ٚحدٖا ٚ ال َٔ ايعكٌ ٚحدٙ( 2

  (.االٌطباعات عٍد ًِٕٗ)  ،  (أجابْٗ حدد وعٍٜ املصطمخني التالٗني :): ج

 :اٌطب الفالضفٛ التالٗٛ أمساؤِي إىل االجتآ الرٙ ٍٖتىُٕ إلْٗ: د

 جٛزج بازنًٞ سبٝٓٛشا دٜهازت جٕٛ يٛى
    

 جديٞ ْكدٟ عكًٞ جتسٜيب

 درجة( 028) :أجب عَ األضئمٛ اآلتٗٛ: ثانيًا
 (15)           ٜعد فٛيتري فًٝسٛف ايتساَح أعًٌ ذيو؟                                                                   (1

 (15ٜٓهس ّٖٝٛ إٔ تهٕٛ يدٜٓا أفهاز عا١َ ٚجمسد٠ أعًٌ ذيو؟                                                  ) (2

 (22عصس١ٜ حتٛيت َٔ سًب١ٝ إىل إجياب١ٝ فسس ذيو؟                   )عالق١ اإلْسإ بايتهٓٛيٛج١ٝ عالق١  (3

 (32)             قازٕ بني املعسف١ االبستُٛيٛج١ٝ ٚاملعسف١ ايتكًٝد١ٜ؟                                                    (4

 (42)                                        حتدث عٔ األخالم عٓد ناْط؟                                                (5

 درجة( 088) :اقسأ الٍص اآلت٘ ثي أجب عَ األضئمٛ الٕازدٚثالثًا: 
   ؟اجلائص التطاؤه: وا جدٔٝ الفمطفٛملا كاٌت الفمطفٛ يف الظاِس لٗطت ذات جدٔٝ تركس يف احلٗاٚ العىمٗٛ، بات وَ  »

ٖكف٘ التفكري حٕه أبطط وظاِسِا ك٘ تربش أواوٍا دُٔ أُ ترتك لٍا فسصٛ اللتقاا  أٌفاضاٍا   إٌكي تسُٔ كٗف جتسٙ األوٕز وع الفمطفٛ، 

أضئمٛ غاري وٍتظاسٚ ٔغاري وتٕقعاٛ ِٔارٓ األضائمٛ وصااغٛ عماٜ بإ ٖطاتٕجب أُ ٌطسحّاا لكاَ دُٔ أُ ٖكإُ لادٍٖا ٔضاائن ا جاباٛ  عٍّاا، أُ                  

 .«ٛ إٖاِا.ٌقًٕ بالتفاتٛ طٕٖمٛ جدًا ِٔرٓ االلتفاتٛ لٗطت ضٕٝ الفمطف

 د اإلشهاي١ٝ اييت ٜطسحٗا ايٓصحّد (1

 أصُِ خازط١ ذ١ٖٝٓ تبني األفهاز ايسئٝس١ يف ايٓص (2

 أزنب َكطع فهسٟ حٍٛ جدٚى)فائد٠( ايفًسف١ ٚأُٖٝتٗا  (3

 درجة( 088) أقدّ زؤ١ٜ حٍٛ َبادئ أخالقٝات ايعًِ كتب يف املٕضٕع اآلت٘:ا: ًارابع

 **انتهت األسئلة**

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


