
 

 

 االضِ:                  ي األول ــــان الفصلـــــاالمتح                                                                                                                              

 ٚ ْصف ، املد٠: ضاعتإ 400ايدزج١: الفلســــــــــــــــــفة                                                                                                                                                                                
 ايتازٜخ:   (               0202 – 0202) األدبيالثالث الثانوي                                                                                                                      

   (درجة 08) إجابتك:ثم انقلها إىل ورقة  اآلتية،أجب عن األسئلة  أواًل:
           اجلُاب الصخّح َ انكمٌ إىل َزقٕ 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

 .اإلحطاس ٚايتأٌَ (د                          .ايتأٌَ ج(.                   ايعكٌ ب(    .                 االحطاس أ(                  

  :انكن العبازات اآلتّٕ إىل َزقٕ إجابتك َضع صح أمام العبازٔ الصخّخٕ َخطأ أمام العبازٔ اخلاطئٕب: 

                                                                                                                            .                   اتفل ايفالضف١ ٚاملفهسٕٚ حٍٛ ٚضع تعسٜف حمدد َٚتفل عًٝ٘ يًطبب١ٝ( 1

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

  (.االنطباعات عهد يُّم)  ،  (أجابٌّ حدد معهٖ املصطمخني التالّني :): ج

 :انسب الفالسفٕ التالّٕ أمساؤيم إىل االجتاٍ الرٓ ِهتمُى إلٌّ: د

 عكمْ  لُك-1

 نكدٓ  دِكازت-2

 جتسِيب  يّغن-3

 َجُدٓ  كانط-4

 جدلْ  

 درجة( 028) :أجب عو األسئمٕ اآلتّٕ: ثانيًا
 (15)           ٜعد فٛيتري فًٝطٛف ايتطاَح أعًٌ ذيو؟                                                                   (1

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

 (22)              ملٝتافٝصٜكٞ؟                                                         ٚاشٕ بني املٓٗج اجلديٞ ٚ املٓٗج ا (3

 (32)                                                          احبث مسات ايٓظس١ٜ ايع١ًُٝ؟                                  (4

 (42)            ؟                                                                          حتدث عٔ األخالم عٓد ناْط (5

 درجة( 088) :اقسأ الهص اآلتْ ثم أجب عو األسئمٕ الُازدٔثالثًا: 
 إى كن الفمسفات تكسِبًا معاصسٔ بالهسبٕ إىل الفّمسُف إنًا تتجاَب بعطًا مع بعض كما زجع الصدٗ ألنًا يف الُاقع ال جتّب إال     »

 َأى الفمسفٕ ال تازِخ هلا.« الفمسفٕ أبدِٕ.»عمٖ األسئمٕ نفسًا اليت تشكن عماد الفمسفٕ، مو يها األطسَحٕ الشًرئ 

، لّست الفمسفٕ مادٔ تدزِس، ما الرٓ ِعممٌ أستاذ الفمسفٕ إذًا؟  إنٌ ِعمم تالمرتٌ أى ِفكرسَا بكّامرٌ أمرامًم    فبالهسبٕ إىل أستاذ الفمسفٕ 

 .«.بتأَِن كربِات الهصُص أَ كباز املؤلفني يف الفمسفٕ، َمبساعدتًم عمٖ التفكري بدَزيم اقتدا٘ بٌ

 .د اإلشهاي١ٝ اييت ٜطسحٗا ايٓصحّد (1

 .يف ايٓصايٛازد٠ از أصُِ خازط١ ذ١ٖٝٓ تبني األفه (2

 .أدافع عٔ األطسٚح١ ايكائ١ً )ايفًطف١ أبد١ٜ( (3

  .أزنب َكطع فهسٟ حٍٛ جدٚى)فائد٠( ايفًطف١ ٚأُٖٝتٗا (4

 درجة( 088) .أقدّ زؤ١ٜ حٍٛ املصهالت األخالق١ٝ يًعًِ ٚ ايتهٓٛيٛجٝا املعاصس٠ كتب يف املُضُع اآلتْ:ا: ًارابع

 **انتهت األسئلة**
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