
 

 

 وفقا لالتجاه الجديد 1اختبار شامل رقم 

 اخرت االجابه الصحيحه من اإلجابات املعطاه أمامك

إذا أردت أن تنجح فً حٌاتن فاجعل المثابرة صدٌمن » على تمول الحكمة :  -١

والحذر أخان األكبر والرجاء عبمرٌتن الحارسة  الحمٌم والتجربة مستشارن الحكٌم

 تجسد الحكمة التؤكٌد» 

 ........... أهمٌة التجارب وخطورتها علً الحاضر والمستمبل لدى

  ب( هانز ٌوناس                    ا( دانٌال كاالهان

 روس نٌد( جاکل                       ج( فان بوتر

 : (ٌمول ) إبراهٌم أبو الٌمظان  -٢

 صبٌن إن ترد تنجو به احفظ                              

 واسع فً تنجٌبه وترلبنـه                              

 بؤن خٌر ما تهدي به واعلم                              

 تبذل المجهود فً تهذٌبه أن                              

 .......... تلن األبٌات بمثابة فكرة للتخلص من معولات التفلسؾ فً تعد

 ( البٌئة التربوٌة والتعلٌمٌةب                       ( البٌئة األسرٌةا

 ( المإسسات التنموٌةد                      ( أجهزة االعالمج

المرء علٌه ٌمول ) توماس هاکسلً ( إن درجة السلم لٌس هدفها أبد أن ٌستمر  -٣

  بل لتمسن لدمه لولت ٌكفً ألن ٌتمكن من الصعود درجة أعلى بمدمه األخرى

 ......... ٌشٌر ذلن إلى 

  ( مفهوم األخالق المهنٌةب                  ( مفهوم األخالق التطبٌمٌةا

  ( مواثٌك أخالق المهنةد                 ( لٌمة العمل لنهضة األممج



 

 

الربٌع الصامت تمول ) راشٌل كارسن ( ال ٌمكن ألي حضارة أن فً كتابها  -٤

 تشن حربا لاسٌة

 ............ الحٌاة دون أن تدمر نفسها ، وهً بذلن تجسد ما لال به على

 ( ابن رضوانا

 ( بٌتر سنجرب

 ( الإتسىج

 جانٌ( توم رد

 

للتكبٌل لد ٌكبل الجسد وٌرمً فً أعتى السجون ، ولكن العمل الحر ؼٌر لابل  -٥

  أو االعتمال

 ........... تعبر تلن الفكرة عن

 ب( معولات التفلسف                       ا( تعرٌف المٌم

 د( تعرٌف الفلسفة                    ج( أهمٌة التفلسف

السعً البشري الرالً نحو إٌجاد حلول ممبولة ومالبمة للتساإالت حول كل ما  -٦

ا حدود مسابل التنظٌر المفر إلى مسابل الوالعٌة ٌخص اإلنسان حٌث ٌتجاوزه

  العملٌة العالجة مجاالت الحٌاة التً ال تخلو من األزمات فً ظل العالم المتسارع

 ............. تشٌر العبارة إلى

 ب( أخاللٌات السٌاسة الصحٌة                     ا( اخالق البٌونٌما

 د( أخالق العٌادة                 ج( األخالق التطبٌمٌة

 



 

 

تحن تستطٌع الخروج عن الضمٌر كما تستطٌع » ٌمول ) دمحم كامل حسٌن ( :  -٧

السمكة أن تخرج على حد الماء وٌصٌبنا من جراء ذلن ما ٌصٌبها ٌإكد هذا المول 

 .......... على أهمٌة

 ٌةب( األخالق الهن                  ا( الدور المهنً للفٌلسوف

 د( الوظٌفة العامة                          ج( اخالق العٌادة

ٌمول ) توماس جٌفرسون ( : ال أحد ٌستطٌع اٌماؾ رجل لدٌه العملٌة  -٨

الصحٌحة وال أحد ٌستطٌع مساعدة رجل لدٌه العملٌة الخاطبة تجـد تلن الفكرة 

 ......... ألهمٌة لٌمة

 ب( الحك                           ا( الخٌر

 د( الحرٌة                       ج( الجمال

فٌلسوؾ معاصر شدد على ضرورة التخلً عن النظرة اإلنسانٌة اإلستعالبٌة  -٩

 التً من شؤنها تهدٌد التوازنات البٌبٌة المدمجة فً المشهد البٌبً العام

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

 نابس ی( ارنب                   جانٌا( توم ر

 ( الدو لٌونولدد                 ٌوناس( هانز ج

ٌمول ) مارسٌل بروست ( :  رحلة االستكشاؾ حمٌمٌة الجدٌدة ال تسترم  -١١

 الذهاب ألراض

 ............. ، بل تتلزم الرإٌة بعٌون جدٌدة ، تعكس الممولة جدٌدة

 ( التمٌٌز بٌن اإلنسان والحٌوانا

 ( تروٌض اإلنسان للطبٌعةب

 االبداعً لإلنسان( الجانب ج

 ( اخالق الوظٌفة العامةد



 

 

ٌمول) زرادشت (  و كل من ٌعتمد أنه فهم كتاباتً فمد فهم منً ما فهم طبما  -١١

 لصورته

 ........... الخاصة ، تعبر تلن الرإٌة عن

 ب( نسبٌة المٌم                   ا( طبٌعة المٌم

  د( المٌم المطلمه             ج( موضوعٌة المٌم

ٌمول ) أمٌن نخلة ( ما رأٌت شٌبا ككثرة الجدل ٌحبط األمل وٌهلن العمل ,  -١٢

 نالض العبارة أحد المفاهٌم والدراسات الفلسفٌة علً الطب والبٌولوجً وهو

........... 

 ب( مفهوم أخاللٌات السٌاسة الصحٌة                   ا( مفهوم البٌوتٌما

 ج( مفهوم األخالق التطبٌمٌة

 فهوم الموافمة المستنٌرةد( م

 : ٌمول ) ابن عباس ( -١٣

 ......... لكل عمل حساب ، للجٌد منه ثواب ، وللسٌا عماب تتوافك الممولة مع

       ا( الواجب المهنً للفٌلسوف

  ب( مبررات اهتمام المإسسات بؤخاللٌات الوظٌفة

 ج( عناصر الوظٌفة العامة

 فً الوظٌفة العامة د( آلٌات تنمٌة االعتبارات األخاللٌة

الوال ) باربرا وورد ( : لمد نسٌنا كٌؾ نكون ضٌوفا صالحٌن ونهتم  -٤١

بحٌث نسٌر على األرض بخفة وأن نراعً حك المخلولات األخرى   مصالحنا فمط

 ............... تعد تلن الفكرة بمثابة نمدأ للفلسفة السابدة فً مرحلة

 لتفسٌر والتوظٌفب( ا            ا( المهر واالستبداد

 د( االستغالل والسٌطرة           ج( االحترام والصون



 

 

انعدام السلطة ٌعنً حدوث الفساد ، فاختفاء مصدر األحكام ٌعنً فسادا  -١٥

 مستشرٌا تخالؾ تلن

 .......... العبارة رإٌة

  ا( الفرٌك األول لطبٌعة أخالق المهنة

 ب( الفرٌك الثانً لطبٌعة أخالق المهنة

 الفرٌك الثالث لطبٌعة أخالق المهنةج( 

 د( ربط أخالق المهنة بالطابع الثمافً للمجتمع

كبٌر فوق آخر مثل البماء هادبآ وواثمآ  ارٌال شًء ٌعطً أي شخص امت -١٦

 ............ وتحتمل رأي المخالؾ لن تحت كل الظروؾ دابما تعبر تلن الفكره عن

 التفكٌر الفلسفً( ب                ( لٌمة الحرٌةا

  ( التسامح الفكريد             ( أوهام المسرحج

ٌمول ) عمرو بن العاص ( ما وضعت سٌري عند أحد أفشاه على فلمته أنا  -٤١

 كنت أضٌك به

 ............ العبارة إلى الدعوة الى معٌار هام من معاٌٌر تشٌر  استودعته إٌا حٌث

 ( أخالق السٌاسة الصحٌةب                      ( أخالق العٌادةا

 د( االخالق التطبٌمٌة           ( أخاللٌات البحث العلمًج

أن الحضارة هً تمدم متصل ٌتعلك بسإال عن كٌفٌة هذه الحٌاة تعبر تلن  -١١

 ......... استطاع تمدٌمه لؽٌري من مهنتً عما الفكرة

 الفارابً( ب             ( ابن خلدونا

 ( على بن رضواند           ( ابن منظورج

 



 

 

ٌمول ) لودفٌػ فٌتؽنشتاٌن ( :  الفلسفة لٌست نظرٌا ، بل نشاط عملٌا  -٤١

 . لتماسن المجتمع

 ............. تلن الممولة بؤن الفٌلسوؾ تشٌر

  ا( ال ٌعٌش منعزل عن ظروف مجتمعه 

 ( نبت طبٌعً لظروف مجتمعهب

  من نسٌج الحٌاة الٌومٌة( ٌستخلص أفكاره ج

 ( ٌحدد عمٌدة ووحدة مجتمعهد

نشرت إحدى الصحؾ مماال لشابا ٌمول : كنت شابا متهورا ولكنً كنت معنٌا  -٠٢

بالبماء واإلستمرار ، وكانت هذه األموال تمٌنً وزوجتً شر السإال ، نمى إلى 

) هاكر ( ، وتم نشر أسماء المتبرعٌن واألطفال  أصابها علمً أن تلن المإسسة

 شخصا اتضح أنهـم كلهم أبنابً البٌولوجٌٌن ٠٢الناتجٌن ولد اتصل بً من حٌنها 

 ............ تشٌر العبارة إلى 

 ( بنون المنًب                 ( التلمٌح االصطناعًا

  ( اإلخصاب خارج الرحمد                ( بنون األجنةج

ٌمول ) كارل ماركس ( : تبدأ منطمة الحرٌة حٌث ٌتولؾ العمل المحدد  -٢١

 . بالضرورة تتوافك تلن الممولة مع نظرة وفكر ........... حول العمل

 ( الفارابًب                     ( ابن خلدونا

 ( جورج هٌجلد                    ( آدم سمٌثج

 

 

 



 

 

نٌلسون ماندٌال ( : العبٌد فمط من ٌطلبون ٌمول الزعٌم الجنوب افرٌمً )  -٠٠

الحرٌة أما األحرار ٌصنعونها، تجسد تلن الفكرة ألحد الحدود المرتبطة بالحرٌة 

 ........... وهً

 ب( الضرورة                 ا( الشعور

 د( االختٌار             ج( المسئولٌة

إفرٌمٌا ستكؾ عن من ألوال ) فرانسٌس ؼالتون ( العنصرٌة :  أن كالب  -٠٢

 النباح إذا تنفست

 ............. هواءنا ، تعكس تلن الممولة أحد عوالب التحري الوراثً وهو

  ا( التمٌٌز على أسس جٌنٌة

 ب( الحتمٌة الجٌنٌة

 ج( التفرلة فً المعاملة 

 د( الٌوجٌنٌا 

( أن من الطبٌعً النظر إلى الحٌوانات ، كونها جزء  کارتٌد هٌنٌٌمول ) ر -٠١

من الطبٌعة وباعتبارها آالت عضوٌة ال تخلو من العمل فحسب بل من  المشاعر 

  أٌضا تعد تلن الفكرة

 .............. مخالفة لرأى بمثابة

             سنجر ترٌ( بب              بنتام یرمٌ( جا

 ( هانز ٌوناسد              ( الدو لٌوبولدج

 

 

 



 

 

دابما ما ٌحتاج المتخصصٌن إلى ذوي األلباب وذوي الخبرة الحٌاتٌة فً  -٠٢

وضع معاٌٌر األداء المهنً تعكس العبارة أحد أدوار الفالسفة فً المواثٌك 

 ........... األخاللٌة المهنٌة وهو

  ( حلٌل الوالع الثمافً واستخالص المٌما

 األعمال المإسسة( تحدٌد األسس والمواعد ب

 ( وضع أسس مٌثاق أخالق المهنةج

  ( وضع مبادئ االلتزام بالسلون اإلداري والوظٌفًد

 : ( دٌٌمول ) ابن در -٠٣

 العمل الهوى ومن عال وآفة

 هواه عمله فمد نجا على

 .......... هذا البٌت مع لٌمة ٌتفك

 ( االستمالل الذاتًب               ( حب المعرفةا

 ( التسامح الفكرىد                   ( الحرٌةج

هو االختبار المناسب  DNA ٌمول ) إٌوان بٌرنً ( :  سٌكون تحلٌل الـ -٠١

لألشخاص الذٌن ٌهتمون بمرالبة حالتهم الصحٌة ورعاٌتها ، وسٌستطٌع كل فرد 

فً المستمبل الذهاب إلى مختبر وٌحصل على مسلسلته الكاملة ، وسٌصبح الطبٌب 

للشخص للفرد وبالتالً معرفة احتمال تعرضه لألمراض  DNA على معرفة

 ........... الوراثٌة ، تشٌر العبارة إلى

  ا( رإٌة مصطفً محمود لالستنساخ

 ب( سلبٌات الجٌنوم البشري

 ج( التنبإ الوراثً

 د( توفٌر مخزون لألعضاء والخالب البدٌلة



 

 

شجرة تمتل مرضا ،  اذا لمت بإطالق مبادرة بٌنٌة تستند على شعار إزرع -٠٨

  وساهمت مع مجموعة من أصدلاءن فً نشر تلن الفكرة

 ............ تندرج تلن المبادرة تحت إطار أحد مداخل حماٌة البٌبة 

 ا( الفاعلٌن االلتصادٌٌن

 ب( أصحاب المرار

 ج( الضمٌر اإلنسانً

 د( الجمعٌات والمنظمات غٌر الحكومٌة

من استخدام المعلومات الوراثٌة  ٠٢٤٢ام ٌجرم لانون المساواة الصادر ع -٠١

 والجٌنٌة فً عملٌات

 ............ التوظٌؾ والترلً تشٌر العبارة إلى أحد عوالب التحري الوراثً وهو

 ب( التفرلة فً المعاملة           ا( المساواة والعدل 

 د( الحتمٌة الجٌنٌة     ج( الٌوجٌنٌا

دولً ٌدعو إلى استخدام األسمدة العضوٌة والتخلى عن تلن األسمدة  انٌک -٢٢

 المحلتة كٌمٌابٌا

 ............. تنعكس بشكل سلبً على كافة الكابنات ٌجـد ذلن دور والتً

 ( منظمة حموق األمومة والطفولةا

 ( منظمة السالم األخضرب

 ( المنظمة العالمٌة لحماٌة حموق الحٌوانات البرٌةج

 منظمة الٌونٌسف( د

 

 



 

 

آلٌة عملٌة ال تدرس كؽاٌة لذاتها وإنما ٌتعلمها المتعلم كوسٌلة الستنتاج  -٢٤

 ............ نتابج من ممدمات فً جمٌع المعارؾ والعلوم ، نشٌر بذلن الً

 ( االستدالل االستمرائًب                   ( اإلستدالل االستنباطًا

 ( علم االستداللد                       ( الحجة االستمرائٌةج

ال ٌمكن أن تشك بمنهج علمى بتخذ من التجربة والفرضٌة اساسا له دون  -٢٠

اللجوء الى لؽة  سلٌمة تضبط مفاهٌمه و وتدفك فً نتابجه تشٌر تملد الفكرة إلى 

 ........... أحد خصابص العلم المعاصر

 العلم لابلة للتعدٌل والتغٌرب( حمائك                 ا( الموضوعٌه

  د( لابلٌه العلم للمٌاس          ج( التجرٌب و التعمٌم

  ٌتوافك جدول الصٌاؼه الرمزٌة المابل أمامن مع المضٌه -٢٢

  ا( تتمدم مصر إذ فمط اهتمت بالتعلٌم

 ب( سامر معلم علم نفس لكن واصف معلم فلسفة

 لبطولةج( اذ فار األهلً فً مباراته المادمة حمك ا

 د( إما أن اشجع األهلً أو أشجع الزمالن

وجدت أنه ٌتكون من عناصر  Laptop عند شراءن الجهاز الحاسوب النمال -٢١

بالستٌكٌة وأخرى معدنٌه ........ الخ ، وكلها تحتاج إلى الطالة الكهربٌة من أجل 

ٌطر إتمام عملٌة تلمً وتحلٌل المعلومات ومن ثم عرض النتابج على الشاشة وتس

 ............. على استخدام لها تعبر تلن الفكرة عن طبٌعة

  ب( السٌبر نطٌما                          ا(المنطك

  د( الروبوت           ج( النظام السٌٌر نطٌمً

 

 



 

 

استطاع مدٌر المدرسة إبالغ االدارة التعلٌمة بؽٌاب طالب المدرسه ٌومٌاً فهو  -٢٢

  ............ لمعرفة الؽٌاب بتلن الطرٌمة اعتمد على

 ب( االستمراء التمثٌلً               ا( االستمراء النالص

 د( االستدالل االستنباطً               ج( االستمراء الكامل

العلم هو الوسٌلة الوحٌدة التً ترتفع بها مراتب اإلنسان إلى الكرامة  -٢٣

 لن الحكمة إلى تفرد العلم كونهوالشرؾ والتكرٌم به جمٌع افراد مجتمعه تشٌر ت

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

  ا( تطوراته التمنٌة جعلت الحٌوات أطول

 ب( اعتباره تجلٌا للتوعٌة البشرٌة

 ج( لدٌه معاٌٌر الجودة الشواهد

  د( صرح المعرفه المشٌد عبر المرون

ٌري ) كانط ( ،  أن المفاهٌم الخالٌة من الحدوس عمٌاء والحدوس الخالٌة  -٢١

 المفاهٌممن 

 ........... جوفاء ، تعبر تلن الفكرة عن دور

 ب( المالحظة                ا( التجربه

 د( الفرض                 ج( المانون

 

 

 

 

 



 

 

المول بؤن الرٌاضٌات تحتوي على كثٌر من األشٌاء الدهنٌة الخالصة التً لن  -٢٨

 ٌضرن معرفتها

 ............. عن اتجاهتعبر تلن الفكرة  -وال حتى عدم معرفتها 

  ا( النظرٌة األولى فً تفسٌر  الرٌاضٌات 

 ب( النظرٌة الثانٌة فً تفسٌر الرٌاضٌات

  ج( النظرٌة الثالثة فً تفسٌر الرٌاضٌات

 د( النظرٌة الرابعة فً تفسٌر الرٌاضٌات

لمد بات من المإكد أنه ال ٌوجد مجتمع من المجتمعات ٌمكنه اإلستؽناء عن  -٢١

 تكنولوجٌا الحاسب اآللى

واالنترنت لما له من فوابد ٌصعب حصرها ولكن ما ٌإخذ أٌضا فً اإلعتبار تلن 

المشكالت المستحدثة و المتمثلة فً انتهان الخصوصٌة الفكرٌة واالحتٌال 

  المعلوماتً ..... الخ

 ............ تشٌر تلن الرإٌة إلى

 ا( عناصر المواطنة الرلمٌة

 ترنتب( سلبٌات االن

 ج( اٌجابٌات االنترنت

 د( المضامٌن األخاللٌة فً الحوسبة اآللٌة

ٌشٌر مصطلح العمالنٌة التطبٌمٌة إلى فبة جدٌدة دٌنامٌكٌة ومفتوحة عبرت  -١٢

أحسن تعبٌر عن تلن الوحدة الموجودة بٌن االستدالل المشً والتجربة هذه الوحدة 

نباطٌة استمرابٌه تتفك تلن الفكرة تفسـر وتنبؤ بالظواهر كنتٌجة اوال وبطرٌمة است

 ............... مع منهج

 ب( ولٌام هووٌل               ا( فرنسٌس بٌكون

 د( کارل همبل                  ج( کلود برنارد



 

 

مجموعه من التصورات الزابفه استحوذت على الذهن البشرى ومتجذرة فٌه  -١٤

  بعمك حٌث ال تجد الحمٌمة لها منفذا

 ............. تلن الفكرة عنتعبر  

 ا( الجانب النمدي كما صوره بٌكون 

 ب( المعنً الثانً للعلم

 ج( المعنى األول للعلم

 د( مفهوم المماثلة االستمرائٌة

 ............ للتعبٌر عن حجة استنباطٌة صحٌحة وكاذٌة فً جمٌع لضاٌاها -١٠

 زواحفب( كل الطٌور               ا( کل الزواحف طٌور

 زواحت ستٌد( كل الطٌور ل      ج( كل ما هو سام من الطٌور

اتجاه عملى ٌجعلن تموم بحماٌة خصوصٌاتن فلزاما علٌن احترام خصوصٌة  -١٢

  الؽٌر تشٌر

 ........... تلن الفكرة إلى

 ب( الصحة والسالمة الرلمٌة                  ا( المواطنة الرلمٌة

 د( الثمافة الرلمٌة                    ج( السلون الرلم

جملة من الخطوات العلمٌة السلٌمة الؽٌر صارمة التً إذا ما راعاها ذهن  -١١

الباحث عصمته من الولوع فً األخطاء ، ومكنته من بلوغ الحمٌمة فً جمٌع ما 

 ٌستطٌع معرفته من دون ان

 ............ ٌستنفد لواه فً جهود ضابعة تشٌر تلن الفكرة إلى

 ب( المواعد االسترشادٌة فً المنهج المعاصر                 ا( دٌنامٌة العلم

 د( تعرٌف الفرض الصوري   ج( غرض العلم المعاصر



 

 

إن الناس تلتمس المعرفة » من ألوال الفٌلسوؾ الٌونانً ) هٌراللٌطس (:  -١٢

 تعبر تلن الممولة عنالصؽرى الخاصة ولٌس فً العالم األكبر العام  فً عوالهم

........... 

 ب( أوهام الكهف              ا( أوهام الجنس

  ( أوهام السوقد            ج( أوهام المسرح

ٌرى بعض المفكرٌن أن اآلالت االوتوماتٌكٌة ما هً إال العدو المادم لإلنسان  -١٣

 ة عنحٌث من شانها خلك طبمة من الشباب العاطل عن العمل تعبر تلن الفكر

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

  ا( عناصر المواطنة الرلمٌة

 ب( سلبٌات الروبوتات

 ج( اٌجابٌات اإلنترنت

 د( المضامٌن االخاللٌة فً الحوسبة اآللٌة

 ما تفعله من خٌر ٌعلمه هللا ، ٌمكن ان نعبر عن تلن المضٌة بالصٌؽة الرمزٌة -١١

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

 ب( ق.ل                          ا( ~ق

 ل ٧د( ق                    ل ←ج( ق 

مبحث فلسفً تحلٌلً ٌهتم بالتنبٌه على ألماء الضوء على المخاطر السلبٌة  - ١٨

 ............ للتكنولوجٌا على حٌاة الفرد باالضافة لتمدٌم ممترحات توعوٌة للنشا

 ا( السلون الرلمً

 ب( فلسفة األخالق

 ج( الثمافة الرلمٌة

 العملٌةد( األخالق 



 

 

رفض اٌشتاٌن فكرة التؤثٌر عن بعد التً ألرها نٌوتن حٌث إذا تحمك من  -١١

العامل المسبب للجانبٌة وهو اعوجاج التسٌح الفضابً الذي تحدثه كتلة الشمس 

الهابلة ، وهو بذلن لد فسر أسباب استمرار جمٌع النظم النجمٌة المختلمة تتوافك 

 ........... المعاصرتلن الفكرة مع أحد خصابص العلم 

 ب( حمائك العلم لابلة للتعدٌل والتغٌر                   أ( الموضوعٌة

 د(  لابلٌة العلم للمٌاس            ج( التجرٌد والتعمٌم

تتولؾ لدرة الطابرة فً الالعها من األرض على سرعتها االنطالق من عجلة  -٢٢

بعد تشؽٌل محركات الطابرة ٌعد الجاذبٌة األرضٌة وعلٌه فإن سرعة االنطالق 

 .......... بمثابة

  ی( شرط ضرورب                    یأ( شرط کاف

 ( فرض علمًد                 ( تجربة علمٌةج

الفكر البشري حٌن ٌتحرر وٌخرج من التمالٌد ال ٌستطٌع أن ٌحتفظ بطابع  -٢٤

 ....... الٌمٌن على أٌة مورة تخالؾ تلن الفكرة

 ( طبٌعة المنطك االحتمالًب              طبٌعة االستدالل االستمرائً( أ

 ( مفهوم المماثلة االستمرائٌةد               ( طبٌعة علم الرٌاضٌاتج

تمكن من تطوٌر الجبر البولٌانً واالنتمال به من مجرد الثوابت الً  -٢٠

 ........ المتؽٌرات الجبرٌة تشٌر بذلن الى فكر

 ی( کوالسکأ

 ( جورج پولب

 ( فلهام لٌبنترج

 د( جون فن 

 



 

 

ٌمول ) البرت اٌتشابٌن ( إنه من الؽباء فعل نفس الشً مرتٌن وبنفس  -٢٢

االسلوب والخطوات وانتظار نتٌجة مختلفة . تتوافك تلن الفكرة مع أحد شروط 

 ........ الفرض العلمً المعاصر

 ( لابلٌة الفرض للتفنٌدأ

 متغٌرٌن( ٌحدد العاللة بٌن ب

 ( تترتب علٌه ممارنات تمبل االختٌارج

 ( امكانٌة اختباره بواسطة النظراءد

عند دراسة خمسة حاالت كانت تعانً من الصداع المزمن لمنا بؤعطابهم  -٢١

عمار البروفٌن وبعد نص ساعة وجدنا أن الصداع لد بدأ فً الثالثً تعبر تلن 

 ............ الفكرة عن طرٌمة

 ( االتفاقب                                     ( االختالفأ

 ( التالزم فً التغٌرد               ( الجمع بٌن االتفاق واالختالفج

تضعؾ امكانٌة أصابتن بفٌروس كورونا فمط واذا اتبعت اإلرشادات الصحٌة،  - ٢٢

 ........... تصدق هذه المضٌة فً

 حالتانب(                    أ( حالة واحدة

 د( أربعة حاالت                ج( ثالثة حاالت

فکر جدٌد ٌتخذ من نمط التفكٌر البشري إسوة فً حل المشكالت واتخاذ  -٢٣

 ........... المرارات تعبر ذلن الفكرة عن مفهوم

 أ( االنترنت

 ب( محركات الفضاء

 ج( الحاسب اآللى

 د( الذكاء االصطناعً



 

 

جرومت ( : العالم ٌسعى لتبسٌط وتفسٌر ما هو معمد بها من ألوال ) جٌرالد  -٢١

 ..........  بٌنما ٌسعً األحمك لتعمٌد ما هو بسٌط ، تبٌن تلن الفكرة

 أ( طبٌعة العلم فً المنهج التملٌدي

 ب( غرض الفرض المعاصر

 ج( وظٌفة الفرض فً المنهج المعاصر

 د( لابلٌة الفرض المعاصر التمنٌد

منهجه العلمً حٌث استطاع الجمع بٌن المنهج الفرضً  لمد سبك عصره فً -٢٨

 .......... المعاصر والمنهج االستمرابً التملٌدي

 ( أرخمٌدسب                    انٌأ( جابر بن ح

 ( جون ستٌوارت ملد                 ( الحسن بن الهٌئمج

 إذا كنت فً االلصر فؤنت لست فً الماهرة -٢١

 ............. تعبر تلن الفكرة عن 

 ( المسلماتب                    ( البدٌهٌاتأ

 ( المعرفاتد                  ( المبرهناتج

حٌنما ٌشرع عالم الذكاء االصطناعً فً تؤسٌس فكره فؤنه ٌلجؤ إلى لؽة  -٣٢

المنطك الرمزي التً تتمٌز بالدلة واالبتعاد عن اللبس والحشو تعبر تلن الفكرة 

 ............. عن مرحلة

  ( تجهٌز المعرفةب                       ( تنفٌذ البرنامجأ

 ( التباس المعرفةد               ( تحدٌد أنماط التفكٌرج

 

 

 



 

 

 وفقا لالتجاه الجديد لالمتحانات2اختبار شامل رقم 

  اخرت االجابه الصحيحه

هً بمثابة لاعدة السٌاسٌة للشعور بالرضا العملً عما تمتهنه وسط المحٌطٌن  -٤

 بمجالنا كما أنها تعمل على التملٌل من األنشطة السلبٌة لؽٌر المنصفة ، 

 ............. تشٌر العبارة إلى

 ب( مبررات الوظٌفة العامة                 أ( مفهوم الوظٌفة العامة

  د( مفهوم االخالق المهنٌة                  ج( األخالق البٌوطبٌة

( . . ٌنجح العلم من خالل تعدٌب الطبٌعة وتدمٌرها  کونٌب سٌٌمول ) فرنس -٠

 .............. اللصً درجة تعبر تلن الرإٌة عن الفكر البٌبً فً مرحلة

  ( التفسٌر والتوظٌفب              ( المهر واالستبدادأ

 ( االستغالل والسٌطرةد           ( االحترام والصونج

جوارسكً ( : ال تستطٌع أن تفعل أي شًء بال فلسفة ، ألن  مٌمن ألوال ) تکس -٣

  كل شًء له معنى خفً علٌنا إدراكه

 ........... تلن الفكرة عن تعبر

 ( مفهوم المٌمب                  ( مفهوم الفلسفةأ

  همٌة التفلسف( أد                   ( مفهوم المٌمج

ٌمول ) وٌندال بٌري ( : إن التسبب بضرر جٌلن ٌعنً التسبب بضرر أبنابن ،  -١

 ............ تتوافك تلن الممولة مع دعوات

    ( فان بوترب    هانکاال الٌ( دانأ

  روس نٌ( جاکلد     ( هانز ٌوناسج

 



 

 

الطبٌعة ، وأن ٌمول المفكر اإلؼرٌمً ) أرستٌب ( :  أن اللذة هً صوت  -٢

 العرٌزة االجتماعٌة هً المحرن األول ألفعال اإلنسان ،

 ............. ٌتعارض هذا المول مع رإٌة 

  ( الفرٌك األول لطبٌعة أخالق المهنةأ

 ( الفرٌك الثانً لطبٌعة أخالق المهنةب

  ( الفرٌك الثالث لطبٌعة أخالق المهنةج

 المجتمع.( ضرورة ربط أخالق المهئة بثمافة د

الحكمة المانونٌة المابلة بؤن االعتراؾ سٌد االدلة . انما تعبر عن احدى نمتات  -٣

 ............. الحمٌمة وهً

 ب( النسبٌة                    أ( التطابك

 د( الرحمانٌة             ج( االحتماالت

تشمل أن   (EFGCP ) ٌمترح المنتدى األوروبً للمارسة السرٌرٌة الجٌدة -١

من األطباء فً مجال البحوث الطبٌة الحٌوٌة وأن ٌكونا  -المجالس االعالؾ 

مستملٌن عن المإسسة التً حول البحوث وشخص آخر ٌعمل محامً ، وآخر 

أخصابً طبً لد ٌكون ممرض أو صٌدلً باالضافة مفكر مستنٌر تشٌر العبارة إلى 

 ........... أحد عناصر تاللً الفلسفة بالبٌوتٌما وهو

 أ( الفالسفة ودورهم فً اللجان األخاللٌة البٌوتٌمٌة

 . ب( الطابع العلمً والعملً للبٌوتٌما

 ج( التكنولوجٌا الحٌوٌة وإشكالٌات العصر

  د( تجدٌد واحٌاء المفاهٌم المٌمٌة

 

 



 

 

 ............ العادات والتمالٌد واألعراؾ المجتمعٌة للفرد تعد بمثابة تجسٌداً لـ -٨

 ب( موضوعٌة المٌم             المطلمةأ( المٌم 

 د( ذاتٌة المٌم وموضوعٌتها             ج( نسبٌة المٌم

 الحكمة الماتله عش بالطرٌمة التً تسمح للبشرٌة ان تستمر بعدن -١

 ........... انما تعد بمثابة توجها لما دعا الٌه 

 کاالهان الٌب( دن              أ( الدو لٌوبولد

 ( توم رٌحاند              ناٌس( ارنً ج

ٌمول ) جون هوبس ( :  التعاون لانون الطبٌعة ، والشفافٌة لانون االعمال ،  -٤٢

 ............ تشٌر الممولة إلى» وحرٌة الري واالبداع لانون االنجاز 

 ( الواجب المهنً للفٌلسوفأ

 (  مبررات اهتمام المإسسات بؤخاللٌات الوظٌفةب

 .. ٌفة العامة( عناصر الوظج

 ( آلٌات تنمٌة االعتبارات األخاللٌة فً الوظٌفة العامةد

هً عبارة عن وثٌمة مهنٌة ترتبط بؤساسٌات العمل المٌمً على مختلؾ  -٤٤

مناحً الحٌاة لٌسترشد  بها الجمٌع فً ممارساتهم ولتذلٌل العمبات الؽٌر معتادة 

 .............. الشٌر العبارة إلى

 ا( البٌوتٌنا

 ب( العاللٌات البحث العلمً

 ج( األخالق التطبٌمٌة

  د( اخالق العٌاده

 



 

 

المٌم إما أن تكون عامة ٌستظل  بها الجمٌع وال تكون فٌما على اإلطالق فال  -٤٠

مجال للحدٌث من فٌه فً االساس ، إذ ٌجب أال ٌتالعب بها الزمان أو المكان تعد 

 .......... تلن الفكرة بمثابة مجال نمد عند

 ب( بروناجوراس                ا( أفالطون

  ( جورج مورد           لرٌج( ماکس ش

ال ٌمكن للمرء أن ٌحصل على المعرفة إال بعد أن » ٌمول ) كونفشٌوس ( ؛  -٤٢

 .......... ٌعرؾ ٌتعلم وكٌؾ ٌفكر ، تتوافك الممولة مع رإٌة

 ( الفرٌك األول لطبٌعة أخالق المهنةا

  الثانً لطبٌعة أخالق المهلة( الفرٌك ب

 ( الفرٌك الثالث لطبٌعة أخالق المهلةج

  ( ضرورة ربط أخالق المهنة بالطابع الخاص والعام معآد

التالعب فً عناصر التربة الزراعٌة من خالل إضافة اسمدة كٌمٌابٌة تعد  -٤١

الوة بمثابة سٌٌا فً إرهاق األرض وإضعافها وعدم لٌامها بالدور المنوط بها ، ع

على إصابة اإلنسان بالعنٌد من األمراض التً لم تكن نسمع عنها من لبل تعٌر تلن 

 الفكرة عن اآلثار الترتبة لما تم فى

 ........... مرحلة

 ( التفسٌر والتوظٌفب                  ( المهر واالستبدادا

 ( االستغالل والسٌطرةد              ( االحترام والصونج

 

 

 



 

 

لد تنتهً بشكل إٌجابً أو سلبً تبنى على توصٌالت وأنابٌب تعمل على فترة  -٤٢

تؽذٌة الحالة مع مرالبة دابمة لدرجات الحرارة ومستوى التنفس وجفاؾ الجلد 

 ............. وضمور العضالت الفرد تشٌر العبارة إلى

 ( لٌمة الحٌاةب                 ( زرع األعضاءا

 ( موت الدماغد                 ( الحالة النباتٌةج

العدالة هً الحمٌمة الوحٌدة فً العمل ،  《ٌمول ) بنٌامٌن دزرابٌلى ( : -٤٣

 ............... تجسد المموله احد

  ( فوائد االلتزام بمواثٌك المهنةا

  ( مفهوم أخاللٌات الوظٌفة العامةب

  ( عناصر الوظٌفة العامةج

  الوظٌفة العامة( مبررات اهتمام المإسسات بؤخاللٌات د

الٌس مثل الفلسفة شٌا ٌجعلنا لادرٌن على الخروج من الوالع الضٌك إلى  -٤١

 ............. عالما بال حدود واستشراؾ أفاق المستمبل تعبر تلن الفكرة عن

 ( تعرٌف التفلسفا

 ( دور الفلسفة فً عصر العولةب

 ج(المٌم التً تكسبها الفلسفة

 ( خصائص الفلسفةد

الفٌلسوؾ ؼٌر التملٌدي ) أرثر شوبنهاور ( اعتبار العمل واالستمالل رفض  -٤٨

والوعً الذاتى والمدرة ، عوامل محددة ربٌسٌة للمكانة األدبٌة للتمٌز بٌن اإلنسان 

 ............... عن سابر الحٌوانات وهو بذلن تتنالض مع رإٌة

 ( الدولٌوبولدب               ( بٌتر سنجرا

 ناٌس ی( آرند                 ( کاالهانج



 

 

أن » من أبرز تصرٌحاته فً المجال البحثً للهندسة الوراثٌة لوله  -٤١

اإلكتشافات الجٌنٌة سٌكون لها تؤثٌر كبٌر فً الحروب الممبلة فإٌمكاننا تؽٌٌر آلٌة 

 ............ دفاع الشعوب وعزٌمتهم تتوافك تلن الممولة مع آراء وفكر

 ( دٌفٌد روسب                 ( مصطفً محمودا

 ( أحمد زوٌلد                    ( هانز ٌوناسج

اتجاه فلسفً تطبٌمً معاصر ٌهتم بدراسة كٌفٌة تعامل اإلنسان مع العناصر  -٠٢

 البٌوفٌزٌمٌة وتحلٌل

 المستحدثة من التدخل البشري فً تلن العناصر ٌشٌر ذلن عن المشكالت

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

 ( الفلسفة البٌوتٌمٌةب               التطبٌمٌة( الفلسلفة ا

 ( الفلسفة المٌمٌةد                 ( الفلسفة البٌئٌةج

ٌمول ) ابن رشد ( : العلم فً الؽربة ومن والجهل فً الوطن ؼربه  تشٌر  -٠٤

 ........... ذلن المموله بؤن الفٌلسوؾ

 ا( ال ٌعٌش منعزل من ظروف مجتمعه

 لظروف مجتمعهب( ثبت طبٌعً 

 ج( له دور فً توحٌد االمة

  د( ٌعمل على نمل التراث الحضاري للمجتمعات

ٌرى ) توفٌك الحكٌم ( إن أزمة اإلنسانٌة اآلن فً أنها تتمدم فً وسابل  -٠٠

 التواصل أسرع مما تمدم

 ............ فً وسابل التربٌة والحكمة تعبر تلن الفكرة عن

  ب( البٌئه التربوٌه و التعلٌمٌه                   ا( البٌئة األسرٌة

 د( المإسسات التنموٌه                 ج( اجهزه االعالم



 

 

مستوى تعلٌمن محاط باألخطار ، فالهندسة الوراثٌة لد تمنعن من ذلن الشٌر  -٠٢

 .............. العبارة الى أحد عوالب التحري الوراثً وهو

 ب( التمٌٌز على أسس جنٌنة             ا( التفرلة فً المعاملة

  د( الحتمٌه الجنٌنه                       ج( البوجٌنٌا

تبنى أحد رجال األعمال والمماوالت لفكرة اعتماد الشجٌر مدٌنة سكنٌة  -٠١

 بها  وزٌادة الرلعة الزراعٌة

 ............... ٌعبر ذلن عن مدخل

 ا( الفاعلٌن االلتصادٌٌن

 المرارب( أصحاب 

 ج( الضمٌر اإلنسانً

 د( الجمعٌات والمنظمات غٌر الحكومٌة

تراكم الثروة فً لطب واحد من المجتمع هو  إن《ٌمول ) كارل ماركس (: -٠٢

فً نفس الولت تراكم الفمر والبإس فً المطب اآلخر، تتعارض تلن الممولة مع 

 ............. آراء

 تٌادم سم( ب                       ( ابن خلدونا

 ( ارسطود                         ( افالطونج

كن أمٌنا وأبذل لألمانة دمن وشرفته حتى ولو » ٌمول ) فرٌدرٌن نٌتشه ( ،  -٠٣

 كان جهادن فً سبٌل ما ٌضٌر وما ٌورد المهالن ، تعبر تلن الفكرة عن

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

  ( معٌارٌه المٌمب              ( نسبٌة المٌما

 ( اجتماعٌة المٌمد              عالٌة المٌم( ج

 



 

 

تمنٌاته واثارة تعد تحدي سافر للناموس الطبٌعً ، وعثت بكرامة اإلنسان  -٠١

 ونتنوعة الفكري :  وخلك شاذ التزاٌد الالجنسً تعكس العباره االشاره الى

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

 ب( االستنساخ                ا( تمنٌات الهندسة الوراثٌة

  د( الجٌنوم البشرى                           البٌوتٌما ج(

ٌمصد بالتنمٌة المستدامة عملٌة تطوٌر االرضى والمدن والمجتمعات وكذلن  -٠٨

االعمال التجاربه على تحمٌك التوازن بٌن احتٌاجات الحاضر من جهة ، وعدم 

توافك تللن المساس بمدرة األجٌال المادمة على تلبٌة حاجاتها من جهة أخرى ت

 ...................الفكرة مع

 ا( ظهور دعوة أخاللً األرض

  كاالهان الٌب( االسس التً صاغها دان

  ( دعوات بٌتر سنجرج

 ( المبدأ العام للدٌكولوها العمٌمةد

ٌبدو أن الجٌنات تسٌر كل شًء فً هذه الحٌاة ، فٌرث البشر جٌنات تحدد  -٠١

السٌاسٌة ومٌولهم الدٌنٌة وسماتهم الشخصٌة لهم سعاتهم العلمٌة وموالفهم 

واهتماماتهم المهنٌة ومخاوفهم الشخصٌة تشٌر تلن العبارة إلى أحد عوالب 

  ............... التحري الوراثً وهو

 ( التمٌٌز على أسس جٌنٌةا

 ( الحتمٌة الجٌنٌةب

 ( الٌوجٌنٌاج

 ( التفرلة فً المعاملةد

 



 

 

االكتشافات واالختراعات التً تشهدها فً  كل《ٌمول ) كفاح فٌاض ( :  -٢٢

 الحاضر تم الحكم علٌها

 .............. اكتشافها أو اختراعها بؤنها مستحٌلة ، تعكس الممولة لبل

 ( آلٌات الوظٌفة العامةا

 ( استمالل اإلنسان للطبٌعةب

 ( الجانب اإلبداعً لإلنسانج

 ( اخالق الوظٌفة العامةد

العلماء فً المرن التاسع عشر أن اختالؾ مدار وحركة اعتمد العدٌد من  -٢٤

كوكب عطارد مرجعه لكوكب مزعوم ٌدعى ) فولكان ( والع بٌن الشمس وعطارد 

واستمرت النظرٌة لابمة مدة طوٌلة إلى أن جاء أٌنشتاٌن الذي أوضح ببعض 

نظرٌاته سبب كون مدار عطاره بهذا الشكل تجسد تلن الفكرة ألحد شروط الفرض 

 ............ ملٌدي وهوالت

  ( االعتماد على المالحظات والتجاربا

 ( خلو الفرض من التنالضب

  ( عدم التعارض مع حمائك العلم إال بادلةج

 ( ان ٌكون والعى و حسىد

لام علٌه ) لوكاشٌمتش ( بثورة اذ أرسى لفكرة المنطك المتعدد المٌم الذي  -٢٠

 ............... تناول العبارة الحدٌث عن -ٌمكننا من وصؾ الصفات المتدرجة 

 ا( المنطك التملٌدي

 ب( المنطك الغٌر رتٌب

 ج( المنطك الرتٌب

 د( المنطك االستمرائً



 

 

ٌجب أن » فً كتابه ) لواعد لتوجٌه الفكر ( ٌمول ) رٌنٌه درٌكارث ( ،  -٢٢

ة فً ٌكون هدؾ الدراسات توجٌه الفكر توجٌها ٌمكنه من بناء أحكام متببة حمٌمٌ

 ................ كل ما ٌعرض له من مسابل ، تعبر تلن الفكرة عن

 ا( انبثاق المنطك من الرٌاضٌات

 ب( اختالف الرٌاضٌات عن المنطك

 ج( التكامل بٌن المنطك والرٌاضٌات

 د( التداخل بٌن المنطك والفلسفة

 لٌس فً العمل شً جدٌد إال ولد سبك وجوده فً» ٌمول ) جون لون ( :  -٢١

 ............. الحس تعبر تلن الفكرة عن

 ا( طبٌعة العلم المعاصر

 ب( الفرض فً المنهج التملٌدي

 ج( طبٌعة العلم التملٌدي

 د( الفرض فً المنهج المعاصر

الفكر البشري حٌن ٌتحرر وٌخرج عن التمالٌد ال ٌستطٌع أن ٌحتفظ بطابع  -٢٢

 ............ الفكر فًالٌمٌن على أٌة صورة تعبر تلن الممولة عن طابع 

 ب( الحجة االستنباطٌة                      ا( االستدالل الهابط

 د( االستدالل االستنباطً                 ج( الحجة االستمرائٌة

لادت أفكاره عن المنطك إلى ما ٌشبه بالمفزة االستمرابٌة ، إذ أسس المنطك  -٢٣

 ٌمدم العدٌد من الحلول

 .............. بالشمولٌة استنادا على معارؾ بسٌطةالمتسمة 

 ( جورج بولب                      یا( کوالسک

 ( چون مکارتىد                 ( فٌلهلم لٌبنتزج



 

 

 ............. ال تؤتً الرٌاح بما تشتهً السفن تعبر تلن المضٌة عن -٢١

  ( ق . لب                    ~( قا

 ل V( ق د                    ( قج

  من ألوال ) ابراهام لنكولن (  العلم رأس مال ال ٌفنى وال ٌنسس -٢٨

 .......... تعبر تلن الفكرة عن العلم كونه 

 ا( صرح المعرفة عبر العصور

 ب( تطوراته التمنٌه جعلت االعمار أطول

 ج( االستجابة لحاجة البشر فً فهم العالم

 البشرٌه فً اعلً مستوٌاتهاد( تجلً للموهبه 

ٌمول ) وسٌنً األعرج ( ،  الٌمٌن المطلك ؼٌر موجود ، تخالؾ تلن الرإٌة  -٢١

 ........... محور البحث  فً

 ب( االستدالل التمثٌلً                   ا( االستدالل االستمرائً

 د( االستدالل الصاعد                  ج( االستدالل االستنباطى

ٌما كانت الخطابات والمراسالت لد تتؤخر ألٌام بل لشهور مما لد ٌإدي إلى لد -١٢

تؽٌر الظروؾ والمالبسات المنطوٌة علٌها ، أما اآلن وفً عصر الفضاء الرلمً 

 فإن الرسابل باتت تعدم أسهل من تجرع رشفة ماء تشٌر تلن الفكرة إلى

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

 ا( عناصر المواطنة الرلمٌة

 االنترنتب( سلبٌات 

 ج( اٌجابٌات االنترنت

 د( سلبٌات تكنولوجٌا الروبوت

 



 

 

أحد خصابص العلم المعاصر والمتمثل فً مجموعة خطوات منهجٌة وسلسلة  -١٤

 من المرضٌات

العلمٌة التً تتوصل فً نهاٌتها إلى نتٌجة مسبمة للتمٌٌز بٌن العلم والخرافة ٌعبر 

 ......... عن خاصٌة ذلن

 والمخاطرة بتكذٌب النظرٌاتا( التنبإ 

 ب( الموضوعٌة

 ج( التحمك من صدق الفروض

 د( التجرٌد والتعمٌم

إن لدرة معادالت الرٌاضٌات على تمثٌل الحمابك األساسٌة أو تمثٌل التعمٌد  -١٠

  الموجود فً الكون أو الطبٌعه المادٌه فً صوره موجزه ،امر رابع حما

 ............. تعبر تلن الفكره عن اتجاه

 ا( النظرٌة األولً فً تفسٌر الرٌاضٌات

 ب( النظرٌة الثانٌة فً تفسٌر الرٌاضٌات 

 ج( النظرٌة الثالثة فً تفسٌر الرٌاضٌات

 د( النظرٌة الرابعة فً تفسٌر الرٌاضٌات

الوصول و اإللرار بؤن ) المٌتوكوندرٌا ( هً وحدة إنتاج الطالة فً الخلٌة  -١٢

 ............ تعبر تلن الفكرة عن

 ب( المانون                     ا( المالحظة

 د( الفرض                      ج( التجربة

 ............ للتعبٌر عن حجة استنباطٌة صحٌحة صادلة فً جمٌع لضاٌاها -٤٤

 ب( كل الشموس كٌانات غازٌة عماللة             ا( كل الشموس نجوم عماللة

 د( الشمس نجم         عماللة ج( كل النجوم كٌانات غازٌة



 

 

لمد احتلت اآلالت ذاتٌة الحركة موالع عمل كثٌر منها المطابخ االرسالٌات  -١٢

 .......... الفضابٌة المصانع الخدمات المنزلٌة تشٌر تلن الفكرة إلى

 ب( النظام السٌبر نطٌمً              ا( مفهوم السٌبر نطٌما

 د( تكنولوجٌا الحاسب اآللى          ج( مجاالت السبٌر نطٌما

ٌمول عنه ) ستانلً بٌن ( ضرب من المعرفة الموضوعٌة المختبرة ،   -١٣

 تكتسٌه وتبعت الوحدة فٌه

 ............. من حٌث المبدأ بالمناهج االستمرابٌة

 ب( الفرض المعاصر               ا( الفرض التجرٌبً

 طبٌعة العلم التجرٌبًد(         ج( طبٌعة العلم المعاصر

حتى تصبح الحجة الماثلة أمامن حجة استنبال دات مدمات كلٌة و نتٌجة كلٌة  -١١

 ............. ٌتم أضافه

 ا( كل الحٌتان الزرلاء تلد و ال تبٌض

 ب( كل الحٌتان الزرلاء ثدٌات بحرٌة

 ج( كل التدٌات البحرٌة حٌتان

 د(  كل الثدٌات البحرٌة كل الحٌتان

 ا استذکرت دروسن من كتاب الوجٌز سوؾ تتفوق  تكذب هذه المضٌة فًاذ -١٨

........... 

 ب( حالتان                  ا( حالة واحدة

 د( أربعة حاالت              ج( ثالثة حاالت

 



 

 

إن التعامل مع أي نظام ذكً إنما ٌتطلب فً األساس أن تكون لدٌه الممدرة  -١١

المنطك التملٌدي الذي كان ٌصؾ الصفات ثنابٌة ، تعبر على تخطى جمود وصرامة 

 ............ تلن الرإٌة عن ما لدمه

 ب( جورج بول                ا( لوكاشٌمنس

 ید( جون مکارث             ج( فٌلهلم لٌبنتز

وما كان لعلماء الكوانتوم أن ٌحمموا انجازاتهم العلمٌة بؽٌر االستدالالت  -٢٢

المعمدة التً تساعدهم فً فهم بنٌة الذرة التً ٌتعدر فهمها بالطرق الرٌاضٌة 

 ............ عن التملٌدٌة المدٌمة تعبر تلن الفكرة

 ا( طبٌعة العلم التملٌدي

 ب( الفرض فً المنهج التملٌدي

 ج( غرض المنهج العلمً المعاصر

 د( طبٌعة العلم فً المنهج التكاملً

معروؾ أنذان فلجؤ إلى المماثلة االستمرابٌة فً  لم ٌكن التحلٌل الكٌمٌابً -٢٤

للمواد المختلفة والتً مكنته من إرساء لانون ساهم  تحدٌد الخصابص الفرٌانٌة

 ............. فً بناء السفن ، تشٌر بذلن الً

 ب( أرسطو             ا( أرخمٌدس

 ( الحسن بن الهٌتد       انٌج( جابر بن ح

 الصٌاؼة الرمزٌة الماثل أمامن المضٌةٌتوافك جدول  -٢٠

 ( تتمدم مصر اذا فمط حممت التنمٌة الشاملةا

 ( لإى معلم فلسفة لكن دمحم معلم تارٌخب

 ( إذا زرتنً سؤكون فً انتظارنج

 ( إما أن اشجع األهلى أو أشجع الزمالند



 

 

كٌفٌة أولبن المنعزلون أمام اإلنترنت والهواتؾ النمالة علٌكم التعلم أوال  -٢٢

التعامل األمثل مع مثل تلن األجهزة التً أضحت بمثابة جزء ال ٌتجزأ من شخصٌة 

 ............... الفرد تعبر تلن الفكرة  عن

 ( الثمافة الرلمٌةب            ( الصحة والسالمة الرلمٌةا

 ( فلسفة التكنولوجٌاد                ( المواطنة الرلمٌةج

اإلجابة لبل أن ٌسمع ، والمعارضة لبل أن ٌفهم ، والحكم من أخالق الجاهل  -٢١

بما ال ٌعلم تعبر تلن الممولة عن ؼٌاب أحد خصابص العلم فً ضوء المنهج 

 ............ المعاصر

 ( التجرٌد والتعمٌمب                ( الموضوعٌةا

 ( نتائج العلم لٌست ٌمٌنٌهد         ( لابلٌة العلم للمٌاسج

أفكارنا عن األنواع العمومٌة مثل ) اإلنسان ، الكلب ، الحمام ( أو عن ان  -٢٢

اإلدراكات الحسٌة مثل ) الحار ، البارد ،  االبٌض ، األسود (  لمد ال تخدعنا كثٌرا 

ولكن لد تضطرب فً بعض األحوال من جراء تدفك المادة أو امتزاجها .. لذا ٌجب 

 ............ بٌكون وهًعلٌنا استخدام أحد الموابم التً ألرها 

 ب( الغٌاب            ا( الحضور

 د( الحدس             ج( التفاوت

ٌمكن إٌجاد لطعة مستمٌمة ذات أي طول ، تشٌر تلن :« ٌمول ) اللٌدس (  -٢٣

 ............. الفكرة إلى

 ب( المسلمات                  ا( المبرهنات

 الالمعرفاتد(                  ج( المعرفات

 



 

 

لاموا بتسفٌه دور المنطك فً تكنولوجٌا الذكاء االصطناعً استنادا على  -٢١

فكرة صرامة المنطك التً ال تتٌح فرصة محاكاة العملٌات العملٌة واالنفعالٌة 

  ................. البشرٌة تتحدث العبارة عن

  ب( علماء النفس                  ا( الرٌاضٌون

  د( المناطمة               حٌاءج( علماء األ

كلما استنبط لانون جدٌد ، استنبطت طرٌمة للتخلص منه تشٌر تلن الفكرة  -٢٨

 ............. ألحد خصابص العلم المعاصر وهو

 ا( الموضوعٌة

 ب( التجرٌد والتعمٌم

 ج( لابلٌة العلم للمٌاس

 د( نتائج العلم لٌست ٌمٌنٌة

لست أعنً بالحدس شهادة الحواس المضطربة ،   :«ٌمول ) رٌنٌه دٌكارت (  -٢١

وال حكم الخٌال المخادع ، بل أعنً به إدران العمل المحض الذي ٌمعن النظر فً 

األشٌاء وٌفهمها فهما سهال ، وال ٌترن مجاال للشن فٌها ، تعد تلن الممولة بمثابة 

  .............. تحذٌر من الولوع فً

 ب( أوهام الكهف              ا( أوهام الجنس

 د( أوهام السوق            ج( أوهام المسرح

إما أن أشاهد المباراة أو استمع للموسٌمى ، ولكنً شعرت باإلجهاد ونمت   -٣٢

 ............. .... تلن المضٌة من خالل احد حاالت لٌم صدلها وهً

 ا( ص , ص , ص

 ب( ص , ن , ص

  ج( ن , ص , ص

 د( ن , ن , ن



 

 

 وفقا لالتجاه الجديد لالمتحانات 3رقم شامل اختبار 

   :اخرت االجابه الصحيحه

رفض العلماء العاكفون على إنتاج النعجة دوللً تطبٌك تلن التجارب الجٌنٌة  -٤

 وتخلٌمها على

 البشر باعتباره مشروعا ؼٌر أخاللٌا وؼٌر لانونٌا ، تجسد تلن الفكرة إلى مراعاة

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

  ب( منظومه العالج            ا( الصحة العمومٌة

 د( أخاللٌات البحث العلمً               ج( أخالق العٌادة

هو طلب ألصى ما ٌمكن من الوضـوح والدلة لبلوغ الحمٌمة المصوى التً  -٠

ٌطلبها العمل بمبادبه ومعاٌٌره الصارمة فً تؤمله فً الوجود الطبٌعً واإلنسانً 

 .............. ممولة لـوماروراء الطبٌعة تجسد تلن ال

 ب( مفهوم التفلسف                 ا( تعرٌف المٌم

 د( أهمٌة التفلسف            ج( معولات التفلسف

استخدم الموهبة التً تملكها مهما كانت ، » ٌمول ) هنري فان داٌن ( :  -٢

 ستصبح الؽابة صامتة إن ؼردت بها الطٌور األفضل صوت فمط : ٌشٌر ذلن المول

 .......... إلى

 ب( مفهوم األخالق المهنٌة            ا( مبررات الوظٌفة العامة

 د( لٌمة العمل لنهضة األمم            ج( أخاللٌات البحث العلمً

 

 



 

 

استطاعوا إلامة التوزان المنشود بٌن حبهم واحترامهم وتمدٌسهم للبٌبة  -١

المدٌمة التً ال تزال تتحاكً والطبٌعة من جهة وبناء واحدة من أعظم الحضارات 

 ........... بها االمم المعاصرة

 ب( المصرٌون المدماء                  ا( الطاوٌون

 د( العلماء العرب                 ج( االثٌنٌون

مخازن حٌوٌه تموم بتجمٌع عٌنات حٌوٌه من الجنسٌن مرفمه ببٌانات  -٢

والبٌبه التً ٌعٌشون فٌها، هذه عٌنات ومعلومات شخصٌه عنهم وأسلوب حٌاتهم 

الحٌوٌه بعض الخالٌا واالنسجه وعٌنات الدم وكذلن الحمض النووي باعتباره 

 للوسط الفٌزٌابً الذي ٌحمل المعلومات الجٌنٌه تشٌر العباره الى

 ب( بنون المنً              أ( بنون البوٌضات

 امد( استئجار االرح                ج( بنون االجنه

فً كتاب )االفٌستا( ٌرى الحكٌم )زرادشت( انا تمدٌم المساعده لالخرٌن لٌس  -٣

واجباً، بل انه متعه تجلب السعاده وتحسن الصحه تعبر تلن الفكره عن طبٌعه 

 البحث فً علم

 ب( الجمال                        أ( المنطك

 د( االجتماع                     ج( األخالق

الحمات السوسٌولوجٌه ان المجتمع ٌتضمن انسالا كبٌره من المٌم تبٌن الم -١

االخاللٌه التً مازالت داخله دابره االخالق المهنٌه فهً تاخذ شكل اخاللً وضعً 

 ٌتوافك هذا المول مع رإٌه

 أ( الفرٌك االول لطبٌعه اخالق المهنه

 ب( الفرٌك الثانً لطبٌعة اخالق المهنه

 اخالق المهنهج( الفرٌك الثالث لطبٌعه 

 د( ضروره ربط اخالق المهنه بالطابع الخاص والعام



 

 

لمد كان لعلماء المسلمٌن السبك فً إعطاء معنى ودالله لؽوٌه لتوضٌح ماهٌه  -٨

 البٌبه وٌتضح ذلن من خالل اسهام

 ب( على ابن رضوان             أ( ابن المنظور

  د( ابن عبد ربه             ج( ابن خلدون

)ؼاده السمان(:، ان ابشع ما فً حٌاتنا ٌتم ؼالبا تحت اجمل الشعارات تمول -١

 وأنبلها، وتشٌر المموله الى رإٌه

 أ( الفرٌك االول لطبٌعه اخالق المهنه

 ب( الفرٌك الثانً لطبٌعه اخالق المهنه 

 ج( الفرٌك الثالث فً طبٌعه اخالق المهنه

 والخاص معاد( ضروري تربط اخالق المهنه بالطابع العام 

ان كل منتج تتحتم فٌه العدٌد من االمور المتشابكه فً حٌاتنا ؼٌر المدره على  -٤٢

 االنشكان منها مهمه النالد تكمن فً تصحٌح الذوق تعد تلن الفكره بمثابه

 اشاره الى 

 ب( اهمٌه فلسفه الجمال           أ( تعرٌف علم الجمال

 العلمً للجمالد( المسم       ج( المسم النظري للجمال

تمول الحكمه لٌس العاطل عن العمل من ٌإدي عمال ٌفٌد ؼٌره بل العاطل عن  -٤٤

العمل من ٌإدي عمال ٌعود علٌه بالمال فمط تتوافك تلن الحكمه مع االشكال 

 االخاللٌه فً

 ب( بنون االجنه                  أ( زراعه األعضاء

 جٌنٌوم البشريد( ال                ج( استئجار االرحام

 



 

 

التمدم التكنولوجً ال ٌزٌد عن انه ٌإدي الى السٌر للخلؾ بكفاءه الكبر تعد  -٤٠

 تلن الفكره بمثابه طلمه تحذٌر تتضح معالمها فً مرحله

 أ( المهر واالستبداد

 ب( التفسٌر والتوظٌف

  ج( االحترام والصون

 د( االستغالل والسٌره

للصراع االخاللً الدابر حول لضاٌا التً تهتم بتصارع الروئ إلٌجاد حلول  -٤٢

 تمس مجاالت الحٌاه العامه السٌاسه والمانون والدٌن تشٌر العباره الى

 ب( اخالق البحث العلمً                      ا( البٌوتٌما 

 د( اخالق العٌاده        ج( االخالق التطبٌمٌه

 ولٌس كمٌتها تجسد ٌمول )المهاتما ؼاندي( جوده أعمالنا هً ما ترضى هللا-٤١

  المموله

  أ( الواجب المهنً للفٌلسوف

 ب( دور الفٌلسوف فً مٌثاق المهنه

 ج( عناصر الوظٌفه العامه

 د( الٌات تنمٌه االعتبارات االخاللٌه فً الوظٌفه العامه

 ترٌد ألما الل؟ انكمش إذا وكن جزء من المطٌع تخالؾ تلن الفكره -٤٢

 ب( االستمالل الذاتً              أ( لٌمه الحوٌه

 د( التسامح الفكري              ج(اوهام السوق

 



 

 

من ألوال الفٌلسوؾ الصٌنً ) كونفشٌوس ( ، الفضٌلة هً أن ما ال ترضاه -٤٣

لنفسن ال تإذي به ؼٌرن و تجسد إلستناد أحد العلماء فً إلراره لحموق 

 ....الحٌوان

  ب(بوناس             أ ( توم رٌجان

 بنتام یرمٌ(جد            سٌنا یج( إرن

مجموعة جزبٌة لالداب والمٌم والتً تحكم مسلکنا وٌجب أن تكون صفة -٤١ 

تشٌر العبارة  -لالحترافٌة فً األداء وتحمل المسبولٌة لتجنب االنتمادات السلبٌة 

 ......إلى

  (أخالق المهنةب                  أ( مفهوم الوظٌفة العامة 

 د( األخالق الطبٌة                ( أخالق الوظٌفة العامةج

ٌموم األشخاص ؼالبا بتمدٌر األشٌاء بدافع الحب ، ولن ٌموموا بخالؾ ذلن ،  -٤٨

تتوافك تلن الفكرة مع ما لال  -إنها المٌمة العالٌة التً تتموضع فٌما ٌحبون 

 .......به

  ( افالطونب                   نوزاٌسپ أ( 

 فً دٌكارت د(             لرٌ( ماکس شج

برؼم بحثهم التؤملً والذهاب إلى ما هو وراء الطبٌعة أحٌانا وانجذابهم للعمل  -٤١

البعٌدة إال أن لهم حضورهم الموي مع منجزات العصر وإشكالٌات الحٌوٌة تشٌر 

 .......العبارة إلى

 ( الفالسفة ودورهم فً اللجان األخاللٌة البٌوتٌمٌةأ

  ب( الطابع الفلسفً الخٌالً البٌو تٌما 

 ( تجدٌد واحٌاء المٌمةد           نولوجٌا الحٌوٌة وإشكالٌات العصر( التكج



 

 

ٌسعى الفالسفة إلى إٌجاد صٌػ لٌمٌة من التوازن بٌن المحافظة على -٠٢ 

متطلبات وهوٌة مجتمعهم  وبٌن االنفتاح على العولمة المعاصرة ٌشٌر ذلن إلى 

 ........أدوار الفالسفة فًأحد 

 أ(فً تحلٌل الوالع الثمافً واستخالص المٌم 

 (  تحدٌد األسس والمواعد ألعمال المإسسةب

 أخالق المهنة ثاقٌفً وضع أسس م ج( 

  د( وضع مبادئ االلتزام بالسلون اإلداري والوظٌفً 

والتً ساق  توجه العدٌد من علماء األحٌاء لألخذ بنظرٌة داروٌن فً التطور -٠٤

فٌها  أن أصل األنواع ٌرجع فً االساس الخلٌة واحدة حدث فٌها اختال فات عبر 

الزمن نجم عنها فكرة التنوع االحٌابً ، إال أنه فً نهاٌة المطاؾ ٌتم رجوع كل 

 ......تلن الفكرة عن رإٌة ٌستلن الكابنات الى البٌبة مرة أخرى تتعك

  یالإنس ب(             أ( العلماء العرب 

 ناٌس ید( إرن                ( الدو لٌوبولدج

توصل العلماء الى معرفه كثافه الهٌلٌوم الل من كثافه الهواء الجوي الجوي  -٠٠

وبالتالً عندي تعببه بلون من الهٌلٌوم فانه ٌرتفع فوق طبمات الجو  علٌا تعبر 

 تلن الفكره عن احسن نظرٌات البحث عن عن الحمٌمه هً

 ب( الترابط                    تطابكأ( 

 د( الذاتٌه             ج( االحتماالت

ال ٌجب ان تكون معٌار تجارٌا او التصادٌا فمط او تخلٌط سالالت بشكل نمطً  -٠٢

 تشٌر العباره الى اشكالٌه هً

     ب( استئجار االرحام    أ( زراعه األعضاء

  الرحمد( االخصاب خارج      ج( بنون المنً



 

 

ٌمول )توفٌك الحكٌم(، ان لكل جٌل افكاره كما ان لكل عصر ثٌابه، وان  -٠١

 االفكار كورق الشجر تتسالط فً كل خرٌؾ تشٌر تلن المموله بان الفٌلسوؾ

  أ( ٌحدد عمٌده وحده مجتمعه

  ب( نبت طبٌعً لظروف مجتمعه

  ج( ٌلخص الفلسفات المختلفه

  د( ٌنمل التراث الحضاري للمجتمعات

من اهم ألوال الفلكً )نٌكوالس كوبرنٌكوس( بٌنما تجلس على العرش الملكً -٠٢

تحكم الشمس عابله الكواكب التً تدور حولن، تعبر تلن المموله عن مالمح انتهاء 

 مرحله

 ب( التفسٌر والتوظٌف                 أ( المهر واالستبداد

 والسٌطرهد( االستغالل               ج( االحترام والصون

الحرٌه من ؼٌر لانون لٌست سوي سٌل مدمر تعبر تلن الفكره عن ضروره  -٠٣

 ارتباط الحرٌه ب

 ب( للضروره               أ( الشعور

 د( االختٌار             ج(المسإلٌه

تنتهج البلدان استراتٌجٌه للتخطٌط العداد كافٌه لنوعٌه العاملٌن فً مجال  -٠١

لرعاٌه الصحٌه وال معالجه المشكالت نمص فً االطباء الصحً لتحمٌك اهداؾ ا

 والتمرٌض وتمسٌمهم بالشكل جؽرافً دلٌك لسوء العمل الصحً تشٌر العباره الً

 ب( توزٌع الموارد                    أ( اخالق العٌاده

 د( أخاللٌات البحث العلمً             ج( الصحه العمومٌه

 

 



 

 

من النٌل اله واطلموا علٌه اسم حابً ومن الشمس اتخذ المصرٌون المدماء  -٠٨

  علٌها واطلموا علٌها اتون كتالن الممر اطلك علٌه اسم تحوت تعبر تلن الفكره عن

  أ( كتاب الموتى واحترام الكائنات االخرى

 ب( تعوٌذه اعالن البراءه امام االله

  ج( اتخذهم من عناصر البٌئه معبودات لها

 العبادهد( تمدٌس النٌل طرٌمه 

انا اثمل العموبه لالمتناع عن الحكم هً ان ٌحكم لن شخص ادنً فً المرتبه  -٠١

 تجسد العباره أراء........... حول التدرج السلطوي

 ب( الفارابً                     أ( ابن خلدون

 د( جورج هٌجل                        ج( ارسطو

كثٌر من العلم مع لله العمل به تتوافك  للٌل من العلم مع العمل به انفع من -٢٢

 تلن الفكره مع احد نظرٌات البحث على الحمٌمه وهً

 ب( الترابط                         أ( التطابك

 د( البرجمائٌه                    ج( االحتماالت

لمد بات من المإكد ان التنافس بٌن االنسان واالله اصبح موضع جدل بٌن  -٢٤

فالوجه االخر لدله العمل االالت وسرعتها ٌتمثل فً خلك فجوه مجتمعٌه العلماء 

ٌشكل خطر كبٌر على اشكال البناء االجتماعً ٌجسد االتجاه السلبً فً تلن الفكره 

 .…………… ل

 أ( سلبٌات الروبوتات

 ب( الركون التً التكاسل واالتكالٌه

 ج( سلبٌات االنترنت

 د( سلبٌات االداره األعمال



 

 

كشفً مصمم بحٌث ال ٌعول على الموهبه الفردٌه ولوتها بل ٌكاد  منهج -٢٠

 ٌساوي بٌن الملكات واالفهام، تشٌر تلن الفكره الً

 أ( الجانب السلبً عند بٌكون

 ب( الجانب االٌجابً عند بٌكون

 ج( مرحله المالحظه العلمٌه

 د( مرحله تصمٌم الفروض العلمٌه

ث تري نجوم ولٌس لالسفل حٌث ترى ٌمول )ستٌفن هوكٌنج(، انظر العلى حٌ-٢٢

لدمٌن حاول ان تصنع معنى لما تراه واطرح تساإالت حول ما جعل الكون موجودا 

 كن فضولٌا تتوافك تلن المموله مع

 أ( طبٌعه العلم التملٌدي

 ب( الفرض ف المنهج التملٌدي

 ج( غرض المنهج العلمً المعاصر

 د( ذاتٌه النظره المعاصره للعلم

الكاتب المفكر )ٌوسؾ ذٌدان( اللؽه ال تنطك بذاتها، وإنما بنطك أهلها ٌمول  -٢١

 بها، فإن تؽٌروا تؽٌرت، فهو بذلن ٌعبر عن

 ب( اوهام الكهف                   أ( اوهام الجنس

 د( اوهام السوق                ج( اوهام المسرح

 تاتً الرٌاح بما تشتهً السفن نمس تلن المضٌه ب -٢٢

 ب( ق . ل                      أ( ~ق

 ل V د( ق                      ج( ق



 

 

فً ظل التداعٌات السرٌعه الناجمه من التكنولوجٌا الحاسب االلً واالنترنت  -٢٣

فمد وجب البحث عن حل تلن المشكالت السابحه فً الفضاء الرلمً تعبر تلن 

 ......الرإٌه عن

 أ( عناصر المواطنه الرلمٌه

 االنترنت ب( سلبٌات

 ج( اٌجابٌات االنترنت

 د( المضامٌن األخاللٌه فً الحوسبه االلٌه

ٌمكن لول بؤنها شكل استبٌانً ٌموم به الباحث من أجل رصد ظاهره معٌن او  -٢١

 محاوله لتحصٌل معرفه معٌنه خاصه بموضوع البحث

 ب( المانون                    أ( التجربه

 تحلٌل البٌانات د(               ج( المالحظه

 .........التعبٌر عن الحجه االستنباطٌه الفاسده و كل لضاٌا كاذبه -٢٨

 الشمس نجم غازي أ(

 ب( الشمس كٌان عمالق

 ج( الشمس من النجوم

 د( الشمس من كوكب صخري

لٌامن بإجراء عملٌه حسابٌه له احتماالن اما الصواب اما الخطؤ وال ثالث  -٢١

 هً ما استند علٌهابٌنهما تعد تلن الفكره 

 ب( جورج بول                    أ( كوالسكً

 د( جون فن                ج( فٌلهلم لٌبنتز

 



 

 

من ألوال )احمد خالد توفٌك(، ان تفسٌر الجنون سهل دابما وٌرٌح جمٌع  -١٢

 ..……… االطراؾ وخالفت تلن الفكره طبٌعه العلم من حٌث كونه

 أ( شرح المعرفه عبر العصور

 لدٌه معاٌٌر موضوعٌه للتفسٌر ب(

 ج( استجابه لحاجه البشر فً فهم العالم

 د( توفر االنسان مصادر ٌمٌن

لوحه احد االطباء التخدٌر ان االفراد الذٌن ٌعطون فً تناول ماده الكافٌٌن  -١٤

فانهم عند اجراء العملٌات الجراحٌه ٌحتاجون فً نسبه اعلى من المخدر تعبر تلن 

 الفكره عن

 ب( االتفاق                      االختالفأ( 

 د( التالزم ف التغٌر  ج( الجمع بٌن االتفاق واالختالف

ٌمول )تٌودور فن كمان(  العلماء ٌدرسون الكون كما هو، بٌنما الرٌاضٌٌن -١٠

 ٌخلمون المنفصله عن علماء المادي

 أ(  النظرٌه االولى فً تفسٌر الرٌاضٌات

 تفسٌر الرٌاضٌاتب( النظرٌه الثانٌه فً 

 ج( النظرٌه ثالثه فً تفسٌر الرٌاضٌات

 د( النظرٌه الرابعه فً تفسٌر الرٌاضٌات

اتجاه ٌإكد على الذكاء االصطناعً ٌموم فً االساس على االنساق الصورٌه  -١٢

 التً من شانها تشكل الدور المحوري فً الذكاء االصطناعً

 سفهب( الفال                    أ( علماء النفس

 د( المناطمه                 ج( علماء االحٌاء



 

 

العلم لٌست سوى اعاده ترتٌب لتفكٌرن الٌومً بشكل ؼٌر استاتٌكً تعبر تلن  -٤١

 فكره عن

 أ( دٌنامٌه العلم

 ب( موضوعٌه العلم

 ج( الفروض الصورٌه

 د( غرض العلم المعاصر

المدماء على حالتها و ان الباحثه عن الحمٌمه لٌس هو من ٌدرس كتابات  -١٢

وٌضع ثمته فٌها من هو من ٌعلك اٌمانه بهم وٌتساءل شكل استمرابً رٌاضً ما 

الذي جناه منهم هو الذي ٌبحث عن الحجه تعبر تركب فكره عن منهج الذي 

 انتجهه

 ب( فرنكلٌن                       أ( جابر بن حٌان

 تبورات ملد( جون س                  ج( الحسن بن الهٌثم

كما ان المنطك االستنباطً معنى بدله االحكام على الكالم المنطوق كذلن  -١٣

 الرٌاضٌات علم ٌمٌنً معنى بدله النتابج تشٌر تلن العباره عن راسل علً

 أ( تنالض المنطك من الرٌاضٌات

 ب( ابتعاد الرٌاضٌات عن المنطك

 ج( انفصال المنطك  الرٌاضٌات

 والرٌاضٌاتد( اختالط بٌن المنطك 

نجاه علماء الذكاء االصطناعً لنمط التفكٌر االستنباطً المحاكً للعمل - ١١

 البشري التعامل مع المشكالت المراد حلها تعبر تلن المموله عن مرحله

 ب( تجهٌز المعرفه                         أ( تنفٌذ البرنامج

 معرفهد( التباس ال                 ج( تحدٌد انماط التفكٌر



 

 

ٌمول )رٌنٌه دٌكارت( اننً أدرن بحمض ما فً ذهنً من لوه الحكم ما كنت -١٨

احسب اننً اراه بعٌنً تعبر تلن الفكره عن احد خصابص الفروض فً المنهج 

 المعاصر

 أ( الفرض الصوري ٌتحمك منه بطرٌمه مباشره

 ب( تترتب علٌه ممارنات تمبل االختٌار

 ج( تحدٌد العالله لصه المتغٌرٌن

 د( الفروض ال تخضع لالدران الحسً المباشر

ٌمول )فرنسٌس بٌكون( ان االكتشافات العلمٌه الراهنه ال تعدو كونها  -١١

تنظٌمات البمه الشٌاء تم اكتشافها ولٌس الطرٌك لالكتشاؾ او موجهات لعملٌات 

 جدٌده تعد تلن الجمله بمثابه تجسٌد ل

 ب( المعنى الثانً للعلم                   أ( الجانب النمدي لبٌكون

 د( مفهوم الممثله االستمرائٌه                    ج( المعنى االول للعلم

ال ٌمكن للفرد ان ٌكون ناجح وراسب فً نفس الولت تعبر تنكه الفكره عن  -٢٢

 احد مبادئ المنطمٌه للبدٌهات والمسلمات هو

 ب( عدم التنالض                           أ( الهوٌه

 د( االحتماالت                 ج( الثالت المرفوع

أرسى لواعده )لوكاشٌفتس( باعتباره ثوره على المنطك االرسطً الثانبً  -٢٤

 المٌم

 ب( المنطك الثنائً                       أ( المنطك المرن

 د( المنطك االستمرائً              ج( المنطك غٌر الرتٌب

 

 



 

 

للص )اٌنشتاٌن( من دور المالحظه الحسٌه ؾ ابتداع الفروض العلمٌه -٢٠

وتنمٌتها لمبولها او تنفٌذها فالمفروض هً ابتكارات حره ؼٌر منتزعه من 

التجربه و المالحظه بل من النظرٌات السابمه تشٌر تلن الفكره البحه خصابص 

 الفرض المعاصر وهوا

 مباشرهأ( ال ٌتم التحمٌك منه حسٌا بطرٌمه 

 ب( تترتب على ممارنات تمبل االختبار

 ج( تحدٌد العالله بٌن المتغٌرٌن

 د( الفروض ال تخضع لالدران الحسً المباشر

سلم )اٌنشتاٌن( بٌمٌنٌه البنٌه الرٌاضٌه كمنطلك منهجً ومصادره فكرٌه ال -٢٢

ثل هذا ٌمكن تجاوزها اذا ما كنا نتعامل مع العالم العلوم الفٌزٌابٌه، اذ ان فهم م

العالم ال ٌتم دراسته اال من خالل وسط ٌسوده  التفكٌر الرٌاضً المتطور تشٌر 

 تلن الفكره الى احد خصابص العلم المعاصر

 ب( حمائك العلم لابله للتعدٌل والتغٌر                    أ( الموضوعٌه

 د( لابلٌه العلم للمٌاس                    ج( التجرٌد والتعمٌم

 الزٌتون نباتات تتكاثر ال جنسٌال ك  -٢١

 كل أنواع المانجو نباتات تتكاثر ال جنسٌا     كل الورود نباتات تتكاثر ال جنسٌا      

 اذن أن كل النباتات تتكاثر ال جنسٌا

 ...........ٌشٌر الشكل المابل أمامن الً

 أ( حجه استنباطٌه ذات ممدمات كلٌه ونتٌجه جزئٌه

 ممدمات خاصه ونتٌجه خاصه ب( حجه استنباطٌه ذات

 ج( حجه االستنباطٌه ذات ممدمات كلٌه ونتٌجه كلٌه

 د( حجه استنباطٌه ذات ممدمات كلٌه ونتٌجه خاصه



 

 

 المول بان النور ٌمثل انعدام لوجود الظالم تكس المضٌه مفهوم -٢٢

 أ( البدٌهٌات

 ب( المسلمات

 ج( المبرهنات

 د( الالمعرفات

تستخدم فً تصمٌمها اللؽه رمزٌه للمنطك بشكل ٌمكن شرابح الكترونٌه  -٢٣

  المتخصصٌن من فٌن تلن اللؽه تشٌر بذلن الى

 ب( البرمجٌات                  أ( الثمافه الرلمٌه

 د( السلون الرلمً               ج( المكونات المادٌه

 ان كل تفكٌر المابم على الخبره ٌتؤسس على االفتراض ان عمل الطبٌعه -٢١

  .................سوؾ ٌستمر على نفس الهٌبه باضطراه تجس تلن فكره ل

 ب( االستمراء االحصائً              أ( االستمراء النالص

 د( االستدالل االستنباطً                ج( االستمراء الكامل

استفاد )نٌوتن(فعال من نتابج العلمٌه التً حممها اسالفه، فجمع الحمابك -٢١

المتفرله لٌصبها ؾ إطار واحد ولوانٌن عامه وبذلن حمك تلن النظره الموحده 

 ...................لتفسٌر الظواهر الكونٌه تعبر تلن الفكره عن اهمٌه العلم كونه

 أ( تطوراته التمنٌه جعلت الحٌوات اطول

 ب(اعتباره تجلٌا للموهبه البشرٌه

 ج( لدٌه معاٌٌر لجوده الشواهد

 عرفه المشٌد عبر المروند( صرح الم

 



 

 

ٌعبر عن ضروره اإللتزام بالمواعد األخاللٌه مع المعلمٌن واالصدلاء عند  -٢١

 ................التعامل الرلمً مع اآلخرٌن

 ب( المواطنه الرلمٌه               أ( الثمافه الرلمٌه

 د( السلون الرلمً   ج( الصحه والسالمه الرلمٌه

الشعراء )احمد شولً(، االم مدرسه اذا اعددتها أعدت شعبا طٌب ٌمول أمٌر  -٣٢

األعراؾ... وبالفعل أعددت األم جٌداً وتم بالفعل اعداد شعب طٌب االعراق، وٌمكن 

 .............التعٌبر عن تلن الفكره من خالل لٌم الصدق

 أ( ص  // ص  // ص

 ب( ص  // ن   // ن

 ج(    ن   // ص // ص

 ن   // ص  د(     ن   // 

 وفقا لالتجاه الجديد لالمتحانات 3شامل رقم اختبار 

 اخرت االجابه الصحيحه

إن وجهة النظر المابلة بؤن البشر لدٌهم تفوق على األنواع األخرى تإثر على -١

تفاعالتهم مع ؼٌرهم من الكابنات الحٌة ، مما ٌجعلهم ٌتصرفون بطرق تحفز 

 .......كل شًء آخر ، تعبر عن مرحلةمصالحهم الخاصة وٌضعون أنفسهم لبل 

 ب( االحترام والصون                 أ( المهر واالستبداد 

 د( التؤلٌة والتمدٌس              االستغالل والسٌطرة ج( 

ٌمول ) ؼاندي ( ولد ال تعرؾ أبدا نتٌجة أفعالن ، لكن إذا لم تفعل شا فلن  -٠

 ......ٌكون هنان أي نتابج وتشٌر الممولة الى

 ب( أخاللٌات البحث العلمً                      أ( ألٌات الوظٌفة العامة 

  د(مفهوم أخالق المٌنة                 لٌمة العمل النهضة األمم ج(



 

 

تهذٌب السلون االنسانً تبعا للتحوالت والتؽٌرات االلتصادٌة واالجتماعٌة  -٢

الهوٌة فً وضع المعاٌٌر العامة والسٌاسٌة والبٌبٌة مع الحفاظ علً خصوصٌة 

 .....الضابطة السلون اإلنسان تعكس العبارة الممصود ب

   ب( أخاللٌات البحث العلمً                  أ( البٌوتٌما 

 د(األخالق التطبٌمٌة   . ج(  األكسٌولوجٌا

عند تؽٌٌر طرٌمة تحلٌلن للحدث ستتؽٌر مشاعرن وانفعاالتن عن نفسً الحدث  -١ 

 .....بر تلن الفكرة عن، تع

 ب( معولات التفلسف                    أ( تعرٌف المٌم 

 د( تعرٌف الفلسفة                 ج (أهمٌة التفلسف 

لد أسست لمدونات لانونٌة دلٌمة لتنظم   ٌمكن المول بؤن الدٌانات المدٌمة-٢

ٌتعارض هذا المول السلون  وتوجه المرار فٌما ٌخص الواجبات الخلفٌة المهنٌة 

 ...... مع رإٌة

 أ (الفرٌك األول لطبٌعة أخالق المهنة 

 ب( الفرٌك الثانً الطبٌعة أخالق المهنة

 ج( الفرٌك الثالث لطبٌعة أخالق المهنة 

 د( ضرورة ربط أخالق المهنة بالطابع الثمافً للمجتمع 

خاطا وهذا ٌعنً ٌري ) باروخ سبٌنوزا ( : بؤننا نمٌل إلى تمٌٌم األشٌاء بشكل -٣

أنه  إذا نظرنا  إلى الكون نظرة موضوعٌة ، ٌمكننا أن نرى أن كل شًء له لٌمته 

 ......... الفردٌة الخاصة ، وهو بذالن ٌتفك مع

  ب( دانٌال كاالهان                 سٌنا یأ( ارن 

   الوتسً (د                  ( ألدولٌوبولدج

 



 

 

الناس كانوا سواء فً معتمداتهم عن الشرؾ  ٌمول)ٌور بٌدٌس( و لو أن كل-١

والحكمة لما كانت هنان خصومة تثٌر بٌنهم الجدل والمهاترات شدٌد الحساسٌة و 

تتماثل تلن الممولة مع النتابج المترتبة عن التمدم العلمً والتكنولوجً 

 .......واهتمامات

  . ب( مفهوم البٌوتٌفا               أ( أخالق العٌادة 

  ( السٌاسٌة الصحٌةد    اخالق المهنة( ج

من روابع كلمات اإلمام )علً بن أبً طالب ( : ترد رداء الصبر عند النوابب -٨

 ***تنل من جمٌل الصبر حسن العوالب

 صاحبا للحلم فً كل مشهد** فما الحلم إالخٌر خل صاحب كن

 .........تعبر تلن األبٌات عن ضرورة اكتساب لٌمة 

 ب( الحك                 أ( الخٌر 

 (الحرٌةد               ( الجمالج

 ** وأرضهم ما دمت فً أرضهم ما دمت فً دارهم فدارهم :ٌمول الشاعر-١

 (الفرٌك األول لطبٌعة اخالق المهنةأ

 (الفرٌك الثانً لطبٌعة اخالق المهنةب

 (الفرق الثالث لطبٌعة اخالق المهنةج

 الخاص والعام معا(ربط اخالق المهنة بالطابع د

ٌحتم على الناس لبول جرٌان الطبٌعة واحترام لوانٌنها الموضوعٌة ومن  -٤٢

المرٌجب على الناس أن ٌساٌروا تلن الموانٌن والتحوالت الطبٌعٌة وال ٌعبثوا بها ، 

 .......... تجند تلن الفكرة ل

  البٌئىب( احترام المصري المدٌم للمفكر   ا( مفهوم االٌكولوجٌا العمٌمة

 د( االتحاد االٌكولوجً الٌوٌواد    ج( الرإٌه الطاوٌه



 

 

ٌلزم تصرٌح  جنٌؾ لجمعٌة الطب العالمٌة المترشح للجمعٌة بحلؾ المسم  -٤٤

على النحو التالً : سؤلتزم بتسخٌر حٌاتً لخدمة البشرٌة ، سؤلوم بواجبات 

م مهنتً بكل إخالص وضمٌر ، ساضع صحة مرٌضً فوق كل اعتبار سؤحتر

 األسرار التً ٌتم إشعاري بها حتى بعد وفاة المرٌض ... الخ ... تشٌر العبارة إلى

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

 ب( أخالق السٌاسة الصحٌة                         ا( أخالق العٌادة

 د( األخالق التطبٌمٌة               ج( اخاللٌات البحث العلمً

كبٌرا باإلطار الثمافً واالجتماعً إن محددات السلون البشرى تتؤثر تؤثر  -٤٠

وعلٌه فان كل مجتمع له نسمه المٌمً الخاص به ، ومن هنا تاتً عدسٌة 

 الفٌلسوؾ الستخالص تلن المٌم

 ............. تشٌر تلن الفكرة إلى

  ب( طبٌعة المٌم                      ا( أهمٌة المٌم

  المٌمد( التفلسف و                   ج( تعرٌف المٌم

التؤجٌل .... هو ابن التردد وهو ابن عم » ٌمول ) جبران خلٌل جبران ( ،  -٤٢

 التسوٌؾ وبهذا بها الثالثً ٌبمى الكثٌرون فمراء ، هذه دعوة الى التمسن ب

.......... 

 ا( الواجب المهنً للفٌلسوف

 ب( عناصر الوظٌفة العامة

 ج( مفهوم أخاللٌات الوظٌفة العامة

 تنمٌة أخاللٌات فً الوظٌفة العامةد( ألٌات 

 



 

 

ٌرى ) أرسطو ( أنه بالرؼم من أن الحٌوانات تمتلن إدراكا حسٌا إال أن  -٤١

الفتمارها إلى : العمل ٌجعلها ألل من البشر فً المرتبة الطبٌعٌة ومن ثم تمثل 

 ............. موارد تالبم األعراض اإلنسانٌة تخالؾ تلن الفكرة ما ألر به

 ( هانز ٌوناسب                         کالهان الٌا( دان

 (  ابن خلدوند                               جانٌ( رج

ان ٌعلن المرء  أنة مخطا أنبل من أن ٌصر علً انةمصٌب  تعبر تللن الفكرة  -٤٢

 ........عن اهمٌة اكتساب لٌمة  وهً

  الذاتًب( االستمالل                     أ( حب المعرفة

 د( التسامح  الفكري                        ج(الحرٌة

تحمك الشركات العالمٌة نجاحاتها بالمحافظة على الرٌادة فً تمدٌم المنتج و  -٤٣ 

 توفر خدمة ما بعد البٌع للمستهلكٌن نظرا لسمعتها الطٌبة  تشٌر العبارة الً أهمٌة

...... 

 أ( الصورة الذهنٌة اإلٌجابٌة

  تحسٌن األداء ج(         زام بالمسئولٌات المانونٌة واالجتماعٌةب( اإللت

 د( اإلستخدام األمثل للموارد

ٌعد نوع من التكنولوجٌا الجسدٌة لابمة على إحٌاء ما هو مٌت او به خلل  -٤١

باستخدام خالٌا جدع او عضوٌة ممنوحة تحت تؤثٌر فرٌك طبً ووسطاء ، ٌجسد 

 ....... ذلن تمنٌة

 زرع األعضاء ب(                   أ(التلمٌح االصطناعً 

 د( االستنساخ                      ج( الجٌنوم البشري

 

 



 

 

نحن نمنح ما ٌالبم ذولنا ، وهذا ٌعنً أننا عندما نمدح ، فنحن نمدح ذولنا  -٤٨

 ........الخاص تعٌر تلن الفكرة عن

  علم الجمال فٌأ( تعر 

 الجمال( أهمٌة فلسفة ب

 ج( المسم النظري للجمال 

  د( المسم العملً للجمال 

ٌمول ) دمحم الؽزالً ( إن جرثومة الشماق ال تولد حتى ٌولد معها كل ما ٌهدد  -٤١

 ......... عالبة األمة باالنهٌار و تإكد تلن الممولة على أن الفٌلسوؾ

 نبت طبٌعً لظروف مجتمعة أ( 

  ب( ٌجدد عمٌدة ووحدة مجتمعة 

 . ( ال ٌعٌش منعزل عن ظروف مجتمعهج

 .د( ٌعمل على نمل التراث الحضاري للمجتمعات 

ٌعد تمنٌن إجراءات التجارب على كافة الكابنات الحٌة بالشكل الذي ٌحفظ  -٠٢ 

التوازن بٌن اإلجراءات المانونٌة من جهة وعدم التؤٌر على نتابج التجارب العلمٌة 

 ........حلةمن جهة أخرى إنما بعد تجسٌدا لمر

  ( التفسٌر والتوظٌفب                  أ( المهر واالستبداد 

 د( االستغالل والسٌطرة                 ج (االحترام والصون 

ٌمول ) جٌمس واطسون ( : لمد درجنا  على االعتماد بؤن مستمبلنا  مكتوب  -٠٤

تلن الممولة أحد  فً النجوم . أما االن فمد عرؾ انه مكتوب فً جٌناتنا ، تعكس

 ............. عوالب التحري الوراثً وهو

  ب( التمٌٌز على أسس جٌنٌه              ا( الحتمٌه الجٌنٌه 

 د( التفرلة فً المعاملة                  ج( الٌوجٌنٌا



 

 

بمول ) اسرو کارنٌجً ( .. ال ٌمكن الحد أن ٌصبح لابدا ناجحا إن أراد أن  -٠٠

 لوحده و اراد أن تتسب كل االنجازات له :  تتوافك الممولة مع اراءٌنجز العمل 

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

  ب( الفارابى                  ا( ابن خلدون

 د( جورج هٌجل                   ج( ارسطو

حرٌتن تنتهً عندما تمس ٌدن الممدودة أنؾ رجل أحد  -تعبٌر عن المول بان  -٠٢

 ........... وهوالحدود المرتبطة بالحرٌة 

 ب( الضرورة                  ا( الشعور

 د( االختٌار                 ج( المسئولٌة

فً طل رعٌة االنسان فً الحفاظ على ممدرات البٌبة فمد استهجت التوجهات  -٠١

االلتصادٌة المعاصرة فً هولندا مسلكا بٌبٌا ٌتم من خالله استخدام طالة الرٌاح 

الكهرباء الالزمة إلدارة المصانع عوضا عن الولود الحفري المعرض فً تولٌد 

 ............. للتصوب والملوث للبٌبة تعبر تلن الفكرة عن

  ا( الامة التوازن بٌن رغبة اإلنسان فً السٌطرة على البٌئة و االستفادة من مواردها

  ات والحٌواناتب(  ضرورة احترام الطبٌعة وحموق الكائنات الحٌة األخرى  النبات

 ج( ضرورة الغاء التمٌٌز المصطنع بٌن اإلنسان وسائر المخلولات 

 د( توفٌر أكبر لدر من السعادة ألكبر لدر من الناس 

ٌمول ) متري كاٌزر ( :  اإللتصاد بالجهد هو أهم مبادئ العمل المتمن . وه  -٠٢

 أن ٌتم بتحمٌك

 ............ أفضل النتابج بؤلل جهد ممكن ، ٌشٌر ذلن إلى

 ب( تروٌض اإلنسان للطبٌعة                   ا( مفهوم أخالق المهنة

 د( أخالق الوظٌفة العامة              ج( الجانب اإلبداعً لإلنسان



 

 

عملٌة حمل مستهدفة للتؽلب على مشكالت الزوج ولكنها مسمط الرأس فً  -٠٣

 خلط األنساب ،

 ........... تشٌر العبارة إلى

 ب( بنون االجنه                    التلمٌح االصطناعًا( 

 د( اإلخصاب خارج الرحم                  ج( استتجار األرحام

باعتبار أن العمل هو مناط التكلٌؾ فإن ذلن ٌوجب على الجنس البشري فً  -٠١

كل مرحلة مسبولٌة الحفاظ على األرض للمراحل المتعالبة ، تعبر تلن الرإٌة عن 

 .............. فكر

  ( على بن رضوانب                     سٌنا یا( ارن

 ( هانز ٌوناسد                     ( ابن خلدونج

تؽدٌة الفكر فً شمس ثانٌة بالنسبة إلى المتعلمٌن ، تعبر تلن الفكرة عن  -٠٨

 أهمٌة لٌمة .............

 االستمالل الذاتى( ب                 ا( البحث عن الحمٌمه 

 ( التسامح الفكريد                               ( الحرٌهج

ٌحفل التارٌخ اإلنسانً بممارسات شتى تموم على االستؽالل اإلنسانً فمثال  -٠١

فً الحرب العالمٌة الثانٌة أجرى األطباء تجاربهم علً االسري فً السجون ، كما 

 التجارب على أصحاب الخلل الجٌنً . تشٌرتعمل الشركات البحثٌة على إجراء 

 ............. إلى مخالفة تلن الممارسات لـ العبارة

  ( للتجارب البحثٌةب                        ( األخاللٌات المثالٌها

  ( زراعة األعضاءد                                 ( لٌمة الحٌاةج

 



 

 

البٌبٌة بجامعة أسٌوط، بعمد مإتمر شهد نحو لٌام مركز الدراسات والبحوث  -٢٢

( مشاركا باإلضافة إلى عدد من الباحثٌن المهتمٌن بشبون البٌبة ، والذٌن  ٢١٢) 

بحث علمً تناول سنة عشر محور : الملوثات البٌبٌة  ٤٤٢ساهموا بنحو 

 ........... دخلالكٌمٌابٌة والفٌزٌابٌة ..... الخ ٌعبر هذا عن م

 االلتصادٌٌن( الفاعلٌن ا

  ( أصحاب المرارب

 ( الضمٌر اإلنسانًج

 ( الجمعٌات والمنظمات غٌر الحكومٌةد

 وجود محركات للطابرة بالنسبة لتحلٌمها فً الفضاء بعد وجود لواد لها ، ٌعد -٢٤

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

 ی( شرط ضرورب                        ی( شرط کافا

 ( فرض علمًد                     ( تجربة علمٌةج

لٌست التجربة مجرد إدران حسً ، بل هً » ٌمول ) لٌوناردو دافٌنشً ( :  -٢٠

البحث عن العاللات الضرورٌة بٌن األشٌاء ، ووضع هذه العاللات فً نتٌجة لصٌػ 

تفسٌرٌة تخلع على نتابج التجربة ألرب الطرق للٌمٌن ، بحٌث تسمح باستنتاج 

 .............. الرإٌة مع منهج تلنراهنة تتفك الظواهر المستمبلٌة من الظواهر ال

  ( ولٌم هووٌلب                         ( فرنسٌس بٌكونا

 ( کارل همبلد                           ( کلود برناردج

 ............ علم نمل اإلشارات الذي ٌعتمد على محاكاة السلون الحٌوي -٢٢

 ب( علم السٌبرنطٌما                      ا( علم الرٌاضٌات

 د( علم النفس                        ج( علم األحٌاء

 



 

 

 ............ السامر إما معلم فلسفة أو علم نفس ، تكذب هذه المضٌة فً -٢١

 ب( حالتان                      ا( حالة واحدة

 د( أربعة حاالت                  ج( ثالثة حاالت

إذا توفر لدٌنا نمطتٌن معلومتٌن فمن المحتم ٌصل بٌنهما » ٌري، اللٌدس  -٢٢

 ............. مستمٌم واحد. تعبر تلن الفكرة عن

 ا( المبرهنات

 ب( المسلمات

 ج( المعرفات

 د( الالمعرفات

حتى تصبح الحجة الماثلة أمامن حجة استمرابٌة وتصبح الحجة ذات ممدمات  -٢٣

 ........... إضافةخاصة ونتٌجة خاصة ٌتم 

 ا( أدولف هتلر طاغٌة

 ب( أدولف هتلر دٌكتاتور وطاغٌة

  ج( أدولف هتلر نازي وطاغٌة

 د( أدولف هتلر طاغٌة وظالما

إن علم الفٌزٌاء إذا افتمر إلى هٌكله العملً » ٌمول ) لٌون برونشفٌن ( :  -٢١

أن ٌرتفع  الذي فً إمكان الرٌاضٌات وحدها أن تمدمه له ، فلن ٌكون فً وسعه

فوق مستوى التؤمالت التً تؤخد فمط ٌعٌن االعتبار الكٌفٌات الحسٌة لألشٌاء 

 ............ تجسد تلن الفكرة احد خصابص العلم المعاصر لـ

 ب( التنبإ والمخاطرة                       ا( المابلٌة للمٌاس

 د( التعدٌل والتغٌٌر                   ج( التجرٌد والتعمٌم



 

 

الرمـوز المنطمٌة من شؤنها تسهٌل استنتاج النتابج تبعا آللٌة ال تحتاج سوء  -٢٨

 لدر بسٌط من

 ........... التفكٌر ، تشٌر تلن الفكرة إلى

 ب( تنفٌذ البرمجة                          ا( تجهٌز البرنامج الذكً

 المعرفةد( البحث عن                            ج( تطوٌر الروبوت

سبب وأصل كل خلل فً أي علم هو أننا فً ؼمرة اعجابنا الخاطا وإطرابنا  -٢١

لموى العمل البشرى فال نبحث عن دعابم حمٌمٌة لها، تعبر تلن الممولة عن 

 ............... إجراء التجارب والمتمثل فً ضرورة تطبٌك أحد شروط

 ب( الموضوعٌة والحٌاد            ا( الٌمظة واالنتباه لكل ما هو غٌر متولع

 ج( عدم إلحاق الضرر خاصة على البشر

 د( اتباع لواعد التطبٌك الصارمة

فً البداٌة لم ٌنظر إلى نتابج )مندل( على أنها لابلة للتطبٌك بشكل عام ،  -١٢

ٌإكد أنها تنطبك على جمٌع الكابنات ، ولكن أثبتت نظرٌته  حتى مندل نفسه و

حد المبادئ االساسٌة فً علم األحٌاء وبهذا ٌنطبك على نظرٌة صحتها وأصبحت أ

 ........... مندل أحد خصابص العلم المعاصر

 ب( التحمك من صدق الفروض                        ا( التجرٌد والتعمٌم

 ( التنبإ والمخاطرة بتكذٌب النظرٌاتد      ج( الموضوعٌة ولابلٌة العلم للمٌاس

المتشابمون باعتباره الخطر المادم الذي ٌهدد مستمبل البشرٌة لما ٌنظر إلٌه  -١٤

له من لدرة على تطوٌر ذاته اعتماداً على آلٌة التفكٌر المحاكٌة للبشر تعد تلن 

 ............. الفكرة تجسٌداً لمفهوم

 ب( المنطك المرن                      ا( الروبوت

 لسٌبرنطٌماد( ا              ج( المنطك الثنائً

 



 

 

 ............ تتعامل مع لضاٌا المنطك االستنباطى على احتمالٌن هما -١٠

 ب( الٌمٌن والصدق                             ا( الصحة والبطالن

 د( االحتمال والترجٌح                        ج( الصدق والكذب

اآلخرٌن فً الدرب األعرج على الدرب الصحٌح ٌسبك العداء الذي ٌتبع  -١٢

 ............ الممولة من الولوع فً أوهـام الخطؤ ، تحذر تلن

 ب( أوهام الكهف                        ا( أوهام الجنس

  د( أوهام السوق                      ج( أوهام المسرح

ٌو فً المول بؤن لد تمبل العالم وجهة نظر الفٌزٌابً والفلكً اإلٌطالً ) جالٌل -١١

جالٌلً ( والمابلة بؤن الرٌاضٌات هً لؽة العلم ، فمعادالتها هً أدواتنا األكثر 

 فاعلٌة لتفسٌر نتابج األبحاث التجرٌبٌة الوالعٌة تعبر تلن الفكرة عن اتجاه

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

  ا( النظرٌة األولى فً تفسٌر الرٌاضٌات

 ب( النظرٌة الثانٌة فً تفسٌر الرٌاضٌات

 ثة فً تفسٌر الرٌاضٌاتج( النظرٌة الثال

 د( النظرٌة الرابعة فً تفسٌر الرٌاضٌات

العلم اخترع عمالٌر متطورة ، ومضادات حٌوٌة للعدٌد من األمراض المعدٌة،  -١٢

باإلضافة إلى تمنٌات جراحٌة حدٌثة ، وابتكار أجهزة واالالت حدٌثة تإدي وظابؾ 

 ........... ألهمٌته من حٌثأعضاء الجسم البشري . كالكلٌة، والملب ، تعبٌرا 

 ا( تطوراته التمنٌة جعلت الحٌوات أطول

 ب( اعتباره تجلٌا للموهٌة البشرٌة

 ج( لدٌه معابٌر لجودة الشواهد

 د( صرح المعرفة المشٌد عبر المرون



 

 

إن العمل البشري لدٌه المدرة بؤن ٌسمو فوق لواعد االستنباط المؤلوفة لشكل  -١٣

ع استنتاجات أوسع نطالا وأكثر شمولٌة من تلن بدأنا من خالله وض جدٌد تتمكن

 ............. بها بطرٌمة ال تملٌدٌة، تعبر تلن الفكرة عن طبٌعة

 ا( المنطك الرتٌب

 ب( المنطك متعدد المٌم

 ج( المنطك غٌر الرتٌب

 د( المنطك االستمرائً

معٌن  لامت إحدى السٌدات بإضافة عصٌر برتمال عند محاولة إعدادها لنوع -١١

من المخبوزات وذلن  لمعرفة أثر إضافة هذا العصٌر على طعم المخبوز ، تعبر تلن 

 .............. الفكرة من

 ب( التجربة العلمٌة                         ا( التجربة السلبٌة

 د( الفرض العلمً                     ج( التجربة المرتجلة

ة وتكون كاذبة الممدمات وصادلة فً للتعبٌر عن حجة استنباطٌة صحٌح -١٨

 .............. النتٌجة

 ب( كل الطٌور ثدٌٌات                      ا( كل الثدٌٌات طٌور

 د( كل الدجاج طٌور                   ج( كل الدجاج ثدٌٌات

ٌإدى اإلستخدام المفرط للحواسٌب اآللٌة إلى أضرار بالؽة فً العٌن  -١١

العمود الفمرى تعبر تلن الفكرة عن مجال اهتمام أحد عناصر باإلضافة ألالم 

 ............ المواطنة الرلمٌة والمتمثلة فً

 ب( الثمافة الرلمٌة                        ا( الصحة والسالمة الرلمٌة

 د( فلسفة األخالق                                   ج( األخالق العملٌة



 

 

المرن المنمضى لام الطبٌب ) سمٌنز ( بحمن بعض النساء من فى أربعٌنات  -٢٢

ذوى  األصول األفرٌمٌة بمخدر المورفٌن حتى ٌتحمك من أعراض انسحابه من 

 .............. الجسم بعد ادمانه تخالؾ تلن التجربة أحد شروط إجراء التجارب وهو

 ا( الموضوعٌة والحٌاد

 ب( الٌمظه و اإلنتباه

 ٌك الدولٌةج( مراعاة المواث

 د( الدلة والسالمة العلمٌة

و ٌنبؽى أخٌر أن (:« درٌكارت ( فً كتابه ) لواعد توجٌه الفكر  نٌهٌلول ) ر -٢٤

ٌستخدم كل جٌل الحدس والخٌال والحواس والذاكرة للحصول على حدس متمٌز 

تجسد  -للمضاٌا البسٌطة أو إللامة عاللات مالبمة بٌن األشٌاء التً نبحث عنها 

 ........... الفكرة لماعدة العمل التً ألرهاتلن 

   ( فرنسٌس بٌكونب                       ( کلود برنارا

 ( برتراند رسلد                ( الحسن بن الهٌثمج

 ........... ٌتعامل المنطك االستنباطً مع الحجج التً تحتمل -٢٠

 الصدق( الٌمٌن و ب                    ( الصحة والبطالنا

 ( االحتمال والترجٌحد                    ( الصدق والكذبج

لكً ٌصبح الذكاء االصطناعً أكثر فعالٌة فال مجال اال باالعتماد على المنطك  -٢٢

 ............ المحمول تتفك تلن العبارة مع رإٌة العالم

 ( جورج بولب                           ی( کوالسکا

 ی( جون مکارثد                     ( فٌلهلم لٌبنتزج

 



 

 

عند تتبع مجموعة من مدمنً عمار المورفٌن وجد أن جمٌعهم ٌعانون من  -٢١

التشنجات العصبٌة ، ولد لام الباحث بمساعدة أحد هذه الحاالت على اإللالع عن 

 ............ اإلدمان فؤختفت لدٌه ظاهرة التشنجات تعبر تلن الحالة عن طرٌمة

 االختالف( ا

 ( االتفاقب

 ( الجمع بٌن االتفاق واالختالفج

 ( التالزم فً التغٌرد

تمكن علماء األحٌاء والحفرٌات من الوصول لحمٌمة مفادها أن كافة الكابنات  -٢٢

الحٌة التً لم تستطع التكٌؾ مع المتؽٌرات البٌبٌة أنها تموت ، تعبر تلن الفكرة 

 ............ عن أحد خصابص العلم المعاصر

 ( الموضوعٌةا

 ( التحمك من صدق الفروضب

 ( التجرٌد والتعمٌمج

 ( لابلٌة العلم للمٌاسد

)ٌذهب ٌوسؾ إلى البحٌرة لكن ٌذهب سافر إلى المنٌا ( تعبر تلؾ المضٌة  -٢٣

 ............ عن

  ب( ق . ل                       ا( ~ق

  ل v د( ق                           ج( ق

 

 

 



 

 

تحمل األفكار سمة االختالؾ بٌن مإٌد ومعارض لدور الحوسبة األلٌة فً  -٢١

الجتمع فمنهم من ٌراها مالذ البشرٌة فً التواصل ، ومنهم من ٌراها الشٌطان 

 ................ األعظم الذى ٌؽٌب الخصوصٌه وٌطمس الهوٌة تعبر تلن الفكرة عن

 ا( عناصر المواطنة الرلمٌة

 الربوتاتب( سلبٌات 

 ج( المضامٌن االجتماعٌة للحوسبة األلٌة

 د( سلبٌات تكنولوجٌا االتصال

هللا لم ٌعصم العلماء من الخطؤ ، ولم ٌحم العلم من المصور والنمص ، لو كان  -٢٨

هذا هو الحال : اختلؾ العلماء على أي من مسابل العلم ، تعد تلن الممولة بمثابة 

 ............. الفكرة التً الطلك منها

 مل وارتٌ( جون ستد      ( الحسن بن الهٌثمج      ( أرخمٌدب       انٌا( جابر بن ح

 .......... ٌشٌر جدول الصٌاؼة الرمزٌة الماثل أمامن إلى دالة -٢١

  ( ق . لب                           ( ق سهم بٌبص ٌمٌن و شمال لا

  ل v ( قد                             ( ق سهم بٌبص شمال بس لج

تكوٌـن تصـورات فكرٌة تستند إلى أسس رٌاضٌة واستنباطٌة تساعد العلماء  -٣٢

 .......... على فهم أوسع للظواهر الطبٌعٌة تعبر تلن الممولة عن

 ( طبٌعة العلم المعاصرب                  ( الغرض فً العلم المعاصرا

 ( الفرض فً العلم المعاصرد                       ٌدي( الفرض العلم التملج

 

 

 

 



 

 

 اختبار شامل رقم ه )وفقا لالتجاه الجديد لالمتحانات(

 اخرت االجابه الصحيحه من اإلجابات العمالء أمامك

ٌمول ) علً حرب ( إن االختالؾ هو األصل فً بملة الوعً وتجدد الفكر  -٤

 ............ لتنالض هللا الممولة مع وتطور الحٌاه

  ب( الجٌنوم البشري                     ا( بنون األجنة

 د( استؤجار األرحام                       ج( االستنساخ

 ........... فهم الفرد ٌختلؾ نتٌجة تصورة لكالم االخرٌن تعبر تلن الفكره عن -٠

  ب( موضوعٌة المٌم                        ا( المٌم المطلمة

  د( ذاتٌة المٌم                         ج( نسبٌه المٌم

المول بؤن التنوع الثمافً من عمران الخر بتناسب طردٌا مع مدى الفتاح  -٢

الشعوب والمجتمعات ولدرتها على استٌعاب األفكار واإلٌدولوجٌات االخرى تمٌر 

 .......... تلن الفكرة مما استطاع تمدٌمه لنا

 ب( ابن عبد ربه                          ا( ابن خلدون

 د( ابن منظور                ج( علً بن رضوان

ٌمول ) أبو الماسم الشابً (  ومن ال ٌحب صعود الجبال  ٌعش أبد الدهر بٌن  -١

 .......... ٌشٌر ذلن البٌت الً الحفر

 حث العلمًب( أخاللٌات الب                        ا( أخالق الوظٌفة العامة

  د( لٌمة العمل النهضة األمم                      ج( مفهوم أخالق المهنة

 

 



 

 

تهتم باإلشكالٌة المٌمٌة الجدلٌة والتً ٌصعب فٌها اتخاذ لرار بشكل متفرد فالٌد  -٢

 من مشاركة المرٌض أو أهلٌته والهٌبة المعاونة والفكر المجتمعً ، ٌشٌر ذلن إلى

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

 ب( أخاللٌات البحث العلمً                              أخالق العٌادةا( 

 د ( األخالق التطبٌمٌة .                ج( أخاللٌات السٌاسة الصحٌة

حٌنما ٌستطٌع ضابط الشرطة الوصول إلً المجرم عن طرٌك التحرٌات واتصال -٣

 الحمٌمة الحمابك بعضها ببعض فنحن بصدد الحدٌث عن نظرٌة للبحث عن

…………… 

 فً الترابط ب(                          أ( التطابك

  د( البرجماتٌة                      ج( االحتماالت

فً صورة بانورامٌة شاملة تكتمل فٌها األبعاد الجؽرافٌة والزمانٌة وتبتعد عن -١

 ...... الرؼبات الفردٌة

  أ(الفرٌك األول الطبٌعة أخالق المهنة

  الفرٌك الثانً لطبٌعة أخالق المهنةب( 

 ج( الفرٌك الثالث لطبٌعة أخالق المهنة .

  . د( فً ضرورة ربط أخالق المهنة بالطابع الثمافً للمجتمع 

او تر ) لٌدي بٌرد جونسون ( : وان البٌبة هً أٌنما نجتمع كلنا بنفس -٤٢

 ذلن تعبٌر عنالمصالح المشتركة هً الشًء الوحٌد الذي نتشاركه جمٌعنا ٌعد 

..... 

 ب( مفهوم فلسفة البٌئة                أ( المعنى االشتمالً للبٌئة

  د(علم دراسة البٌئة              ةج( المعنى االصطالحً للبٌئ 



 

 

ٌمول ) ناٌؾ الزرٌك ( : ؼٌر وسابلن دابما عندما ال تسٌر األمور كما ٌجب -٤٤

االخرٌن وتشٌر الممولة إلى أحد معاٌٌر فهنان دابما وسٌلة أفضل للمحافظة على 

 ...... األخالق الطبٌة الحدٌثة وهً

  عدم إلحاق األذى والضرر ب(                           أ( المنفعة

  فً المساواة والعدل د(                ج(احترام االستماللٌة الفردٌة

المشتؽلٌن ، فهً لوة ملزمة المواعد والمبادئ والمعاٌٌر هً أساس انضباط  -٤٠.

 . ..... لهم فً ممارساتهم مع الزمالء والمتعاملٌن ، معهم تتعارض العبارة مع

  أ ( مفهوم أخالق المهنة

  ج(مفهوم الوظٌفة العامة             ب(. فوائد االلتزام بمواثٌك المهنة 

 د(الٌات الوظٌفة العامة 

ٌمٌن ، والٌمٌن الموجود شا واحد ال إن واجب المرء ٌتماشى مع كل ما هو  -٤٢

ٌمبل التاوٌل إلن لاوٌل الٌمٌن بسبب انهٌار المعرفة ، تتوافك تلن الفكرة مع ما ألر 

 ..... به

        ب( سمراط    أ( توماس هوبز

 د ( بروتاجورس     ٌنوزاسب ج(

تمتص النباتات طالة الشمس وتتدفك فٌها الطالة الً بالً النباتات -٤٠

والحٌوانات واالنسان علً لمة ذلن الهرم الحٌوٌة فالكل فً وحده كلٌة ال ٌمكن أن 

 ......ٌعلو عنصر علً اخر ٌعكس ذلن

 الدولٌو بولد ب(                   أ( ارنً ناٌس 

 د(دانٌال كاالهان                         ٌوناس ج(

 



 

 

لسفٌنة بال وجهة ... هذا هو ٌمول) دٌل كارنٌجً ( وال توجد رٌاح مواتٌة -٤٢ 

الدور الذي تموم به االدارات الحكومٌة التً تدٌر دفة السفٌنة نحو الوجهة 

 ......الممصودة . تتوافك ذلن المول مع

   األخالق التطبٌمٌة( ب                        أ( الدور المهنً للفٌلسوف

 ألخالق البٌوطبٌةد( ا               مفهوم أخاللٌات الوظٌفة العامة ج(

ٌمول ) أدهم الشرلاوي ( , السٌر فً األم و السر فً التفاصٌل ، انتبه  (٤١

للتفاصٌل . وتشدنً الفوارق بٌنها وتعكس الممولة اإلشارة إلى أحد عناصر 

 ......الموافمة المستدٌرة وهو و

   د( األهلٌة               الطوعٌة( ج            الفهم( ب               أ( اإلفصاح

الحكمة المابلة ال ٌنمو الجسد اال بالطعام والرٌاضة وال ٌنمو العمل إال -٤٢

بالمطالعة والتفكٌر ولٌس بالحفظ إنها تعد بمثابة دعوة للتخلص من احد معولات 

 .............. .... التفلسؾ فً

 البٌئة األسرٌة أ(

 ب( البٌئة التربوٌة والتعلٌمٌة

 أجهزة اإلعالم (ج

  فً المإسسات التنموٌة د( 

  تشٌر العبارة إلى رإٌة -جهلن بطبٌعتً ٌجعلن تضعنً فً الطرٌك الخطا  -٤٣

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

  . أ( الفرٌك األول لطبٌعة أخالق المهنة

 ب(الفرٌك الثانً لطبٌعة أخالق المهنة

  ج( فً الفرٌك الثالث لطبٌعة أخالق المهنة

  بالطابع الخاص والعام معاد( فً ضرورة ربط أخالق المهنة .



 

 

كاكو ( : و اننا مبارکٌن بنعمة العمل بالمدر الذي ٌساعدنا   تشوٌمن ألوال ) م-٤١

لنخترق أعماق أسرار الطبٌعة مما ٌعطً معنى كافى لحٌاتنا تعبر تلن الفكرة عن 

 ............الفلسفة السابدة فً مرحلة

 االحترام والصوت (ب                     أ( المهر واالستبداد 

 (االستغالل والسٌطرةد                       (التؤلٌة والتمدٌسج

ٌمول ) توفٌك الحكٌم ( :  لٌمة الكتب لٌست أحٌانا فً كمالها الفنً ، بل فً  -٤٨

 استطاعتها أن تعٌش فً حٌاة طابفة من البشر تشٌر تلن الممولة بؤن الفٌلسوؾ

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

  ووحدة مجتمعها( ٌحدد عمٌدة 

  ب( نبت طبٌعً لظروف مجتمعه

 ج( ٌستخلص أفكاره من نسٌج الحٌاة الٌومٌة

 د( ٌعمل على نمل التراث الحضاري للمجتمعات

سؤثك بن وسؤشاركن تجاربن إذا أدخلتنً داخل أفكارن ونزعت ما بٌننا من  -٤١

 العبارة لعنصري من عناصر الموافمة المستنٌرة وهما حواجز تشٌر تلن

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

 ب( اإلفصاح واألهلٌة                 ا( الطوعٌة واألهلٌة

 د( الفهم والطوعٌة                   ج( اإلفصاح والفهم

أن الجمال ٌنبوع ؼبطة ال ٌنضب معٌنه لمن » ٌرى ) ألٌكس كارٌل ( :  -٠٢

 ........... ٌعرؾ كٌؾ ٌكتشفه فهو بذلن ٌتوافك مع

 ب( أهمٌة فلسفة الجمال                       مالا( تعرٌف علم الج

 د( النمد الفنى للجمال                   ج( المسم النظري للجمال



 

 

فكر بٌبً ٌري صاحبة انه لٌست فلسفة أكادٌمٌة بالمعنً الدلٌك ، كما ال  -٠٤

أٌدٌولوجٌا ، ٌشارن فٌها مجموعة من االصدلاء للبٌبة ، وهم  تتؤسس كدٌن او

 ........... بجمٌع جوانبه . ٌتوافك ذلن مع فكر ٌدعمون نمط الحٌاة ذابد

 ب( اإلٌكولوجٌا العمٌمة                        ا( الطاوٌة

 د( حموق الحٌوان               ج( أخالق المستمبل

ٌمول ) بابلو نٌرودا ( :  مٌت هو ذان الذي ٌصبح عبدا لعاداته ، مكررا نفسه  -٠٠

، ذان الذي ال ٌؽٌر ماركة مالبسه وال طرٌك ذهابه الى العمل وال لون كل ٌوم 

 .......... ذلن المول مع نظراته عند المؽٌب ، ٌتعارض

  ب( تروٌض اإلنسان للطبٌعة                    ا( مفهوم أخالق المهنة

 . د( الجانب اإلبداعً لإلنسان                     ج( األخالق التطبٌمٌة

ٌموم بعض العلماء بعمل نماذج مماثلة من النباتات لد تإدي الً جنى  -٠٢

 محاصٌل أكثر ولد تإدي إلى خطر على حٌاة كل من ٌتناولها ، تشٌر العبارة إلى

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

 ب( الجٌنٌوم البشري                          ا( استنساخ

 د( نمل األعضاء               ج( الهندسة الوراثٌة

التؤكٌد على ضرورة عدم التعدي على الكابنات الحٌة األخرى ألن عدم الحفاظ  -٠١

علٌها ٌإدى إلى اإلخالل بالتوازن الطبٌعً فً البٌبة مما ٌنعكس بشكل سلبً على 

 ............ حٌاة وصحة اإلنسان ، تعبر تلن الفكرة عما تناوله بالتحلٌل

 ابن خلدون( ب                    بن رضوان یا( عل

 ( كاالهاند                         ( هانز ٌوناسج

 

 



 

 

من ال ٌعرؾ كٌؾ ٌثلج أفكاره ، ال ٌنبؽً له أن ٌنخرط فً لظى المجادالت   -٠٢

 .............. عن أهمٌة اكتساب لٌمة الفكرة تعبر تلن

 ( االستمالل الذاتًب                      ( حب المعرفةا

 ( التسامح الفكرىد                           ( الحرٌةج

عملٌات أساسها الموابمة البٌولوجٌة بٌن طرفٌن لمنح الحٌاة لشخص  -٠٣

 ........... وإضعاؾ االمه بطرٌمة توافمٌة ، تشٌر العبارة إلى

  ( االستنساخب                            ( لٌمة الحٌاةا

 ( زراعة األعضاءد                  ( استئجار األرحامج

ٌمول ) توفٌك الحكٌم ( .. نعم ، لن ٌذهب الرق من الوجود ، فلكل عصر رله  -٠١

 ........... مع آراء الممولة  وعبٌده ، تتوافك

 ( ابن خلدونب                       ( ارسطوا

 ( آدم سمٌثج

 ( جورج هٌجلد

التكنولوجٌا الحٌوٌة ٌتولع علماء فً ظل التمدم الرهٌب الحادث فً مجاالت  -٠٨

األحٌاء لرٌبا أن ٌكون لدٌهم المدرة على التحكم فً سلوكٌات األفراد ولدراتهم 

العملٌة من خالل محاولة التحكم فً رسم الخرٌطة الجٌنٌة لهم تعبر تلن الفكرة عن 

 ............. سمات مرحلة

 تفسٌر والتوظٌف( الب                         ( المهر واالستبدادا

 ( االستغالل والسٌطرةد                     ( االحترام والصونج

 

 



 

 

كل شا ٌختصر إجماال فً الرؼبه و عدم الرؼبه وما تبمً مجرد ظالل ٌجسد  -٠١

 .............. ذلن الفكر

 زٌب( توماس هو                     ا( أفالطون

  ( سمراطد                 ( ماكس شٌلرج

ٌإكد افالطون فً كتاب الجمهورٌة ( على أن هنان طبمة من المواطنٌن  -٢٢

االحرار ٌمتلكوا التفلسؾ و االراده و طبمه من الرلٌك ٌظلوا ٌعملون و ٌعملون 

  وٌحصلون اسباب الرزق

 ............ تشٌر ذلن إلى أحد عوالب التحري الوراثً وهو 

 ( الحتمٌه الجٌنٌهب                         ( التمٌٌز علً أسس جٌنٌها

 ( التفرلة فً المعاملةد                                       ( الٌوجٌنٌاج

من الوال الفنان ) شارلً شابلن ( تانً الفكرة عن طرٌك الرؼبة الشدٌدة  -٢٤

 ........... تعبر تلن المموله عن كون األنشطة اإلنسانٌة

 عبر العصور ( صرح المعرفةا

  ( تجلى للموهٌة البشرٌةب

  ( استجابة لحاجة البشر فً فهم العالمج

 ( توفر لالنسان مصادر البمٌند

لول ) كلود برنارد ( أن الفكرة هً المنطلك االساسً لكل استدالل تجرٌبً  -٢٠

 ........... تبٌن تلن الممولة

 االٌجابً عند بٌكون ( الجانبب                ( الجانب السلبً عند بٌكونا

 ( نمد منهج بٌكوند                                   كونٌ( لوائم بج



 

 

ٌصح تكامل النظام السٌبرنطٌمً فً لدرته المزدوجة على تلمى البٌانات  -٢٢

والمعلومات ومعالجتها من جهة ، وتوظٌؾ تلن المعلومات فً توجٌه عمل 

 ............ عن الفكرة المنظومات آلٌة كانت أو حٌة تعبر تلن

 ( المنطك المرنب                            ( مفهوم السٌبر نطٌماا

 ( النظام الحوسًٌد                      ( شمولٌة السٌبر نطٌماج

تم اكتشاؾ شالالت عماللة على لسان تاٌلور الجلٌدي شرى المارة المطبٌة  -٢٢

الحمراء ، على الرؼم من تعدد التفسٌرات اال ان الجنوبٌة اما مدام ما شالالت الدم 

اتفك العلماء ذلن بانها ملوثه بؤكسٌد الحدٌد المتفاعل مع المٌاه المالحه مما ٌعطً 

 ........... ٌعبر تفسٌر تلن الظاهره عن  لها ذلن اللون

 ب( موضوعٌة العام                      ا( عشوائٌة التفسٌر

 د( غرض العلم المعاصر               ج( الفروض الصورٌة

ٌمول ) ؼوته ( ، أعمك موضوع فً تارٌخ اإلنسان هو صراع الشن والٌمٌن  -٢٣

 ............. ، تعبر تلن الفكرة عن

 ا( مكمن الفرق بٌن االستمراء واالستنباط و طبٌعة البحث االستمرائً

 ب( طبٌعة البحث االستمرائً

 ج( طبٌعه البحث االستنباطً

  مماثالت االستمرائٌهد( ال

ٌمول ) كالرٌس لوٌس ( :  إن العٌب الربٌسً فً المنطك ثنابً المٌم هو  -٢١

 النواحً التطبٌمٌة والعملٌة ، ومن ثم فإن البدٌل األمثل ٌكون عدم جدواد فً

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

 ب( المنطك المرن                         ا( المنطك الرتٌب

 د( المنطك االستمرائً                       ج( المنطك التملٌدي

 



 

 

  لضٌة ٌتم الرمز لها بـ -٢٨

 ........... تصدق هذه المضٌة فً ) ل V ق( 

               ب( حالة واحدة                       ا( حالتان

 د( أربعة حاالت              ج( ثالثة حاالت

تجسد تلن الفكرة لضرورة  -إنسانا بال لانون من ٌجعل رؼباته لانونا  كونٌ -٢١

 ............العلم المعاصر خصابص االلتزام بؤحد

 ( التجرٌد والتعمٌمب                         ( الموضوعٌةا

 ( نتائج العلم لٌست ٌمٌنٌةد                ( لابلٌة العلم للمٌاسج

ٌكون فٌه إحصاء جمٌع األمثلة الجزبٌة فً ممدمات هو اإلستمراء الذي  -١٢

 ............ تنتهً إلى نتٌجة عامة تندرج تحتها كل تلن األمثلة ، ٌشٌر التعرٌؾ إلى

 ( االستدالل الهابطب                        ( االستنباطا

 ( االستمراء النالصد                ( االستمراء التامج

ٌكون مابل وكان فً مدٌنة الماهرة ولت ولوع جرٌمه ال ٌمكن شخص أن  -١٤

 المتل

 .......................   حدثت مدٌنه االسكندرٌة ، تعبر تلن الفكره عن

  ب( المسلمات                ا( البدٌهٌات

 د( المعرفات              ج( المبرهنات

وتخزٌنها ومن ثم منتظم عمل االجهزة وٌتكامل من خالل تلمً المعلومات  -١٠

 معالم ما لدٌنا الجراء عملٌات التحكم فً االلٌات او البشر تعبر تلن الفكرة عن

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

 ب(  السٌبر نطٌمً                   ا( جزئٌه السٌبر تطٌما

 د( الروبوت                 ج( النظام السٌبر نطٌمً



 

 

 -لماضى واجتهد فً الحاضر لتحصل على أفضل النتابج باستمرار تعلم من ا -١٢

 ............. تعبر تلن الحكمة

 ب( موضوعٌة العلم                       ا( دٌنامٌة العلم

 د( غرض العلم المعاصر            ج( الفروض الصورٌة

على الرؼم من أن ) فرنسٌس بٌكون ( ٌعد بمثابة أب للمنهج التجرٌبً إال  -١١

الفروض العلمٌة المعتمدة على التفسٌرات العملٌة تلن  إنه ٌعاب علٌه المال فكرة

 .............. الوصول للنتابج وهذا ما راعاه التً تتحد من مبدأ السببٌة معٌار

 ( رزرفوردب                    نٌفرانکل نٌا( بنجام

 ( أرخمٌدسد                ( جون ستٌوارت ملج

االحتٌاجات الخاصة من التواصل مع المجتمع استطاع كبار السن وذوى  - ١٢

والدخول فً عاللات اجتماعٌة رلمٌة لم تكن معروفة من ذي لبل تعبر تلن الفكرة 

 .......... عن

 ( عناصر المواطنة الرلمٌةا

 ( سلبٌات اإلنترنتب

 ( اٌجابٌات اإلنترنتج

 ( المضامٌن األخاللٌة فً الحوسبة اآللٌةد

للطرٌمة الكلٌة فً تنظٌم األشٌاء التً ٌتفحصها الفكر له من أجل الوصول  -١٣

وترتٌبها بدلة تصل لها إذا اتبعنا طرق تدرٌجٌة إلى لضاٌا  الحمابك الكتشاؾ بعض

أبسط فكر له صفة البداهة العملٌة تتفك تلن الفكرة مع  إلى أبسط منها إلى أن نصل

  ............ ما لاله

 ( براترند رسلب                    ( فرنسٌس بٌكونا

 ( کارل بوبرد                             ( ارسطوج



 

 

من ألوال ) جالٌلو جالٌلً ( .. ال أعتمد أن هنان ما ٌجبرنً على تصدٌك أن  -١١

اإلله الذي حبانا بالمنطك والتفكٌر والذكاء ٌرٌدنا أال نستعمله تشٌر تلن الفكرة الى 

 ....... العلم كونه

 عبر العصو ا( صرح المعرفة

 ب( لدٌه معاٌٌر ذاتٌة للحكم علً الشواهد 

 ج( ٌسر حٌاة االنسان

 د( تجلى للموهبة البشرٌة فً أعلى مستوٌاتها 

  التً تفرض عاللة ؼٌر صحٌحة بٌن المعنى الحمٌمً والمعنى المستخدم -١٨

 .............. نشٌر بذلن الً احد اوهام بٌكون وهً

 ب( السوق                          ا( الكهف

  د( المسرح                        ج( الجنس

ٌدوى صوت لوي فً المجتمع المصرى مطالبا وزارة التربٌة والتعلٌم بتبنً  -١١

فكرة تعلٌم األبناء كٌفٌة التعامل األمن مع المضاء الرلمً المفتوح ، تعبر تلن 

 ........... الفكرة عن

 ب( السلون االخاللً                       ا( المواطنة الرلمٌة

 ج( الصحة والسالمة الرلمٌة

 د( الثمافة الرلمٌة

 

 

 



 

 

الرٌاضٌات لعبة تلعبها على الورق وفك لواعد بسٌطة مستخدمٌن لذلن رموز  -٢٢

 لٌس لها بحد ذاتها أي أهمٌة خاصة تعبر تلن الفكرة عن اتجاه ومصطلحات

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

  األولى فً تفسٌر الرٌاضٌاتا( النظرٌة 

 ب( النظرٌة الثانٌة فً تفسٌر الرٌاضٌات

  ج( النظرٌة الثالثة فً تفسٌر الرٌاضٌات

 د( النظرٌة الرابعة فً تفسٌر الرٌاضٌات

)ذلن الطفل ال ٌعانً من اختالل فً كهرباء المخ ابدا ( ، المول بؤن هذه  -٢٤

 ............. لكونهالضٌة علمٌة منطمٌة ذلن  المضٌة تعد بمثابة

 ب( تحدٌد عاللة بٌن متغٌرٌن                        ا( تنبإٌة

 د( لابلة للتفنٌذ                   ج( موضوعٌة

المعلوم التصوري » حدده ) السعد التفتازاتً ( فً متن ) التهذٌب ( ٌموله :  -٢٠

أو تصدٌمً والتصدٌمً من حٌث أنه ٌوصل إلى مطلوب تصوري فٌسمى معرفا 

 ........... فٌسمى حجة ، تشٌر تلن الممولة إلى

 ب( االستدالل االستمرائً                         ا( االستدالل االستنباطً

 د( علم المنطك                             ج( الحجة االستنباطٌة

 ............ ٌشٌر الشكل الماثل امامن إلى -٢٢

  فاسدة وكاذٌة الممدمات والنتٌجةا( حجة استمباطٌة 

 ب( حجة استنباطٌة فاسدة وصادلة فً الممدمات والنتٌجة 

 ج( حجة استنباطٌة صحٌحة صادلة فً الممدمات والنتٌجة  

 د( حجة استنباطٌة صحٌحٌة كاذبه فً الممدمات والنتٌجة

 



 

 

م لادت افكاره لتحوٌل علوم الرٌاضة من علوم دخٌله على المنطك إلى علو -٢١

 ربٌبة ، إذ تمكن من وضع صٌػ ثنابٌه منطمٌه أفادت فى اختراع الحاسب

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

 ( جورج بولب                     یا( کوالسک

 د( جون فن                 ( فٌلهلم لٌبنتزج

بات علم الفٌزٌاء المعاصرة ؼٌر متولفا عند حدود المالحظة والتجرٌب  -٢٢

ذلن إلى ترتٌب لضاٌاه فً نسك رٌاضً تعبر تلن  والوصؾ والتعلٌل بل تخطى

 ........... الفكرة عن أحد خصابص العلم المعاصر

 ( المضوعٌة والحٌاةا

  ( المابلٌه للمٌاسب

 ( التعدٌل والتغٌرج

 ( التنبإ والمخاطرةد

عملٌة عملٌة ترجٌحٌة ٌستمرئ من خاللها الباحث تجرٌبٌا خصابص  -٢٣

التوصل لصباؼة فكرة عامة تبٌن ذلن التناظر مجموعتٌن متكافبتٌن بهدؾ 

 ........... المنشود

 (  االستمراء التاما

 (  المماثلة االستمرائٌةب

 ( االستدالل الهابطج

 ( االستمراء االحصائًد

 

 

 



 

 

 .......... ) لٌس كل ما ٌشتهٌه المرء ٌدركه ( تعبر تلن المضٌة عن -٢١

  ( ~قا

  ( ق . لب

  ( ق سهم لج

  ل  v ( قد

بعد لٌام بعض الهاكرز بالدخول إلى حواسٌب األفراد واالستٌالء على  -٢٨

 ........... خصوصٌاتهم وتهدٌد أولبن األفراد وابتزازهم ، ٌعتبر ذلن احد

  ( سلبٌات اإلنترنتب                 ( عناصر المواطنة الرلمٌةا

 األخاللٌة فً الحوسبة اآللٌة( المضامٌن د                 ( اٌجابٌات اإلنترنتج

لٌست العلوم جمٌعا سوى الحكمة االنسانٌة ، وهً ( :»   کارتٌٌمول ) د -٢١

عٌنها تظل واحدة مهما تنوعت المواضٌع التً تبحث فٌها . فاذا ما اتبعنا أعمال 

 العمل مع الموالع توصلنا إلى تفسٌر الحمابك المبتؽاة ، تتفك تلن الرإٌة مع منهج

........... 

 ( ولٌم هووٌلب         ( فرنسٌس بٌكونا

  ( کارل همبلد            ( کلود برناردج

إن كل ما اكتشؾ من العلوم ٌنسجم مع األفكار الشابعة ولكن التحمك اخترالا  -٣٢

إلى االعماق الباطنٌة من الطبٌعة فإنه علٌنا أن نستخلص منها أفكار ومبادئ 

 ............. بحواسنا ، توضح تلن الممولة ألهمٌة دوربطرٌمة أكثر ارتباطا و حذر 

 ( المانونب                        ( التجربها

 ( تحلٌل البٌاناتد                 ( المالحظةج


