
 

 

 أوالً : الفلسفة

 الموضوع األول / الفلسفة وقضايا البيئة

 إختر اإلجابة الصحيحة من اإلجابات المعطاة أمامك :

لفكرة إلى االتربية البيئية السليمة مفتاح لصيانة الموارد الطبيعية من قبل البشر ، تشير تلك  .1

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

 )ب( المعنى اإلصطالحى للبيئة    ) أ ( المعنى اإلشتقاقى للبيئة

 ) د ( مراحل التعامل مع البيئة    )ج( مفهوم فلسفة البيئة

. يقول ريتشارد ويفر : " فيما يجب حقاً على اإلنسان التماسه فى عالقته بالطبيعة ، ليست الهيمنة 2

 بل أسلوب فى العيش فيها والمحافظة عليها ، يشير ذلك إلى ................. الكاملة عليها ،

 )ب( مفهوم فلسفة البيئة    ) أ ( المعنى اإلشتقاقى للبيئة  

 ) د ( مراحل التعامل مع البيئة   )ج( المعنى اإلصطالحى للبيئة  

الواقع عن ظهور إستنتاجات . يجسد )أولريش بيك( مشكالت البيئة المعاصرة بقوله يدل إستقراء 3

تصف وتحلل العديد من المخاطر البيئية ، التى تشكل أحد معالم مجتمع المخاطر ، وذلك من خالل 

ً إلى خضوع تلك الموارد البيئية لإلستغالل  حاجة اإلنسان إلى إستخدام الموارد ولكن يلجأ أحيانا

 المعاصرين وهى ............... . والنضوب ، تشير العبارة إلى أحد دعوات الفالسفة والعلماء

 ) أ ( إقامة التوازن بين رغبة اإلنسان فى السيطرة على البيئة واإلستفادة من مواردها  

 )ب( ضرورة إحترام الطبيعة وحقوق الكائنات الحية األخرى )النباتات والحيوانات(  

 )ج( ضرورة إلغاء التمييز المصطنع بين اإلنسان وسائر المخلوقات  

 ) د ( توفير أكبر قدر من السعادة ألكبر قدر من الناس  

 

 

. الحفاظ على البيئة من المنظور اإلسالمى ، يؤكد أن اإلنسان مستخلف فى األرض ، له حق اإلنتفاع 4

بمواردها دون حق ملكيتها وتعد تلك الرؤية بمثابة فرض عين على كل جيل بشرى ، توافق تلك 

 فى العصر الراهن والمتمثلة فى .............. .الرؤية إحدى دعوات الفالسفة 



 

 

 ) أ ( إقامة التوازن بين رغبة اإلنسان فى السيطرة على البيئة واإلستفادة من مواردها  

 )ب( ضرورة إحترام الطبيعة وحقوق الكائنات الحية األخرى )النباتات والحيوانات(  

 ر المخلوقات)ج( ضرورة إلغاء التمييز المصطنع بين اإلنسان وسائ  

 ) د ( إحترام حقوق األجيال المستقبلية فى توافر المصادر الطبيعية  

. القول بأن الحفاظ على مقدرات البيئة ينهض على أساس مبدأ أخالقى ، يحظى بقبول الجميع 5

وتنمية سلوك األفراد بما يتماشى بأهمية المصادر الطبيعية وباقى المخلوقات الموجودة ، وال يكون 

عن طريق القوانين والتشريعات وحدها بل هى مسألة تربية بالدرجة األولى ، تعد تلك الرؤية ذلك 

 بمثابة تجسيد إلحدى دعوات الفالسفة المعاصرين فى الحفاظ على البيئة وهى ............ .

 ) أ ( إقامة التوازن بين رغبة اإلنسان فى السيطرة على البيئة واإلستفادة من مواردها   

 ( ضرورة إحترام الطبيعة وحقوق الكائنات الحية األخرى )النباتات والحيوانات()ب  

 )ج( ضرورة إلغاء التمييز المصطنع بين اإلنسان وسائر المخلوقات  

 ) د ( إحترام حقوق األجيال المستقبلية فى توافر المصادر الطبيعية  

لبيئة بإرجاعهم المتعدد إلى الخالق . إستطاع الحكماء الطبيعيون مواجهة الفكر األسطورى تجاه ا6

 الواحد للوجود ، يشير فكر الحكماء هنا إلى مرحلة ................. .

 )ب( التفسير والتوظيف     ) أ ( التقديس والتأليه  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

الوجود بعدما كانت المادة فى فوضى  . يرى الفيلسوف "أذكساكوراس" ان العقل خلق المادة ونظم7

 وفرض النظام والجمال ، تعد تلك الفكرة تجسيد لمرحلة ............. .

 )ب( التأليه والتقديس    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

بط له ، ونمو هائل يستهدف زيادة المكاسب . تعد مرحلة ................. بمثابة آثار للتطور ال ضا8

إلى أقصى الحدود ، والتى تجاوزت فيها حدود تطلعات اإلنسان وتجاوزت أيضاً القدرة على المحافظة 

 على التوازن الطبيعى لألنظمة البيئية ، يشير ذلك إلى مرحلة ............... .



 

 

 )ب( التأليه والتقديس    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     ج( القهر واإلستبداد)  

. يقول )روجيه غارودى( والذى يعد أشد المفكرين تشاؤما : " إذا كان القرن التاسع عشر قد قتل 9

اإلله وقتل القرن العشرين اإلنسان ، فقد بقى على القرن الحادى والعشرين أن يقتل تنوع الطبيعة ، 

 تعامل اإلنسان مع البيئة وهى .............. . تجسد تلك المقولة أحد مراحل

 )ب( القهر واإلستبداد    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة    )ج( اإلحترام والصون  

. يقول كارسون : " التغيرات العميقة التى طرأت على البيئة المادية فى أقل من قرن تواجه البشر 01

تضطرهم إلى اإلستجابة بإتخاذ مواقف وتصرفات جديدة لحصر مشكالت البيئية اليوم بأوضاع جديدة 

 ومنع إنتشارها ، وبهذا يشير )كارسون( إلى التغيرات التى حدثت فى مرحلة .............. .

 )ب( اإلحترام والصون    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

تعد مرحلة ................ بمثابة الخارطة الفكرية ، التى تتضمن نظريات المفكرين عن البيئة  .00

والعالقة بينها وبين اإلنسان ، والتى تهدف فى األساس إلى تغيير مختلف المفاهيم األيديولوجية 

 السابقة والقائمة على ال محدودية التطور العلمى .

 ب( اإلحترام والصون)    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

. يقول فولتير : " تسببت اآلراء واإلعتقادات بالتقنيات البيولوجية المعاصرة بمشاكل على هذه 01

 األرض الصغيرة أكثر مما تسببت به األوبئة والزالزل من قبل ، تجسد تلك الفكرة لمرحلة ........

 )ب( اإلحترام والصون    ( التفسير والتوظيف ) أ  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

. يقول " ديموقليدس" أحد حكماء الطبيعة ومن أول الفالسفة الذريين وأشهرهم فى التاريخ ، 01

الفكر إلى مرحلة ينحصر مذهبه فى القول بأن أصل العالم هو الذرة وهى جوهر الفرد . يشير هذا 

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



 

 

 )ب( التأليه والتقديس    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

. يرى )داسيو( أن التطور الصناعى الذى تنقصه الرؤية والهدف ، هو الذى أوجد الطموح اإلنسانى 14

 لع اإلستهالكية ، تجسد تلك الفكرة لمرحلة ............... .الفردى إشباعاً دائماً فى الس

 )ب( اإلحترام والصون    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

. يرى بعض الهندوسيين أن حماية األشجار واجب يقع على عاتق كل هندوسى فزراعة األشجار 01

ل المتاحة لعبادة هللا ، وفى المقابل فإن قطع األشجار يعد تدنيساً للمقدسات وإنتهاكاً وسيلة من الوسائ

 للوصايا اإللهية ، تجسد تلك الفكرة لمرحلة ........... .

 )ب( القهر واإلستبداد    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( التأليه والتقديس  

يدس( : " قوانين الطبيعة ما هى إال أفكار هللا الرياضية " تعكس تلك الرؤية . من أقوال )إقل01

 لمرحلة ................. .

 )ب( الفلسفات الطبيعية     ) أ ( العلم التجريبى  

 ) د ( العلم المعاصر     )ج( المرحلة الراهنة  

ز فى كل معركة ما عدا المعركة . يقول )ثور هايردال( : فى قتال الطبيعة " يمكن لإلنسان أن يفو01

األخيرة فلو فاز فيها فسوف يهلك ، كمثل جنين يقطع حبله السرى " تعد تلك الفكرة بمثابة تحذير من 

 ضرر الطبيعة ، يعبر ذلك عن مرحلة ............... .

 )ب( اإلحترام والصون    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 اإلستغالل والسيطرة) د (      )ج( التأليه والتقديس  

. ربط " جول أرليخ"  بين النمو المتعاظم للسكان ، ونقص الغذاء وتدهور البيئة فى كتاب القنبلة 01

 وهو بذلك يتفق مع ما ذهب إليه ................ . 1668السكانية 

 ) د ( توم ريجان )ج( ارنى نايس )ب( هانز يوناس  ) أ ( بيتر سنجر 



 

 

ذا كان طريق ما أفضل من آخر فتأكد أنه طريق الطبيعة التى ال يمكن مماثلتها" . يقول أرسطو : " إ09

 ، تعد تلك الرؤية إنعكاساً لـ ................. .

 )ب( إخالق المسئولية عند يوناس  ) أ ( األيكولوجية العمية عند نايس  

 ) د ( إخالق المستقبل عند كاالهان  )ج( الفلسفة الطاوية عند الؤتسى  

. كوننا مباركون بهبة العقل لنخترق أعماق وأسرار الطبيعة لمصالحنا الخاصة ، يعطى معنى كافى 11

 لحياتنا ، تجسد تلك الفكرة لألراء القائمة فى مرحلة ............. .

 )ب( اإلحترام والصون    ) أ ( التقديس والتألية  

 ) د ( القهر واإلستبداد   )ج( اإلستغالل والسيطرة  

. يرى )باروخ سبينوزا( أن " أياً كان ما يناقض الطبيعة فهو مناقض للمنطق ، وأياً كان ما يناقض 10

 المنطق فهو سخيف " وهو بذلك يتفق مع رؤية ............... .

 ) د ( بيتر سنجر )ج( دانيا كاالهان  )ب( هانز يوناس  ) أ ( ألؤتسى 

صرى القديم وهو فى ثوب الحياة أو بعد مماته وهو تعبير . يعد ................. بمثابة المرجع لم22

 لنفيه لألعمال المنافية للباطل ، وكذلك إمتثاله وخضوعه لتعليمات األلهة .

 )ب( تراتيل وأناشيد نهر النيل   ) أ ( كتاب رسالة فى الحيلة  

 ) د ( التوجه بالعبادة لألله حابى   )ج( كتاب الموتى للمصرين  

 

 

 

عرفت القطط فى مصر القديمة بإسم " ماو" وكان لها مكانة مهمة فى المجتمع المصرى . لقد 23

القديم ومن ثم ، أصبحت ديانة سكان مصر القديمة متعلقة بالحيوانات ، ومن بينها القطط بسبب 

مكافحتها للحشرات وقدرتها على قتل الثعابين مثل الكوبرا ، ومن ثم أصبحت القطط المستأنسة رمزاً 

 عمة واإلتزان تجسد تلك الفكرة لـــ ............... .للن

 )ب( تعويذة إعالن البراءة    ) أ ( محتويات كتاب الموتى 



 

 

 ) د ( تقديس المصرى القديم لنهر النيل )ج( إحترام المصرى القديم لمظاهر الطبيعة 

عن غيره من باقى  . نكون مخطئين إذا ما إعتبرنا أن الطبيعة منحت اإلنسان مزايا خاصة وحمته12

كائنات األرض ، بما وهبته أياها من منافع ، توافق تلك الرؤية ألراء العالم ............ . كأحد العلماء 

 والفالسفة المعاصرين للحفاظ على البيئة .

 ) د ( الدوليوبولد  )ج( توم ريجان  )ب( ألوتسى  ) أ ( يوناس 

تلف عن األغلبية ، فهى ليست ميزة لك : الطبيعة هى . يقول شارلوت برونتى " إذا كنت قالب مخ11

 من فعلت ذلك " تتوافق تلك الرؤية بشأن عدم التعدى على البيئة مع نظرة ............ .

 ) د ( هانز يوناس  )ج( توم ريجان  )ب( الؤتسى ) أ ( أرنى نايس 

معاصرة جى للتربية البيئية ال. يمكن القول بأن الدعوة بقوة بغية الوصول لتحقيق الهدف اإلستراتي11

، من خالل التعريف بكيفية التعامل األمثل مع البيئة البيوفيزيقية ، مرجعها فى األساس لرؤية ........ 

. 

 ) د ( الدوليوبولد  )ج( توم ريجان  )ب( ألوتسى ) أ ( هانز يوناس 

 التربية البيئية ، يهدف تحسين. إن إشتقاق األهداف السلوكية واإلجرائية ألى منهج تعليمى فى 11

الوعى بالبيئة من جانب ، وإثارة اإلهتمام بمختلف قضاياها من جانب آخر ، بحيث تترجم فى ما بعد 

 للقيام بعمليات حماية البيئة ، تعد تلك الفكرة بمثابة عمل مدخل ............. .

 )ب( الفاعليين اإلقتصاديين     ) أ ( أصحاب القرار  

 ) د ( وزارة شئون الصحة    نظمات غير حكومية)ج( الم  

 

 

. دعوة فلسفية معاصرة يتجلى مبدأها فى اإلعتقاد بأنه يجب أن يتخلى اإلنسان عن النظرة 11

البرجماتية البيولوجية وإعتبار كل كائنات الطبيعة لها حق الحياة من أجل ضمان التنوع البيولوجى 

 . السائد يعبر ذلك عن فكر .............

 )ب( اخالق المستقبل     ) أ ( الفلسفة الطاوية  



 

 

 ) د ( األيكولوجيا العميقة     )ج( حقوق الحيوان  

. الحاضر ليس هدفاً .. فالماضى والحاضر مجرد وسائل ، أما المستقبل فهو الهدف الذى نسعى 26

 إلى تحسينه بشتى الوسائل ، تجسد تلك الرؤية لفكر ............ .

 ) د ( توم ريجان )ج( بيتر سنجر )ب( هانز يوناس  نى نايس) أ ( ار 

. إذا كان العلم بأطيافه الحالية يعد بمثابة العربة التى تمثل اإلنسانية فى تقدمها صوب المستقبل 33

فإنه يجب أن يكون إحترام حق األجيال القادمة هو الحصان الذى يقود تلك العربة تشير تلك الفكرة 

 ... .إلى .............

 )ب( الفلسفة الطاوية عند الؤتسى   ) أ ( اخالق المسئولية عند يوناس  

 ) د ( األيكولوجيا العميقة عند نايس   )ج( اخالق األرض عند الدوليوبولد  

. عبقريته السوسيولوجيه جعلت منه واصفاً دقيقاً لتأثير البيئة على أحوال البالد والعباد وسلوكهم 31

 م الحكم فترة حياته ، نشير بذلك إلى فكر ............ .الذى انعكس على نظ

 ) د ( الؤتسى )ج( ابن خلدون  )ب( ابن عبد ربه  ) أ ( ابن رضوان 

. إن إختالف األجيال فى أحوالهم إنما هو بإختالف سبلهم فى المعاش تعد تلك الفكرة بمثابة وصف 32

 الفكر البيئى عند .............. .إلختالف أحوال األجيال فى سبل عيشهم ، يعبر ذلك عن 

 ) د ( الؤتسى )ج( ابن منظور  )ب( ابن عبد ربه  ) أ ( ابن رضوان 

. من أقوال ابن سينا " فى الطب يجب علينا أن نعرف أسباب المرض والصحة " ، تجسد تلك 33

 المقولة فكر البيئى عند ............... .

 ) د ( الؤتسى ابن منظور )ج(  )ب( ابن عبد ربه  ) أ ( ابن رضوان

 

 . المثل القائل : إذا عرف السبب بطل العجب يعبر عن ................ .12

 )ب( الدراسة األيكولوجية عن ابن رضوان  ) أ ( منهجية ابن خلدون فى مقدمته 

 ) د ( دعوة يوناس إلحترام حقوق اجيال المستقبل   )ج( مبدأ المنفعة العامة لبنتام 



 

 

اإلرهاصات العقلية األولى فى عالقة اإلنسان بالبيئة ، رجحت إرجاع الكل للواحد والذى إشتق . 35

 منه المتعدد فى األرض ، تعبر تلك الفكرة عن مرحلة ............... .

 )ب( التأليه والتقديس     ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلحترام والصون     )ج( اإلستغالل والسيطرة  

يرى روجر سكورتون : إجازة أن تستخدم الحيوانات كموارد مادام أنها لن تعانى بشكل غير  .36

ضرورى بقدر ما فيها من مصالح ، هذه المصالح ربما تكون تضحية طاغية ، ولكن تضحية مشروعة 

 ألجل المصالح ، وهو بذلك يخالف رأى ............. .

  ) د ( دنيال كاالهان نايس )ج( ارنى )ب( توم ريجان  ) أ ( بيتر سنجر 

. تغيير بعض أنواع معدات الصيد ، مثل الشباك الخيشومية وسالسل الشواطىء التى يمكن أن 37

تلحق الضرر بالنظم األيكولوجية للشعاب وإعتماد سبل الصيد أكثر حفاظاً على سالمة البيئة البحرية 

 مرجعه فى األساس لمدخل ............ .

 )ب( الفاعليين األفتصاديين     قرار) أ ( أصحاب ال  

 ) د ( وزارة شئون البيئة  )ج( الجميعات والمنظمات غير حكومية  

. تغيير بعض أنواع معدات الصيد ، مثل الشباك الخيشومية وسالسل الشواطىء التى يمكن أن 38

حرية لبيئة البتلحق الضرر بالنظم األيكولوجية للشعاب وإعتماد سبل صيد أكثر حفاظاً على سالمة ا

 مرجعه فى األساس لمدخل ............... .

 )ب( اإلحترام والصون    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( التأليه والتقديس  

 

. زيادة صالحيات ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية فى حماية البيئة وضبط الجرائم البيئية 19

 الفكرة لمدخل ............. .، تجسد تلك 

 )ب( لفاعليين األقتصاديين     ) أ ( أصحاب القرار 

 ) د ( الضمير الذاتى فى التعامل مع البيئة  )ج( الجمعيات والمنظمات غير حكومية 



 

 

. الدعوات الفلسفية للحفاظ على الحيوانات المهددة باإلنقراض نتيجة إلجراء التجارب وإنكار 43

 فى تحقيق التوازن ، مرجعه فى األساس لما حدث فى مرحلة .......... . حقوقها ودورها

 )ب( التقديس والتألية   ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلحترام الصون   )ج( اإلستغالل والسيطرة  

. يعتقد بعض العلماء أن فيروس كورونا إنما هو فيروس تخليقى خرج عن السيطرة والذى كان 41

له أن يستخدم فى الحروب البيولوجية ، تعبر تلك الفكرة عن عند أحد مراحل عالقة اإلنسان من المقرر 

 بالبيئة وهى مرحلة .............. .

 )ب( القهر واإلستبداد   ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلحترام والصون   )ج( اإلستغالل والسيطرة  

ة على هذا الكوكب نظمت مدرستك ندوة للحفاظ على . تحت شعار نظافة البيئة هى سبيلنا للحيا21

مقدرات البيئة تناول فيها المحاضر اإلجراءات السلوكية األمثل فى الحفاظ على البيئة وعدم التعدى 

 عليها تبين تلك الفكرة لمدخل .......... .

 )ب( الفاعليين اإلقتصاديين     ) أ ( أصحاب القرار 

 ) د ( الضمير الذاتى فى التعامل مع البيئة  حكومية)ج( الجمعيات والمنظمات عير  

. يطالب العديد من أنصار حقوق البيئة إستخدام األسمدة العضوية والتخلى عن تلك األسمدة 21

المخلقة معملياً من أجل تربة سليمة وماء نقى وهواء خالى من التلوث لإلنسان والحيوان و بالتالى 

 الرؤية مع ............. .طعام اكثر صحية ، تتوافق تلك 

 )ب( مدخل اصحاب القرار  ) أ ( رؤية هانز يوناس أخالق المستقبل  

 ) د ( االيكولوجيا العميقة لـ نايس   )ج( الرؤية األيكولوجية لدوليوبولد  

. فى خضم التطور التكنولوجى الهائل وبخاصة فى علم الفلك وجيولوجيا الكواكب يسعى العلماء 22

ى البحث عن كواكب يمكنها أن تكون موطن بديل لألرض صالحة للحياة . يشبه ذلك الفكر حالياً إل

 البيئى عند ............. .

 ) د ( ابن رضوان )ج( ابن خلدون )ب( هانز يوناس  ) أ ( الدوليوبولد 



 

 

 . حركة فلسفية بيئية تعبر عن الحلم بفكرة تغيير جذرى فى عالقة اإلنسان بالطبيعة ، تتضمن21

إتخاذ سياسات شديدة القسوة إلنقاذ الكوكب من الدمار عوضاً عن اإلقامة فى رفاهية مخلقة من شأنها 

 أحداث تدمير ذاتى للوجود الحيوى ، نشير إلى .............. .

 )ب( حقوق الحيوان    ) أ ( اخالق األرض  

 ) د ( األيكولوجيا العميقة   )ج( األخالق المستقبل  

 ليوم الغد الذى كنت قلقاً عليه باألمس ، تشبه تلك الفكرة عن ما أقر به .............. . تذكر أن ا46

 )د( دنيال كاالهان )ج( ابن خلدون )ب( بيتر سنجر  ) أ ( الدوليوبولد 

. كيانات تنظيمية تتكون من مجموعة من األفراد الذى يتحدون فى أعمالهم من أجل الوصول إلى 21

تكون هذه الكيانات غير تابعة لحكومات الدول التى تنشأ فيها ، يشير ما سبق إلى هدف معين على أن 

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

 )ب( مداخل عمل المنظمات غير حكومية  ) أ ( الوضعية القانونية للمنظمات الحكومية 

 ) د ( دور المنظمات الهلية الحكومية   )ج( تعريف المنظمات غير حكومية 

ى المتعاظم لرغبة اإلنسان فى السيطرة على الطبيعة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة . فى ظل التنام48

منها فقد دوت العديد من األبواق للحفاظ على التنوع البيوفيزيقى من خالل كيانات تطوعية لها تواجد 

 جغرافى فى أماكن متفرقة على مستوى األرض سواء مياه أو يابسة يشير ما سبق إلى ............ .

 )ب( منظمة السالم األخضر   ) أ ( المنظمة العالمية للحيوانات البرية  

 ) د ( مداخل حماية البيئة    )ج( المحميات الطبيعية اإلقليمية  

. اآلن وفى خضم معركتنا من أجل تحقيق رفاهية أكثر لسكان كوكب األرض يجب علينا إقامة 29

دمنا من جهة ومراعاة حقوق ممن يسكنون األرض فى التوازن المنشود بين رغبتنا الملحة لتحقيق تق

 العقود القادمة ، تعبر تلك الفكرة عن .......... .

 )ب( األسس التى قدمها كاالهان   ) أ ( حقوق الحيوان عند سنجر  

 ) د ( األيكولوجيا العميقة    )ج( الرؤية التوسعية ليوبولد  



 

 

ان لبناء حضارته المزعومة ما هو إال إنتهاك لحرمه . اإلختالل البيئى المترتب على تدخل اإلنس53

 شركاء الكون ، األمر الذى يجنيه اإلنسان من دمار ، تعكس تلك الفكرة لرؤية ......... .

 ) د ( الؤتسى )ج( بيتر سنجر  )ب( ابن منظور  ) أ ( ابن خلدون 

كيف  لطبيعة قبل أن يتعلم. يقول البرت شفايتزر : نعيش فى عالم معاصر خطير ، فاإلنسان حكم ا51

 يحكم نفسه ، تجسد تلك المقولة لمرحلة .............. .

 )ب( القهر واإلستبداد    ) أ ( التفسير والتوظيف

 ) د ( اإلحترام والصون    )ج( اإلستغالل والسيطرة

 . يقول جميل صدقى الزهاوى :11

 القدر ( فال الطبيعة تثنيه وال *** ) إن كان للمرء عزم فى إرادته 

 تجسد تلك الفكرة إلى ما سعى اإلنسان تحقيقه فى مرحلة ............ .

 )ب( التأليه والتقديس    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلحترام والصون    )ج( اإلستغالل والسيطرة  

 

 

 

األرض  ألن . تقول راشيل كارسن فى كتابها " الربيع الصامت " : أيها اإلنسان إستيقظ من سباتك53

فى خطر ألننا سنشهد سنين بال ربيع ال تصدح فيها البالبل والعصافير وال نسمع تغاريدها العذبة ألنها 

 تعبر تلك المقولة عن مناشدة اإلنسان بـ ............ . –مقضى عليها بالموت 

 ) أ ( ضرورة إستغالل اإلنسان على البيئة واإلستفادة من مواردها  

 إحترام الطبيعة وحقوق الكائنات الحية األخرى ) النباتات والحيوانات ()ب( ضرورة   

 )ج( ضرورة إلغاء التمييز المصطنع بين اإلنسان وسائر المخلوقات  

 ) د ( إحترام حقوق األجيال المستقبلية فى توافر المصادر الطبيعية  



 

 

على مصادر الطبيعة وقد إتضح . يعد إرضاء اإلله األعظم عند المصريون القدماء مرهون بالحفاظ 54

 ذلك جلياً من خالل ........... .

 ) أ ( البيئة هى مصدر الديانات المصرية القديمة  

 )ب( توصيات كتاب الموتى  

 )ج( حب المصرى القديم للبيئة وكيفية اإلستفادة من مواردها  

 ) د ( تقديس نهر النيل لدرجة العبادة  

على الحق والعدل بينما قوانين اإلنسان قائمة على الظلم والتمييز ، . إن قوانين الطبيعة قائمة 11

وعليه فليس لإلنسان الحق فى التعدى على سائر المخلوقات األخرى بحجة أنه األميز تجسد تلك 

 العبارة لـ ................. .

 ) أ ( القانون الطبيعى وفقاً للرؤية الطاوية  

 ة بين اإلنسان والكائنات األخرى)ب( الفهم العميق لجوهر العالق  

 )ج( فكر الؤتسى اإلنسان بالتدخل فى مجريات الطبيعة  

 ) د ( رؤية الطاوية عن الكيان الذاتى لألشياء  

 

 

" نكون مخطئين إذا ما اعتبرنا أن الطبيعة منحت اإلنسان مزايا خاصة وميزته   . يقول )كانت( :56

 عن غيره من الحيوانات بنا وهبته من منافع " تتشابه تلك الفكرة مع آراء العالم ........... .

 ) د ( ألدوليوبولد  )ج( ارنى نايس )ب( هانز يوناس  ) أ ( بيتر سنجر 

ين اإلنسان وتلك الشجرة وذلك الحجر إال أختالف كمية الماء الذى . يؤكد طاليس : أنه ال فرق ب57

 يتركب منها هذا الشىء أو ذاك ، تجسد تلك المقولة لمرحلة ............ .

 )ب( اإلحترام الصون    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( القهر واإلستبداد     )ج( التأليه والتقديس  



 

 

 العلماء الذين سبقوا عصرهم بسبب ........... .. يعد على بن رضوان أحد أهم 58

 ) أ ( تأكيده على أثر البيئة فى عادات وسلوكيات المصريين  

 )ب( تقديمه لدراسة إيكولوجية تؤكد على فكرة العلة والمعلول  

 )ج( تأليفه لكتاب دراسة فى الحيلة فى دفع مضار األبدان بأرض مصر  

 ة المناخ وأنواع األوبئة المنتشرة) د ( إستطاعته للربط بين سالم  

. إن قناديل البحر ما هى إال رخويات عديمة الفائدة يجب علينا إصطيادها وقتلها حتى ننعم ببحر 56

 جميل تناقض تلك الفكرة رأى ............... .

 ) د ( هانز يوناس )ج( إرنى نايس )ب( توم ريجان  ) أ ( بيتر سنجر 

ون ينص على عدم تجديد السيارات التى ينبعث منها عوادم تلوث البيئة . يعد إصدار الدولة لقان63

 إنعكاساً لدور ............. .

 )ب( مدخل المنظمات غير حكومية   ) أ ( مدخل الفاعلين اإلقتصاديين  

 ) د ( مدخل المؤسسات اإلعالمية    )ج( مدخل أصحاب القرار  

 

 

القانون وال يموت أحدهم موتاً مشئوماً ، ذلك ألنه ال يوجد سوى . يقول )انبادوقليس( : " ال يولد 61

إمتزاج األشياء أو افتراقها وهذا ما يسميه الناس والدة موت " تجسد تلك الفكرة لمرحلة 

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

 )ب( الفلسفات الطبيعية    ) أ ( الفلسفات البرجماتية  

 لتجريبى) د ( المنهج ا    )ج( الفلسفات المعاصرة  

. أحمد تيمور باشا : يقول المثل الشعبى ) إصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب ( يتوافق هذا 11

 المثل الشعبى مع أحد أفكار مع رأى بن خلدون عن أهل .................... .

 ) د ( مصر  )ج( الشام  )ب( البالد الباردة   ) أ ( السودان 



 

 

 بعنوان ) احفظ البيئة تحفظك ( يجسد لـ ........... . . عقد ندوات توعوية تثقيفية63

 )ب( مدخل المنظمات غير حكومية   ) أ ( مدخل الفاعليين اإلقتصاديين  

 ) د ( مدخل المؤسسات اإلعالمية    )ج( مدخل أصحاب القرار  

ه حيات . إرتبطت مرحلة .............. بضعف اإلنسان وإستخدامه ألدوات بسيطة تساعده فى حفظ12

 )ب( اإلحترام والصون    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( القهر واإلستبداد     )ج( التأليه والتقديس  

. يقول الفيلسوف اإليطالى " نيكولو دى ميكافيلى " : إن الغاية تبرر الوسيلة ، تتطابق تلك الفكرة 65

 ة .مع مرحلة ................. من مراحل عالقة اإلنسان بالبيئ

 )ب( اإلستغالل والسيطرة    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( القهر واإلستبداد     )ج( التأليه والتقديس  

. كوكب األرض الذى نسىء إستخدامه والكائنات الحية التى نقتلها بحجة تحسين األحوال ، فى 11

ؤية تتوافق هذه المقولة مع ر النهاية ستقوم باإلنتقام ، ألن بإستغاللها سنقوم بالعبث بمستقبلنا ،

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

 ) د ( ارنى نايس )ج( ألدو ليوبولد  )ب( ألوتسى  ) أ ( بيتر سنجر 

. قال عبد هللا بن عباس رضى اللع عنهما : ) البخل والجبن والحرص غرائز سوء يجمعها كلها 67

 هل ................. .سوء الظن باهلل عز وجل ( تجسد تلك المقولة رؤية ابن خلدون عن أ

 ) د ( مصر  )ج( الشام  )ب( البالد الباردة   ) أ ( السودان 

. يقول الفيلسوف ايمانويل كانط : " الذى يتسم بالقسوة على الحيوانات يصبح صعباً أيضاً فى 11

 تعامله مع البشر فنستطيع أن نحكم على قلب اإلنسان من معاملته للحيوانات " تجسد تلك المقولة

 لرؤية ................. .

 ) د ( ارنى نايس )ج( توم ريجان )ب( هانس يوناس  ) أ ( ألدو ليو بولد 

. لقد كان ................ اسبق من عصره فى تقديم دراسة بيئية للربط بين العلة والمعلول بمنهج 66

 يشبه المنهج المعاصر .



 

 

 ) د ( جابر بن حيان ابن خلدون )ب( على بن رضوان   )ج(  ) أ ( الحسن بن الهيثم 

 . الفلسفة هى المتعة العقلية المطلوبة لذاتها عند فالسفة اليونان القدماء هذا يخالف طبيعة ...... 11

 )ب( الفلسفة الجمالية     ) أ ( الفلسفة النظرية  

 ) د ( الفلسفة المثالية     )ج( الفلسفة التطبيقية  

ى كتابة مدخل إلى فلسفة البيئة الفيلسوف اليونانى " بروديقوس . يذكر دكتور مصطفى النشار ف71

" وهو احد كبار السوفسطائين ، له مقوله مشهورة يقول فيها : إن األشياء النافعة لإلنسان مثل 

األجرام السماوية واألنهار والطعام والخمر كلها أشياء ينظر إليها اإلنسان على أنها إلهية ومقدسة 

لى الخبز "ديميتر" وعلى الماء "بوسيدون" وعلى النار "هيفايستوس" هذا يجسد ومن هنا اطلقوا ع

 فكر مرحلة ................. .

 )ب( التقديس والتألية    ) أ ( اإلحترام والصون  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

 

 

الهادى ( إن هناك قوة سحرية فوق طبيعية . تؤكد قبائل " الميالنيزيا " ) قسم من جزر المحيط 11

قائمة بذاتها تتحكم وتسيطر فى الكون والطبيعة واإلنسان وهى التى يجب عبادتها وإتباع أوامرها . 

 هذا يشير إلى مرحلة .............. .

 )ب( التقديس والتألية    ) أ ( اإلحترام والصون  

 والسيطرة) د ( اإلستغالل      )ج( القهر واإلستبداد  

. إعتقد كهنة مدينة "أون" وهى مركز عبادة الشمس بأسطورة للخلق تعود إلى أله الشمس 11

المسمى أتوم كأب لجميع اآللهة فى البدء يعتقد أن أتون خلق نفسه بنفسه بإعتباره نشأ من فيضان 

بنين" أول كان يغمر األرض برمتها وبقوته استطاع إخراج هضبة فوق سطح الماء "تاتين" أو "

وبذلك استطاع اتوم أن يكون أول ما ظهر على األرض وبدأ بعد ذلك فى خلق بقية الدنيا هذا يجسد 

 الفكر الموجود فى مرحلة ....................... .

 )ب( اإلستغالل والسيطرة    ) أ ( اإلحترام والصون  



 

 

 ) د ( التفسير والتوظيف     )ج( التقديس والتألية  

ئل " البامبارا " اإلفريقية يؤمنون باإلله ) فارو ( ، ويعتقدون أن )فارو( خلق من . ديانة قبا12

السديم األزلى فى الفضاء الخارجى ، ثم صار إله الماء ، وبعد ذلك قام باإلنتصار على إله األرض 

عبر  د)بمبا( ، فكثيراً ما يظهر على هيئة الكبش ، أو المرأة حسناء ، أو ضباب ، أو يتواصل مع العبا

 الكهنة هذا الفكر يجسد مرحلة ............. .

 )ب( القهر واإلستبداد     ) أ ( التقديس والتألية  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( اإلحترام والصون  

لسنة  42. نظر أهمية الحفاظ على البيئة فى الكويت صدر تشريع قانون حماية البيئة الجديد رقم 11

ون لجرائم تلوث البيئة الهوائية والحماية الجزائية لها . هذا يجسد مرحلة وهذا القان 2314

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

 )ب( القهر واإلستبداد    ) أ ( اإلحترام والصون  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( التقديس والتألية  

"  أوليفر كرومويل . فى انكلترا أقر التطهيريون تشريعات لحماية الحيوانات فقد قامت حكومة "76

سن قانون رعاية الحيوانات كجزء من قوانين المحميات هذا يعد نتيجة لجهود الفالسفة فى مرحلة 

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

 )ب( التقديس والتألية    ) أ ( اإلحترام والصون  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

تشريعات لحماية الحيوانات فقد قامت حكومة " اوليفر كرومويل "  . فى انكلترا أقر التطهيريون11

 سن قانون رعاية الحيوانات كجزء من قوانين المحميات يتناقض ذلك مع مرحلة ................ .

 )ب( التقديس والتألية    ) أ ( اإلحترام والصون  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة    )ج( التفسير والتوظيف  

فالطون بالبحث عن أصل المدينة والمدينة المثالية فى كتابة الجمهورية ووضع تصورات . قام أ78

 ميتافيزيقية لنشأة المدينة الفاضلة هذا يتناقض مع .................. .



 

 

 )ب( الفلسفة الجمالية     ) أ ( الفلسفة النظرية  

 ) د ( الفلسفة التقليدية     )ج( الفلسفة التطبيقية  

تشير هذه المقولة إلى مرحلة  –بيئتنا فلنحافظ عليها من اإلتالف واإلستنزاف  . إنها19

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

 )ب( التقديس والتألية    ) أ ( اإلحترام والصون  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

 المقولة مرحلة ............ . المحافظة على البيئة ضرورة تربوية وفريضة عصرية ، تجسد هذه 83

 )ب( اإلحترام والصون    ) أ ( اإلستغالل والسيطرة  

 ) د ( التقديس والتألية     )ج( القهر واإلستبداد  

 

 

. يجب أال نتدخل فى البيئة بشكل متزايد ونؤثر عليها بالسلب على أساسيات الطبيعة تشير هذه 10

 المقولة لمرحلة .............. .

 )ب( اإلستغالل والسيطرة    ( اإلحترام والصون) أ   

 ) د ( التفسير والتوظيف     )ج( التقديس والتألية  

. وجهات نظر مختلفة تعالج وتواجه مخاطر المعرفة المنهجية المنظمة على الطبيعة والكائنات 82

 الحية من أجل حمايتها ومنع أخطارها ، يشير ذلك إلى ................ .

 ) د ( فلسفة الطب )ج( فلسفة األخالق  )ب( فلسفة البيئة فلسفة القيم) أ (  

. يقول د. مصطفى محمود : إن التالعب فى الجينات ثورة علمية لكنها ثورة عبثية ترتب عليها 11

 تشير المقولة إلى مرحلة .................. . –تغيرات سلبية خطيرة فى الكائنات الحية 

 )ب( اإلستغالل والسيطرة    ون) أ ( اإلحترام والص  

 ) د ( القهر واإلستبداد    )ج( التفسير والتوظيف  



 

 

. مرحلة مرتبطة بالثورة الصناعية التى شهدتها أوروبا وإستطاع اإلنسان إستخدام التكنولوجيا 12

 لتحويل الموارد الطبيعية لسلع وخدمات مختلفة هى مرحلة ............. .

 )ب( اإلستغالل والسيطرة    ون) أ ( اإلحترام والص  

 ) د ( القهر واإلستبداد    )ج( التفسير والتوظيف  

يشير ذلك إلى الفكر فى مرحلة  –. إستطاع العلماء صناعة الزجاج يتم تصنيعه من الرمال 11

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

 )ب( القهر واإلستبداد    ) أ ( اإلحترام والصون  

 ( اإلستغالل والسيطرة) د     )ج( التفسير والتوظيف  

 

 

. لقد تصور المصريون التمساح سوبك أنه اإلله الذى خلق النيل ، إله الخصوبة والبعث ، ورمز 11

 القوة لحاكم مصر تجسد ذلك مرحلة ................ .

 )ب( اإلستغالل والسيطرة    ) أ ( اإلحترام والصون  

 لية) د ( التقديس والتأ    )ج( التفسير والتوظيف  

. يرى الفبلسوف اليونانى " انكسمانس" أن الهواء أصل الكون وهو المبدأ العام الذى من خالله 11

 يجسد ذلك مرحلة ........... . –إنبثقت الموجودات كلها 

 )ب( اإلستغالل والسيطرة    ) أ ( اإلحترام والصون  

 ) د ( التقديس والتألية    )ج( التفسير والتوظيف  

الطاويون أقدم من استبصروا الضرورة فى العالم وآمنوا بحكمة الوجود الطبيعى وإنتظامه . يعد 11

 وإتساقه والترابط بين األشياء . يجسد ذلك فكر مرحلة ............... .

 )ب( اإلستغالل والسيطرة    ) أ ( اإلحترام والصون  

 ) د ( التقديس والتألية    )ج( التفسير والتوظيف  



 

 

نعمل من أجل تحويل األعشاب إلى حبوب والثمار إلى فواكه والحديد إلى السيارات . يجسد . نحن 19

 ذلك مرحلة ................ .

 )ب( اإلحترام والصون    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( القهر واإلستبداد    )ج( اإلستغالل والسيطرة  

كار هللا الرياضية ( يجسد ذلك إحدى مراحل عالقة . يقول إقليدس : ) قوانين الطبيعة ما هى إال أف91

 اإلنسان بالبيئة ............... .

 )ب( اإلستغالل والسيطرة    ) أ ( اإلحترام والصون  

 ) د ( التقديس والتألية    )ج( التفسير والتوظيف  

 

 أنواع الخلل . يقول بيرت بولين أستاذ األرصاد الجوية بجامعة ستوكهولم : نبه ودعا بأن أعظم90

التى نتعرض لها اآلن ناتجة عن اإلنسان نفسه فهو يعبث بالتوازن البيولوجى مما يؤدى حتماً إلى 

تجسد العبارة  –أضرار قد تكون قاتلة لنوعه فعليه أن يدرك مدى األخطار التى قد تهدده مستقبل 

 مرحلة ................. .

 والصون )ب( اإلحترام    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( القهر واإلستبداد    )ج( اإلستغالل والسيطرة  

. حذر العلماء من مشكلة ثقب األوزون نتيجة الغازات السامة وعوادم المصانع والسيارات ويجب 91

إتخاذ إجراءات حاسمة لتفادى تلك المشكالت وما يترتب عليها من نتائج يشير ذلك إلى مرحلة 

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

 )ب( التقديس والتألية    أ ( اإلحترام والصون)   

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

. الحيوانات المفترسة إذا شبعت ال تعتدى على أحد أما اإلنسان حينما يشبع يعتدى على غيره 91

 واألضعف منه من كائنات حية . يشير ذلك إلى مرحلة ............... .

 )ب( التقديس والتألية    اإلحترام والصون) أ (   



 

 

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

. إلزام السفن والطائرات بعدم إلقاء نفايتها فى البحر ألن ذلك ينتج عنه ضرر كارثى لألحياء 92

 يجسد ذلك فكر مرحلة ............... . –البحرية 

 ب( التقديس والتألية)    ) أ ( اإلحترام والصون  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

. كل مشتغل بالفلسفة هو مطالب بأن يتدخل فى الشأن العام وياتفت إلى القضايا المستعصية على 91

 مجتمعه ويقدم مقترحاته وتصوراته . يشير ذلك إلى .............. .

 الفلسفة التطبيقية)ب(      ) أ ( الفلسفة النظرية  

 ) د ( الفلسفة الدينية     )ج( الفلسفة الطبيعية  

. يقول ) د. مصطفى النشار ( فى كتابة مدخل لفلسفة البيئة : إن البيئة فى اللغة اإلنجليزية 91

Environment  فيقصد بها مجموعة الظروف والعوامل الطبيعية واإلجتماعية التى تؤثر على

 قيمة الملكية والرغبة فيها ، وتؤثر على نوعية البشر يشير ذلك إلى مفهوم ............ .

ً      ) أ ( الفلسفة الطاوية    )ب( البيئة لغويا

   ً  ) د ( األيكولوجيا العميقة     )ج( البيئة إصطالحيا

أنها بيئتنا فلنحافظ عليها من اإلتالف واإلستنزاف تتفق هذه المقولة مع أى مرحلة من مراحل . 91

 تعامل اإلنسان مع البيئة ............. .

 )ب( التقديس والتألية    ) أ ( اإلحترام والصون  

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

قاهرة التى كانت منتجعاً صحياً يؤمه الناس من مختلف بقاع العالم . تحول مدينة )حلوان( جنوب ال91

لإلستشفاء بمياهه المعدنية واإلستمتاع بهوائه النقى حتى أصبحت قلعة صناعية فيها اعلى نسبة 

تلوث هواء وتدهور البيئة الطبيعية وإرتفاع مستوى األمراض تشير العبارة إلى مرحلة ............... 

. 

 )ب( التقديس والتألية    حترام والصون) أ ( اإل  



 

 

 ) د ( اإلستغالل والسيطرة     )ج( القهر واإلستبداد  

وهو عملية مركبة تتكون من  ( UNEP ). التقييم البيئى عرفه برنامج األمم المتحدة للبيئة 99

 ........ .الرصد والبحث وتبادل المعلومات والمراجعة والتقييم البيئى يشير ذلك إلى مرحلة ......

 )ب( التقديس والتألية    ) أ ( اإلستغالل والسيطرة  

 ) د ( اإلحترام والصون     )ج( القهر واإلستبداد  

. يقول )تولستوى( : أول شروط السعادة هى أن العالقة بين الرجل والطبيعة يجب أن ال تكسر 011

 تعبر هذه المقولة عن مرحلة .............. .

 )ب( اإلحترام والصون    ل والسيطرة) أ ( اإلستغال  

 ) د ( التقديس والتألية     )ج( القهر واإلستبداد  

. ظلم اإلنسان نفسه وظهر اإلنسان هو الجانى على البيئة وهو الضحية فى الوقت ذاته . تؤكد 010

كر ف ذلك مقولة " الفساد فى البر والبحر ومن زرع الربح فأنه ال يحصد إلى العواصف " تشير إلى

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

 ) د ( ابن خلدون  )ج( الؤتسى )ب( هانز يوناس  ) أ ( دانيال كاالهان 

. كن طفالً مرة أخرى ألنه فقط مع الطفولة تستطيع أن تكتسب عفويتك وتصبح جزء من فيضان 011

 الطبيعة من جديد تتفق مقولة روسو مع الفكر البيئى عند ............. .

 )ج( ابن خلدون    ) د ( بيتر سنجر )ب( المصريين القدماء  ة الطاوية) أ ( الفلسف 

. يقول ) كارل ماركس ( : الفالسفة فسرو العالم بأشكال مختلفة ، واآلن حان الوقت لتغييره هذا 011

 يناقض ما يذهب إليه الفيلسوف ............. .

 ) د ( ليوبولد  )ج( ابن خلدون  )ب( سنجر   ) أ ( الؤتسى 

. دع كل شىء يكون ما هو عليه فسيكون السالم موجود . يجسد المقولة الفكر البيئى عند 012

 ........ 

 ) د ( ابن خلدون      )ج( ابن رضوان  )ب( الؤتسى  ) أ ( ابن منظور 



 

 

. يقول الشيخ محمد متولى الشعراوى : ) علينا أن نعلم أنه ال شىء يتم فى كون هللا مصادفة بل 011

 بقدر ( يجسد ذلك الفكر البيئى عند ............... .كل شىء 

 ) د ( ليوبولد   )ج( كاالهان  )ب( سنجر   ) أ ( الؤتسى 

. نعيش فى عصر يفتقد إلى التوازن البيئى وتتحول خدمتها لصالح األفضل اال وهو اإلنسان ألن 011

والكائنات األخرى ، هذا الفكر  قانون الطبيعة هو البقاء لألقوى وهذا القوى يقوم بإمتالك الطبيعة

 يتناقض مع فكر .............. .

 ) د ( ابن خلدون     )ج( ابن رضوان  )ب( الؤتسى  ) أ ( ابن منظور 

. كان لنهر النيل تأثيراً عظيماً على المصريين فى عملية الزراعة لدرجة أنهم كانوا يحتفلون 011

بيئى عند يجسد ذلك الفكر ال –ة الجميلة فى النيل كقربان له سنوياً بعيد وفاء النيل وكانوا يلقون الفتا

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

 ) د ( ابن رضوان )ج( ابن خلدون  )ب( ابن منظور  ) أ ( الؤتسى 

. يقول فخر الدين الرازى : ) النفس اإلنسانية أشرف النفوس وأرقى الكائنات فى هذا العالم ( 011

 .............. .تخالف هذه المقولة أهم أفكار ..

 ) د ( الؤتسى )ج( ابن رضوان )ب( ابن خلدون  ) أ ( ابن عبد ربه 

. إن هللا كتب اإلحسان لكل شىء فإذا قتلته فأحسنوا القتله وإذا ذبحته فأحسنوا الذبحة وليحدد 019

 أحدكم شفيرته ثم ليريح ذبيحته هذا ما ذهب إليه ............... .

 ) د ( دانيال كاالهان )ج( بيتر سنجر بن خلدون)ب( ا  ) أ ( ابن رضوان 

. اإلنسان هو الجانى على البيئة وهو الضحية فى نفس الوقت فظلم اإلنسان نفسه ومن زرع 003

 الريح يحصد إال العواصف تجسد المقولة لفكر ............... .

 ) د ( الؤتسى )ج( ابن رضوان )ب( ابن خلدون  ) أ ( ابن عبد ربه 

 تسبب التلوث أمراض مرتبة بالجهاز التنفسى لإلنسان يجسد ذلك الفكر البيئى عند .......... . قد 000

 ) د ( ابن خلدون )ج( ألدو ليوبولد  )ب( ابن رضوان  ) أ ( ريجان 



 

 

. سكان المدن يعيشون على اإلدارة والوظيفة العامة عكس المدن الساحلية تقوم على الصيد 001

 ند ................ .يجسد ذلك الفكر البيئى ع

 ) د ( ابن خلدون )ج( ألدو ليوبولد  )ب( ابن رضوان  ) أ ( ريجان 

. كشفت األبحاث أن البيئات التى يعيش فيها اإلنسان يمكن أن تتسبب فى زيادة أو نقصان إجهاد 001

لى فكر ة إجسمه فما يختاره اإلنسان من بيئته يؤثر فى عمل نظام الجسم وجهازه المناعى تشير العبار

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

 ) د ( نايس )ج( ابن عبد ربه  )ب( ابن رضوان ) أ ( ابن خلدون 

. يقول ) فاندانا شيفا ( : التغير المناخى ليس مجرد مشكلة تخص المستقبل بل هى مشكلة تؤثر 002

 ... .علينا صحياً ، وعلى كل الناس أخذ ذلك فى اإلعتبار . تعكس هذه المقولة فكر ..........

 ) د ( ابن عبد ربه )ج( ابن منظور  )ب( ابن رضوان ) أ ( ابن خلدون 

. يقول )بيل ماكيين( : التحرك للتعامل مع تغير المناخ يتعلق بشىء أكثر عمقاً من العدل ، بل 001

 يتعلق بالتضامن البشرى ومدى صحتهم الجسمية ، تجسد المقولة رأى ............... .

 ) د ( ابن منظور )ج( ابن خلدون  )ب( ابن عبد ربه ) أ ( ابن رضوان 

فى المئة من إصابات المالريا فى بعض أنحاء  6. قدرت منظمة الصحة العالمية مؤخر أن نحو 116

 الماضية كانت نتيجة تغير المناخ يعبر ذلك عن فكر ......... . 25العالم خالل السنوات الـ 

 ) د ( ابن منظور ابن خلدون )ج(  )ب( ابن عبد ربه ) أ ( ابن رضوان 

. على اإلنسان أن يحافظ على البيئة ، وعلى األشجار والمحيطات هذا يشير إلى إهتمام منظمة 001

 من منظمات البيئة التطوعية وهى ............. .

 )ب( المنظمة العالمية للحيوان البحرية  ) أ ( السالم الخضر للبيئة والسلم  

 ) د ( منظمة األمم المتحدة    )ج( منظمة اليونسيكو  

 . يقول " أندريه مالرو " المستقبل هو الحاضر الذى يخلفه الماضى لنا هذا يجسد فكر ............ 118

 ) د ( ابن خلدون  )ج( ليوبولد  )ب( ريجان  ) أ ( كاالهان 



 

 

لمتعلقة ( فى كتابه " بعض األفكار ا 1734 – 1632. ذكر الفيلسوف البريطانى جون لوك ) 009

م ( أن للحيوانات مشاعر وأن التعامل معهم بقسوة غير ضرورية يعتبر فساد 1663بالتربية " ) عام 

أخالقى كما أن التعرض لألذى من قبل الحيوانات المتوحشة ال يعطى الحق فى القسوة عليهم سواء 

 كانوا مالكى الحيوانات أو أى إنسان يتضرر بسببهم هذا يجسد فكر .......... .

 ) د ( ابن خلدون  )ج( ليوبولد  )ب( سنجر  ) أ ( كاالهان 

(  1754( جادل فى كتابه " خطاب عدم المساواة " )  1778 – 1712. جان جاك روسو ) 123

 من أجل إدراج الحيوانات فى قانون الطبيعة على أرض الواقع هذا يشير إلى فكر كال من ........... 

 توم ريجان –)ب( بيتر سنجر   دونابن خل –) أ ( على بن رضوان   

 كاالهان –) د ( يوناس      نايس –)ج( ليوبولد   

 

م ( ، أحد أعضاء 1834 –م 1754م ، عرض كولونيل ريتشارد مارتن ) 1821. فى عام 010

البرلمان فى مدينة جالواى فى ايرلندا ، مشروع قانون معاملة الخيول الذى قوبل بإستهزاء وسخرية 

العموم البريطانى الذى رد عليه ساخر بأنه سيطالب بحقوق للحمير والكالب والقطط  من قبل مجلس

 بعد ذلك ، فكر أعضاء مجلس العموم ذلك هذا يخالف أفكار .......... .

 ) د ( ابن خلدون  )ج( ليوبولد   )ب( كاالهان  ) أ ( سنجر 

: األوربيين فى صحوة أكثر ( يقول  1863 – 1788.  الفيلسوف األلمانى آرثر شوبنهاور ) 011

فأكثر إلى إحساس بأن البهائم لها حقوق ، وهى كفكرة غريبة يجب التغلب عليها تدريجياً ، هذا يشبه 

 أفكار ................ .

 ) د ( ريجان  )ج( ليوبولد   )ب( يوناس  ) أ ( كاالهان 

تجاه كافة مكونات الطبيعة . ينبغى إدانة موقف اإلستخفاف الذى تتخذه المجتمعات الحديثة 011

 بإعتبارها أشياء تجسد العبارة السابقة موقف ................ .

 ) د ( كاالهان  )ج( ارنى نايس  )ب( ليوبولد  ) أ ( هانز يوناس 

. اإلنسان هو المسيطر وله كامل الحرية فى تملك الطبيعة والتصرف فيها بحريته كأنه مستعمر 124

 لبيئى عند ........... .لها يناقض ذلك الفكر ا



 

 

 ) د ( كاالهان  )ج( ارنى نايس  )ب( يوناس   ) أ ( ليوبولد 

. يجب أن ال تشهد هذه األرض الجميلة مرة أخرى إضطهاد البعض نحو باقى مكونات األرض 125

 تتفق هذه العبارة مع فكر ............ .

 ابن خلدون) د (  )ج( ألدو ليوبولد  )ب( ابن رضوان  ) أ ( ريجان 

. يقول ) المهتما غاندى ( : توفر األرض ما يكفى لتلبية إحتياجات كل إنسان ولكن ليس معنى 126

 ذلك أن تقوم بإستغاللها تشير هذه المقولة إلى فكر .............. .

 ) د ( الدو ليوبولد )ج( بيتر سنجر  )ب( ترنى نايس ) أ ( ابن خلدون 

: لوقف تدهور النظام البيئى من الضرورى أن نفكر كنظام بيئى  . يقول ) دوجلس بى وايلر (127

 جديد يقوم على التوازن بين الجميع تشير المقولة إلى فكر ............. .

 ) د ( ابن خلدون )ج( الدو ليوبولد  )ب( ابن رضوان  ) أ ( ريجان 

ر إنتاج الملوثات تشي . تعمل الحكومات على وضع قيود وإصدار قوانين خاصة بالبيئة تقلل من128

 العبارة إلى ............ .

 )ب( مدخل الفاعلين اإلقتصادين  ) أ ( مدخل يهم أصحاب القرار  

 ) د ( مدخل يهم الموظفين  )ج( مدخل الجمعيات التطوعية  

. تعمل الحكومات على مراقبة تنفيذ قوانين البيئة مثل فرض الضرائب على المصانع والشركات 126

 للملوثات مداخل حماية البيئة وهو .............. . المنتجه

 )ب( مدخل الفاعلين اإلقتصادين  ) أ ( مدخل يهم أصحاب القرار  

 ) د ( مدخل يهم الموظفين  )ج( مدخل الجمعيات التطوعية  

. الدعوة إلى تحرير مفهوم المجتمع اإلنسانى ، ونبذ األنثروبولوجية الخاصة ، وتوسيع حدوده 133

 يقة للطبيعة تجسد المقولة فكر ................ .الض

 ) د ( ابن خلدون )ج( ألدوليوبولد  )ب( ابن رضوان ) أ ( توم ريجان 

. حافظ على البيئة تحافظ عليك ، قبل أى مشروع يجب أن نراعى البيئة وحق أبنائنا فى ذلك 131

 .يجسد ذلك آراء الفالسفة فى الحفاظ على البيئة ............. 



 

 

 ) د ( سنجر )ج( ارنى نايس   )ب( يوناس  ) أ ( ليوبولد 

. حافظ على نظافة مكانك ليبقى ألبناءك كما كان يجسد ذلك دعوة أحد الفالسفة فى الحفاظ على 132

 البيئة ............. .

 ) د ( كاالهان  )ج( نايس  )ب( ريجان   ) أ ( ليوبولد 

ه العالم اليوم يجب على كل الدول أن تغير سياستها تجاه . فى ظل عمليات التلوث الذى يتعرض ل133

 كل البيئات يمثل ذلك رأى فكر ................. .

 ) د ( كاالهان  )ج( نايس  )ب( ريجان   ) أ ( ليوبولد 

. يجب على اإلنسان إستثمار الموارد الطبيعية بشكل يلبى حاجاته الساسية فقط دول اإلخالل 134

 السنوات القادمة ، تجسد المقولة فكر ............ . بتوازن البيئة فى

 ) د ( ليوبولد  )ج( نايس  )ب( ريجان   ) أ ( كاالهان 

. من محاور الميثاق األخالقى للبيئة : اإلنسان جزء من الطبيعة يشكل مكوناً ديناميكياً فعاالً فى 135

ناتها يدين الوالء لها ويحافظ عليها عملياتها يجب عليه أن يدرك أنه ليس فوق الطبيعة فهو أحد مكو

 وال ينعزل عنها تجسد العبارة فكر ............... .

 ) د ( ليوبولد  )ج( نايس  )ب( ريجان   ) أ ( كاالهان 

. قام أحد اآلباء بإيداع شهادة إدخار ألحد أبناءه فى أحد البنوك المصرية ، يعكس ذلك الموقف 136

 فكر ............... .

 ) د ( ليوبولد  )ج( نايس  )ب( ريجان   يوناس ) أ ( 

. البيئة ضحية اإلنسان والتقدم العلمى وتطبيقاته المعاصر لمتطلبات اإلنسان المتنامية فى 137

 السنوات القادمة ، يتناقص ذلك مع فكر ............. .

 ) د ( ليوبولد  )ج( نايس  )ب( ريجان   ) أ ( كاالهان 

يجب النظر إلى الحيوانات فى األبحاث العلمية على أنها كيانات فسيولوجية  . يقول )بافلوف( :138

 دون اى تخمينات عاطفية أو ذاتية ، يناقض هذا مع فكر ............ .

 ) د ( سنجر  )ج( نايس  )ب( ريجان   ) أ ( كاالهان 



 

 

فهذا يعد . عندما اقوم مع زمالئى برش المطهرات فى القرية لمكافحة فيروس كورونا ، 136

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

 )ب( مدخل الفاعلين اإلقتصادين  ) أ ( مدخل يهم أصحاب القرار  

 ) د ( مدخل يهم الموظفين  )ج( مدخل الجمعيات التطوعية  

م ( : عالمة أحياء بحرية وكاتبة علمية أمريكية  1664 – 1637. تقول ) راشيل كارسون 143

م إنتباه الرأى العام إلى االستخدام الضار والمدمر لمبيدات  1662لفت كتابها الربيع الصامت عام 

اآلفات وأشارت أيضاً إلى أن المبيدات يمكن أن تلوث مصادر غذاء اإلنسان يشير ذلك إلى إهتم امات 

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

 )ب( منظمة الحيوانات البرية   ) أ ( منظمة السالم األخضر  

 ) د ( منظمات حقوق اإلنسان  )ج( منظمات المجتمع السياسية   

. يقول ) مارك ساغوف ( : إننى ال أنكر كون الكائنات البشرية قاسية مع الحيوانات وإنهم يجب 141

عظ حول هذا العمل مالئمة وضرورية تتفق أال يكونوا هكذا وأن هذه القسوة يجب أن تتوقف وأن الموا

 هذه المقولة مع فكر ............ .

 ) د ( سنجر   )ج( نايس  )ب( بوناس  ) أ ( كاالهان 

. لكى نصنع الحضارة البد من توافق عدد السكان مع الموارد المتاحة فى البيئة تجسد العبارة 142

 مع فكر .............. .

 ) د ( ليوبولد   )ج( نايس  ان)ب( ريج  ) أ ( كاالهان 

. أن جميع دوافع النشاط اإلنسانى تهدف إلى تحقيق السعادة وتجنب المعاناة وكذلك يجب أن 143

 تكون للكائنات غبر عاقلة تجسد العبارة فكر ............ .

 ) د ( سنجر   )ج( نايس  )ب( ريجان  ) أ ( كاالهان

للمداخن التى تؤدى لسحب عمالقة من الدخان من مهام أحد . قيام أحد المصانع بإستيراد فالتر 144

 المداخل لحماية البيئة ................. .

 )ب( مدخل الفاعلين اإلقتصادين  ) أ ( مدخل يهم أصحاب القرار  



 

 

 ) د ( مدخل يهم الموظفين  )ج( مدخل الجمعيات التطوعية  

لتى نتعرض لها اآلن ناتجة عن اإلنسان نفسه . يقول ) بيرت بولين ( : إن أعظم أنواع الخلل ا145

فهو يعبث بالتوازن البيولوجى مما يؤدى حتماً إلى أضرار قد تكون قاتلة لنوعه فعليه أن يدرك مدى 

 األخطار التى قد تهدده مستقبالً تجسد العبارة فكر ............. .

  ) د ( ليوبولد  )ج( نايس  )ب( ريجان   ) أ ( يوناس 

مكن أن نقول أننا نحب األرض ثم تتخذ خطوات لتدميرها لنضر من بعدنا ؟ تشير المقولة . ال ي146

 إلى فكر ........... .

 ) د ( ليوبولد  )ج( نايس  )ب( ريجان   ) أ ( يوناس 

 

. البيئة ليست ملك أى شخص ليدمرها ، بل هى تضامنية من الجميع لحمايتها تتناسب هذه 147

 ............. .العبارة مع فكر 

 ) د ( يوناس  )ج( نايس  )ب( ريجان   ) أ ( ليوبولد 

. بحفر قناة السويس لربط البحرين األبيض واألحمر فكر مسؤوليتنا المجتمعية لنهضة المجتمع 148

 فى العقود القادمة تتناسب هذه العبارة مع فكر ............ .

 د ( نايس)   )ج( كاالهان  )ب( ريجان   ) أ ( ليوبولد 

 . يدرك بالرفق مع الحيوان ما ال يدرك بالقسوة والعنف معهم تجسد هذه المقولة فكر ............ 146

 ) د ( نايس  )ج( كاالهان  )ب( ريجان   ) أ ( سنجر 

. يقول )ستيوارت أودال( : الخطط لحماية الحياة البرية بما فيها خطط حماية اإلنسان لنفسه فى 153

 المقولة إلى فكر ............ . المستقبل تشير

 ) د ( نايس  )ج( كاالهان  )ب( ريجان   ) أ ( سنجر 

. يقول )جين جودال( : ال يمكنك خوض يوم واحد بدون إحداث تأثير على العالم فى الغد ليحدث 151

فارق ويجب عليك أن تقرر نوع الفارق الذى ترغب فى إحداثه اآلن تجسد هذه المقولة فكر 

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



 

 

 ) د ( هانز يوناس )ج ( ارنى نايس )ب( توم ريجان  ) أ ( الدو ليوبولد 

. يقول )موهيث أجادى( : البيئة ليست ملك أى شخص ليدمرها : بل كلنا سواسية وهى مسؤولية 152

 الجميع لحمايتها تجسد المقولة أحد مداخل البيئة وهى .............. .

 ) د ( هانز يوناس )ج ( ارنى نايس )ب( توم ريجان  بولد) أ ( الدو ليو 

. الحفاظ على البيئة هو عبارة عن حالة من اإلنسجام بين اإلنسان واألرض تعبر عن فكر 153

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

 ) د ( هانز يوناس )ج ( ارنى نايس )ب( توم ريجان  ) أ ( الدو ليوبولد 

البيئة هى أينما نجتمع كلنا بنفس المصالح المشتركة هى الشىء  . تقول )ليدى بيرد جونسون( :154

 الوحيد الذى يجب المحافظة عليها تجسد إلى فكر ................. .

 ) د ( هانز يوناس )ج ( ارنى نايس )ب( توم ريجان  ) أ ( الدو ليوبولد 

يريده فى المستقبل تجسد . يسبب التلوث أمراضاً ، يجعل البيئة عاجزة عن إمداد اإلنسان بما 155

 العبارة رأى .................. .

 ) د ( هانز يوناس )ج ( ارنى نايس )ب( توم ريجان  ) أ ( الدو ليوبولد 

. التلوث الناجم عن إستخدام المنظفات الصناعية والفلزات الثقيلة ، والمواد المشعة ، والمبيدات 156

 مقولة تشير إلى رأى ............... .الحشرية سوف تضر احفادنا بالتأكيد هذه ال

 ) د ( هانز يوناس )ج ( ارنى نايس )ب( توم ريجان  ) أ ( الدو ليوبولد 

. توجد بعض الحشرات الضارة حولنا وغيرها من الكائنات األخرى غير ذات منفعة اإلنسان 157

 نظر ......... . ولكن البد من وجودها لضمان الحفاظ على التوازن البيئى يشير ذلك إلى وجهة

 ) د ( هانز يوناس )ج ( ارنى نايس )ب( توم ريجان  ) أ ( الدو ليوبولد 

. هل يجب أن ننتظر اإلختيار من أجل حل مشاكل الزحام السكانى وإستنفاد الموارد وتلوث البيئة 158

ً ؟ يشير ذ لك إلى والمحرقة النووية ، أم يمكننا إتخاذ خطوات واضحة لجعل مستقبلنا اكثر أمانا

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

 ) د ( هانز يوناس )ج ( ارنى نايس )ب( توم ريجان  ) أ ( الدو ليوبولد 



 

 

. السلوكيات الصحيحة تبدأ بالحفاظ على النظافة ، حياتنا غالية فال نلوثها ونعرضها فيما بعدنا 156

 للخطر يعبر عن .............. .

 ) د ( هانز يوناس ى نايس)ج ( ارن )ب( توم ريجان  ) أ ( الدو ليوبولد 

 . عالقة اإلنسان الجيدة بالحيوان تضمن لنا حياة بيئية جيدة ، يمثل فكر ............... .163

 ) د ( هانز يوناس )ج ( ارنى نايس )ب( توم ريجان  ) أ ( الدو ليوبولد 

 

يه فيها مفيدة أم . على اإلنسان أن يحافظ على البيئة ، وعلى الغابات وعلى البحار مهما كان رأ161

 ال يمثل فكر .............. .

 ) د ( هانز يوناس )ج ( ارنى نايس )ب( توم ريجان  ) أ ( الدو ليوبولد 

 . وجود المواد الضارة بالهواء مما يلحق الضرر بصحة أبنائنا يعبر عن فكر ........ .162

 يوناس ) د ( هانز )ج ( ارنى نايس )ب( توم ريجان  ) أ ( الدو ليوبولد 

( ق.م أنه يرى أن ال فرق بين هذا اإلنسان 553 – 624. بقول الفيلسوف ) طاليس الملطى ( )163

وتلك الشجرة إال فى كمية الماء التى يتركب منها كليهما فكل الكون أصله ماء ، يجسد ذلك مرحلة 

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

 التفسير والتوظيف )د( التقديس والتألية)ج(  )ب( اإلستغالل والسيطرة  ) أ ( اإلحترام والصون

. يقول )البابا يوحنا بولس الثانى( : لن تستمر األرض فى تقديم خيراتها لأليادى األمينة فال 164

يمكننا أن نقول أننا نحب األرض ونتخذ خطوات لتدميرها ومنع إستخدامها من قبل األجيال القادمة 

 . تتفق هذه المقولة مع فكر ..............

 ) د ( هانز يوناس )ج ( ارنى نايس )ب( توم ريجان  ) أ ( الدو ليوبولد 

. يقول )محمد العدوى( : إن نهضة أى أمة مرهونة بحركة الفكر فيها ، وبمقدار ما يسبق به 165

 أحداث الحياة ويستشرف لها المستقبل تتفق هذه المقولة مع فكر .......... .

 ) د ( الدو ليوبولد )ج( ارنى نايس ريجان)ب( توم   ) أ ( هانز يوناس 



 

 

. يقول )بيتر دراكر( : أفضل طريقة لتوقع المستقبل هى المشاركة فى بنائه تتفق هذه المقولة 011

 مع فكر ........... .

 ) د ( ارنى نايس )ج( هانز يوناس )ب( توم ريجان  ) أ ( الدو ليوبولد 

حياتنا إلى مستقبل أنبل وأبهى فباطلة ، تتفق هذه . يقول )جبران خليل جبران( : إن لم ترى 167

 المقولة مع فكر ................ .

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( توم ريحان  ) أ ( الدو ليوبولد 

. يقول )حمد بن عيسى آل خليفة( يتزايد هامش الحرية فى البحرين يوماً بعد يوم مع إتجاهنا 011

 ابتة تتفق هذه المقولة مع فكر ............ .نحو المستقبل بخطوات ث

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( توم ريحان  ) أ ( الدو ليوبولد 

. يقول )فيليبى السادس ملك أسبانيا( أبدأ عهدى بعميق اإلحساس بشرف قبول التاج ، مدركاً 019

 هذه المقولة مع فكر ............ .للمسئولية التى ينطوى عليها وبأمل كبير لمستقبل أسبانيا تتفق 

 ) د ( ألدو ليوبولد )ج( ارنى نايس )ب( توم ريجان  ) أ ( هانز يوناس 

. يقول )الشيخ زايد بن سلطان( : إن تعليم الناس وتثقيفهم فى حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها ، 011

 فكر ........... .فالعلم ثروة ونحن نبنى المستقبل على أساس علمى تتفق هذه المقولة مع 

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( توم ريحان  ) أ ( الدو ليوبولد 

. يقول )بليز باسكال( : الحاضر ليس هدفاً فالماضى والحاضر مجرد وسائل ، أما المستقبل فهو 010

 الهدف الحقيقى تتفق هذه المقولة مع فكر ............... .

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس م ريحان)ب( تو  ) أ ( الدو ليوبولد 

. أنا أفضل الحيوانات التى أتغذى عليها فقط دون البعض اآلخر فأنا أبغضه وال أتعامل معها 172

 يناقض هذا القول فكر .............. .

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( توم ريحان  ) أ ( الدو ليوبولد 

ال حرية دون مسئولية وال مسئولية بدون حرية تتفق هذه المقولة  . يقول )جان جاك روسو( :173

 مع فكر ............... .



 

 

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( توم ريحان  ) أ ( الدو ليوبولد 

. يقول )الملك حسين( : إن إيمانى الراسخ هو أن لدى صلة مع الماضى وتفكير فى الغد وال 174

 أستطيع اليأس من اإلستمرار فى المحاولة لجعل الغد أفضل تتفق هذه المقولة أستطيع التخلى عنه وال

 مع فكر .............. .

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( توم ريحان  ) أ ( الدو ليوبولد 

 

. يقول )جمال عبد الناصر( : لقد أن لكل شخص أن يتحمل مسؤوليته ، ويدخل فى كل حساب أو 011

 كل حساب تتفق هذه المقولة مع فكر ............ .يسقط من 

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( توم ريحان  ) أ ( الدو ليوبولد 

. يقول )حمد العيسى( : إن اإلرادة والعزم وتحمل النتائج هى ما يجعلنا أكثر سمواً كبشر فى 176

 وجودنا تتفق هذه المقولة مع فكر ............. .

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( توم ريحان  الدو ليوبولد) أ (  

 . من كان أكثر وعياً ، كان أكثر فهم لما حوله وتأثيراً فيه تتفق هذه المقولة مع فكر ...............177

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( توم ريحان  ) أ ( الدو ليوبولد 

شخصية عندما يواجه الشخص مصيبة يعود إلى نفسه ، فهو . يقول )شارل ديجول( : قوى ال178

 يفرض طابعه الخاص على الفعل ، ويتحمل نتائجه تتفق هذه المقولة مع فكر ................ .

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( توم ريحان  ) أ ( الدو ليوبولد 

ما دام يريد ذلك تتفق هذه المقولة . يقول )نجيب محفوظ( : الرجل هو المسؤول عن كل شىء ، 176

 مع فكر ............ .

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( توم ريحان  ) أ ( الدو ليوبولد 

. يقول )مهاتما غاندى( : توفر األرض ما يكفى لتلبية إحتباجات كل إنسان ، ولكن ليس جشع 183

 تتفق المقولة مع آراء ........... . –كل إنسان فخذ منها بحذر 

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( توم ريحان  ) أ ( الدو ليوبولد 



 

 

. يقول )إيمانويل كانط( : الذى يتسم بالقسوة على الحيوانات يصبح صعباً أيضاً فى تعامله مع 181

  لمقولة مع فكر ..............البشر نستطيع أن نحكم على قلب اإلنسان من معاملته للحيوانات تتفق ا

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( بيتر سنجر  ) أ ( الدو ليوبولد 

 

. يقول )هنريك إبسن( : ال عذر للعلماء فى إجراء تجاربهم على الحيوانات وتعذيبها ، دعوهم 011

 يجروا تجاربهم على الصحفيين والسياسيين تتفق المقولة مع فكر .......... .

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( بيتر سنجر  ) أ ( الدو ليوبولد 

. يقول )بول مكارتنى( : يمكنك الحكم على شخصية اإلنسان الحقيقية من خالل الطريقة التى 183

 يتعامل بها مع من هم دونه من الحيوانات تتفق المقولة مع فكر ............ .

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس حان)ب( توم ري  ) أ ( الدو ليوبولد 

. يقوم )وليام رالف انج( لقد إستعبدنا باقى المملكة الحيوانية عاملنا إقرباءنا من ذوى الفرو 184

والريش بسوء إلى درجة القناعة دون الشك ، أن لو الحيوانات كانت قادرة على صياغة دين لها 

 لمقولة مع فكر ........ .لكانت صورت الشيطان فيه على هيئة إنسان تتفق ا

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( بيتر سنجر  ) أ ( الدو ليوبولد 

قبل الميالد ( ، عن حقوق الحيوان  583 – 533. وقد دافع الفيلسوف والرياضى فيثاغورس )185

تفق ح تن وهو يؤمن أن األرواح البشرية وغير البشرية بعثت من اإلنسان إلى الحيوان والعكس صحي

 المقولة مع فكر .............. .

 ) د ( هانز يوناس )ج( ارنى نايس )ب( توم ريحان  ) أ ( الدو ليوبولد 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 أسئلة متنوعة على الموضوع األول

 إختر اإلجابة الصحيحة من اإلجابات المعطاه امامك :

بدراسة العالقة التبادلية بين يمكن تعريف ............... بأنها أخد فروع الفلسفة والتى تهتم  .1

 اإلنسان وعناصر المكان المحيط به وكذلك أخالقيات التعامل مع تلك العناصر .

 )ب( الفلسفة التطبيقية    ) أ ( الفلسفة السياسية 

 ) د ( الفلسفة البرجماتية    )ج( الفلسفة البيئية  

المحمول فعليه السعى بقوة لتقليل الضرر .  إذا كان لإلنسان الحق فى إستخدام تكنولوجيا الهاتف 1

الناجم عن اإلشعاعات المنبعثة عنها ، تجسد تلك المقولة أحد مبادىء ميثاق حقوق الجيال القادمة 

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

 ) أ ( األجيال المقبلة لها حق فى كوكب غير ملوث  

 )ب( الحكومات واألفراد والمنظمات مسئولين عن حماية البيئة  

 )ج( األجيال الحاضرة عليها مراقبة ومسئولية اآلثار الناجمة عن التكنولوجيا  

 ) د ( يجب إتخاذ كافة اإلجراءات من تعليم وبحث علمى لحماية البيئة  

 . حينما نوجز كلمة بيئة بأن معناها المنزل بذلك قد نكون إشارنا إلى المعنى الـ ............. .1

 ) د ( العلمى  )ج( اللغوى   جرائى)ب( اإل  ) أ ( اإلصطالحى 

 . ترد كلمة بيئة إلى تصريف بوء أو تبوء فهذا يشير إلى المعنى ............ .4

 ) د ( العلمى  )ج( اللغوى   )ب( اإلجرائى  ) أ ( اإلصطالحى 

. الوسط أو اإلطار الذى يعيش ويسكن فيه اإلنسان ن ويحصل منه على مقومات حياته ، حيث إنه 5

 فيه ويتأثر به تشير العبارة إلى المعنى .............. للبيئة . يؤثر



 

 

 ) د ( العلمى  )ج( اللغوى   )ب( اإلجرائى  ) أ ( اإلصطالحى 

 

 

 . إنعدام قدرة اإلنسان فى السيطرة على الطبيعة أدى إلى ............ .1

 )ب( قهرها وإستبدادها    ) أ ( إحترامها وصونها  

 ) د ( تفسيرها وتوظيفها     قديسها)ج( تأليهها وت  

 تعد مرحلة ................ هى المرحلة التى إرتبطت بالبعد العقائدى لإلنسان .. 7

 )ب( اإلحترام والصون    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( القهر واإلستبداد     )ج( التألية والتقديس  

كتابه عن الطبيعة إلى الماء بإعتباره العلة المادية  . يرجع العالم اإلغريقى )طاليس( اصل العالم فى1

 األولى التى كانت وراء خلق العالم تجسد تلك الفكرة لمرحلة ................ .

 )ب( اإلحترام والصون    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( القهر واإلستبداد     )ج( التألية والتقديس  

ق.م إلى أن أصل الكون هو التراب أو األرض تشير  483نة . يذهب " أكزينوفانوس" المتوفى س6

 .تلك الفكرة إلى مرحلة من مراحل عالقة اإلنسان بالبيئة وهى ............... 

 )ب( التفسير والتوظيف    ) أ ( اإلحترام والصون  

 ) د ( القهر واإلستبداد     )ج( التألية والتقديس  

األشياء يرجع ألربعة جواهر هم الماء التراب النار الهواء  . يرى " انبادوقلبيس" أن أصل كل01

 تجسد تلك الفكرة لمرحلة ................. من مراحل عالقة اإلنسان بالبيئة .

 )ب( اإلحترام والصون    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( القهر واإلستبداد     )ج( التأليه والتقديس  



 

 

 ة على البيئة بوضوح مع بداية ظهور مرحلة الـ .............. .. ظهرت بداية اآلثار السلبي11

 )ب( اإلستغالل والسيطرة    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلحترام والصون     )ج( التأليه والتقديس  

. كان يرى "بارمينيدس" : أن كل ما هو موجود قد وجد منذ األزل فال يولد شىء من ال شىء 01

 د ال يمكن أن يصبح شيئاً ، تجسد تلك الفكرة لمرحلة ................ .وما ليس موجو

 )ب( اإلحترام والصون    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( القهر واإلستبداد     )ج( التأليه والتقديس  

. قدسية األهرامات والمعابد المصرية القديمة وروعة وإتقان تصميمها بالحجر الجيرى ، إنما 13

 ح لـ .................... .توض

 ) أ ( تعويذة إعالن البراءة أمام اإلله العظيم  

 )ب( توصيات كتاب الموتى  

 )ج( التوازن بين حب للبيئة وكيفية اإلستفادة من مواردها  

 ) د ( تقديس نهر النيل لدرجة العبادة  

جميل فى أفق السماء ،  . يقول إخناتون فى تقديس الشمس : " آتون ياأصل الحياة ، كم أنت14

وبإشراقك تمتلىء األرض بوهج سناك ، أيها المتألق فى علياء سمائك ، وقد إنقاذ الكل لسلطانك 

 وتربطهم بحبك " تجسد تلك المقولة لـ .............. .

 ) أ ( إعتبار أن البيئة هى مصدر الديانات المصرية القديمة  

 العظيم )ب( تعويذة إعالن البراءة امام اإلله  

 )ج( توصيات كتاب الموتى  

 ) د ( التوازن بين حب البيئة وكيفية اإلستفادة من مواردها  

. تعد تمائم إعالن إحترام الطبيعة أحد مظاهر حب المصرى القديم للبيئة حيث يتضح ذلك من خالل 15

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



 

 

 ) أ ( إعتبار البيئة هى مصدر الديانات  

 البراءة أمام اإلله العظيم )ب( تعويذة إعالن  

 )د( إقامة التوازن بين حب البيئة وكيفية اإلستفادة منها    )ج( توصيات كتاب الموتى  

 . تذكر ياإنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود ، تتوافق تلك المقولة مع ............ .16

 ) أ ( الطاو أو القانون الطبيعى وفقاً للرؤية الطاوية  

 الفهم العميق لجوهر العالقة بين اإلنسان والكائنات األخرى)ب(   

 )ج( تحذير ألوتسى لإلنسان بعدم التدخل فى مجريات الطبيعة  

 ) د ( الدعوة إلى إيجاد الفارق بين اإلنسان وسائر المخلوقات  

 . يعد ................ أول من أطلق تحذير لإلنسان من التالعب بالطبيعة .01

 ) د ( الؤتسى  )ج( طاليس  )ب( أفالطون  سطو) أ ( أر  

 . يعد .............. أول من ربط بين العناصر الجغرافية واألوبئة المصرية .18

 ) د ( على بن رضوان )ج( جابر بن حيان    )ب( ابن خلدون  ) أ ( ابن سينا 

بها ن نتائج األوبئة وأسبا. لقد كان .............. أسبق من عصره فى تقديم دراسة بيئية للربط بي09

 وكيفية عالجها بمنهج يشبه المنهج المعاصر .

 )ب( على بن رضوان    ) أ ( الحسن بن الهيثم  

 ) د ( جابر بن حيان    )ج( ابن خلدون  

. أثبتت الدراسات الحديثة أن البيئة النظيفة تؤثر بشكل إيجابى على العادات السلوكية ألفراد 11

 ذهب إليه ............... والذى يعد سابقاً لعصره .هذا ما  –المجتمع 

 )ب( جابر بن حيان    ) أ ( الحسن بن الهيثم  

 ) د ( على بن رضوان    )ج( ابن خلدون  

 . يرى .............. أن السكان يندر وجودهم فى البيئات المتطرفة من الناحية المناخية .10



 

 

 ن حيان)ب( جابر ب    ) أ ( الحسن بن الهيثم  

 ) د ( على بن رضوان    )ج( ابن خلدون  

 

 . تحدث ............... عن أثر األقاليم الجغرافية وتأثيرها على أقوات البشر .22

 )ب( جابر بن حيان    ) أ ( ابن خلدون  

 ) د ( على بن رضوان    )ج( الحسن بن الهيثم  

 التأثير السياسى على شئون البشر .. يرى .............. أن الطبيعة لها دور كبير فى 11

 )ب( جابر بن حيان    ) أ ( ابن خلدون  

 ) د ( على بن رضوان     )ج( ألوتسى  

. أهل البدو أكثر شجاعة من أهل الحضر مرجع ذلك إلن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد 12

ند يئة اإلجتماعية على األفراد عالراحة وإنغمسوا فى النعيم والترف تجسد تلك الرؤية إنعكاساً ألثر الب

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

 )ب( الؤتسى    ) أ ( الحسن بن الهيثم  

 ) د ( عبد الرحمن بن خلدون    )ج( جابر بن حيان  

. إستطاع ................ بمنهجه العلمى من التحذير بإن إلقاء الجثث فى نهر النيل جراء الحروب 25

 إنتشار وباء الكوليرا عند المصريين .الدائرة فى إفريقيا تؤدى إلى 

 )ب( جابر بن حيان    ) أ ( ابن خلدون  

 ) د ( على بن رضوان    )ج( ابن عبد ربه  

. يقول ألبرت أينشتاين : " أنا أعيش حياتى بال دهون وبال لحوم وبال سمك وهكذا اشعر بنفسى 11

وافق تلك تت –بح حيواناً مفترساً ألنه مثله " أنى فى خير تام ، يبدو لى دائماً أن اإلنسان لم يولد ليص

 المقولة مع آراء ................... .

 ) د ( دانيال كاالهان )ج( توم ريجان )ب( أرنى نايس  ) أ ( هانز يوناس 



 

 

. يرى ............... أن الطبيعة اإلنسانية تخضع تحت سيدين مطلقين هما اللذة واأللم فهما 27

نفعل وكل ما نقول وكل ما نفكر وأن من ينطبق علينا كبشر ينطبق على سائر يتحكمان فى كل ما 

 الحيوانات .

 ) د ( بيتر سنجر )ج( هانز يوناس )ب( أرنى نايس  ) أ ( ألدوليوبولد 

. يرى "كريس ماسر" : " أن ما نفعله بغابات العالم ما هو إال مرآة إنعكاسية لما نفعله بأنفسنا 11

 الفكرة لرؤية .............. .وباآلخرين تجسد تلك 

 ) د ( بيتر سنجر )ج( هانز يوناس )ب( أرنى نايس  ) أ ( ألدوليوبولد 

ً اإلنسان : أتحسب أنك قادر على تولى أمر العالم 26 . يقول الفيلسوف الطاوى الؤتسى مخاطبا

ً ، تجسد  تلك المقولة وتحسينه أنا ال أرى ذلك ممكن العالم مقدس ولو حاولت تغييره لصار خرابا

 لرؤية ............... .

 ) د ( بيتر سنجر )ج( هانز يوناس )ب( ألدو ليوبولد  ) أ ( دانيال كالهان 

 . تتشابه رؤية الفيلسوف المعاصر ألدو ليوبولد مع ................. .11

 ) أ ( القانون الذاتى لألشياء وفقاً للرؤية الطاوية  

 ن وسائر المخلوقات وفقاً للفلسفة الطاوية )ب( جوهر العالقة بين اإلنسا  

 )ج( الرغبة فى تدخل اإلنسان لتحسين أحوال العالم  

 ) د ( الرغبة فى تحقيق اإلستغالل األمثل للموارد البيئية  

. يرى الفيلسوف وعالم األنثرولوجيا " فوير باخ" : أن الوعى اإلنسانى هو السبب الرئيسى 31

 اإلنسان على باقى المخلوقات ، تخالف تلك الرؤية ............... .والمنطقى وراء تسيد 

 ) أ ( المذهب األيكولوجى عند نايس  

 )ب( مذهب أخالق المستقبل ليوناس  

 )ج( مذهب المنفعة العامة لبنتام  

 ) د ( رغبة بولد فى تغيير منظومة الفكر اإلنسانى  



 

 

 

 

صبى أحمق يستطيع أن يقتل حشرة ، لكن كل علماء . يقول الفيلسوف " أرثر شوبنهاور" : كل 11

ً إحترام تلك الكائنات " تجسد تلك الفكرة لرؤية  الرض ال يستطيعون أن يخلقوا واحدة فعلينا جميعا

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

  )ب( عبد الرحمن بن خلدون    ) أ ( أألدو ليوبولد  

 ) د ( إرنى نايس    )ج( هانز يوناس  

تى كانت هى الداء ، لذا يجب علينا الحفاظ على أى كائن حى يستخرج منه أى ترياق . وداونى بال11

 لعالج اإلنسان فقط ، تتناقض تلك الفكرة مع رأى .............. .

 )ب( عبد الرحمن بن خلدون    ) أ ( ألدو ليوبولد  

 ) د ( توم ريجان    )ج( إرنى نايس  

يتوجب الحفاظ على القيمة الذاتية لكافة الكائنات الحية واإلبتعاد  . يرى العالم ................. أنه12

 عن النظرة البرجماتية .

   )ب( عبد الرحمن بن خلدون    ) أ ( ألدو ليوبولد

 ) د ( توم ريجان    )ج( إرنى نايس

 . يرى إرنى نايس أن التغير ................ هو التغير األساسى الذى يثمن قيمة الحياة11

 ) د ( البيولوجى )ج( األيكولوجى )ب( األيديولوجى  أ ( السوسيولوجى)  

 . يرى إرنى نايس أن المشكلة األساسية التى أدت إلى تفاقم المشكالت البيئية تكمن فى .......... 11

 ) أ ( عدم القدرة على السيطرة على البيئة  

 )ب( تدخل اإلنسان فى كل النواحى البيئية  

 بالمشكالت التى تواجه البيئة )ج( عدم الوعى  

 ) د ( إنعدام رغبة اإلنسان فى إيجاد حلول للمشكالت البيئية  



 

 

 

. المجتمعات المتفرقة ال تقوى على حماية البيئة والجميع يشترك فى حمايتها ، تؤيد تلك الفكرة 11

 ألحد مبادىء األيكولوجيا العميقة وهى ................ .

 دىء األيكولوجيا العميقة عليهم إنجاز التغيير) أ ( المؤيدون لمبا  

 )ب( عافية وترعرع الكائنات الحية على األرض له قيمة  

 )ج( تنوع الحياة البرية على األرض له قيمة  

 ) د ( التدخل البشرى فى العالم غير البشرى يزيد الوضع سوء  

فراد جنسنا ، أنا ال أرى أن ثمة . تقول مارجريتا هاك : " إن قتل أى كائن حى يماثل قتل أحد أ38

 فرق بين ألم الحيوان وألم اإلنسان " تتشابه تلك المقولة مع آراء .............. .

  )ب( نايس وليوبولد   ) أ ( يوناس وكاالهان

 )د( ابن رضوان وابن خلدون    )ج( سنجر وريجان

اإلزدهار وبلوغ أشكالها الفردية . كل األشياء فى النطاق الحيوى لها الحق المتساوى فى العيش و93

الخاصة من التفتح ، حيث يجب أن يتخلى البشر عن ذروة سلم التراتبية ، بل ورفض وجود هذه 

 التراتبية يتوافق هذا المبدأ مع آراء ............... .

 )ب( ألدو ليوبولد    ) أ ( هانز يوناس  

 ) د ( توم ريجان    )ج( بيتر سنجر  

التى تستظل بظلها ، زرعها من عاش قبلك ، فال تنسى ان تزرع شجرة يستظل بها . إن الشجرة 04

 من يأتى بعدك ، تجسد تلك الفكرة لرؤية ............. .

 ) د ( توم ريجان )ج( بيتر سنجر  )ب( ألدو ليوبولد ) أ ( هانز يوناس 

 

 

 



 

 

لجعل أنشطتنا اليومية تسهم  . جوهر التخطيط من أجل األجيال القادمة يكمن فى إيجاد صيغ عملية14

فى بناء الصورة المشرقة التى نرعب فيها لألجيال القادمة ، تجسد تلك الرؤية أحد مبادىء ميثاق 

 حقوق األجيال القادمة وهو ............... .

 ) أ ( األجيال المقبلة لها حق فى كوكب غير ملوث  

 ة البيئة)ب( الحكومات واألفراد والمنظمات مسئولين عن حماي  

 )ج( األجيال الحاضرة عليها مراقبة ومسئولية اآلثار الناجمة عن التكنولوجيا  

 ) د ( يجب إتخاذ كافة اإلجراءات من تشريع وبحث علمى لحماية البيئة  

. التعاون بين الكائنات الحية تحت إشراف ومسئولية اإلنسان من أجل ضمان حق األجيال القادمة 04

 ما يجسد لفكرة ................ .فى العيش بكرامة إن

   ) أ ( المسئولية األبوية تجاه أجيال المستقبل  

 )ب( معنى أخالق المسئولية عند يوناس

 )ج( األسس التى قدمها كاالهان لحماية أجيال المستقبل  

 ) د ( رؤية إرنى نايس تجاه األيكولوجيا العميقة  

لية هى التى توجب أخالق المسئولية على الجيل الحالى . الدفاع عن حق ومصلحة األجيال المستقب14

 تجسد هذه الفكرة لرؤية ................ .

  )ب( نايس وليوبولد   ) أ ( يوناس وكاالهان  

 ) د ( ابن رضوان وبن خلدون    )ج( سنجر وريجان

ة المجد . يقول )روناين( : " فرق شاسع بين أمم تتغنى بمجد أجدادها وأخرى منشغلة بصناع00

 ألحفادها " تجسد تلك المقولة لـ ............... .

  )ب( نايس وليوبولد   ) أ ( يوناس وكاالهان   

 ) د ( ابن رضوان وبن خلدون    )ج( سنجر وريجان

 



 

 

 . إن اإللتزام الخلقى تجاه األجيال المستقبلية مصدره األساسى ................... .14

 ة فى وجود موجودات بشرية وثروات طبيعية) أ ( حق األجيال المقبل  

 )ب( أننا سنكون مسئولين عما يصيب األجيال المقبلة بالسلب  

 )ج( الحقوق البوية لألجيال المقبلة  

 ) د ( إحترام الحقوق الذاتية لكل الكائنات الحية  

مستقلة عن . يمكن تعريف ............ هى منظمات وجماعات متنوعة األهداف واإلهتمامات 04

الحكومات وتتسم بالعمل اإلنسانى والتعاون وليس لها أهداف تجارية أو ربحية وهى تعمل لتحسين 

 األوضاع فى المجتمعات المختلفة .

 )ب( مؤسسات المجتمع المدنى   ) أ ( المؤسسات العسكرية بالدول  

 ) د ( مؤسسات حقوق الحيوان   )ج( المنظمات اإلعالمية الخاصة  

د تحفيز أصحاب المصانع ورؤوس األموال على إستخدام وقود من شأنه عدم تلويث البيئة . يع14

 يكون ناتج عن دور ............... .

 )ب( الجمعيات والمنظمات غير حكومية   ) أ ( الفاعلين اإلقتصاديين  

 ) د ( المؤسسات اإلعالمية    )ج( أصحاب القرار  

 األراضى الزراعية عن ............... . . يعبر قانون تجريم البناء على04

 ) أ ( حق األجيال المستقبلية فى العيش بكرامة  

 )ب( مسئولية اإلنسان عما يصيب كوكب األرض من خلل  

 )ج( إتجاه ألدوليوبولد التوسعى  

 ) د ( مفهوم األيكولوجيا العميقة  

 

 



 

 

 .............. .. تعد فكرة حظر إنتشار اسلحة الدمار الشامل تجسيد لـ .14

 ) أ ( إهتمامات الجمعية العالمية لحماية حقوق الحيوانات البرية  

 )ب( إهتمامات منظمة السالم األخضر  

 )ج( مدخل الفاعلين اإلقتصاديين  

 ) د ( إيقاظ أخالقيات البحث العلمى  

 القادمة . . تالقت آراء هانز يوناس مع آراء ..................... بشأن حقوق األجيال04

 ) د ( دانيال كاالهان )ج( إرنى نايس  )ب( ألدوليوبولد ) أ ( بيتر سنجر 

. يعد إستبدال الطاقة الناجمة عن تخصيب اليورانيوم بطاقة الخاليا الشمسية لتوليد الكهرباء إنما 44

 هو فى االساس من مجاالت إهتمام .............. .

 ب( مدخل الجمعيات والمنظمات غير حكومية ) ) أ ( مدخل الفاعلين اإلقتصاديين  

 ) د ( مدخل المؤسسات اإلعالمية  )ج( مدخل أصحاب القرار  

. يؤكد بعض فالسفة البيئة على ضرورة إتخاذ الدول إجراءات مشددة على أصحاب المصانع 04

 .............. .ورؤوس األموال حال قيامهم بعدم إحترام مواثيق حماية البيئة تجسد تلك الفكرة 

 )ب( مدخل المنظمات غير حكومية  ) أ ( مدخل الفاعلين اإلقتصاديين  

 ) د ( مدخل المؤسسات اإلعالمية   )ج( مدخل أصحاب القرار  

. يعد إتخاذ قرار دولى بحظر إستخدام غاز الكلورفلور كربون )الفريون( وإستبداله بنوع آخر غير 44

 جسد لــ .................. .ضار بالبيئة إنما فى األساس ي

 ) أ ( وضع اإلجراءات الالزمة لضمان حقوق األجيال القادمة  

 )ب( حث المنظمات غير الحكومية على تنفيذ مبادىء حماية البيئة  

 ) د ( تشجيع البحث العلمى لوضع آليات  الحفاظ على البيئة       )ج( اإلرتقاء بحياة األجيال الحالية 



 

 

 لك الصورة فكر منظمة .......... .. تخالف ت00

 )ب( السالم األخضر للبيئة ) أ ( اليونسيكو 

 ) د ( الصحة العالمية )ج( حقوق اإلنسان 

 

 . تخالف تلك الصورة رؤية ............... .44

 )ب( ألدو ليوبولد ) أ ( بيتر سنجر 

 ) د ( دانيال كاالهان )ج( إرنى نايس 

 

اخالقى بيئى معاصر وهو  . تجسد تلك الصورة مذهب04

 مذهب ............. .

 ) أ ( أخالق األجيال المستقبلية 

 )ب( األيكولوجى العميقة 

 ) د ( اخالق األرض  )ج( الفلسفة الطاوية 

. تعبر تلك الصورة عن فكر مرحلة من مراحل تعامل 05

 اإلنسان مع البيئة وهو .............. .

 ) أ ( التفسير والتوظيف 

 اإلستغالل والسيطرة )ب( 

 )ج( التألية والتقديس 

 ) د ( القهر واإلستبداد 



 

 

. تشير هذه الصورة إلى إحدى العبادات فى الهند 04

، هذا يجسد أحد مراحل تعامل اإلنسان مع البيئة 

 وهى مرحلة ............. .

 ) أ ( التفسير والتوظيف 

 )ب( اإلستغالل والسيطرة 

 )ج( التأليه والتقديس 

 ) د ( القهر واإلستبداد 

. تعبر تلك الصورة للمعالج عن فكر أحد المفكرين 03

 السابقين لعصرهم فى مجاله وهو ............ .

 )ب( على بن رضوان ) أ ( ابن خلدون 

 ) د ( ابن عبد ربه )ج( ابن منظور 

 

. تعبر تلك الصورة عن أحد مراحل تعامل اإلنسان 44

 .......... .مع البيئة وهى مرحلة ....

 ) أ ( التفسير والتوظيف 

 )ب( اإلستغالل والسيطرة 

  )ج( اإلحترام والصون 

 ) د ( القهر واإلستبداد 

 

 

 

 



 

 

. تشير تلك الصورة عن مراحل تعامل اإلنسان مع 46

 البيئة وهى مرحلة ................ .

 ) أ ( التفسير والتوظيف 

 )ب( اإلستغالل والسيطرة 

 والصون)ج( األحترام  

 ) د ( القهر واإلستبداد 

 اختبار الشامل على االموضوع األول

 إختر اإلجابة الصحيحة من اإلجابات المعطاه أمامك :

تتضمن سيناريوهات التغير المناخى حدوث تغيرات فى أنماط إنتشار األمراض المعدية  .1

ة ألمراض الحساسيوالمرتبطة بإرتفاع درجات الحرارة فعلى سبيل المثال نجد أن بعض أنواع ا

تخضع لتغيرات المناخ باإلضافة لألمراض الفيروسية والطفيلية المحمولة عن طريق البعوض 

 مثل فيروس غرب النيل والمالريا وحمى الدنج وغيرها تعبر تلك الفكرة عن منهج ....... .

 )ب( على بن رضوان   ) أ ( عبد الرحمن بن خلدون

 ربه) د ( ابن عبد     )ج( ابن منظور

. يرى "هيودج وايت" : أن األخطاء هى دروس فى الحكمة ، فال يمكن أن تغير الماضى ولكن مازال 1

 المستقبل تحت سيطرتنا ، تواففق تلك الرؤية إلى ما دعا إلى ................ .

 ) د ( هانز يوناس )ج( ديفيد روس )ب( بيتر سنجر  ) أ ( توم ريجان 

ذى بالحيوان أو تحمليها ما يشق عليها من الجرائم التى تستوجب الردع . يجب إعتبار أن إلحاق األ3

 تجسد تلك الفكرة لرأى ............. .

 ) د ( هانز يوناس )ج( توم ريجان )ب( ألدوليوبولد  ) أ ( بيتر سنجر

 . يقول ) ثيودور روزفلت ( إهدار وتدمير مصادرنا الطبيعية ، وتجريد وإنهاك األرض كل ذلك سينتج2

عنه سوء تقدير للرخاء الذى ستشهده أيام أطفالنا والذى يجب علينا منحهم إياها يدعو فكر روزفلت 

 إلى مرحلة .............. .



 

 

   )ب( القهر واإلستبداد    ) أ ( اإلستغالل والسيطرة  

 ) د ( اإلحترام والصون    )ج( التفسير والتوظيف  

وتدمير مصادرنا الطبيعية ، وتجريد وإنهاك األرض كل ذلك سينتج . يقول ) ثيودور روزفلت ( إهدار 5

عنه سوء تقدير للرخاء الذى ستشهده أيام أطفالنا والذى يجب علينا منحهم إياها ، يشبه ذلك فكر 

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

 ) د ( هانز يوناس )ج( توم ريجان )ب( ألدوليوبولد  ) أ ( بيتر سنجر

أردنا تحسين جودة البيئة هى من خالل تكامل جميع عناصر البيئة إلنجاز . أفضل طريق للحل إذا 1

 الحل تعبر تلك الفكرة عن رؤية .............. .

 ) د ( ليوبولد )ج( هانز يوناس )ب( توم ريجان   ) أ ( الؤتسى 

 ل. لمحاولة القضاء على السحابة السوداء التى تخيم على مدينة القاهرة يتم تبنى مشروع إحال7

وتبديل السيارات القديمة المتهالكة بسيارات جديدة اكثر حفاظ على البيئة ذلك بالتعاون البنوك الوطنية 

 وهيئات اإلستثمار ، تجسد تلك الفكرة لمدخل ................. .

 )ب( الضمير الشعبى   ) أ ( الجمعيات والمنظمات البيئية  

 القرار ) د ( أصحاب    )ج( الفاعلين اإلقتصاديين  

. من أقوال مارسيل بروست : الرحلة الحقيقية ليست فى أن ترى طبيعة جديدة ، بل فى أن ترى 1

 .بعينين جديدتين لما هو موجود فى تلك األقاليم الجغرافيا للطبيعة ، تجسد ذلك فكر ........... 

 ) د ( ابن عبد ربه )ج( ابن خلدون )ب( على بن رضوان ) أ ( ابن منظور 

 

 

يام الحكومة المصرية بإنشاء مشروعات إلستخدام الطاقة المتجددة المستمدة من الموارد الطبيعية . ق6

 مثل الرياح والمياه والشمس المتوفرة فى مصر ، فنحن بصدد الحديث عن مدخل ............. .

 )ب( الفاعلين اإلقتصاديين     ) أ ( أصحاب القرار  

 ( وزارات شئون البيئة) د     )ج( الجمعيات والمنظمات  



 

 

. اإلنسان هو كائن يتميز بعقله الذى هو مناط التكليف ، وأساس المسؤولية إذ يعتبر محور الحياة 01

 والعقل المدبر لتسيير الكون من حوله ، تعبر تلك الفكرة عن رؤية ............. .

 ) د ( ابن خلدون )ج( ابن رضوان )ب( ابن عبد ربه  ) أ ( ابن منظور 

. سألت صديقك الذى يدرس بكلية العلوم لماذا إستخدمت فكرة القتل الرحيم للضفدع التى قمت 11

بتشريحه فرد عليك قائالً حتى ال أتركها عرضة للعذاب واألمراض إذا أطلقتها ، توافق تلك الرؤية ما 

 أقر به ............... .

 دو ليوبولد) د ( أل )ج( أرنى نايس )ب( بيتر سنجر  ) أ ( توم ريجان 

. يقول فرنسيس بيكون : " لكى تسيطر على الطبيعة عليك أوالً أن تدرسها وتفهمها جيداً " ، 01

تعبر تلك المقولة عن رغبته فى اإلنتقال من مرحلة سبات عميقة هيمن فيها الفكر األرسطى على كافة 

 اشكال الفكر وهى مرحلة ............. .

 )ب( القهر واإلستبداد    ) أ ( اإلستغالل والسيطرة  

 ) د ( التفسير والتوظيف     )ج( التأليه والتقديس  

. يقول جون جيمس أودوبون : " المحافظ على البيئة الحقيقى هو شخص يعلم أن العالم لم يمنحه 13

 إياه أجداده ، بل هو مقترض من أبناءه " وهو بذاك يعبر عما ذهب إليه ................ .

 ) د ( ارنى نايس )ج( بيتر سنجر )ب( ألدوليوبولد  يوناس) أ ( هانز  

ً اللجوء إلى تغيير 02 . أعظم تهديد لكوكبنا هو اإلعتقاد بأن شخص آخر سينقذه لذا علينا جميعا

المنظومة األيديولوجية العالمية بهدف إرجاع القيمة البيئية لشكلها األمثل تعبر تلك الفكرة لما ذهب 

 . إليه ...............

 ) د ( ارنى نايس )ج( بيتر سنجر )ب( ألدوليوبولد  ) أ ( هانز يوناس 

. من أقوال تشيف سياتل : " لم تحيك البشرية شبكة الحياة فما نحن إال خيط واحد بداخلها أيا ما 15

نفعله بالشبكة ، نفعله بأنفسنا كل األشياء مرتبطة ببعضها ن كل األشياء متصلة ببعضها ، تعبر تلك 

 رة عن رؤية .............. .الفك

 ) د ( توم ريجان )ج( بيتر سنجر  )ب( الؤتسى  ) أ ( ارنى نايس 



 

 

. ينتج األشخاص المعاصرين التلوث بإفراط ألنهم غير مضطرين لدفع تكلفة التعامل معه ، تعبر 01

 تلك الفكرة عن الفكر السائد فى مرحلة ................ .

 )ب( القهر واإلستبداد    ة) أ ( اإلستغالل والسيطر  

 ) د ( التفسير والتوظيف     )ج( التأليه والتقديس  

. نصوص وتمائم مققدسة ينفى بها المصرى القديم عن نفسه كافة األعمال المشينة من أجل ربح 01

 الحياة األخرى عند تقديم كشف حسابه فى أعمال الدنيا ، يعبر ذلك عن ................ .

 )ب( تقديسه لنهر النيل   اته لمظاهر الطبيعة) أ ( صلو  

 ) د ( عبادة آمون رع    )ج( تعويذة إعالن البراءة  

. عالم وفيلسوف معاصر رفض النظرة اإلنسانية اإلستعالئية ودعا إلى تغيير األيديولوجية 18

 ......... ..واأليكولوجية اإلنسانية للمحافظة على التنوع البيوفيزيقى للبيئة يشير ذلك إلى فكر 

 ) د ( ارنى نايس )ج( بيتر سنجر )ب( ألدوليوبولد  ) أ ( هانز يوناس 

. لقد انطلقت صافرة الكوكب ، وحان وقت اإلستيقاظ وفعل شىء إيجابى لحمايتها ، تعبر ذلك 16

 المقولة عن مرحلة ............... .

 )ب( القهر واإلستبداد    ) أ ( األستغالل والسيطرة   

 ) د ( اإلحترام والصون    التفسير والتوظيف)ج(   

 

 

. لن تستمر األرض فى تقديم محصولها ، إال مع إشراف مخلص فال يمكن أن نقول أننا نحب 23

األرض ثم نتخذ خطوات تجعل منها عاجزة عن تلبية إحتياجات أبنائنا فى السنوات القادمة تجسد تلك 

 الفكرة لـ ................... .

 )ب( ميثاق حقوق األجيال القادمة     اخالق األرض) أ (   

 ) د ( ميثاق حقوق الحيوان    )ج( األيكولوجيا العميقة  



 

 

. عندما أطل اإلنسان ألول مرة على هذا العالم ورأى عظمة السماء ، من سطوع الشمس وضياء 10

قاده أن الخضوع لها القمر وعلو الجبال فأدهشه ذلك ، ونتيجة لسذاجة عقله خر خاضعاً لها فى إعت

 حماية لمقدرات حياته ن تعبر تلك الفكرة عما كان سائداً فى مرحلة ................ .

 )ب( التأليه والتقديس    ) أ ( اإلستغالل والسيطرة  

 ) د ( اإلحترام والصون    )ج( التفسير والتوظيف  

وس تعد تلك الفكرة بمثابة ناق. التسبب بضرر فى كوكب األرض يعنى التسبب بضرر بأبنائك ، 22

 إنذار بالخطر أطلقها .............. .

 ) د ( ارنى نايس )ج( بيتر سنجر )ب( ألدوليوبولد  ) أ ( هانز يوناس 

. فى القريب لن تكون السيارات الصديقة للبيئة خيار ، بل ستكون محتمة من قبل الدولة ، يعبر 11

 الجمعيات والمنظمات غير حكومية للحفاظ على البيئة .......... .ذلك عن أحد المداخل التى تخاطبها 

 )ب( الفاعلين اإلقتصاديين    ) أ ( المنظمات غير حكومية  

 ) د ( أصحاب القرار    )ج( الضمير اإلنسانى  

. يقول دوجالس بى ويلر : " لوقف تدهور النظام البيئى ، من الضرورى علينا أن نفكر كنظام 24

نبغى علينا إدراك طبيعة اإلتحاد بين اإلنسان وجميع عناصر البيئة ، تعبر تلك الفكرة عن بيئى إذ ي

 رؤية .................... .

 ) د ( ابن خلدون  )ج( الفلسفة الطاوية    )ب( اخالق المستقبل ) أ ( بيتر سنجر 

 

لحمايتها" ومن  . تحت شعار " البيئة ليست ملك أى شخص ليدمرها ، بل هى مسؤولية الجميع11

خالل إشتراكك فى جمعية أصدقاء البيئة قمت بإعداد ندوة إللقائها على العمال والفالحين بقريتك ، 

 تعبر تلك الفكرة عن أحد مداخل حماية البيئة وهو مدخل ............... .

 )ب( الفاعلين اإلقتصاديين    ) أ ( المنظمات غير حكومية  

 ) د ( أصحاب القرار    )ج( الضمير اإلنسانى  



 

 

. التعاون بين الجنس البشرى واألجناس غير البشرية هو قانون الطبيعة السرمدى لتحقيق تعميؤ 11

 األرض ، تبين تلك الفكرة لتعريف اإلنسان عند .................... .

 ) د ( ابن خلدون )ج( ابن رضوان )ب( ابن عبد ربه  ) أ ( ابن منظور 

ة وساعة اللذة دقيقة وعليه يتوجب علينا مراعاة ما يعانيه الحيوان عند إجراء . دقيقة األلم ساع27

 التجارب عليه ، تجسد تلك الفكرة إلى ما إستند عليه .............. .

 ) د ( بيتر سنجر )ج( توم ريجان  )ب( ارنى نايس ) أ ( ألدو ليوبولد 

ك باإلنسان تؤثر فيه ويؤثر فيها يعبر ذل . مجموعة من األطر البيوفيزيقية والثقافية التى تحيط28

 مفهوم البيئة عند ..................... .

 ) د ( ابن عبد ربه )ج( ابن منظور  )ب( ابن رضوان ) أ ( ابن خلدون 

. يمكن أن تقدم األرض ما يكفى لسد كل إحتياجات اإلنسان ، ال لكل أطماع اإلنسان ، تجسد تلك 16

 ..... .الفكرة لضرورة .........

 ) أ ( إحترام حقوق األجيال المستقبلية  

 )ب( إقامة التوازن بين مطالب اإلنسان للبيئة واإلستفادة منها  

 )ج( حصول اإلنسان على حق الكائنات الحية األخرى  

 ) د ( إحترام القيمة الذاتية لكل الكائنات الغير حية  

 

 

للعيش مع اإلنسان ، تعبر تلك الفكرة عن رؤية  . بدون وجود الموطن الطبيعى للحيوان ، سينتقل33

 منظمة ................. .

 )ب( السالم األخضر للبيئة والسلم   ) أ ( العالمية للحيوانات البرية  

 ) د ( الصحة العالمية للبشرية   )ج( اليونيسكو للعلوم والثقافة  

 



 

 

 ( على الموضوع األول2إختبار شامل )

 من اإلجابات المعطاه أمامك : إختر اإلجابة الصحيحة

مقولة من قبيل أن المرء ابن البيئة التى يعيش فيها ويتأثرها أحواله بها ن تعبر عن رؤية  .4

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

 ) د ( ابن الهيثم )ج( ابن رضوان )ب( ابن خلدون ) أ ( ابن منظور

القائم حول الحاجة إطار يحدد كيفية تعامل البشر مع المكونات البيولوجية من خالل الجدل  .2

الماسة لـ " أخالقيات جديدة " ترفض وجهات النظر القائمة على مصلحة اإلنسان وسطحيته 

 للبيئة ، بل تركز على الحفاظ على النظم األيكولوجى أياً كان فائدته ، نقصد بذلك .......... .

 )ب( اخالق األرض    ) أ ( األيكولوجيا العميقة

 د ( حقوق األجيال القادمة)      )ج( حقوق الحيوان

. يقول بيتر داركر : " يجب أال يتعامل التخطيط طويل المدى مع القرارات المستقبلية ، بل مع 9

 مستقبل القرارات الحالية " تجسد تلك الفكرة إلى ما دعا إليه ............. .

 ) د ( توم ريجان )ج( ارنى نايس )ب( دانيال كاالهان   ) أ ( بيتر سنجر  

. مشكالت من قبيل الزحف العمرانى على الغابات التى تعد بمثابة الموطن الطبيعى ألشكال التنوع 1

 البيولوجى تعد مجال إهتمام منظمة ................ .

 )ب( السالم األخضر للبيئة والسلم   ) أ ( العالمية للحيوانات البرية  

 حقوق اإلنسان) د ( منظمات    )ج( اليونيسكو للعلوم والثقافة  

. حينما أقر الملك "فاروق األول" األسبق بوجوب إغالق منجم السكرى للذهب وإعتباره حق لألجيال 4

 التالية فإن تلك الفكرة تعبر عما تبناه ............. .

 ) د ( بيتر سنجر )ج( هانز يوناس )ب( ارنى نايس ) أ ( ألدو ليوبولد  

 

 



 

 

واإلزدهار لكافة الكائنات الحية بصرف النظر عن النظرة  . تهدف إلى تأصيل فكرة حق العيش4

البرجماتية التى يتبناها البعض فى رؤيتهم للكائنات عديمة القيمة المباشرة فى حياة البشر تعبر تلك 

 الفكرة عن ............. .

 )ب( المبدأ األساسى لأليكوبوجيا العميقة  ) أ ( تعريف األيكولوجيا العميقة  

 ) د ( حقوق الحيوان    ق األرض)ج( أخال  

. رؤية فلسفية معيارية معاصرة تدرس ما ينبغى أن يكون عليه تعامل اإلنسان مع الوسط البيوفيزيقى 4

المحيط فى ظل تنامى المشكالت البيئية المترتبة على التقدم التقنى الذى أحرزه اإلنسان ، يشير ذلك 

 إلى ................. .

 ) د ( مفهوم البيئة )ج( تعريف البيئة )ب( فلسفة البيئة  ة) أ ( علم البيئ 

. أدعى افراد قبائل )النيام نيام( أنهم يسمعون فى حفيف األشجار أصوات الشياطين وهى تتآمر 8

عليهم فراحو يعرضون عن أذاها وتقديم القرابين لها ، تبين تلك الفكرة لما كان سائداً بمرحلة 

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

 )ب( التقديس والتاليه    اإلستغالل والسيطرة ) أ (  

 ) د ( اإلحترام والصون    )ج( التفسير والتوظيف  

. إن قتل أى كائن حى يماثل قتل أحد أفراد جنسنا ، أنا ال أرى أن ثمة فرق بين ألم الحيوان وألم 4

 األنسان ............... .

 ) د ( ألدو ليوبولد )ج( توم ريجان )ب( هانز يوناس  ) أ ( أرنى نايس 

. جسد المصرى القديم حبه وولعه بنهر النيل قائالً : " فليحيا اإلله الكامل ، الذى فى األموات ، 41

أنه غذاء مصر وطعامها ومؤونتها ، أنه يسمح لكل أمرىء أن يحيا ، الوفرة على طريقه ، والغذاء 

 . على أصابعه ، تجسد تلك الفكرة لمالمح مرحلة ............

 )ب( اإلحترام والصون    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( التقديس والتاليه     )ج( القهر واإلستبداد  



 

 

. يرى الدكتور احمد زويل : " ان مسئولية الجينوم البشرى ال تتوقف فقط عند تحديد األمراض 44

يل ، تؤكد رؤية أحمد زو والصفات الجسمية بل مسئول أيضاً عن تحديد الصفات األخالقية واإلجتماعية

 على ما تم تحقيقه فى مرحلة ............... .

 )ب( اإلحترام والصون     ) أ ( القهر واإلستبداد  

 ) د ( التفسير والتوظيف    )ج( اإلستغالل والسيطرة  

. المغرور من الناس ، هو الذى ينظر إلى صنوف الحيوان والطير ، فال يلمس فيها رابطة الحياة 42

 التى تؤاخى بينه وبينها فى اللذة والشقاء ، تعبر تلك الفكرة عن رأى الفيلسوف .............. .

 ) د ( دانيال كاالهان )ج( أرنى نايس )ب( بيتر سنجر  ) أ ( ألدو ليوبولد 

. يالحظ عند إنتقال فرق كرة القدم المصرية للعب فى دول تتسم بإرتفاعها عن سطح البحر فإنهم 44

يستطيعون مجاراة تلك الفرق التى إعتادت اللعب فى ظل تلك الظروف المتسمة بإنخفاض الضغط ال 

 ونقص األكسجين تعكس تلك الفكرة رؤية ما أقره ................ .

 ) د ( ابن رضوان )ج( ابن عبد ربه )ب( ابن الهيثم  ) أ ( اين منظور 

ئر لكافة الموارد البيئية جعلت العلماء والفالسفة . إن تهديدات الطبيعة المتمثلة اإلستنزاف الجا41

 بدعون إلى ............... .

 ) أ ( إحترام حقوق األجيال الحالية  

 )ب( إقامة التوازن بين مطالب اإلنسان للبيئة واإلستفادة منها  

 )ج( حصول اإلنسان على حق الكائنات الحية األخرى  

 الكائنات الغير حية) د ( إحترام القيمة الذاتية لكل   

. مجموعة من األطر المحيطة بالكائن الحى والتى تتضمن األطر البيولوجية والثقافية واإلجتماعية 44

 والفيزيائية يشير ذلك التعريف إلى البيئة ............. .

  ً ً   ) أ ( إصطالحا ً   )ب( إشتقاقا ً   )ج( إجرائيا  ) د ( لغويا

 



 

 

يروس "كورونا" وذهبت بعض األقاويل إلى أنه ما إال سالح . أحيطت الشائعات حول ماهية ف41

 بيولوجى إستهدفت به الصين للواليات المتحدة ، تعد تلك الفكرة بمثابة تجسيداً لمرحلة ............

 )ب( اإلحترام والصون    ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( التقديس والتأليه     )ج( القهر واإلستبداد  

اإلنسان ليست مطلقة بل تفرض عليه الحفاظ على التوازنات البيئية المدمجة فى المشهد  . إن حرية44

 العام والتى من شأنها حفظ الحق لألجيال المتعاقبة ، تعبر تلك الفكرة عن ما جاء به .......... .

 ) د ( ألدو ليوبولد )ج( دانيال كاالهان )ب( ارنى نايس  ) أ ( هانز يووناس 

ان هو الكائن الحى الذى وهبه هللا نعمة العقل والتى أهلته لتكوين عالقة مع الوسط . إن اإلنس48

البيولوجى الذى يحيط به من اجل بناء الحضارات واستمرار الحياة ، يعبر رؤية اإلنسان عند 

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

 ) د ( ابن منظور )ج( ابن عبد ربه )ب( ابن رضوان  ) أ ( ابن خلدون 

صيادو األسماك بحظر صيدها بإلقاء الديناميت فى الماء من أجل الحفاظ على كافة . تعد توعية 44

 مظاهر التنوع البيوفيزيقى ، يعكس ذلك رؤية الفيلسوف المعاصر ............... .

 ) د ( هانز يوناس )ج( دانيال كاالهان )ب( ألدو ليوبولد   ) أ ( الؤتسى 

تثير قدراً من الرعب ، بحيث أننا اخترعنا السياسة إلخفائها  . قول )ارثر شوبنهاور( : إن األنانية21

ولكنها تخترق كل النقب وتفضح نفسها فى كل وقت ، تجسد تلك الفكرة لإلعتقاد الذى هيمن على 

 مرحلة ................ .

 )ب( اإلحترام والصون   ) أ ( التفسير والتوظيف  

 والتقديس) د ( التأليه    )ج( اإلستغالل والسيطرة  

 

 



 

 

. إتجاه ورؤية فلسفية قديمة ذو طابع دينى ترى البشرية بوصفها واحدة مع الطبيعة ، وجزء ال 46

يتجزأ من سيرورة التطور التى تمضى بالكون قدماً من المادة الجامدة إلى الحياة ، إلى الوعى تعبر 

 تلك الرؤية عن فكر .............. .

 المصرية القديمة )ب(    ) أ ( الفلسفة الطاوية  

 ) د ( اخالق المسئولية   )ج( االيكولوجية العميقة   

. إستناد لمبدأ عش ودعه يعش من جانب ، ورفض فكرة إما أنا أو أنت ، قام بتأسيس فكرته التى 22

رفض بها قتل أى كائن حى لمجرد القتل إذ ينبغى بأن يكون حق الحياة مكفول لكافة الكائنات الحية 

 ة ، يعكس ذلك فكر ............. .إال للضرور

 ) د ( هانز يوناس )ج( توم ريجان )ب( بيتر سنجر  ) أ ( أرنى نايس 

. من إسهاماته قدرته على الفحص اإلكلينيكى للمريض والتعرف إلى الداء بالنظر إلى هيئة أعضاء 49

ن مشيته يعبر ذلك عالمريض وبشرته ، وتفقد أعضائه الباطنية والخاؤجية ن وطريقة نظره وكالمه و

 فكر ............. .

 ) د ( الؤتسى )ج( ابن خلدون )ب( على بن رضوان  ) أ ( ابن عبد ربه 

. على كل جيل يعيش على كوكب األرض أن يحتفظ برقابة واعية للحفاظ على الموارد الطبيعية 21

األرض من جهة أخرى ، من جهة وتقييم للخلل الناجم عن التقدم التقنى الذى يؤثر سلباً على كوكب 

 يجسد لدعوة العلماء للحفاظ على البيئة أمثال ............. .

 ) د ( سنجر  )ج( ليوبولد   )ب( يوناس  ) أ ( نايس  

. منظمة أهلية تعرف بتحركاتها السليمة المباشرة ، حيث يستخدم نشطاءها وسائل اإلحتجاج 40

كان التحرك الذى يشكل خطر على البيئة ، وبدون المباشرة غير العنيفة إذ يتوجه النشطاء إلى م

 اللجوء إلى إستخدام القوة يسعون إلى إيقاف التعديات وهى تعمل على تغيير السياسات ....... .

 )ب( منظمة حقوق اإلنسان  ) أ ( المنظمة العالمية للحيوانات البرية  

 ) د ( هيئة األمم المتحدة    )ج( منظمة السالم األخضر  

 



 

 

أدبيات فلسفية لها عمق دينى تستند على فكرة التحرك مع تيار النهر عوضاً عن التحرك ضده  .21

 تجسد تلك فكر .............. .

 )ب( الفلسفة الطاوية عند الؤتسى  ) أ ( اخالق األرض عند ليوبولد  

 ) د ( اخالق المستقبل عند يوناس  )ج( حقوق الحيوان عند سنجر  

العلماء والفالسفة أن الثورة الصناعية فى اوروبا تعد سالح ذو حدين ، فبقدر ما . يرى العديد من 45

حققته من تقدم ملموس فى شتى مناحى الحياة إال أنها كانت تعبيراً عن الوجه القبيح للبشرية والتى 

أظهرت أسوء ما فيها من تعاظم النرجسية البشرية على حساب مخلوقات الطبيعة ، تجسد تلك الفكرة 

 مرحلة .............. .ل

 )ب( التقديس والتأليه   ) أ ( التفسير والتوظيف  

 ) د ( اإلحترام والصون   )ج( اإلستغالل والسيطرة  

. يرى توماس هوبز : أن كل إنسان يجب أن يسعى إلى تحقيق سعادته ورغباته الخاصة ، ألن هذا 28

 ف معاصر فى فكره البيئي وهو .................هو الخير ، تشبه نفس الفكرة التى إعتمد عليها فيلسو

 ) د ( ارنى نايس )ج( هانز يوناس )ب( بيتر سنجر  ) أ ( كاالهان  

. يطالب بعض العلماء بالتقليل من إستخدام المكيفات التى تعمل بغاز )الفريون( وإستخدام المراوح 43

 ............. .الكهربائية من اجل الحفاظ على البيئة وهو بذلك يجسدون لـ .

 ) أ ( إحترام حقوق األجيال الحالية  

 )ب( إقامة التوازن بين مطالب اإلنسان للبيئة واإلستفادة منها  

 )ج( حصول اإلنسان على حق الكائنات الحية األخرى  

 ) د ( إحترام القيمة الذاتية لكل الكائنات الغير حية   

 

ما ابشع ان تزدرد األمعاء امعاء أخرى ، وأن يسمن . يقول الفيلسوف اإلغريقى فيثاغورث : " 41

الجسد على لحم جسد آخر ، وأن يحيا كائن على قتل آخر إال للحاجة الملحة ، توافق تلك المقولة رؤية 

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



 

 

 ) د ( بيتر سنجر )ج( هانز يوناس )ب( ارنى نايس  ) أ ( ألدو ليوبولد 

 الموضوع الثانى

 الق البيولوجية والطبيةرؤية الفلسفة لألخ

 إختر اإلجابة الصحيحة من اإلجابات المعطاه أمامك :

. حديثاً ثار الجدل يأخذ حيزاً طبيعياً بين بنى البشر حول عالقتهم بالعالم األحيائى وذلك لما بلغوه 6

من معارف وحقائق تقنية على مختلف األصعده ، فكان البد من لوائح تنظيمية تعالج اإلختالالت 

 تماثل العبارة وجهة نظر العلماء حول ........... . –واإلختالفات لتلك العلوم 

 )ب( األخالق التطبيقية   ) أ ( األخالق البيولوجية والطبية  

 ) د ( أخالقيات البحث العلمى     )ج( األكسيولوجيا  

. دعا إلى مفهوم جديد يقوم على توليد األخالق العالمية والتى تمثل صلة بين األحياء والبيئة والطب 2

 . تشير العبارة إلى .............. –والقيم اإلنسانية 

  )ب( جاكلين روس      ) أ ( فان بوتر  

 ) د ( دانيال كاالهان     )ج( ديفيد روس  

ً ولها صدى فى العصر الحاضر ، يهتم بالنماذج الكلية الشمولية لألحكام 4 ً كالسيكيا . فرعا فلسفيا

 تشير العبارة إلى ............. . –القيمية ويبحث فى اساسيات الحق والخير والجمال 

 )ب( مبحث األكسيولوجيا    أ ( مبحث األبستمولوجيا )  

 ) د ( مبحث األنطولوجيا    )ج( األخالق التطبيقية  

 

. تفاعالت األطباء مع مرضاهم والخالفات القيمية الدائرة بينهما ، وبين األطباء ومن يزاولون 0

 ....... .تشير العبارة إلى ...... –المهنة داخل الحقل الصحى ومسئوليتهم عن ذلك 

 )ب( أخالقيات عالم البيولوجى   ) أ ( اخالقيات التأخر العلمى  

 ) د ( أخالقيات األبحاث العلمية   )ج( اخالقيات الطبيب  



 

 

. أثناء إجراء جراحة ألحد األفراد فى القدم وجد الطبيب حتمية بتر القدم أثناء الجراحة ، فماذا يفعل 4

اً بل البد من تدخل جهاد وأفراد فى إتخاذ القرار الخاص بهذه ؟! ال يستطيع أن يأخذ القرار منفرد

 الحالة تشير العبارة إلى معيار هام من معايير ............. .

 )ب( أخالق السياسة الصحية    ) أ ( أخالق العيادة  

 ) د ( األخالق التطبيقية   )ج( أخالقيات البحث العلمى  

تجاه مريضه وتحمله المسئولية األخالقية لتحقيق النفع وتجنب . يعد المبدأ الطبى الملزم للطبيب 1

 الضرر مبدأ طالب به ............ .

 )ب( هانز يوناس    ) أ ( دانيال كاالهان  

 ) د ( جاكلين روس     )ج( فان بوتر  

 . جدل فلسفى أكسيولوجى حول نواتج التقدم البيولوجى والذى يثير حفيظة الالهوتيين والسياسيين5

 تشير العبارة إلى ................ –والبيولوجيين والطبيبيين تحت مظلة ورقابة فلسفية 

 )ب( مفهوم األخالق التطبيقية  ) أ ( تعريف جاكلين روس للبيوتيقا  

 ) د ( مفهوم البيوتيقا   )ج( مفهوم الصحة العمومية  

خالله إتخاذ القرارات ومعالجة  . أساس مهنى منظم ومتعارف عليه ومعلن مسبقاً يسهل علينا من8

 تشير العبارة إلى .............. . –اآلفات واألمراض لألشخاص 

 )ب( أخالق السياسة الصحية   ) أ ( األخالق التطبيقية  

 ) د ( أخالقيات البحث العلمى    )ج( أخالق العيادة  

. تشير إلى التطبيق العلمى لإلعتبارات األخالقية وهى أخالقيات تتعلق باإلجراءات الواقعية 3

 –واألخالقية فى مجاالت الحياة الخاصة والعامة والمهن والصحة والتكنولوجيا والقانون والقيادة 

 تعكس العبارة المقصود بـ ............... .

 ات البحث العلمى)ب( أخالقي   ) أ ( األخالق التطبيقية  

 ) د ( األكسيولوجيا     )ج( البيوتيقا  



 

 

. يتوجب على الطبيب أن يمنح المريض المعلومات الخاصة بمرضه وأن يلحقه بالطبيب المختص 41

 تشير العبارة إلى معيار هام من معايير ............... . –إن كانت الحالة خارج دائرة تخصصه 

 منظومة العالج )ب(   ) أ ( الصحة العمومية  

 ) د ( اخالق البحث العلمى    )ج( أخالق العيادة  

ً لتوفير عناصر األمان والشفافية ولضمان الحماية القانونية 66 . بروتوكوالت معتمدة مسبقا

 للمفحوصين تشير العبارة إلى ................ .

 )ب( منظومة العالج   ) أ ( الصحة العمومية  

 ) د ( اخالق البحث العلمى    )ج( أخالق العيادة  

. برنامج جماهيرى يهدف إلسعاد المجتمع بإزالة أمراضه وآالمه أو إتقاء حدوثها بتوطين اللقاحات 42

 تشير العبارة إلى ................. . –والعقاقير الطبية 

 )ب( توزيع الموارد    ) أ ( منظومة العالج  

 ت البحث العلمى) د ( اخالقيا    )ج( الصحة العمومية  

. عملية تعمل على معالجة ضعف الخصوبة الذكورية بتخطيها واللجوء إلى حيوانات منوية نشطة 69

 تشير العبارة إلى ............ . –وسريعة وسليمة 

 )ب( بنوك األجنة   ) أ ( التلقيح اإلصطناعى  

 ) د ( اإلخصاب خارج الرحم    )ج( إستئجار األرحام  

 

السيدات بين تناقضات حيث تريد الشعور باألمومة كما تعمل على الحفاظ على رشاقتها  . تحيا بعض41

 تشير العبارة إلى التفكير فى ............ . –وجسدها واإلبتعاد عن اآلالم 

 )ب( بنوك األجنة   ) أ ( التلقيح اإلصطناعى  

 ) د ( اإلخصاب خارج األرحام    )ج( إستئجار األرحام  



 

 

ر تشي –مريرة إستغاللية يخوضها المريض الذى يعانى من اآلالم والبائع لما يمتلكه . تجربة 60

 العبارة إلى .............. .

 )ب( الحالة النباتية    ) أ ( قيمة الحياة  

 ) د ( إستئجار األرحام    )ج( زراعة األعضاء  

بعناصر السوق والعرض  . مخزن حيوى إلنتاج الصفات المرغوبة ويحمل هوية بيولوجية تتأثر41

 والطلب تشير العبارة إلى .............. .

 )ب( بنوك األجنة   ) أ ( التلقيح اإلصطناعى  

 ) د ( اإلخصاب خارج الرحم    )ج( بنوك المنى  

. حالة توقف تام للوظائف الدورانية والتنفسية أو للجذع المتحكم فى غالبية األدوار الحيوية 65

 تشير العبارة إلى ............ . –ويتطلب إستصدار تصريح رسمى بالحالة 

 )ب( موت الدماغ   ) أ ( زراعة األعضاء  

 ) د ( الحالة النباتية    )ج( قيمة الحياة  

الوعى قد تحدث لوقوع ضرر أو تلف لخاليا المخ ، وبالرغم من ذلك قدر . حالة من إضطراب 48

ى تشير العبارة إل –يصدر المريض أفعال إنعكاسية بشكل ال إرادى كالضحك أو اإلبتسام أو الصراخ 

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

 )ب( قيمة الحياة   ) أ ( زراعة األعضاء  

 ) د ( موت الدماغ    )ج( الحالة النباتية  

 

. كانت التشوهات للمشاركين فى الحروب هى الدافع فى البحث عن آليات جراحية إلصالح مظاهر 63

 تشير العبارة إلى ................. . –النقص والخلل 

 )ب( اإلستنساخ    ) أ ( قيمة الحياة  

 ) د ( زراعة األعضاء    )ج( إستئجار األرحام  



 

 

على النقل النووى للخاليا الجسدية ، فمنها ما يلعب دوراً . هى مطابقة وراثية للكائن الحى تعمل 21

 تشير العبارة إلى مفهوم ................... . –عالجياً أو تكاثرياً 

 )ب( زرع األعضاء    ) أ ( الجينوم البشرى  

 ) د ( بنوك المنى    )ج( اإلستنساخ  

لألطفال كواجب واطنى وطبى  . تسعى وزارة الصحة المصرية إلى تقديم اللقاحات واألمصال46

تشير العبارة إلى أحد  –وأخالقى ومتابعة حاالتهم من آن آلخر ليتمتعوا بالصحة الجيدة بشكل دائم 

 معايير األخالق الطبية وهى ............ .

 )ب( عدم إلحاق األذى     ) أ ( المنفعة  

 ) د ( المساواة والعدل  )ج( إحترام اإلستقاللية الفردية  

. أثبتت الدراسات العلمية التطورية لترتيب اإلنسان فى شجرة التطور مدى التشابه الكبير بين دنا 22

 تعكس العبارة إلى اإلهتمام بـ ........  –اإلنسان ودنا الشمبانزى فهو يعد من أقرب الرئيسيات إلينا 

 )ب( اإلستنساخ    ) أ ( قيمة الحياة  

 وراثة البشرية) د ( ال    )ج( الجينوم البشرى  

. " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " يشبه ذلك أولوية حماية األم من الجنين المصاب 49

 يشير ذلك القول إلى ............... . –بأمراض خطيرة 

 )ب( توفير مخزون إحتياطى للخاليا    ) أ ( التنبؤ الوراثى  

 ى) د ( مفهوم الجينوم البشر    )ج( إجهاض األجنة  

 

 تشير العبارة إلى أحد معايير األخالق الطبية وهى ...... –. على الطبيب الدواء وعلى هللا الشفاء 21

 )ب( عدم إلحاق األذى والضرر     ) أ ( المنفعة  

 ) د ( المساواة والعدل  )ج( إحترام اإلستقاللية الفردية  



 

 

ر العبارة تشي –. عطاء حيوى لممتلكاتنا الطبيعية بالتضحية النبيلة أو المعززة المشروطة بمقابل 40

 إلى ............. .

 )ب( اإلستنساخ    ) أ ( قيمة الحياة  

 ) د ( استئجار األرحام    )ج( زراعة األعضاء  

. هى أخالقيات ظهرت فى سبعينيات القرن الماضى وتبحث فى الممارسات والسلوكيات واألفعال 21

 تشير العبارة إلى ......... . –وتهتم بمنجزات التجديد والتطوير المرتبط بالصحة الحيوية لألفراد 

 )ب( أخالقيات البحث العلمى    ) أ ( أخالق العبادة  

 د ( اخالق البيوتيقا )   )ج( األخالق التطبيقية  

تتوافق العبارة مع مقتضيات  –. إلتزامك كمعالج طبى هو بداية إحترامك ومبعث تقبلى ألخطائك 45

 أحد المعايير الطبية الحديثة وهى .......... .

 )ب( عدم إلحاق األذى والضرر     ) أ ( المنفعة  

 ) د ( المساواة والعدل  )ج( إحترام اإلستقاللية الفردية  

. قام الطبيب بعرض المعلومات على المريض مبيناً له كافة البدائل المقترحة لعالجه وأصبح بإمكان 28

المريض أن يلم بتلك المعلومات بشكل واع ولديه المقدرة على اإلختيار بين تلك البدائل دون أى إكراه 

 . .تتوافق العبارة مع مقتضيات أحد المعايير الطبية الحديثة وهى ..........

 )ب( عدم إلحاق األذى والضرر     ) أ ( المنفعة  

 ) د ( اإلفصاح والفهم  )ج( إحترام اإلستقاللية الفردية  

 

. اإللتزام بالمعايير والمبادىء التى تعمل على تنظيم السلوكيات بشكل مالئم لضبط ممارسات 43

جية مع معالجة الخلل والمشكالت مجاالت الحياة واألنشطة المهنية واألقتصادية والثقافية والتكنولو

 تشير العبارة إلى .......... . –من خالل توافقنا على حلول مرضية للجميع 

 )ب( أخالقيات البحث العلمى     ) أ ( البيوتيقا  

 ) د ( األخالق التطبيقية    )ج( أخالق العيادة  



 

 

وجيين يات أهل الطب والعلماء البيول. لم يقنع بإنحسار الفكر البيوتيقى وإقتصاره على مناقشة أخالق94

بل ساهم فى توسيع هذا الفكر ليصبح عالمىاً وشامالً لكل الموضوعات وعمل على ربطه بأخالقيات 

ى تشير العبارة إل –الحياة البيئية متخذ من المسئولية الدافع األعظم لتوجيه التجارب اإلنسانية 

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

 ) د ( فان بوتر )ج( هانز يوناس ب( ديفيد روس)  ) أ ( دانيال كاالهان 

. هى رؤية ما ينبغى أن يكون عليه سلوكنا اإلنسانى فى القضايا المصيرية المرتبطة بحياتنا من 44

خالل توافر الشروط التى تساعدنا على النجاة فى ظل عالم معقد سادته التكنولوجيا فى جميع أركانه 

 . .تشير العبارة إلى ............. –

 )ب( مفهوم البيوتيقا   ) أ ( األخالق التطبيقية  

 ) د ( مفهوم البيوتيقا عند جاكلين روس    )ج( أخالق العيادة  

. هى تطبيقات مخطط لها ومقصودة من المتخصصين المسئولين فى المجال الطبى وتعمل بشكل 94

تشير العبارة إلى  –شر مستدام وشامل لكل أعضاب المجتمع دون اإلقرار بوجود فوارق بين الب

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

 )ب( أخالقيات البحث العلمى    ) أ ( أخالق العيادة  

 ) د ( األخالق التطبيقية  )ج( أخالقيات السياسة الصحية  

. نستطيع القول بأن موقف األطباء على مستوى العالم جراء أزمة تفشى جائحة كورونا وعدم 44

 المرضى رغم تهديد حياتهم بالخطر معبر عن ............ . إنسحابهم أو خوفهم من معالجة

 )ب( أخالقيات البحث العلمى    ) أ ( أخالق العيادة  

 ) د ( األخالق التطبيقية  )ج( أخالقيات السياسة الصحية  

. أصبحت تجارة رابحة والقت رواجاً لدى من يرغبون فى طفل بمواصفات جيدة حيث تمثل مخزناً 90

المتميزين فى المجتمع مثل العبى الكرة والمطربين والمشهورين أو بويضة بعض النساء للنطف من 

 يشير ذلك إلى اللجوء إلى ............. . –المتميزات كملكات الجمال 

 )ب( اإلخصاب خارج الرحم   ) أ ( التلقيح اإلصطناعى  

 ) د ( إستئجار األرحام    )ج( بنوك المنى  



 

 

................ من الحاالت التى تتطلب تدخل القضاء للفصل بين المتنازعين حول أخذ القرار . يعد 44

 بمدى فصل أنابيب التغذية عن المريض .

 )ب( الحالة النباتية   ) أ ( التلقيح اإلصطناعى  

 ) د ( قيمة الحياة    )ج( موت الدماغ  

الحديثة التى تهدف إلى التوفيق بين البحث . مجال فكرى إتسم بإستعمال تقنيات الطب الحيوى 94

 تشير العبارة إلى ............. . –العلمى وإحترام الكرامة البشرية 

 )ب( أخالقيات البحث العلمى    ) أ ( أخالق العيادة  

 ) د ( أخالق البيوتيقا   )ج( األخالق التطبيقية  

يات تتعلق باإلجراءات الواقعية واألخالقية فى . التطبيق العلمى لإلعتبارات األخالقية ، وهى أخالق44

تشير العبارة إلى  –مجاالت الحياة الخاصة والعامة والمهن والصحة والتكنولوجيا والقانون 

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

 )ب( أخالقيات البحث العلمى     ) أ ( البيوتيقا  

 ) د ( األخالق التطبيقية    )ج( أخالق العيادة  

........... تمثل حداً فاصالً فى بعض القضايا الجنائية فرغم تكلفته العالية إال أنه . لقد أصبحت .94

 سيوفر معرفة دقيقة بهوية الجانى والتى ال مجال فى الشك فيها .

 )ب( اإلستنساخ   ) أ ( تقنيات الهندسة الوراثية  

 ) د ( الجينوم البشرى     )ج( البيوتيقا  

ووضعه تحت التقصى والقياس واإلستكشاف العلمى وطرح جسده . تهتم بموضوعات اإلنسان 44

 تعكس العبارة اإلشارة إلى ............... . –على طاولة التشريح لإلستفادة منه 

 )ب( أخالقيات البحث العلمى    ) أ ( أخالق العيادة  

 ) د ( األخالق التطبيقية  )ج( أخالقيات السياسة الصحية  

مة من نوع جديد تعمل على تخريج دفعات مماثلة للصفات الرئيسية ومحاكتها . تخلق تقنياته توأ04

 تعكس العبارة الفكر المتعلق بـ .............. . –بطريقة إصطناعياً 



 

 

 )ب( اإلستنساخ   ) أ ( تقنيات الهندسة الوراثية  

 ) د ( الجينوم البشرى     )ج( البيوتيقا  

. الغموض مفيد احياناً ، ويقود الشخص نحو التحلى بالصفات الطيبة مثل الحكمة والرزانة وعدم 14

 تخالف العبارة أحد عناصر الموافقة المستنيرة وهو .......... . –اإلندفاع 

 )ب( عنصر اإلفصاح    ) أ ( عنصر الفهم  

 ) د ( عنصر األهلية    )ج( عنصر الطوعية  

يق الحكم الذاتى والذى يهتم بقدرة الفرد الواعى على صنع قراره دون تدخل من . يذهب إلى تحق04

 تعكس العبارة ............ . –أحد ليتحمل مسئوليته الخلقية ويحقق اإلستفادة لذاته 

 )ب( معيار المساواة والعدل    ) أ ( معيار المنفعة  

 ق األذى) د ( معيار عدم إلحا  )ج( معيار اإلستقاللية الفردية  

. بالتفكير والتأمل والهدوء والعقالنية وباإللمام المعرفى وبتحديد المآالت من مزايا وسلبيات 14

 تشير تلك المقولة ألحد عناصر الموافقة المستنيرة وهو ............ . –نستطيع اإلختيار 

 )ب( عنصر األهلية    ) أ ( عنصر الطوعية  

 اإلفصاح) د ( عنصر     )ج( عنصر الفهم  

 

يتعارض ذلك مع  –. اإلكراه هو حمل الغير على ما ال يرضاه أو ال يختار مباشرته لو ترك ونفسه 00

 أحد عناصر الموافقة المستنيرة وهو ............... .

 )ب( عنصر الطوعية    ) أ ( عنصر الفهم  

 ) د ( عنصر األهلية    )ج( عنصر اإلفصاح  

ئل اإلعالم بوجود إقبال كبير من المتعافين من مرض كورونا على . لقد طالعتنا الصحف ووسا14

ق ذلك يتواف –الخضوع لألبحاث الطبية وللتبرع بالبالزما لصالح مرضى لكى تساعدهم على الشفاء 

 مع أحد عناصر الموافقة المستنيرة وهو ............. .



 

 

 )ب( عنصر اإلفصاح    ) أ ( عنصر الفهم  

 ) د ( عنصر األهلية    )ج( عنصر الموافقة  

. شجع نظام حكم )أدولف هتلر( على التناسل والزواج فقط لمن يعملوا فقط على تقوية ما يسمى 04

وقف يشير ذلك الم –"بالكتلة الوطنية" وذلك بالتخلص من الجينات ذات التهديد البيولوجى للسكان 

 إلى أحد عواقب التحرى الوراثى وهو ............. .

 )ب( الحتمية الجينية  التمييز على أسس جينية) أ (   

 ) د ( التفرقة فى المعاملة     )ج( اليوجينيا  

تشير العبارة إلى أحد عواقب  –. سياسة نازية تعمل على منع المنحطين بيولوجيا من التكاثر 14

 التحرى الوراثى وهو ............ .

 )ب( اليوجينيا  ) أ ( التمييز على أسس جينية  

 ) د ( التفرقة فى المعاملة    )ج( الحتمة الجينية  

 

 

 

 

. توجه أحد األشخاص والذى يبدو بشكل صحى جيد للتأمين على حياته لصالح أسرته لدى إحدى 04

شركات التأمين على الحياة ، وبعد إطالع الشركة على الملف الجينى الوراثى لديه وجد أنه معرض 

رى حتشير العبارة إلى أحد عواقب الت –لإلصابة بمرض وراثى مستقبالً فرفضت الشركة التأمين عليه 

 الوراثى وهو ............. .

 )ب( التفرقة فى المعاملة  ) أ ( التمييز على أسس جينية  

 ) د ( الحتمية الجينية     )ج( اليوجينيا  

. أصبحنا نشهد عالم جديد لتخليق الفيروسات وعالم الحروب الجرثومية والذى يعد تطور هائالً 03

 ............ .تشير العبارة إلى  –وخطير على اإلنسانية 



 

 

 )ب( قيمة الحياة اإلنسانية    ) أ ( اإلستنساخ  

 ) د ( الحتمية الجينية   )ج( تقنيات الجينوم الوراثية  

. يترائى للكثيرين أن التركيب الجينى يمتلك القول الفصل فى تقدير ما يمكن أن يكون عليه الشخص 41

 عواقب التحرى الوراثى وهو ......... يشير ذلك إلى أحد –فى المناحى اإلنسانية المختلفة 

 )ب( التمييز على اسس جينية     ) أ ( اليوجينيا  

 ) د ( الحتمية الجينية   )ج( التفرقة فى المعاملة  

. يتهرب الكثير من المتقدمين للوظائف من تقديم تقاريرهم الجينية تحسباً إلستبعادهم من شغل 44

 تشير العبارة إلى أحد عواقب التحرى الوراثى وهو .............. . –تلك الوظائف 

 )ب( التمييز على أسس جينية   ) أ ( التفرقة فى المعاملة  

 ) د ( الحتمية الجينية     )ج( اليوجينيا  

شير العبارة ت –. قد يمكننا اإلستنساخ البشرى من تخليق سالالت متميزة لتعتبر هى الجنس األرقى 42

 ى أحد عواقب التحرى الوراثى وهو .............. .إل

 )ب( التفرقة فى المعاملة    ) أ ( المساواة والعدل  

 ) د ( الحتمية الجينية     )ج( اليوجينيا  

. تؤيد بعض المذاهب واإلتجاهات البحثية المعاصرة إجراء التجارب على المعاقين أو ضعاف 44

 ر الموافقة المستنيرة وهو .............. .يتعارض ذلك مع أحد عناص –العقول 

 ) د ( األهلية  )ج( الفهم  )ب( الموافقة   ) أ ( الطوعية 

 –. يرى أرسطو أن الرجال يتفوقون على النساء بالفطرة الطبيعية لما لهم من قدرة على التفكير 41

 تشير العبارة إلى أحد عواقب التحرى الوراثى وهو .............. .

 )ب( التفرقة فى المعاملة     ( المساواة والعدل ) أ  

 ) د ( الحتمية الجينية      )ج( اليوجينيا  



 

 

. نادى بعض العلماء فى مطلع القرن الماضى بفكرة تحسين النسل من خالل إنتقاء ذوى القدرات 44

ناسل أو يتم الجسمية والذهنية مع عزل من هم أدنى منهم مرتبة فى الجبال واألديرة ليمنعوا من الت

 تتوافق العبارة مع أحد عواقب التحرى الوراثى وهو .............. . –تعقيمهم 

 )ب( التفرقة فى المعاملة   ) أ ( التمييز على أسس جينية  

 ) د ( اليوجينيا     )ج( الحتمية الجينية  

ق ألن العلم بدون أخال. نحن ليس فى حاجة إلى العلم فقط بل نحن فى حاجة أكثر إلى أخالق العلم ، 41

 هذه العبارة تجسد .............  –يؤدى بنا إلى التهلكه 

 )ب( األخالق التطبيقية     ) أ ( األخالق المهنة  

 ) د ( األخالق السياسية     )ج( األخالق البيوتيقا  

والحكومات والجماهير . التخطيط أوالً ثم العلم والكفاءة ثانياً ، هذا هو مفتاح السعادة لألفراد ، 44

 هذا يجسد ............. .

 )ب( أخالق البحث العلمى    ) أ ( أخالق العيادة الطبية  

 ) د ( أخالق الفالسفة النظريين    )ج( أخالق السياسة الصحية  

 

 

. عاد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى مجلس النواب ، مشروع قانون تنظيم 48

لطبية واألكلينيكية ، المعروف بإسم "التجارب السريرية" ، الذى أقره مجلس النواب بجلسته البحوث ا

ً اإلعتراض على بعض مواده هذا يجسد  2148مايو  41المعقودة بوم األثنين الموافق  ، مبديا

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

 )ب( المعايير األخالقية الطبية   ) أ ( عناصر الموافقة المستنيرة  

 ) د ( مشكالت التحرى الوراثى   الت األخالق البيوطبية)ج( مجا  

. عاد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى مجلس النواب ، مشروع قانون تنظيم 44

البحوث الطبية واألكلينيكية ، المعروف بإسم "التجارب السريرية" ، الذى أقره مجلس النواب بجلسته 



 

 

ً اإلعتراض على بعض مواده هذا يجسد  2148مايو  41فق المعقودة بوم األثنين الموا ، مبديا

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

 )ب( أخالق البحث العلمى    ) أ ( أخالق العيادة الطبية  

 ) د ( أخالق الفالسفة النظريين    )ج( أخالق السياسة الصحية  

الكورونا من خالل . تبذل وزارة الصحة قصارى جهدها فى إرشاد المواطنين بخطورة فيروس 44

إعالنات وقائية فى وسائل اإلعالم ونرى البعض ال يلتزم بها فتعمل الوزارة على محاولة عالجهم 

 يشير هذه إلى ................. .

 ) د ( منظومة العالج )ج( توزيع الموارد  )ب( الوقاية والحماية ) أ ( الصحة العامة 

يا الطبية لحاالت فردية التى يصعب إتخاذ موقف بشأنها . أخالقيات يضعها المختصين بشأن القضا14

 بشكل فردى من الطبيب تجسد العبارة ............... .

 )ب( أخالق البحث العلمى    ) أ ( أخالق العيادة الطبية  

 ) د ( أخالق الفالسفة النظريين    )ج( أخالق السياسة الصحية  

لجداوى( قبل وفاتها دون اإلهتمام بصحة أحد األطباء . إهتمام وزيرة الصحة بالفنانة )رجاء ا44

 المصابين بفيروس كورونا ، يتعارض هذا مع ................ .

 )ب( أخالق البحث العلمى    ) أ ( أخالق العيادة الطبية  

 ) د ( أخالق الفالسفة النظريين    )ج( أخالق السياسة الصحية  

ل عالقة غنسانية بين طرفين حيث توجد حقوق وواجبات لكل . العالقة بين الطبيب والمريض تمث44

تشير العبارة السابقة إلى أحد مجاالت  –طرف يجب اإللتزام بها من أجل الوصول نتيجة ترضى كالهما 

 األخالق البيوطبية .............. .

 )ب( أخالق البحث العلمى    ) أ ( أخالق العيادة الطبية  

 ) د ( أخالق الفالسفة النظريين    حية)ج( أخالق السياسة الص  



 

 

. نحن نسمع ونرى ونقرأ عبر وسائل اإلعالم المختلفة عن فضائح اإلختبارات العلمية وبشاعة 40

اآلثار التى تظهر على الخاضعين لها من أفراد أو حتى مجتمعات تجسد العبارة السابقة الحاجة إلى 

 ظهور .............. .

 )ب( أخالق البحث العلمى    الطبية ) أ ( أخالق العيادة  

 ) د ( أخالق الفالسفة النظريين    )ج( أخالق السياسة الصحية  

. أخالقيات تتعلق بالمواقف التى يلزم إتخاذها والمعلومات التى يمكن اإلدالء بها والحوار الذى 40

يجسد ذلك  يجب إجراؤه والخالفات التى ينبغى حلها مع المريض من أجل حل مشكلته الصحية

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

 )ب( أخالق البحث العلمى    ) أ ( أخالق العيادة الطبية  

 ) د ( أخالق الفالسفة النظريين    )ج( أخالق السياسة الصحية  

. القضاء على أسباب األمراض المعدية والغير معدية المتفشية ومكافحتها والخد من األخطار التى 44

حيوانات والنباتات من األخطار الناشئة فى حالة دخول وإنتشار األوبئة تهدد صحة البشر وصحة ال

 واألمراض تجسد العبارة ............. .

 )ب( الصحة الخاصة     ) أ ( الصحة العامة  

 ) د ( منظومة العالج     )ج( توزيع الموارد  

 

 

ج الكورونا الروسى مليون جرعة من مصل عال 41. عندما قامت وزارة الصحة المصرية بحجز 14

 يشير ذلك إلى .............. .

 )ب( أخالق العيادة   ) أ ( توفير الموارد المادية والبشرية  

 ) د ( البحث العلمى     )ج( الصحة العامة  

. من حق المريض على الطبيب أن يستمع إلى كل مشكالته وأن يجيب على كل إستفساراته وأن 18

 تجسد العبارة السابقة ............... . –الج يبين له طرق الوقاية والع



 

 

 )ب( أخالق البحث العلمى    ) أ ( أخالق العيادة الطبية  

 ) د ( أخالق الفالسفة النظريين    )ج( أخالق السياسة الصحية  

. التركيز الدائم والمستمر على ضرورة تناول األغذية الصحية وممارسة الرياضة وإرتداء الكمامة 43

 اليدين يعير ذلك عن ............ .وغسل 

 )ب( الصحة الخاصة     ) أ ( الصحة العامة  

 ) د ( منظومة العالج     )ج( توزيع الموارد  

مليون صحة للكشف عن األمراض  411. إنتشار اآلف العيادات المتنقلة المشاركة فى حملة 41

 ............ .المزمنة فى جميع محافظات الجمهورية ، يعبر ذلك عن 

 )ب( الصحة الخاصة     ) أ ( الصحة العامة  

 ) د ( منظومة العالج     )ج( توزيع الموارد  

. نشر قائمة بإمكان وجود المستشفيات التى تتلقى حاالت الكورونا فى جمهورية مصر العربية 56

 يعبر ذلك عن ............. .

 )ب( الصحة الخاصة     ) أ ( الصحة العامة  

 ) د ( منظومة العالج     )ج( توزيع الموارد  

 

 

. عندما يتردد الطبيب فى إتخاذ قرار بإجراء عملية إجهاض لسيدة ما بعد الكشف عليها ، يعبر 42

 ذلك عن ................. .

 )ب( أخالق البحث العلمى    ) أ ( أخالق العيادة الطبية  

 أخالق الفالسفة النظريين) د (     )ج( أخالق السياسة الصحية  

. يجب أن يبدأ إختبار أى عقار طبى جديد اوالً على الفئران ثم القرد وأخيراً اإلنسان فال يجب أن 44

 نبدأ التجارب على اإلنسان مباشرة ، يعبر ذلك عن ........... .



 

 

 )ب( أخالق البحث العلمى    ) أ ( أخالق العيادة الطبية  

 ) د ( أخالق الفالسفة النظريين    حية)ج( أخالق السياسة الص  

. من خالل قانون التأمين الصحى الجديد يحق للمريض التوجه للمستشفى التى يثق فى جودة 41

 خدمتها ويبحث عن الخبراء فيها واإلستفادة العملية القصوى منها ، يعبر ذلك عن ........ .

 ماتيه البيوطيقا)ب( برج  ) أ ( الدور البارز للفالسفة فى البيوطيقا  

 ) د ( ترسيخ قيم الخير والصدق  )ج( إتاحة البيوطيقا للمناقشات الفلسفية  

 . إكتشاف األجهزة التعويضية للمعاقين لمساعدتهم فى شئون حياتهم ، يشير ذلك إلى ....... .44

 )ب( برجماتيه البيوطيقا  ) أ ( الدور البارز للفالسفة فى البيوطيقا  

 ) د ( التكنولوجيا الحيوية  بيوطيقا للمناقشات الفلسفية)ج( إتاحة ال  

. مشتغل بالفلسفة هو مطالب بأن يتدخل فى الشأن العام ويلتفت إلى القضايا المستعصية على 54

 مجتمعه ويقدم مقترحاته وحلوله وتصوراته لتلك القضايا ، ذلك يشير إلى ............... .

 الفلسفة التطبيقية )ب(     ) أ ( الفلسفة النظرية   

 ) د ( الفلسفة الطبيعية     )ج( الفلسفة الدينية  

. أخالقيات علم األحياء هو دراسة القضايا األخالقية الناشئة عن التقدم فى علم األحياء والطب ، 44

 كما أنه يمييز أخالقى من حيث صلته بالسياسة والممارسة الطبية تشير إلى تعريف ........... .

 ) د ( البيوتيقا )ج( السبرينطيقا )ب( اإلستاطيقا  األيكولوجيا) أ (  

. ظهرت ممارسات للبعض األطباء األلمان فى الحرب العلمية الثانية وإجراء تجارب طبية على 54

 األسرى فى السجون يخالف .............. .

 )ب( أخالق السياسة الصحية    ) أ ( أخالق العيادة  

 ) د ( أخالق السياسة المهنية   علمى)ج( أخالق البحث ال  



 

 

.قيام وزارة الصحة بتوعية جميع المواطنين من فيروس كورونا ومع ذلك نرى البعض ال يلتزم 44

بإجراءات الوقاية ويتعرضوا لإلصابة فتعمل الوزارة على محاولة عالجهم يعبر ذلك عن .............. 

. 

 ج)ب( منظومة العال   ) أ ( الصحة العمومية  

 ) د ( أخالق العيادة   )ج( توزيع الموارد الصحية  

. ظهرت فى األونة األخيرة مع إنتشار فيروس كورونا المستجد إهتمام الدولة واألطباء 44

بالمستشفيات الحكومية برعاية المريض وبالرغم من أن المرض معدى إال أننا لم نالحظ أى إنسحاب 

 .............. .أو خوف من األطباء ، يعبر ذلك عن 

 )ب( أخالق السياسة الصحية    ) أ ( أخالق العيادة  

 ) د ( أخالق السياسة المهنية   )ج( أخالق البحث العلمى  

. يجب على الطبيب أن يوجه المريض ويقوم بتحويله إلى تخصص آخر أى طبيب أكثر تخصصاً 84

كون أميناً فى نقل المعلومات الخاصة فى هذا المرض إذا لم يستطع التعرف على مرضه بنفسه وأن ي

 بالحالة يجسد ذلك ................... .

 )ب( أخالق السياسة الصحية    ) أ ( أخالق العيادة  

 ) د ( أخالق السياسة المهنية   )ج( أخالق البحث العلمى  

، يعبر ذلك . عندما حددث منظمة الصحة العالمية قواعد البروتوكول العالجى لفيروس الكورونا 44

 عن ................ .

 )ب( أخالق السياسة الصحية    ) أ ( أخالق العيادة  

 ) د ( أخالق السياسة المهنية   )ج( أخالق البحث العلمى  

. عندما تجادل علماء الدين حول إمكانية تطبيق اإلستنساخ على اإلنسان ووضع معايير لها ، يشير 84

 ذلك إلى ................ .

 )ب( أخالق السياسة الصحية    ) أ ( أخالق العيادة  

 ) د ( أخالق السياسة المهنية   )ج( أخالق البحث العلمى  



 

 

 . عندما نادى العالم بضرورة المساواة بين البشر فى تلقى الخدمة الصحية ، يعبر عن ............81

 )ب( أخالق السياسة الصحية    ) أ ( أخالق العيادة  

 ) د ( أخالق السياسة المهنية   الق البحث العلمى)ج( أخ  

 . عندما نتحدث عن الفائدة العملية لألخالقيات الطبية ن يعكس ذلك ............... .40

 )ب( الصحة العمومية    ) أ ( البحث النظرى  

 ) د ( الفلسفة البرجماتية    )ج( أخالقيات العيادة  

 القيات العلماء فى تجاربهم ، يشير ذلك إلى ........... .. عندما تحدث الفالسفة بإيقاظ أخ81

 )ب( أخالق السياسة الصحية    ) أ ( أخالق العيادة  

 ) د ( أخالق السياسة المهنية   )ج( أخالق البحث العلمى  

. حرص وزارة الصحة على وجود مستشفى عزل فى كل محافظة وقرية ن يشير ذلك إلى ........... 45

. 

 )ب( منظومة العالج   الصحة العمومية) أ (   

 ) د ( اخالق العيادة   )ج( توزيع الموارد الصحية  

. عند إتخاذ طبيب قرار بإجراء عملية إجهاض وهو راضى عن هذا ألن الحمل فيه خطورة على 88

 صحة األم يجسد ذلك ............... .

 )ب( أخالق السياسة الصحية    ) أ ( أخالق العيادة  

 ) د ( أخالق السياسة المهنية   )ج( أخالق البحث العلمى  

. هى العملية التى يتم فيها إخصاب البويضات من قبل خاليا الحيوانات المنوية خارج الرحم يجسد 43

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

 )ب( التلقيح االصطناعى    ) أ ( زرع األعضاء  

 ) د ( بنوك المنى    )ج( بنوك األجنة  



 

 

لطفل الواحد ، وتسمى فى الصين رسمياً " تنظيم األسرة فى جمهورية الصين الشعبية . سياسة ا41

،  2144وحتى عام  4448" هى سياسة لتنظيم األسر إنتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 

تتلخص فى منع إنجاب أكثر من طفل سوي وصحيح جسمياً ومميز لكل عائلة فى المناطق الحضرية 

 ليه ................ .هذا ما تشير إ

 )ب( التفرقة فى المعاملة   ) أ ( التمييز حسب الجينات  

 ) د ( الحتمية الجينية    )ج( مبدأ اليوجينا  

ذكرت أن األزواج األثرياء فى الصين يتجهون بصورة  2111. فى تقرير لصحيفة تشاينا ديلى عام 36

بسبب عدم وجود عقوبات ضد األزواج الذين لديهم متزايدة إلى أدوية الخصوبة لوالدة توائم ، وذلك 

أكثر من طفل واحد فى الوالدة األولى ، ووفقاً للتقرير ، فإن عدد والدات التوائم تضاعفت سنوياً فى 

 فكر األزواج هنا يتناقض إلى ما تشير إليه .............. . 2111الصين بداية من 

 ) د ( الحتمية   )ج( اليوجينا  )ب( التفرقة  ) أ ( التمييز 

. يقول الفيلسوف جون لوك )عقل الطفل صفحة بيضاء خالية من أى حرف ويتعلم كل شيء فيما 42

 بعد ( تتناقض هذه المقولة مع ............. .

 )ب( التفرقة فى المعاملة   ) أ ( التمييز حسب الجينات  

 ) د ( الحتمية الجينية    )ج( مبدأ اليوجينا  

رة الصحة قصارى جهدها فى إرشاد المواطنين بخطورة فيروس الكورونا من خالل . ستبذل وزا39

 إعالنات وقائية فى وسائل اإلعالم يشير هذه المقولة إلى مفهوم ............... .

 )ب( الوقاية والحماية   ) أ ( تحسين الحالة الصحية   

 ) د ( منظومة العالج    )ج( توزيع الموارد   

حالة المريض الصحية أن يفتحوا أعينهم وهم مستيقظين دون اإلستجابة ألى محفزات . قد يصل 41

 بأى طريقة ممكنة تشير هذه المقولة إلى ................ .

 )ب( الحالة النباتية    ) أ ( زرع األعضاء  

 ) د ( موت الدماغ    )ج( ماهية النفس  



 

 

مشكلة عند أحد الزوجين لعالج العقم ويتم فيه . هو البديل عن اإلنجاب الطبيعى فى حال وجود 30

فصل الحيوانات المنوية السليمة عن الحيوانات المنوية المشوهة أو البطيئة وعالجها وإدخالها عند 

 إكتمال البويضة هذا يجسد ............... .

 )ب( اإلخصاب خارج الرحم   ) أ ( إستئجار األرحام  

 المنى ) د ( بنوك    )ج( بنوك األجنة  

. عملية يتم فيها إخصاب البويضة من الزوجة بالحيوان المنوى من الزوج فى أنبوبة إختبار فى 41

 المعمل ثم إعادة البويضة الملقحة )الجنين( إلى األم هذه العملية تجسد .............. .

 )ب( اإلخصاب خارج الرحم    ) أ ( زرع األعضاء  

 المنى ) د ( بنوك    )ج( بنوك األجنة  

. عملية يتم فيها توقف المخ عن القيام بوظائفه مع إستمرار عمل جذع الدماغ ويستطيع الفرد أن 35

 يتحكم فى بعض الوظائف الحيوية ال شعورياً تتمثل هذه العملية فى ............. .

 )ب( الحالة النباتية    ) أ ( زرع األعضاء  

 ) د ( قيمة الحياة    )ج( ماهية النفس  

. فقد دائم لنشاط المخ ونتيجة لذلك يتعذر على المرضى التنفس أو المحافظة على الوظائف الحيوية 48

 ويحدث عندهم فقدان دائم لإلدراك والقدرة على التفكير يشير ذلك إلى ............... .

 )ب( الحالة النباتية    ) أ ( زرع األعضاء  

 ) د ( موت الدماغ    )ج( ماهية النفس  

 

. يتم من خالله تحسين تشخيص األمراض واإلكتشاف المبكر لإلستعداد لإلصابة باألمراض الوراثية 33

 وتصميم األدوية بصورة أكثر مالئمة هذا يجسد .............. .

 )ب( الجينيوم البشرى   ) أ ( اإلستنساخ البشرى  

 ) د ( التحرى الوراثى    )ج( الهندسة الوراثية  



 

 

 فى خلقه اإلختالفات والفروق الفردية والتنوع فى األقوال واألفعال واألفكار بين . من حكم هللا411

 الناس جميعاً تتعارض هذه الحكمة مع ............... .

 )ب( الجينيوم البشرى   ) أ ( اإلستنساخ البشرى  

 ) د ( التحرى الوراثى    )ج( الهندسة الوراثية  

النرويج بالتجريب على الخاليا الجذعية العصبية ألجنة ال تتعدى  . تقوم أحد مراكز األبحاث فى646

 أعمارهم األربع أشهر داخل أرحام األمهات . تتنافى العبارة السابقة مع ............ .

 )ب( الحالة النباتية    ) أ ( زرع األعضاء  

 ) د ( موت الدماغ    )ج( قيمة الحياة  

مع المرأة كوسيلة والطفل كسلعة ولكن يجب ان يتعاملوا كبشر  . تحث بعض القضايا على التعامل412

 تجسد العبارة السابقة أحد المشكالت الفلسفية واألخالقية وهى ........... .

 )ب( اإلخصاب خارج الرحم   ) أ ( التلقيح اإلصطناعى  

 ) د ( استئجار األرحام    )ج( بنوك األجنة  

بحظر زواج المعاقين ذهنياً إال فى حالة "تعقيمهم"  4488ام . فى الصين ظهر تشريع رسمى فى ع649

 حتى ال يتناسلوا ، يعكس التشريع السابق مشكلة ............ .

 ) د ( الحتمية   )ج( اليوجينا  )ب( التفرقة  ) أ ( التمييز 

 

 

 

ضعاف  " إن النمو المتزايد لطبقات 4441. قال الزعيم البريطانى تشرشل فى أحدى كتبه عام 411

العقول والمتخلفين مع تقييد نمو السالالت القوية يشكل خطراً عرقياً وقومياً على أوروبا وأنه من 

الضرورى أن يتوقف هذا وإال أصيبت أوروبا كلها بالجنون " تجسد المقولة السابقة أحد عواقب 

 التحرى الوراثى

 ) د ( الحتمية   )ج( اليوجينا  )ب( التفرقة  ) أ ( التمييز  



 

 

. يفيد فى المحافظة على السالالت النادرة بنفس الصبغة الجينية سواء كانت نباتية أو حيوانية 640

 تشير العبارة السابقة إلى ............ .

 )ب( الجينيوم البشرى   ) أ ( اإلستنساخ البشرى  

 ) د ( التحرى الوراثى    )ج( الهندسة الوراثية  

 )الطبيعة ضد التنشئة( عبارات تجسد ............... .. )الطبع يغلب التطبع( 411

 ) د ( الحتمية   )ج( اليوجينا  )ب( التفرقة  ) أ ( التمييز 

. هو عبارة عن حل طبى وبشرى يتم اللجوء إليه لمساعدة النساء الغير قادرات على الحمل 645

 واإلنجاب بسبب مشاكل صحية لديها ، تشير بذلك إلى .............. .

 )ب( اإلخصاب خارج الرحم   ) أ ( التلقيح اإلصطناعى  

 ) د ( إستئجار األرحام    )ج( بنوك األجنة  

. الشخص يكون حى ويفتح عينيه ولكنه ال يستجيب لمن حوله والشخص الذى مضى عليه فى 418

 .هذه الحالة مدة عام من النادر أن يستيقظ تشير العبارة السابقة إلى ................ 

 )ب( الحالة النباتية    ) أ ( زرع األعضاء  

 ) د ( موت الدماغ    )ج( ماهية النفس  

. هى الحد من تناسل من ال يستحقون الحياة على حسب رؤية عنصرية ال إنسانية ساخرة ويدخل 643

 .... ...فى عدد هؤالء المتخلفين ذهنياً أو أصحاب األمراض الخطيرة تشير العبارة السابقة إلى .......

 ) د ( الحتمية   )ج( اليوجينا  )ب( التفرقة  ) أ ( التمييز 

. له القدرة على تغيير طريقة حياتنا فهو سيغير أولويات جديدة بالنسبة للبعض فى القرارات 441

 كالمهنة التى نختارها والمكان الذى نعيش فيه والشخص الذى سوف نتزوجه ، يشير ذلك إلى ........

 )ب( التبؤ الوراثى   ستنساخ البشرى) أ ( اإل  

 ) د ( التحرى الوراثى    )ج( الهندسة الوراثية  



 

 

. شهد هذا القرن ذيوع نظرية التطور وفرضية "وليام مكودجال" عن اإلرتباط بين التكوين 666

البيولوجى والغرائز المتحكمة فى سلوك اإلنسان حتى زعم "لومبروزو" اإليطالى إمكانية تحديد 

 مين من خالل مالمح الوجه وصفات الجسد ، تشير العبارة السابقة إلى ............ .المجر

 ) د ( الحتمية   )ج( اليوجينا  )ب( التفرقة  ) أ ( التمييز 

. تم تعيينه فى وظيفة ما لكن عندما رآه صاحب العمل قرر طرده بسبب معرفته بسبب أن لديه 442

م أن هذا ليس بيده ، يجسد ذلك احد عوامل التحرى الوراثى مرض مزمن فرفض تعينه عن الباقيين رغ

 وهو .................. .

 ) د ( الحتمية   )ج( اليوجينا  )ب( التفرقة  ) أ ( التمييز 

األمريكية بأنها تختبر المتقدمين من األفارقة لتمنع  DUPONTأفادت شركة  4448. فى عام 669

" النترات األمينية " للعمل داخل مصانعهم ، يعبر هذا الموقف من لديهم فقر دم من التعرض لمركبات 

 عن أحد عواقب التحرى الوراثى وهو .............. .

 ) د ( الحتمية   )ج( اليوجينا  )ب( التفرقة  ) أ ( التمييز 

. يقول الدكتور " عدنان السبيعى " أننا نرفضه بصورة مطلقة ألنه يقوم على التوالد الالجنسى 441

 شير العبارة إلى ................. .ت

 )ب( الجينيوم البشرى   ) أ ( اإلستنساخ البشرى  

 ) د ( التحرى الوراثى    )ج( الهندسة الوراثية  

 

 

. عملية إخصاب تتم خارج الجسم بتلقيح بويضة المرأة بمنى زوجها فى المختبر وتتم زراعة 660

 لتستكمل فترة الحمل ، تشير العبارة إلى ............ . البويضة المخصبة أو أكثر فى امرأة متطوعة

 )ب( اإلخصاب خارج الرحم   ) أ ( التلقيح اإلصطناعى  

 ) د ( إستئجار األرحام    )ج( بنوك األجنة  



 

 

. ينادى بعض المتعصبون ) البقاء لمن يستحق وإبادة من تبقى ( ن تشير هذه العبارة إلى 441

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

 ) د ( الحتمية   )ج( اليوجينا  )ب( التفرقة  ) أ ( التمييز 

. كان عالم األنثربولوجيا "إيوجين فيشر" من المدافعين بقوة عن فكرة تعقيم البشر ذوى الصفات 665

 السيئة والقتل الرحيم للمعوقين ، يشير هذا الموقف إلى أحد عواقب التحرى الوراثى وهو ..........

 ) د ( الحتمية   )ج( اليوجينا  )ب( التفرقة  ) أ ( التمييز 

. قاموا بالضغط على األم بضرورة إجهاض الجنين بسبب إخبارهم من قبل الطبيب بتوقع إصابته 448

 الطفل بالتخلف العقلى ، يشير ذلك ............. .

 ) د ( الحتمية   )ج( اليوجينا  )ب( التفرقة  ) أ ( التمييز 

خبر عن أم إستطاعت اإلنجاب من عالم متوفى منذ ثالث سنوات من خالل  . نشر اليوم السابع663

 الحيوانات المنوية المتجمدة له ، يعبر ذلك عن ......... .

 )ب( استئجار األرحام   ) أ ( اإلنجاب الصناعى  

 ) د ( بنوك المنى    )ج( ينوك األجنة  

بدل من إعطاء الدواء ، تعبر عن  . إستخدام الخاليا الجزعية فى حل مشكالت صحية عددية644

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

 )ب( إستغالل مكاتب التوظيف   ) أ ( إضطراب حياة اإلنسان  

 ) د ( إجهاض األجنة المشوهة   )ج( توفير مخزون لألنسجة  

. يقول )ألبرت إينشتين( : لقد أصبح واضحاً بصورة جلية أن تكنولوجياتنا قد تجاوزت إحترامنا 424

 إنسانيتنا تجسد تلك المقولة .............. .إلى 

 )ب( موت الدماغ    ) أ ( نقل األعضاء  

 ) د ( إستئجار األرحام    )ج( قيمة الحياة  



 

 

. إزدادت فى الفترة األخيرة ظهور عصابات إستخدام جسم أطفال الشوارع لصالح األغنياء ، 644

 تعبر عن مشكلة .............. .

 )ب( موت الدماغ   ألعضاء) أ ( زراعة ا  

 ) د ( قيمة الحياة    )ج( الحالة النباتية  

. نتيجة تعرض أحد األفراد لحادث بسيارته أدى إلى دخوله فى غيبوبة قصيرة مما دفع األطباء 424

إلى اإلختالف فى الرأى بين نزع جهاز التنفس الصناعى عنه أو اإلبقاء عليه ألنه شخصية هامة فى 

 ر ذلك إلى ................... .الدولة ، يشي

 )ب( موت الدماغ   ) أ ( زراعة األعضاء  

 ) د ( قيمة الحياة    )ج( الحالة النباتية  

. قيام علماء األبحاث الجينية بإجراء اإلختبارات على األجنة المشوهة لإلستفادة من هذه التجارب 421

 .من فائدة البشر أجمع ، يتناقض ذلك مع ........... 

 )ب( موت الدماغ   ) أ ( زراعة األعضاء  

 ) د ( قيمة الحياة    )ج( الحالة النباتية  

. يقول القاضى ) أوليفر ويندل هولمز ( : ) قاض أسبق فى المحكمة العليا فى الواليات المتحدة 644

ن وال المعتوهياألمريكية ( نحن نريد الناس األصحاء الودودين المستقرين عاطفياً واألذكياء وال نريد 

 البلهاء وال العالة وال المجرمين تجسد المقولة أحد عواقب التحرى الوراثى وهى ............. .

 ) د ( الحتمية   )ج( اليوجينا  )ب( التفرقة  ) أ ( التميز 

 

. قامت الدولة بالضغط على األم بضرورة إجهاض الجنين بسبب أخبارهم من قبل الطبيب بتوقع 421

 الطفل بالتخلف العقلى يشير ذلك ............ .إصابته 

 ) د ( الحتمية   )ج( اليوجينا  )ب( التفرقة  ) أ ( التميز 

. اتفق علماء البيئة وإختصاصى الوراثيات السلوكية أن كال من الجينات والبيئة عاملين مهمين 424

 ............ .ومتشابكين فى الحقيقة لتحديد السلوك البشرى تخالف العبارة مفهوم ..



 

 

 )ب( اإلستنساخ    ) أ ( الحتمية الجينية  

 ) د ( اليوجينيا    )ج( إستئجار األرحام  

بدأ العبيد يحلوان محل عمال األجرة فى العديد من المستعمرات  4411و  4181. فى الفترة ما بين 428

األبيض هو المتفوق األمريكية فتم إنشاء أو ل جمعية تشريعية لذلك وأقرت الجمعية أن العرق 

والمهيمن ضد العرق األسود تجسد العبارة السابقة من مضامين عواقب التحرى الوراثى 

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

 )ب( اإلستنساخ    ) أ ( الحتمية الجينية  

 ) د ( اليوجينيا    )ج( إستئجار األرحام  

عون بالصحة والذكاء والمكانة . كان الفالسفة وأصحاب الفكر فى الجمهورية أفالطون يتمت424

ومحدودى الذكاء يشغلون المراتب الدنيا ويتم تزويج األقوياء واًحاب القدرة العقلية مبكراً ومنع 

المرضى وذوى العاهات من التزاوج نهائياً كانت أفكار أفالطون أساساً إلحدى عواقب التحرى الوراثى 

 هى ............... .

 )ب( اإلستنساخ    ) أ ( الحتمية الجينية  

 ) د ( اليوجينيا    )ج( إستئجار األرحام  

. مكارم األخالق عشر منها : صدق اللسان فى القول والفعل ، وصدق البأس ، وإعطاء السائل 694

 ، هذا يشير إلى أحد عناصر الموافقة المستنيرة وهى ................ .

 ( الطواعية) د   )ج( اإلفصاح  )ب( الفهم   ) أ ( األهلية 

م ، التهم إلى سيدة وعاطالً ، إشتراكاً مع طبيبة 2121فبراير  1. وجهت النيابة العامة فى مصر 444

فى تكوين شبكة لإلتجار األعضاء البشرية لألطفال ، بمحضر التحريات األمنية بشأن إتهامهما بإرتكاب 

 قض .............. .جرائم نقل وزراعة األعضاء البشرية ، واإلتجار فى البشر هذا ينا

 )ب( عدم إلحاق األذى   ) أ ( المنفعة الطبية للمريض  

 ) د ( العدالة والمساواة للمواطنين  )ج( إحترام اإلستقاللية الفردية  

 . يقسم الطبيب فى كلية الطب على الصدق والصراحة مع مرضاه تجسد هذه المقولة ............694



 

 

 ) د ( الطواعية  )ج( اإلفصاح  )ب( الفهم   ) أ ( األهلية 

. أقنع طبيب أحد المرضى بأنه ال يصبه أى ضرر إذا تبرع بكليته األخرى يتعارض هذا مع 444

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

 )ب( عدم إلحاق األذى   ) أ ( المنفعة الطبية للمريض  

 ) د ( العدالة والمساواة للمواطنين  )ج( إحترام اإلستقاللية الفردية  

جرت الواليات المتحدة تجارب على مواطنين من دولة )جواتيماال( المحتلة فى الفترة من . أ690

 مما أصابهم )عمداً( بالعديد من األمراض يخالف ذلك .............. . 4411/4481

 ) د ( الطواعية  )ج( اإلفصاح  )ب( الفهم   ) أ ( األهلية 

موقع عملهم الوظيفى أو الخاص وخدمة المجتمع  . فى ظل مشكلة فيرس كورونا التزم األطباء فى444

الذى يعيشون فيه بكل إمكانياتهم وطاقاتهم فى جميع األحوال يمثل ذلك أحد معايير األخالق الطبية 

 الحديثة وهو .............. .

 )ب( عدم إلحاق األذى   ) أ ( المنفعة الطبية للمريض   

 العدالة والمساواة للمواطنين) د (   )ج( إحترام اإلستقاللية الفردية  

 

 

. يقول )فيكتور هوجو( : كل شىء غالى ليس هناك من شىء رخيص سوى آالم الناس عمداً أو 694

باإلهمال ، إن آالم الناس رخيصة تتعارض المقولة مع أحد معايير األخالقيات الطبية الحديثة 

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

 إلحاق األذى )ب( عدم   ) أ ( المنفعة الطبية للمريض  

 ) د ( العدالة والمساواة للمواطنين  )ج( إحترام اإلستقاللية الفردية  

. إن األبحاث المتعلقة بالوراثة البشرية يجب أن توفر جميع المعلومات التى قد يحتاجها المريض 444

حتى يستوعب ويتخذ قراره بقبول الخضوع للدراسة أو الرفض مثل هدف الدراسة وإجراءاتها 



 

 

فوائد واألخطار التى قد تنتج عنها ، يتحقق ذلك فى أحد عناصر الموافقة المستنيرة وهى وال

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

 ) د ( الطواعية  )ج( اإلفصاح  )ب( الفهم   ) أ ( األهلية 

تجارب طبية على مواطنين من دولة جواتيماال حيث أصابتهم عمد  4481. أجرت أمريكافى عام 694

لزهرى والسيالن يخالف ذلك إحدى عناصر الموافقة المستنيرة وهى ................ بفيروسات تسبب ا

. 

 ) د ( الطواعية  )ج( اإلفصاح  )ب( الفهم   ) أ ( األهلية 

. إستخدام الطبيب أسلوب أكاديمى ومصطلحات طبية معقدة فى التعامل مع المريض يتعارض 444

 ............ .هذا مع احد عناصر الموافقة المستنيرة وهى 

 ) د ( الطواعية  )ج( اإلفصاح  )ب( الفهم   ) أ ( األهلية 

. عندما يقدم لك األطباء معلومات حول عالج معين أو إختبار معين لكى تقرر ما إذا كنت ترغب 604

 فى الخضوع لهذا العالج او اإلختبار أم ال ، وتتخذ قرارك يعبر ذلك عن ............. .

 ) د ( الطواعية  )ج( اإلفصاح  )ب( الفهم   ) أ ( األهلية 

. يجب على مقدم الرعاية الطبية الكشف عن معلومات حول العالج أو اإلختبار أو األجراء المعنى 414

 بما فى ذلك الفوائد والمخاطر المتوقعة تجسد المقولة ............... .

 ) د ( الطواعية  )ج( اإلفصاح  )ب( الفهم   ) أ ( األهلية 

 

. عندما ال يستطيع الفرد إتخاذ القرار بسبب نقص قدراته العقلية فى القدرة على التحكم فى 604

 مصالحه الخاصة يكون قد افتقد ............... .

 ) د ( الطواعية  )ج( اإلفصاح  )ب( الفهم   ) أ ( األهلية 

إستخدامه على مواطنيها . إستطاعت إحدى الدول إكتشاف عالج لفيروس كورونا لكنها قصرت 414

فقط دون بقية الدول ، يتعارض هذا الموقف مع أحد معايير األخالق الطبية الحديثة وهو ............... 

. 



 

 

 )ب( عدم إلحاق األذى    ) أ ( المنفعة الطبية  

 ) د ( العدالة والمساواة   )ج( إحترام اإلستقاللية  

ف بشكل حر وبدون إرغام أو عرقلة يعبر عن . قدرة الشخص على أن يفكر ويقرر ويتصر600

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

 )ب( عدم إلحاق األذى     ) أ ( المنفعة  

 ) د ( إحترام األستقاللية    )ج( المساواة والعدل  

. المثل القائل " إذا لم نستطيع أن نعمل خيراً للمريض فعلى األقل ال نضره " يقتضى إلتزام 414

 .......... .الطبيب بمعيار ......

 )د( إحترام اإلستقاللية      )ج( المساواة والعدل )ب( إلحاق األذى  ) أ ( المنفعة 

. يولى العديد من علماء األخالقيات البيولوجية وخاصة علماء الطب أولوية قصوى لإلستقالل 604

ة الموافق الذاتى حيث يعتقدون أن كل مريض يجب أن يحدد مساره العالجى ، يجسد ذلك أحد عناصر

 المستنيرة ............... .

 ) د ( الطواعية  )ج( اإلفصاح  )ب( الفهم   ) أ ( األهلية 

. نشر )موقع مصراوى( )كن بطالً( الصحة تفتح باب التطوع للراغبين مواجهة فيروس كورونا 414

 يشير الخبر السابق ألحد عناصر الموافقة المستنيرة .............. .

 ) د ( الموافقة  )ج( الطوعية  )ب( األهلية   اح) أ ( اإلفص 

 

. إن هدف مهنة الطب ليس إنهاء حياة اإلنسان للتخلص من معاناته بل تسخير الوسائل الطبية 604

المتاحة لتذليل أو تقليل هذه المعاناة " لتحقيق هذا الهدف يقتضى اإللتزام بأحد المعايير األخالقية 

 ...... .الطبية الحديثة " ..........

 )ب( إحترام اإلستقاللية    ) أ ( مبدأ المنفعة  

 ) د ( عنصر األهلية     )ج( المساواة والعدل  

 



 

 

 

 أسئلة متنوعة على الموضوع الثاني

(اختر اإلجابة الصحيحة من اإلجابات المعطاء أمامك)  

في كافةعلى أنها الممارسات الواقعية للمنظومة القيمية  يمكن تعريف............ -1  

الحياة والتي تهدف في االساس لحل المشكالت التي تظهر على الساحة المجتمعية من احينم  

.ما يتم التوصل اليه عن طريق المشاورات والمداوالت للحاالت الخاصة خالل  

يةيئاالخالق البب( )                                             يوطبيةباالخالق ال)أ(        

األخالق التطبيقية)د(                                             االخالق المجتمعية)جـ(      

 يمكن تعريف البيوتيفا على أنها العلم الذي يمكننا من وصف بعض األفعال أو النتائج بأنها جيدة -2
 ل مجموعةأو مرغوب فيها أو مسموح بها وغيرها بأنها سيئة أو غير مرغوب فيها وذلك من خال

 الشروط التي يؤمنها التسيير المسئول للحياة البشرية أو للشخص البشري في إطار التطورات
..............ك التعريف لـلبحد ذ .نيات البيوطبيةقالسريعة والمعقدة للمعارف والت  

يقيةتالبو تعريف األخالق)ب(                                              اقيتهوم البيو)أ( مف     

اقرؤية جاكلين روس للبيوتي)د(                                     ان بوتر للبيوتيقافرؤية )ج(   

يرى البعض أن الموت هو حالة االنعدام المجاني لدوران الدم في األوعية الدموية والتنفس  -3
 غوساق ) جدع ( الدماينما يرى آخرون أنه هو حالة انعدام وظائف الدماغ ) المخ ( ب والوعي

Brain Stem والنخاع الشوكي بشكل كامل ونهائي ، كما يرى أصحاب األديان أن الموت  
  .عبارة عن خروج الروح من جسم اإلنسان واالنتقال إلى مرحلة الحياة األخرى 

..................ـد لـسوعليه فإن هذا االختالف يج              

مفهوم البيوتيفا)ب(                                       تعريف البيوتيقا .)أ(    

رؤية فان بوتر للبيوتيقا)د(                          رؤية جاكلين روس للبيوتيقا .)ج(   

دراسة تمثل صلة بين األحياء والبيئة والطب والدين والقيم اإلنسانية من أجل تحقيق بقاء كل  -4
...............تجسد تلك الفكرة لـ . األخرىمن البشر وأنواع الحيوانات   

رؤية ديفيد روس للبيوتيقا)ب(                   تعريف البيوتيقا عند جاكلين روس .)أ(    



 

 

يقاتمفهوم البيو)د(                                 رؤية فان بوتر للبيوتيقا)ج(     

الدين الوصول لقبول أو رفض فكرة نقل حتى اآلن لم يستطع العلماء والفالسفة ورجال  -5
.األعضاء من الموتى حديثا الى األحياء فلكل منهم مبرارته المنطقية  

..........تجسد تلك الفكرة لـ                   

مفهوم البيوتيقا .)ب(                                           يقا تتعريف البيو)أ(    

رؤية فان بوتر للبيوتيقا )د(                              رؤية جاكلين روس للبيوتيقا )ج(  

 

يعيش المرء بامكانية أن يكون مؤطر بثالت مسؤوليات وهي: القانونية أو الدينية أو األخالقية  -6
يا بمعنى أن أي ضرر يصيب اآلخر، وجب تحمل وزره بأثر رجعي كعقاب ، وقد يأخذ وجها قانون ،

.قضائيا، أو دينيا أخرويا، أو أخالقيا   

.............تجسد تلك الفكرة لرأي .       

روس نيجاکل)ب(                                          مفهوم البيوتيقا)أ(    

کاالهان اليدان)د(                                             وناسي هانز)ج(   

إن الموت من فعل هللا تعالى .... وقتل النفس حرام إال بالحق ، وإن» الشيخ جاد الحق ؛  قال -7  

الرحمة ليس من الحق ، إنما من المحرم قطعا بالنصوص الشرعية .  قتل  

لـ............... تجسد تلك الفتوى                  

التكنولوجيا الحيوية . مناقشات)أ(    

  تجديد البيوتيقا مفاهيم مثل كالحق والخير والواجب (ب)

إبراز الشكل البرجماتي للفكر البيوتيقى )ج(  

آراء الفالسفة في اللجان األخالقية للفكر البيوتيقي .)د(   

هو أمانة في عنق الطبيب، وتلك األمانة ال تقتصر على الجانب المادي بل هناك نوعا  المريض -8
 آخر من

. الحفاظ على كرامة البشر وأسرارهم وأعراضهم  وهو األمانة  

.........تشير تلك الفكرة إلى           



 

 

األخالق البيوطبية . (ب)                                اخالق البحث العلمي  )أ(   

العيادة خالق)د( أ                                     السياسة الصحية  )ج(  

باهلل العظيم أن أراقب هللا في مهنتي ، وأن أصون حياة االنسان في كافة أدوارها ، وفي  أقسم -6
كل الظروف واألحوال باذال وسعي في استنقاذها من الهالك والمرض واأللم والقلق ، وأن أحفظ 
 للناس كرامتهم، وأستر عورتهم ، وأكتم سرهم ، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة هللا ، 

...............ذلك القسم لـ  يجسد               

السياسة الصحية  (ب)                              اخالق البحث العلمي . )أ(    

البيوتيقا مفهوم)د(                                       أخالق العيادة .)ج(         

داش أبنبغي أن يكون مقبرة ال يينبان صدر الطبيب  لكاتب العالمي نجيب محفوظيقول ا -01  

تتوافق تلك الفكرة مع .....................           

  البحث العلمي أخالق)ب(                                     )أ( أخالق العيادة         

يقية .تاألخالق البيو ومهمف)ج( السياسة الصحية                                 )د(   

 

 معرفة ما إذا كان الخوف استجابة فطرية أو مكتسبة ، فعمل اراء جون واطسون عالم النفس -11
 طفلال يظهر لمفر، لفأابيض ومن ثم بدأت التجربة فسمح للطفل باللعب مع ا طفل لفأرتمريض  على
عندما يقوم  الطفلخوف في البداية ثم قام ) واتسون ( بإحداث صوت عالى من خلف ظهر  أي

. الفئران  ر وبعد عدة تجارب أصيب الطفل بمرض الخوف منأالفمس بل لالطف  

............افي تلك التجربة معتنولم يتعافي ت                  

الصحية . السياسة)ب(                               ق البحث العلميالخ)أ( ا   

مفهوم البيوتيقا )د()ج( أخالق العيادة                                         

الدولة المصرية وتحت رعاية الرئيس ) عبد الفتاح السيسي ( تبنت وزارة  صمن حر في -12
.المصريين الكتشاف ، فيروس سي، وعالجه مجانا لكل الصحة المصرية عمل تحاليل  

............الت االخالق البيوطبية وهيجاالفكرة الحد م تلكتجسد        

السياسة الصحية . أخالق)ب(                             العلمي البحث اخالق )أ(    



 

 

مفهوم البيوتيقا )د(                                      العيادة أخالق)ج(             

ظل حرص الدولة المصرية وتحت مظلة وزارتي التربية والصحة ، قامت األخيرة بإجراء  في -13
 تطعيم

.في مختلف الدراسي بهدف تحصينهم ضد األمراض المختلفة الطالب  

...........سد تلك الفكرة لـجت              

الصحة العمومية . (ب)                                العالج منظومة)أ(    

الطبية األخالق)د(                         توزيع الموارد الصحية)ج(             

( ، العالج من دون التفكير في الوقاية عبء ال تسي ) بيل جيمأقوال رجل األعمال العال من -14  

.تحمله  يمكن  

..............وهذا يعنى أنه البد من مراعاة                  

العالج  منظومة)ب(                               العمومية الصحة)أ(   

البيوتيقية األخالق)د(                       الموارد الصحية توزيع)ج(            

يقول ) جويل فورمان ( . . لم نجد عالجا سحريا السرطان ، ولكن يجب علينا أن تعمل على  -15
 إيجاد وسائل آمنة للوقاية منه أو اكتشاف عالج مناسب له . 

.........لك الرؤية لـتتجسد                   

اخالق السياسة الصحيةب( )                               أخالق البحث العلمي)أ(    

اتيقمفهوم البيود( )                                       أخالق العيادة)ج(   

 

 

 

.حقن السائل المنوي للزوج بطريقة اصطناعية في رحم زوجته بهدف االخصاب أو االنجاب -16  

..........هذه العملية يطلق عليها          

إخصاب األنابيب االصطناعي)ب(                                  تلقيح اصطناعي)أ(    



 

 

استئجار األرحام)د(                                     بنوك األجنة )ج(   

أكثر تقنيات عالجات اإلخصاب شيوعا في العصر الحديث، حيث يتم لقاء مبادر إليه بين  -17
البوق في جسم  -والسائل المنوي في ظروف مخبرية، كبديل لمكان لقائهما الطبيعي البويضة 

 المرأة، في إطار عالج اإلخصاب يتم إجراء سحب بويضات من جسم المراة، جمعها مع خاليا
.ة وإخصابها في ظروف مخبريةيمنو  

............تشير العبارة إلى             

اإلخصاب خارج الرحم)ب(                                  تلقيح اصطناعي)أ(    

بنوك المنيد( )                                     بنوك األجنة )ج(             

 تعد مشكلة اختالط األنساب وتحديد الهوية من المشكالت األخالقية الخاصة باألنجاب -18
  .االصطناعي

................والمترتبة على قضية             

بنوك المني)ب(                            الخصاب خارج الرحم)أ(    

التلقيح االصطناعي)د(   ة                                     بنوك األجن)ج(             

بإنه يتم لقاء مبادر إليه بين البويضة والسائل المنوي في................ يمكن تعريف -16  

ف مخبرية، كبديل لمكان لقائهما الطبيعي .ظرو  

ي نبنوك الم)ب(                         اإلخصاب خارج الرحم)أ(    

ماهية اإلنسان)د(                                  التلقيح الطبيعي)ج(   

انيتبنى الدكتور ) روبرت غراهام ( نظرية تقوم على أن العبقرية أساسها بيولوجي ويمكن  -23  

ان ينشروا 143نا الجينات الوراثية من المبرزين الدين كان مقياس الذكاء عندهم فوق خذأ  

. ورهم اليجاد ساللة متفوقةذب  

...........تجسد تلك الفكرة لـ                 

بنوك المني)ب(                          اإلخصاب خارج الرحم)أ(    

ماهية اإلنساند( )                                  التلقيح الطبيعي)ج(             

 



 

 

 

 

 

 صفاتمل كافة اليحية البويضة الملقحة مخبريا بأنها جنينا سميرى بعض الفقهاء والعلماء ت -21
 اإلنسانية

.بينما يرى آخرون أنها ال تعد إال مادة بيولوجية وليست جديرة بالحماية القانونية  

الخالف مرجعة أحد القضايا المترتبة على اإلنجاب االصطناعي وهي مصدر هذا  يمكن القول بان 
.........قضية  

نيبنوك المب( )                               ماهية طبيعة اإلنسان)أ(    

بنوك األجنة)د(                            االخصاب خارج الرحم )ج(             

حيوانبأنها عملية تلقيح البويضة األشوية  بإعتبار ...................االشارة إلى مكني -22  

.قمرية على مشاكل العبخمالحديثة ال قنياتسـاعدة التمذكرى وذلك ب وىمن  

األجنة بنوكب( )                                 ينالم ك)أ( بنو   

طبيعة اإلنسان ماهيةد( )                   خارج الرحم االخصاب)ج(   

هابيعله في  ؤذنبعض الفقهاء والعلماء أن األعضاء البشرية ليست ملكا لإلنسان ولم ي يرى -23  

ض عليها، فكان بيعها داخال في بيع االنسان ما ال يملكه ويشترط للبيع الصحيح أنويعا وال  

.البائع مالكا للمباع يكون  

..............تجسد تلك الرؤية مسار مناقشة لقضية               

غالدما موت)ب(                               طبيعة اإلنسان يةهما)أ(    

االعضاء زرع)د(                                        يةتبانال الحالة)ج(   

المرضى يعايشون الموت المؤجل ، ويستمرون في كشوف األحياء بواسطة أجهزة  مئات -24
أي منها على إيقاف هذه األجهزة واطالق رصاصة  جرؤوال ت والضمائر طبية ترتجف االيدي

.الرحمة  

   الحد القضايا الفلسفية المترتبة على التقدم في مجال الطب وهي  جدل د تلك الرؤية مسارستج   



 

 

.................قضية     

النباتية الحالة( ب)                                  األعضاء زرع)أ(    

الحياة اإلنسانية ماهية)د(                                      الحياة  قيمة)ج(   

جربة عالجات األمراض المعدية واألعراض الناجمة من التعرض تازيون السجناء لناستغل ال -25
  .يةئواألسلحة الكيمياللمواد 

قضية ....................ساؤل حول تتجسد تللك التحارب مسار ال              

)ب( قيمة الحياة                          ماهية الطبيعة اإلنسانية)أ(    

غ                                      )د( زرع االعضاءموت الدما)ج(   

 

 

موجودة في  يةثارة وصف 133333من الطقم الكامل المكون من أكثر  .........يمكن تعريف -26
نواة الخلية ألغلب الخاليا البشرية ، ويتوزع على ثالثة وعشرين الكروموسومات المتشابهة بنيويا 

.والذي يختلف من فرد آلخر  

الجينوم البشرى)ب(                                       االستنساخ)أ(      

الخاليا البشرية)د(                                 الفص الصدغي)ج(     

( .. اإلنسان كائن يتكون من 5يقول ) اليستير فورست ( ، المنسق العلمي لمشروع ) فانتوم  -27
نوع أصلي من أنماط الخاليا هذا التنوع البديع في  334مجموعات معقدة من الخاليا تتألف من 

.يتيح لنا فرصة الرصد والتفكير والتحرك والمتابعة لمكافحة العدوىصور الخاليا   

...................تشير تلك الرؤى إلى               

    سلبيات الجينوم البشري امكانية توفير مخزون للخاليا)أ(  

إيجابيات الجينوم البشري االستنساخ البشري)ب(   

                      )ج( امكانية توفير مخزون للخاليا        

 )د( االستنساخ البشري

.قى حدوثهتقول المثل الصيني : الطبيب الجيد يشفى من المرض ، والطبيب البارع يي -28  



 

 

..................ذلك مع توافقي             

)ب( مفهوم االستنساخ                                               التنبؤ الوراثي)أ(        

نساخمشكالت االست)د(                               توفير مخزون للخاليا)ج( امكانية       

إنتاج أفراد بطريقة مخبرية مطابقون وراثيا ألفراد أخرون عن طريق .................قصد بـي -26  

.لخاصة بهادمج كامل المادة الوراثية لخلية بشرية مع بويضة أنثوية مفرغة من المادة الوراثية ا  

)ب( زرع االعضاء                                           الجينوم البشري)أ(         

ختساناالس)د(                                           التلقيح المخبري)ج(            

 حةومكافمن معابير األخالق الطبية ما يسير على محورين وهما الصحة الجيدة والوقاية  -33
........األمراض يتضح ذلك من خالل  

عدم الحاق األذي)أ( المنفعة                                           )ب(    

احترام االستقاللية الفردية)د(                                  المساواة والعدل)ج(   

دعو تلك الحكمة إلى االستفادة ت -)الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يراها إال المرضي (  -31
.........................وهي .من أحد معايير األخالق الطبية الحديثة  

عدم الحاق األذى .)ب(                                   المساواة والعدل)أ(    

المنفعة .)د(                       احترام االستقاللية الفردية )ج(   

 

عبد القدوس ( ، ال شي أمتع في حياة الطبيب من لحظات ثقته بنفسه عندما  يقول ) إحسان -32
 ينجح

وهي  .في عالج حالة تعرض عليه التوافق تلك المقولة مع أحد معايير األخالق الطبية الحديثة
........... 

عدم الحاق األذى( ب)                              المساواة والعدل)أ(   

)د( المنفعة                  االستقاللية الفرديةاحترام )ج(   

إن الطبيب الحكيم ال ينظر إلى كينونة العليل وإنما ينظر إلى العلة تتوافق تلك المقولة مع -33  

.................وهي. أحد معايير األخالق الطبية   



 

 

عدم الحاق ( ب)                                       المساواة والعدل)أ(        
                                      األذى

احترام االستقاللية د( )ج( المنفعة                                                 )      
                          الفردية 

 ستشفى بسرقةبأحد األفالم المصرية واثناء تبرع بطل الفيلم بالدم لصالح فرد أخر ، قامت الم -34
الكلية الخاصة ببطل الفيلم لصالح الفرد اآلخر ، مما تسبب له في أضرار صحية يتنافى ذلك 

.....................وهو معيار .الموقف مع أحد المعايير األخالق الطبية  

احترام االستقاللية الفردية)ب(                                       المساواة والعدل)أ(    

عدم الحاق األذى)د(                                                 المنفعة)ج(   

يجب أن تكون الوسيلة التي نستخدمها بنفس نقاء الغاية » من أقوال ) مارتن لوثر كينج( :  -35
...................وهو معيار .التي نبغى إليها ، تتوافق تلك المقولة مع أحد معايير األخالق الطبية  

المساواة والعدل)ب(                         احترام االستقاللية الفردية)أ(   

  المنفعة)د(                                  عدم الحاق األذى)ج( 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة  -36
.والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة   

..................يتفق هذا اإلعالن مع أحد معايير األخالق الطبية الحديثة وهو معيار            

المساواة والعدل)ب(                                ستقاللية الفرديةاحترام اال)أ(     

)د( المنفعة                                         عدم الحاق األذى)ج(    

مع ظهور فيروس كورونا اتخذت الدولة المصرية إجراءات حاسمة وقالية من أجل مجابهة  -11
 هذا

....................وهو معيار .األخالق الطبيةير يالوباء انطالقا من أحد معا  

المساواة والعدل)ب(                                احترام االستقاللية الفردية)أ(     

)د( المنفعة                                        عدم الحاق األذى)ج(    

 

 



 

 

 

فأنه من الضرورة الملحة على الطبيب  عند إجراء األبحاث الطبية والبيولوجية على األفراد -38
 إشراك األفراد بشكل ايجابي دون مؤثرات من اي نوع،و يضمن لهم حق الرعاية الكاملة أثناء

. إجراء تلك األبحاث  

....................تشير الفكرة السابقة إلى                     

              لفهم ( اب)                         اإلفصاح )أ(      

الطوعية)د(                            الموافقة)ج(       

يمكن القول بأنه يدعم اشتراك المريض في األبحاث الوراثية باإلضافة اليجاد الثقة المرجوة  -36
  عن طريق إدراك المريض لطبيعة تلك األبحاث وما يترتب عليها من آثار 

...................ناصر الموافق المستنيرة وهوتتوافق تلك الرؤية مع أحد ع        

               الفهم( ب)                           اإلفصاح( أ)              

الطوعية( د)                            الموافقة( ج)               

عض األفراد ب وراثية علىبمثابة الخطوة األولى في سبيل البدء بإجراء أبحاث ........... يعتبر -43
.حتى تستقيم العالقة بين المريض والطبيب   

               الفهم( ب)                            اإلفصاح( أ)            

الطوعية( د)                             الموافقة( ج)             

حرية كاملة ، فالحرية هي الحربة إما يقول ) والتر كرونكايت ( : ، ال يوجد حرية جزئية أو  -41
.أن تكون حرا أو ال حرة  

.......تجسد تلك الرؤية ألحد عناصر الموافقة المستنيرة وهو                 

               الفهم( ب)                            اإلفصاح( أ)           

الطوعية( د)                             الموافقة( ج)            

يح للطبيب أو عالم األحياء إجراء أي تجارب على بنيرة ما ال يتن من عناصر الموافقة المس -42
 األطفال

.وى اإلعاقات العقلية ذاو   



 

 

.........لك بسبب عنصرذد جسويت                 

               الفهم( ب)                             اإلفصاح( أ)         

الطوعية( د)                                هليةاال( ج)          

 ةعد استيفاء أحد عناصر الموافقيإال  .مشاركة المريض في األبحاث الوراثية ءال يمكن بد -43
..........المستنيرة وهو عنصر  

               الفهم( ب)                              اإلفصاح( أ)         

موافقةال( د)                                االهلية( ج)          

 

 

استطاع أحد األطباء اللعب على وتر فقر شخصا ما واقنعه بأن بيع إحدى كليتيه لن يؤثر على  -44
.ته العامة ، وأنه سيمنحه قدر من المال ليساعده في تدبير شئون حياته صح  

..........عناصر الموافقة المستنيرة وهو عنصرالموقف مع أحد  يتنافي هذا          

الهلية               ا( ب)                        الطوعية )أ(              

                       الموافقة )د(                       اإلفصاح  )ج(           

 خارجيا إال أن لديه مشكالت جينية تمنع عنه بعض المميزات ليمالفرد بمظهر الس يبدوقد  -45
......................مرجع ذلك إلى.          كاألفراد العاديين   

التمييز على أسسن جينية)ب(                                      الحتمية الجينية)أ(    

اليوجينيا)د(                                   التطهير العرقي .)ج(   

إن كل فكرة أو اعتقاد ال ينتهي إلى سلوك عملي في » بيرس ( :  لزيقول الفيلسوف ) تشار -46
  .دنيا الواقع تعتبر فكرة باطلة ، وأن العبرة في ذلك هي العمل المنتج بدال من التخمينات الفارغة

.................تلك الفكرة لـ سدتج         

جان األخالقية للفكر البيوتيقيلآراء الفالسفة في ال)أ(    

بعض المصطلحات الفلسفية كالحق والخير والواجب ديدتج)ب(   

اعتبار البيوتيقا فكر فلسفي جديد يخضع لمبحث األكسيولوجيا )ج(  



 

 

يقابراز الشكل البرجماتي الفكر البيوتي)د(               

أجرى الطبيب ) جيمس ماريون سيمز ( تجارب على عشرات النساء من دوي  خالل مسيرته -47
 األصول اإلفريقية من دون تخدير ألنه بناء على النظريات العنصرية التي أمن بها أن السوء ال

...............تتنافى تلك الممارسات مع .    يملكون أية مشاعر أو أحاسيس وال يشعرون باأللم  

أخالق البحث العلمي)ب(                                      حيةالسياسة الص)أ(    

.خالق البيئة)د( أ                                       أخالق العيادة .)ج(      

ساعة من المداوالت ، وصل المحلفون الى قرار : ) قتل خطا وليس جريمة قتل  11بعد  -48
متعمد ( حينما اطلق ، برادلي والدروب ، النار على صديق زوجته ثماني مرات ، قبل أن يهاجم 

زوجته بساطور فريق الدفاع عنه قرر أن يطلب مساعدة علمية وطبية ، فشهد الطبيب الشرعي أن 
.لي والدروب الجينية جعلته فريسة لخطر السلوك العنيف بنية ، براد  

.........تشير تلك القضية إلى                      

التمييز على أسس جينية  (ب)                               الحتمية الجينية )أ(   

اليوجينيا )د(                          التفرقة في المعاملة)ج(   

 إن مكافحة اإليدز في الصين جارية بالفعل ، تقدم الحكومة الصينية» جيتس ( :  يقول ) بيل -46
والممولون اآلخرون دعما كبيرا ، وسوف يستمرون في تحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير 

...........تتطابق تلك الفكرة مع . الوقاية والعالج  

السياسة الصحية)ب(                                       أخالق البحث العلمي)أ(    

مفهوم البيوتيقا)د(                                               أخالق العيادة)ج(   

مع انتشار وباء كورونا على مستوى العالم ، وبفرض توصل أحد المعامل أو الشركات من  -53
لهذا الوباء ، ولكن كان  خالل التجارب على المشوهين وذوى االحتياجات الخاصة إلى لقاح أومصل

.............فإن هذه الفكرة تتنافى مع آراء .شرط تداوله البيع بأسعار عالية   

         جاكلين روس )ب(                        هانز يوناس )أ(                

ديفيد روس)د(                             فان بوتر )ج(                

في ظل انتشار فيروس كورونا فقد قامت وزارة الصحة المصرية تقديم الخدمات الصحية من  -51
.خالل اقامة مستشفيات الحجر الصحى على مستوى الجمهورية لمواجهة تلك الجائحة   

.........ذلك الموقف إلى يشير             



 

 

ظومة العالجمن)ب(                                      الصحة العمومية)أ(    

األخالق البيوتيقية  )د(                              توزيع الموارد الصحية)ج(   

في ظل انتشار فيروس كورونا فقد قامت وزارة الصحة المصرية تقديم الخدمات الصحية من  -52
خالل إنتاج وتوفير الكمامات الطبية وغيرها من أدوات وقائية باإلضافة إلى إعادة هيكلة وتوزيع 

.الخدمات الطبية واألطباء وهيئات التمريض بشكل مالئم لمواجهة األزمة   

..............ك الفكرة لـتجسد تل                

منظومة العالج )ب(                                     الصحة العمومية )أ(    

األخالق البيوتيقية)د(                               توزيع الموارد الصحية)ج(   

تراوح عند انجاب أطفال يجب أن يكون عمر المرأة ي افالطون ( )من مستلزمات النسل عند  -53
.ون الى الخامسة والخمسونلثالثشرون واألربعون عاما ، بينما الرجل ما بين الخامسة واعال بين   

تتفق تلك الرؤية مع أحد العواقب المبينة علي التحري الوراثي في زمننا المعاصر وهي   
................ 

على أسس جينية تمييزال)أ( الحتمية الجينية                                 )ب(   

  في العاملة ةقرتفال)د(                                        وجينيايال)ج(               

( ضرورة حرق اليهود حيث أقام لهم ما يعرف بأفران  رأدولف هتل ية األلماني )غالطا يرى -54
د.ويهها اللفه على أنه ما من جريمة بحق البشرية اال وخناد منالغاز است  

.....................كرة لـفال تلكجسد ت              

التمييز على أسس جينية )ب(                                   يةجينال الحتمية)أ(    

)د(                               في المعاملة التفرقة)ج( 
                                       وجينيايال

 

بعض  حرمان يؤدى إلى قد ما...........  العواقب األخالقية للتحري الوراثي والمتمثل في من -55
.األفراد من ايجاد فرصة عمل تضمن لهم حياة كريمة  

التمييز على أسس جينية)ب(                              في المعاملة التفرقة)أ(    



 

 

)د(                                   يةجينال الحتمية)ج( 
                                       وجينيايال

لعملية جراحية بهدف انقاذ حياة أحد األفراء من ضعاف العقول دون الرجوع  الطبيب إجراء -56
.فقة هذا الفرد اإلى مو  

............جع ذلك ألحد عناصر الموافقة المستنيرة وهو عنصرمرإنما            

                االهلية( ب)                                الطوعية( أ)            

                       الموافقة( د)                                اإلفصاح( ج)           

 شربال صفات نفي الساللة البشرية لضبط معدالت الوالدة وتحسي التحكميقصد بـ............... -57
 يةرؤ الصالحين بيولوجيا فقط ، والحد من تناسل من ال يستحقون الحياة ، حسب دةعن طريق وال

.عنصرية ال إنسانية ساخرة ، ويدخل في عداد هؤالء المتخلقين ذهنيا أو أصحاب األمراض  

التمييز على أسس جينية)ب(                              الجينية يةحتمال)أ(     

اليوجينيا)د(                          في المعاملة التفرقة)ج(                       

د قصة األمير الوليد بن خالد والملقب ) باألمير النائم ( والذي يعاني من غياب عن تجس -58
.الوعي مدة تزيد من أربعة عشر عاما مع تحريك عينية بين الحين واآلخري رغم عدم وعيه   

ة على قضايا زرع األعضاء وموت الدماغ وهي تبحدى المشكالت المترأ يجسد ذلك 
...........مشكلة  

         قيمة الحياة )ب(                        األعضاءزرع )أ(  

موت الدماغ)د(                          الحالة النباتية)ج(    

ام ) صمويل مورتون ( وزمالئه بعمل بحث المعرفة عالقة الذكاء بحجم الجمجمة فوجدوا أنق -56  

.نس األسود في األدنى جالجنس األبيض في أعلى القائمة وال  

.........التحري الوراثي وهو تمثل هذه العبارة أحد مضامين               

جينية أسس على التمييز( ب)                              الجينية الحتمية( أ)                       

اليوجينيا( د)                         المعاملة في التفرقة( ج)                      

(االجابه الصحيحه من اإلجابات المعطاء أمامكاختر )  



 

 

وإيتيك ، إلرساء فلسفة عامة يالمحدثين في مجال البيئة والجانب االحيائي بلفظه بتشدق  -1
تشير العبارة إلى رائد ذلك الفكر وهو ...... .ية تفيد بني البشر في قضاياهم المستحدثةتبراجما  

ان بوتر)د( ف           وس ر ديفيد)ج(             روس نيجاکل )ب(          انهدانيال كاال)أ(   

 

 

) مارتن لوثر كينج ( .. المقياس التهاني الرجل ليس ان يقف في لحظات من الراحة  يقول -2
 ولكن أين يقف في أوقات الصراع والجدل . تتوافق تلك المقولة مع أحد المفاهيم واألهداف

هو........والفلسفية   

اقالبيوتي مفهوم )ب(                  مفهوم أخالقيات البحث العلمي)أ(            

مفهوم الموافقة المستنيرة)د(                         مفهوم األخالق التطبيقية )ج(           

لوم التكنولوجيا حينما ترتكب نحن األخطاء و العبارة إلى   بيرنرز لي (. ال يمكننا تيم)  يقول -3
التجارب على اإلنسان . لخطورة...  دعوات .....  

    هانز يوناس)ب(                         کاالهان  اليدان)أ(                   

روس  ينجاکل)د(                                فان بوتر)ج(                    

هي فرع من األخالقيات الفلسفية التي تسأل كيف نفهم الخطأ والصواب ولكنها تتعداها من  -4
.سيل ثابتة لتعديل المسار واإلنحرافات  تأسيس خالل  

....تعكس العبارة المقصود بـ ......                

قيات البحث العلمي قاخال)ب(                      البيولوجية والطبية األخالق)أ(                   

األخالق التطبيقية )د(                                      األكسيولوجيا)ج(                 

( ، و القلوب أوعية األسرار ، والشفاه أقفالها ، واأللسن مفاتيحها زيز) عمر بن عبد الع يقول -5  

.كل امرئ مفتاح سره  فليحفظ  

....................تشير العبارة إلى معيارهام من معايير                

أخالقيات البحث العلمي)ب(                                 األخالق التطبيقية )أ(   

العيادة أخالق)د(                          السياسة الصحية أخالق)ج(   



 

 

تجسد قصة األمير الوليد بن خالد والملقب ) باالمير النائم ( والذي يعاني من غياب من الوعى  -1

لمدة تزيد عن أربعة عشر عاما إلحدى المشكالت المترتبة على قضايا زرع األعضاء وموت 

 الدماغ 

وهي مشكلة.......            

مة الحياة .)أ( زرع األعضاء                                  )ب( قي  

)د( موت الدماغ                                  )ج( الحالة النباتية   

يقول ) جان بودريار ( : ) أن المحاكاة هي المرحلة الحالية من الزيف ، مثل ظهور أناس أو  -4

 أشياء

 يبدو بأن لهم مراجع حقيقية مطابقة لهم(. 

تشير المقولة إلى مفهوم............             

 )أ( الجينوم البشري                                         )ب( زراعة األعضاء

)د( التلقيح االصطناعي                                            )ج( االستنساخ    

 

ي تقديم الخدمة لمن يبرز إمكاناته تسليع الخدمة الصحية وسيادة قوانين العرض والطلب ف -8

المادية لذلك ، ورفض آليات تسعير الخدمة اإلسترشادية ومراقبة جودتها كلها مخاطر تعمل على 

 محاربتها............

.)ب( أخالقيات السياسة الصحية  )أ( منظومة العالج                                     

)ج( أخالقيات البحث العلمي                      )ج( أخالق العيادة                  

تقول الحكمة : أزرع أرضك واستر عرضك. -4  

تتعارض تلك الحكمة مع..................                    

)ب( استنجار األرحام . )أ( بنوك البويضات .                                     

)ج( بنوك األجنة                                         )د( اإلخصاب خارج الرحم .            



 

 

الـ ) ال ( التي تلفظ عن قناعة عميقة أفضل من الـ ) نعم التي تلفظ » يقول ) غاندي ( :  -41

 لمجرد اإلرضاء ، أو أسوأ من ذلك لتجنب المتاعب .

حد عناصر الموافقة المستنيرة وهو...............تشير تلك المقولة أل              

)أ( عنصر الطوعية                                       )ب( عنصر اإلفصاح .   

)د( عنصر الفهم .                                      )ج( عنصر األهلية .   

الجوهر. فتح عينيك وأنت نائم ال يعبر عن وعيك ، فالمظهر ال يعبر عن -44  

تشير العبارة إلى ....................                     

)ب( الحالة النباتية )أ( نقل األعضاء                                             

)ج( قيمة الحياة                                             )د( موت الدماغ .             

 رانفبا يعرف ما لهم أقام حيث اليهود حرق ضرورة(  رتله ادولف)  األلماني الطاغية يرى -42

.اليهود  وخلفها بحق البشرية اال جريمة من أنه ما على منه استناد الغاز  

لـ................ الفكرة تلك تجسد                   

جينية أسس على التمييز( ب)                         الجينية الحتمية( أ)                       

اليوجينيا( د)                         التطهير العرقي( ج)                      

 

 

 

 

          

 

(  ماضي أبو إيليا)  يقول -44  



 

 

 يا أخي ال تمل بوجهك عني                       ما أنا فحمة وال أنت فـرقد

وتسعد تشقى الرديم كساء في                   مثلي الموشاة البردة في أنت  

.......................وهي الحديثة الطبية المعايير أحد مع العبارة تتوافق            

  االستقاللية احترام (ب)                        األذى الحاق عدم( -)أ

والعدل المساواة)د(                                     المنفعة)ج(   

برنامج أولهما الوراثية للوقاية برنامجين يتضمن مشروعا السعودية العربية المملكة تبنت -41  

مثيلالت ألمراض المبكر بالتدخل يتعلق والثاني ،(  ٤٠٠٢ عام) الزواج قبل ما فحص في يتمثل  

................ إلى العبارة تشير -(  ٤٠٠٢ عام) األطفال لدى والغدد الغذائي  

البشري االستنساخ( ب)                  جينية أسس على التمييز)أ(   

البشري الجينوم إيجابيات )د(                  البشري الجينوم سلبيات )ج(  

 يتم لم لو حقا الرائع ولكن ، أمريكا اكتشاف الرائع من كان( : »  توين مارك)  يقول -44

.استكشافها  

.................فكرة العبارة تلك تماثل          

االستنساخ)ب(                                 . األجنة بنوك)أ(    

األجنة إجهاض)د(                               البشري الجينوم)ج(   

 بين وحده اإلنسان بها يتميز خاصية ، والفرادة االختالف وعي( ..  أدونيس)  يقول -41

 المخلوقات

، اإلنسان إنسانية نزع من نوع هو إنما ، بآخر أو بشكل ، بأخرى أو بحجة الوعي هذا قتل ، كلها  

..............مع المقولة تلك تتوافق.  العاقلة غير الكائنات مستوى إلى به الهبوط ومن  

            البشري للجينوم زويل أحمد رؤية)أ( 

اقالبيوتي فهوممل بوتر فان روية)ب(                     



 

 

         العلمية لألبحاث روس ديفيد رؤية)ج(                   

البشري لالستنساخ محمود مصطفى رؤية)د(                     

يقول ) باولو کويلو ( إن الوسيلة الوحيدة التخاذ القرار الصحيح هو االعتراف بالقرار  -44

الحديثة وهي........الخاطئ تشير المقولة الي احد معايير االخالق الطبية   

)ب( عدم الحاق األذى  )أ( المنفعة                                       

 )ج( احترام االستقاللية                          ) د( المساواة والعدل

 

استطاع أحد األطباء اللعب على وتر فقر شخصا ما واقنعه بأن بيع إحدى كليتيه لن يؤثر على  -48

امة ، وأنه سيمنحه قدر من المال ليساعده في تدبير شئون حياته صحته الع  

ينافي هذا الموقف مع أحد عناصر الموافقة المستنيرة وهو عنصر.................          

                االهلية( ب)                                الطوعية( أ)            

                       الموافقة( د)                                اإلفصاح( ج)           

عمل على إضفاء الطابع العلمي على البيوتيقا وفصلها عن األخالق الطبية الكالسيكية التي  -44

كانت غارقة في الالهوت ، واتخذه من مقره المؤسسي مكانا لنشر مفهوم البيوتيقا والتعريف 

.    تشير العبارة إلى.............. باهتمامات ومجاالتها  

  بوتر فان( د)            روس ديفيد( ج)            روس نيجاکل( ب)          كاالهان دانيال( أ)

يقول ) مارك توين ( ، . كن حذر وأنت تقرأ كتب الصحة ، فقد تموت بخطأ مطبعي .  -21  

تنيرة وهو عنصر..........تعكس المقولة أحد عناصر الموافقة المس             

)ب( اإلفصاح                )ج( الطوعية               )د( األهلية .         )أ( الفهم       

ذكرت صحيفة ) النيويورك تايمز ( إن بعض األفراد تحاشوا االختبار الجيني  ٠٠٤٠في عام  -24

إيجاد وظيفة تشير العبارة إلى أحد خوفا من إعاقة مقدرتهم على االستفادة بالتامين الصحي أو 

 عواقب التحري الوراثي وهو..............



 

 

)ب( التفرقة في المعاملة                     )أ(  التمييز على أسس جينية          

 )ج( اليوجينيا .                                           )د( الحتمية الجينية 

يقول ) کليالند ( : . إن إنجاب الفقراء والفالحين بال قيود أمر يحتاج إلى مراجعة فهم بحسب  -22

 رأيه 

) أناسا نصف أحياء يفتقرون إلى الحماس( ، ويعانون من سوء التغدية وأنهكتهم األمراض  

لك المقولة إلى المجهدة كالبلهارسيا واالنكلستوما ، والتي استنزفت حيوية الطبقات العاملة .تشير ت

 أحد عواقب التحري الوراثي وهو ............

 )أ( التمييز على أسس جينية .                           )ب( الحتمية الجينية

)د( التفرقة في المعاملة                                         )ج( اليوجينيا      

في أن تختار و توجد لنفسك بدائل اختباريقول)ارنتشيبولد كاكنيش( الحرية هي الحق  -24  

تشير تلك المقولة  ألحد عناصر الواقعة المستنيرة وهو...............    

.هليةاإل عنصر( ب)                                         لفهما عنصر( أ)  

الطوعية عنصر( د)  .                                 االفصاح عنصر( ج)  

 

 

بقول اإلمام ) ابن باز ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذه تشبه أولوية حماية االم  -21

 من الجنين المصاب بامراض خطيرة. يشير ذلك القول إلى........................

 )أ( التنبوء الوراثي                            )ب( توفير مخزون احتياطي للخاليا

)د( مفهوم الجينوم البشري                           )ج( اجهاض االجنه  

يقول) صاموئيل جورج مورتون ( أن حجم الجمجمة الداخلي وللون البشرة عوامل لقياس  -24

 ذكاء البشر وهي تتوا فر بدقة وارتقاء في الجنس األبيض . 

تعكس تلك المقولة أحد عواقب التحري الوراثي و هو ......                   



 

 

 )أ( اليوجينيا                             )ب( التمييز على أسس چينية

)د( التفرقة في المعاملة                     )ج( الحتمية الجينية   

يقول )د.عبدالمعطي بيومي ( عميد كلية أصول الدين .. إن العلم المجرد من الدين والمعزول  -21

مجنون المنفلت من معايير الدين سيعرض اإلنسانية لكثير عنه اذا تركناه يمضي في ذلك العبث ال

 من االخطاء واالخطار والضالل. تجسد تلك المقولة رأي ...............

)ب( د مصطفى محمود )أ( د.احمد زويل                              

 )ج( دانيال كاالهان                           )د( ديفيد روس

يقول ) محمد مستجاب(  أخطر ما في المرض ليس األلم ، وإنما اإلنصات والوعي الشديد لما   -24

 يحدث 

تجسد العبارة أحد عناصر الموافقة المستنيرة وهو....................          

 )أ( عنصر االفصاح                                        )ب( عنصر الطوعية

)د( عنصر األهلية .                                           )ج( عنصر الفهم   

تهتم بتصارع الروئ الفلسفية اليجاد حلول للصراع األخالقي الدائر حول القضايا التي تمس   -28

 مجاالت الحياة والسياسة والقانون والدين والتكنولوجيا . تشير العبارة إلى....................

)ب( أخالقيات البحث العلمي                                              )أ( البيوتيقا     

)د( أخالق العيادة                                     )ج( األخالق التطبيقية  

إن هللا أعتق اللوبنا من كل صنوف االكراه واالجبار وانه» يقول ) د. مصطفى محموه ( :  -24  

ارة مع أحد المعايير الطبية الحديثة وهي...............فطرة حرة . تتوافق العب  

)ب( عدم الحاق األذى والضرر                                 )أ( احترام االستقاللية     

 )ج( المنفعة                                               )د( المساواة والعدل

 



 

 

 

ة الشمولية لألحكام القيمية ويبحت في اساسيات الحق فرعا كالسيكيا يهتم بالنماذج الكلي -41

 والخير والجمال .

تشير العبارة الى...................                 

)ب( مبحث األكسيولوجيا )أ( مبحث االبستمولوجيا .                                

بحث األنطولوجيا)ج( األخالق التطبيقية                                    )د( م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الموضوع الرابع : المنطق و تكنولوجيا االتصال

 اختر االجابه الصحيحه من االجابات المعطاء أمامك

علم تحليلـي يقـوم على دراسة سلوكيات الكائنات الحية وتحويلها بنظام رياضي معين  -١

بشكل يتيح لنا إمكانية تصميم اآلت تعمل بنفس المهام ، بعكس ذلك 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 ب( النظام السيير نطيقي                               ا( الحاسوب

 د( مفهوم السيير نطيقا                              ج( الروبوت

يقول الباحث ) جاي هان ( ؛ قد يصبح مشهد الكاتب المنغلق على نفسه في غرفة  -٤

ضيقة والذي يدخل في معركة بين العقل والقلب لجعل الكلمات تخرج بسالسة على الورقة 

البيضاء من الماضي الجميل إذ من المحتمل أن يصبح الذكاء االصطناعي هو الذي يقود 

 ية الكتابة فيعمل

 .......... المستقبل القريب كما يقوم به الكاتب فعال ، تعبر تلك الفكرة عن

 ب( مفهوم السيير نطيقا                               ا( الحاسوب

 د( النظام السيير نطيقي                              ج( الروبوت

من شأنها إطفاء الحرائق وتطبيق تلك  عند دراسة كيفية قيام رجل اإلطفاء بسلوكيات -٣

السلوكيات لتصميم جهاز قادر على اإلتيان بتلك السلوكيات فنحن بصدد الحديث عن 

 ......... اختراع

 ب( الحاسوب                             ا( اجهزة االطفاء

 د( االنترنت                                    ج( الروبوت

 

 



 

 

تفحصنا آليه عمل الهاتف المحمول لوجدنا هناك تداخل ال يمكن فصله بين خامات إذا ما  -٢

صنعة وطاقة تشغيله ومجموعة من األوامر الداخلية وكذلك المخرجات ، تعبر تلك الفكرة 

 ........ عن

 ب( اجهزة الحاسوب                             ا( مفهوم السيير نطيقا

 د( النظام السيير نطيقي                                ج( اجهزة الروبوت

فاللغة باعتبارها إشارات ووسيلة اتصال فتستطيع عن طريق أجهزة اإلعالم أن تؤثر  -٢

 ......... في توجيه الجماهير والتحكم في ردود أفعالهم إنما تعد بمثابة تعبير عن

  ب( الحاسوب                         ا( مفهوم السيير نطيقا

 د( النظام السيير نطيقي                                  ج( الروبوت

يقول ) جاليلو ( قانون الطبيعة مكتوب بلغة رياضية ، والكائنات الحية في جزء من  -٦

الطبيعة وعليه يمكن التعويض عن الكائنات الحية باللغات الرياضية ، تعبر تلك الرؤية 

 ........ عن

 ب( الحاسوب                           طيقاا( مفهوم السيبرن

 د( النظام السيير نطيقي                                ج( الروبوت

إن منحى استخدام العقول االلكترونية في تسجيل المعلومات » تقول )سامية سامي (  -٧

البشري وكذلك الترجمة من لغة إلى لغة أخرى إنما هو باألقرب تجسيد أللية عمل المخ 

 ......... تعبر تلك الفكرة عن

 ا( مفهوم السيبرنطيقا

 ب( الحاسوب

 ج( الروبوت

 د( النظام السيير نطيقي



 

 

 

القول بأن دراسة العمليات السيبرانية المتمثلة في عمليات اإلتصال وكذلك تلقى  -٠

 ومعلومات وتخزينها ومعالجتها باإلضافة للتحكم في منظومات العمل سواء كانت ألية أ

 ......... حية إنما تشير لـ

 ب( الثقافة الرقمية                      ا( مفهوم السيير نطيقا

 د( تكنولوجيا الربوتات                    ج( شمولية السيير نطيقا

يرى بعض العلماء أنه أن األوان أن تقوم اآلالت الذاتية بمراعاه األفراد غير القادرين  -٩

 مراعاة انفسهم  على

 ......... تعبر تلك الفكرة عن ظهور

 ب( النظام السيير نطيقي                         ا( الثقافة الرقمية

 د( تكنولوجيا الروبوتات                ج( تكنولوجيا المعلومات

 أحد مجاالت السيير نطيقا والذي يقـوم بالقيام بأغلب األعمال عوضا عن البشر خاصة -٠٠

 ......... في المواقع الصعبة والخطيرة ، في شتى المجاالت

 ب( الحاسب االلى                     ا( الثقافة الرقمية

 د(الروبوتات             ج( تكنولوجيا المعلومات

تنجز الربوتات اليوم العديد من المهام بكفاءة عالية التي كانت حكرا على البشر، مثل  -٠٠

الطبية ) الصيدليه ( والمساعدة القانونية وقيادة المركبات وريادة الفضاء صرف الوصفات 

، وإدارة المخازن ، الخ على الرغم من تلك الخدمات إال أن هناك وجه أخر قد يقود لوضع 

 .......... كارثي و يتمثل في

 ا( القضاء على الطبقة الوسطى

 ب( ارتفاع معدل البطالة



 

 

 اليةج( الركون الى الكسل واالتك

 د( خلق العزلة االجتماعية

ثمة أسباب كثيرة تدفع اصحاب الشركات ورجال األعمال إلى التحول االلي لعل أبرزها  -٠٤

تقليص تكاليف العمالة وزيادة القدرة التنافسية من خالل تعزيز الكفاءة اإلنتاجية وفعاليتها 

وبوت يتضح اكثر من ، على الرغم من تلك اإليجابيات إال أن هناك وجه آخر سلبي للر

 ........... خالل

 ب( انخفاض معدل البطالة             ا( القضاء على الطبقة الوسطى

 د( خلق العزلة االجتماعية           ج( المكون الى الكسل و االتكالية

جرت جامعة أكسفورة دراسة حملت عنوان )مستقيل التوظيف( حيث بينت الدراسة  -٠٣

الواليات المتحدة األميركية سنواجه خطر األتمتة، خاصة في مجال أن نصف الوظائف في 

 النقل والخدمات اللوجستية

 ........ إضافة إلى الوظائف المكتبية والوظائف اإلدارية البسيطة تعبر تلك الفكرة

 ب( سلبيات عمل الروبوتات              ا( ايجابيات عمل الروبوتات

 د( تكنولوجيا الحاسب االلى          ج( طبيعة عمل االنظمة الرقمية

في خاتمة دراسة أجرتها جامعة أكسفورد حملت عنوان مستقبل التوظيف أوصت  -٠٢

أصحاب األعمال البسيطة التي ال تتطلب مهارات عالية بالتحول إلى أعمال أقل عرضة 

بيات لألتمتة مثل األعمال التي تتطلب إبداعا أوذكاء اجتماعيا، وذلك لتجنب إحدى سل

 ......... تكنولوجيا الروبوتات المتمثلة في

 ب( ارتفاع معدل البطالة                       ا( تجاوز قدرات البشر

 د( خلق العزلة االجتماعية           ج( الركون الى الكسل و االتكالية

 



 

 

 لعلى الرغم من أن الكمبيوتر وما يتيحه للمستخدمين من خدمات معلوماتية واتصا -٠٢

وتعلم وبحث علمي وطباعة الكترونية مباشرة ...الخ إال أن له وجه آخر يتمثل في خلق 

 العزلة االجتماعية وتفاقم مشكالت قانونية وأخالقية ... الخ

 ........ تعبر تلك الفكرة عن

 الروبوتات اتي( سلبب                    تكنولوجيا االتصال اتيجابيا( ا

 ( سلبيات تكنولوجيا االتصالد         للحوسبه االليه ( المضامين االجتماعيهج

القول بأن الحوسبة األلية قد افرزت نمطا جديدا من التواصل بين جماعات الصم  -٠٦

 ........... والبكم طريق تكنولوجيا اإلتصال المرئي إنما تعد تلك الفكرة بمثابة تجسيد لـ

 ب( ايجابيات الحوسبة االلية                 ا( عناصر المواطنة الرقمية

 د( سلبيات تكنولوجيا االتصال            ج( سلبيات لتكنولوجيا الروبوت

أفرزت تكنولوجيا الحاسب األلى أنماط ثقافية جديدة في حياة األفراد من خالل التواصل  -٠٧

ماعي تمع المجتمعات األخرى والتعرف على الثقافات المختلفة مما يتيح للفرد التفاعل االج

 مع كافه

 .......... شعوب االرض تعد تلك الفكرة بمثابة تجسيد لـ

 ب( ايجابيات الحوسبة اآللية                   ا( عناصر المواطنة الرقمية

 د( سلبيات تكنولوجيا االتصال              ج( سلبيات تكنولوجيا الروبوت

دى أليات العولمة وما تحمله من القول بأن تكنولوجيا الحاسب اآللى والتي تعد إح -٠٠

تيارات ايجابية وأخرى سلبية من شأنها تغيير قيم المجتمعات سواء سلبا أو ايجابا إنما 

 ........... يعد بمثابة تعبير عن

 ( سلبيات الروبوتاتب                   تكنولوجيا االتصال اتيجابيا( ا

 ( سلبيات تكنولوجيا االتصالد        ( المضامين االجتماعية للحوسبة االليةج



 

 

 

لقد بات جليا بما ال بدع مجاال للشك أن التطور في مجال تكنولوجيا اإلتصاالت له  -٠٩

تداعيات من أثرها عمليات تجارية مشبوهة كبيع سلع غير مطابقة للمواصفات ، تعبر تلك 

 ....... الفكرة عن

 ت الحوسبة اآللية( ايجابياب               ( عناصر المواطنة الرقميةا

 ( سلبيات تكنولوجيا االتصالد          ( سلبيات لتكنولوجيا الروبوتج

اتجاه فكري يرى في شبكة اإلنترنت نبعا خصبا إلنماء الثقافة الوطنية من خالل فكرة  -٤٠

التالقح مع غيرها من الثقافات حيث أن هذا التهجين الثقافي يؤدي بدوره إلى المزيد من 

 للثقافةالدعم 

 ............. التراثية األصيلة ونبذ العنف والتطرف، تعبر تلك الفكرة عن الوطنية

 ( ايجابيات الحوسبة االليةب                   ( عناصر المواطنة الرقميةا

 ( سلبيات تكنولوجيا االتصالد              ( سلبيات لتكنولوجيا الروبوتج

اإلنترنت أصبحت الساحة العامة للقرية العالمية والحد منه من أقوال ) بيل جيتس ( :  -٤٠

 ............. ما تشاء وما تريد ، تشير تلك الفكرة إلى

 الحوسبة االلية جابياتيب( ا                  ا( عناصر المواطنة الرقمية

 ( سلبيات تكنولوجيا االتصالد               ( سلبيات لتكنولوجيا الروبوتج

 ل ) البرت اينشتاين ( سيكون للعالم يومئذ جيل من البلهاء ، تعبر تلك المقولةيقو -٤٤

.......... 

  ( ايجابيات الحوسبه االليهب                  ( عناصر المواطنة الرقميةا

 ( سلبيات لتكنولوجيا االتصالد           ( سلبيات لتكنولوجيا الروبوتج



 

 

يمكننا لوم التكنولوجيا حينما نركب نحن األخطاء تعبر تلك يقول ) تيم بيرنرزلي ( ال  -٤٣

 .............. الفكره عن ضرورة البحث عن

 ( عناصر المواطنة الرقميها

 ( ايجابيات الحوسبة االليةب

 ( المضامين االجتماعيه للحوسبه االليهج

 ( سلبيات تكنولوجيا االتصالد

الصغير والكبير في عصرنا هذا، فالجميع راح اصبحت تكنولوجيات المعلومات ثقافة  -٤٢

ينهل من محتوياتها ويطلع عليها بنهم كبير، فهناك من فعل هذا بحذر وحيطة ، وهناك من 

 قام باالخد الكلي منها دون تصفية أو تمحيص تشير تلك المقولة الى ضرورة االهتمام بـ

........... 

   ( عناصر المواطنة الرقميةا

 وسبة االلية( ايجابيات الحب

  ( المضامين االجتماعية للحوسبة االليةج

 ( سلبيات تكنولوجيا االتصالد

أحد عناصر المواطنة الرقمية والذي يعالج مسألة األخالقيات المتبعة داخل مجتمع  -٤٢

 التكنولوجيا،

 اإلستخدام غير األخالقي والغير مؤمن للمعلومات ومراعاة عدم السرقة لما يخص ويفضح

 ............. لغير الفكرية . يشير ذلك الي احد عناصر المواطنة الرقمية وهيا امالك

 ( الصحة والسالمة الرقميةب                  ( الثقافة الرقميةا

 ( القوانين الرقميةد                ( السلوك الرقميج



 

 

 

من الحقوق  كما أن الدول تحدد لمواطنيها من حقوق في دساتيرها ، كذلك توجد جزمه -٦٢

التي يتمتع بها ) المواطن الرقمي ( حيث يتمتع المواطن الرقمي بحقوق الخصوصية ، 

 وحرية التعبير باحترام مع الغير ، تشير تلك الفكرة ألحد عناصر المواطنة الرقمية

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

 ب( الصحة والسالمة الرقمية                  ا( الثقافة الرقمية

 د( القوانين الرقمية               ج( السلوك الرقمي

اإلجهاد المتكرر والضعف السمعي المحتمل من أهم القضايا التي يجب تناولها في  -٤٧

عالم التكنولوجيا الحديث وباإلضافة الجوانب البدنية ، توجد المشكالت النفسية التي تنتشر 

 ن من المخاطر الكامنة فيكالنار في المشيم في االونة االخيرة فالبد من توعية المستخدمي

 التكنولوجيا تشير

 ............ تلك الفكرة ألحد عناصر المواطنة الرقمية

 ب( الصحة والسالمة الرقمية                     الثقافة الرقميةا( 

 د( القوانين الرقمية                     ج( السلوك الرقمي

لفكرة مفادها االساسي تعلم أن حماية حق  أحد عناصر المواطنة الرقمية والتي تشير -٤٠

 .......... الغيرة يقل أهمية عن حماية حقك الشخصى يعكس ذلك

 ب( الصحة والسالمة الرقمية                   ا( الثقافة الرقمية

 د( القوانين الرقمية                ج( السلوك الرقمي

يكون عليه السلوك اإلنساني من معرفة اتجاه تطبيقي يتعلق بدراسة ما ينبغي أن  -٤٩

 ........... الخير واتيانه وكذلك الشر واالبتعاد عنه ، يشير ذلك الي هدف

 ا( فلسفة االخالق التكنولوجية



 

 

 ب( الصحة والسالمة الرقمية

 ج( األخالق العملية

 د( الثقافة الرقمية

 ية للنشء بكافة الجوانبتكمن أهميتها في التأكيد على الوازع الديني وتقديم التوع -٣٠

السلبية للكمبيوتر واالنترنت في المجتمع والتي قد يستخدمها أعداء الوطن في تدمير 

 ......... الشباب ، يشير ذلك الي هدف

 ب( الصحة والسالمة الرقمية               ا( فلسفة االخالق التكنولوجية

 الثقافة الرقميةد(                             ج( األخالق العملية

اتجاه فكري يشير الى كيفية احداث التوازن بين احترام الثقافات األخرى و عدم  -٣٠

 ........... التفريط في الهوية القومية لقيامنا االصيلة

 ب( الصحة والسالمة الرقمية                ا( فلسفة األخالق

 د( الثقافة الرقمية               ج( األخالق العملية

عند قيامك باجراء احدى العمليات الحسابية على اآللة الحاسية فانت تستخدم منطق  -٣٤

احتمالين اما الصواب واما الخطأ تعد تلك الفكرة بناء على األساس  یال يوجد به سو

 .......... المنطقي الذي قدمه لدينا

 ی( کوالسکب                              ( جون فنا

 ( جورج بولد                      ليبنتز( جوتفريد ج

استناد علي المنطق اليقيني ذات البعدين فقط واستطاع وضع نمط بدائي للحاسب  -٣٣

 ........... العصرى

                        ( جون فنا



 

 

 ی( کوالسکب

                ( جوتفريد ليبنتزج

 ( جورج بولد

العالقات المنطقية والتي كان لها بالغ األثر في  تكمن فيمته في قدرته على ترميز -٤٣

 تصميم

 ........... اإللكترونية الدوائر

 ی( کوالسکب                         ( جون فنا

 ( جورج بولد                 ( جوتفريد ليبنتزج

كما أن الموسيقي في أي من بقاع االرض يتمكن من قراءة النوتة الموسيقية كذلك  -٣٢

النوابت المطفية في لغة تصميم الدوائر االلكترونية ، تعبر تلك الفكرة عن دور المنطق  فإن

 في تطوير

 ............ من الجانب الحاسوب

 ( المعرفيب                         ( البرمجيا

 ( الرياضيد                          ( الماديج

وتصنيف البيانات في الحاسوب و يتبين لعب المنطق الزمزى دورا هاما في تحليل  -٣٦

 ......... لنا ذلك من خالل دوره في الجانب

 ( المعرفيب                      ( البرمجيا

 ( الرياضيد                        ( الماديج



 

 

مجموعة من األنظمة أو األجهزة التي تحاكي الذكاء البشري ألنه الهام والتي يمكنها  -٣٧

نفسها استنادا إلى المعلومات التي تجمعها والتي يمكن أن تظهر في عدد أن  تحس من 

 ........... من األشكال يعكس ذلك مفهوم

 ا( الحاسوب

 ب( االنترنت

  ج( المنطق الثنائي

 د( الذكاء االصطناعي

  ......... العالقه بين المنطق و الذكاء االصطناعي توصف بأنها -٣٠

  ب( متدرجه                  ا( متغيره

  د( متفاوته                  ج( ثابته

في عالم الذكاء االصطناعي من المفترض اال تتعامل مع القيم واألحكام المتعلقة بكونها  -٣٩

حل او غير حقيقي بل طرح أسئلة يمكن من خاللها العثور علي نسق منطقي ألى قادر على 

  التفكير

 ........ الذكي ، تعبر تلك الرؤية عما أقر به

  ( جون مکارثيب ی                      ا( کوالسک

  ( جورج بولد                          ( ليبتنزج

العقل البشرى وما يحدث فيه من عمليات عقلية وانفعاالت تبنى عليها سلوكيات تتباين  -٢٠

عن  تلك الفكرةبتباين االفراد ال يمكن أن تختزل ويعبر عنها من خالل منطق صارم تعكس 

 ......... رأي

 ( الرياضيينب                     ( علماء االجتماعا



 

 

 ( علماء النفسد                           ( المناطقهج

حتى يكون الذكاء  اإلصطناعي أكثر واقعية البد من التوصل إلدراج خصائص معينة  -٢٠

 ......... الفكرة عنتتماشي مع القدرات الذهنية البشرية ، تعبر تلك 

 ( االتجاه االجتماعيا

  ( االتجاه الرياضيب

 ( االتجاه المناطقةج

 ( االتجاه السيكولوجيد

 

يقول ) تيم بيرنررلي ( ، أيا كان الجهاز الذي تستخدمه للحصول على معلوماتك يجب  -٢٤

 .......... أن تحصل على نفس المعلومات تتوافق تلك الفكر مع ما أقره

 ی( جون مکارثب                    یکوالسک( ا

  ل( جورج بود                        ( ليبنتزج

يقول ) ميخائيل نعيمة ( : ليس من المنطق في شيء أن تتباهى بالحرية وأنت مكبل  -٢٣

بقيود المنطق تغير تلك الفكرة عن أحد الرؤى المتعلقة بعالقة المنطق والذكاء اإلصطناعي 

 ........... وهي فكر

 ( الرياضيينب                       ( علماء االجتماعا

 ( علماء النفسد                            ( المناطقهج

الرموز المنطقية كالرموز الموسيقية يمكن للمرء فهمها بشكل واحد مهما تعديت  -٢٢

 ............ اللغات الطبيعية تبين تلك الفكره لدور المنطق

 ب( کمصدر ألنماط التفكير                 في تمثيل المعرفةا( 



 

 

 د( في تشغيل البرامج            ج( في بناء لغات البرمجة

تتجلي قيمته في تبسيط عملية االستدالل من حيث الدقة والشمول واإليجاز والسرعة  -٢٢

 .......... ذلك الى يشير

 نطق الصوريب( الم                   ا( المنطق الرتيب

 د( المنطق الرمزي                 ج( المنطق الثنائي

 .......... يشار إليه بإعتباره مثل القطار يسير على شريطين إن حاد أحدهما سقط -٢٦

 ب( المنطق الصوري                 ا( المنطق الرتيب

 د( المنطق الرمزي              ج( المنطق الرياضي

كتابتك الحروف معينة في محركات البحث فإن محرك البحث من خالل  يالحظ عند بدء -٢٧

  ......... تلك الحروف يعطيك أكثر من نتيجة دون امتالك عناصر كاملة ، يعبر ذلك عن

 ب( المنطق الصوري                    ا( المنطق الرتيب

 د( المنطق الثنائي              ج( المنطق غير الرتيب

تخميني يتولد من الحدس عن طريق القفز من  یه باعتباره منطق عقلينظر الي -٢٠

 معلومات

 ........... إلى نتائج احتمالية تلزم عنها بسيطة

 ( المنطق الصوريب                     ( المنطق الرتيبا

 ( المنطق الثنائيد               ( المنطق غير الرتيبج

من اإلنتقال عبر الشوارع والطرقات المختلفة وليس  يمكن تشبيه بالسيارة التي تتمكن -٢٩

 طريق

 ............. واحدا او اثنين ، إلى أن تصل إلى وجهة معينة، يشبه ذلك إلى استخدام محدد



 

 

 ( المنطق الرتيبا

 ( المنطق الثنائيب

 ( المنطق المرنج

 ( المنطق االرسطيد

برمجيات معدمة تحاكي طريقة التفكير تعتمد انظمه الذكاء االصطناعي العالية على  -٢٠

 االستباطي البشرى وذلك للمساعدة في حل المشكالت تعبر تلك الفكرة من مرحلة

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

 ب( تنفيذ البرمجة                  ا( تمثيل المعرفة

  د( تشغيل البرامج            ج( بناء لغات البرمجة

المنطق األرسطي ال يمكن أن تكون منطلقا للذكاء القول بان عوار جمود وصرامة  -٢٠

االصطناعي حتى يتطلب محاكاة العقل البشري لذلك كان لزاما على علماء الذكاء 

 .......... اإلصطناعي اللجوء إلى

 ب( المنطق التقليدي                   ا( المنطق الرتيب

 د( المنطق تنائي القيم                 ج( المنطق المرن

يمكن استخدام التمثيل اإلستقرائي من مشاهدة اإلنسان أو الكائنات المادية وغير  -٢٤

 المادية لإلستعاده منها في صناعة آله أو جهاز الكتروني اتوماتيكي يعكس ذلك مفهوم

......... 

 ب( السبير نطيقا                   ا( النظام السيير نطيقي

 د( التفكير الثنائي                   ج( الذكاء االصطناعي

تتكون األجهزة التكنولوجية كالسيارات من عدة عناصر منها الماتور والدينمو  -44

 البطارية ومنظم



 

 

 .............. الكهرباء ويعمل الجميع معا ألداء مهام معينة ، يشير ذلك إلى مفهوم

 ا( نظام  السيبر نطيقي

 ب( السيبر نطيقا

 ج( الذكاء االصطناعي

 التفكير الثنائيد( 

 

م أظهر ) أورولد اقري ( أن الحمض النووي في الغالب المكون  4414في عام  -41

الوراثي )الجيني ( للكروموسومات ، وليست البروتينات وقد تم حسم الموضوع بشكل 

م يعبر ذلك عن تلك  ٠٩٢٤قاطع من خالل تجربة العالم )هيرشي والعالم تشايس ( عام 

 ............. شاةالفترة الزمنية لن

 ب( علم السيبرنطيقا                ا( التفكير الفلسفي

 د( علم الرياضيات                  ج( علم المنطق

اوتو( عام  کوالسيوطوره ) ن 4844تم اختراع محرك اخترعه ) اتبان لتوار ( عام  -٢٢

، وهو محرك يقوم بتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركية ، ويستخدم في  ٠٠٧٦

 ........... الطائرات والسيارات الحديثة يشير عمل المحرك إلى استخدام مفهوم

 ( السيير نطيقاب                     ( النظام السبير نطيقيا

 ( التفكير الثانيد                   ( الذكاء االصطناعيج

يقال ، إن الرياضيات ملكة العلوم، وعلم الحساب ملك الرياضيات ، ومن العلوم التي  -٢٦

 ........... قامت على اكتاف علم الرياضيات هي علم

 ( السيبر نطيقاب                 ( المنطقا



 

 

 ( النفسد                  ( الفلسفةج

وقباطين ( أو الربان ) الجمع : ربابنة وريابين ( أو الرايس القبطان ) الجمع : قباطنة  -٢٧

) الريس ( هو أعلى رتبة في الطاقم البحري فهو القائد للسفينة ويرأس بقية أفراد الطاقم 

 .......... البحري يشير ذلك

 ( علم االجتماعا

 ( علم السيبر نطيقاب

 ( الذكاء االصطناعيج

 ( التفكير الثنائيد

التيرموستات هو جهاز يستخدم في السيارات وفي المنازل وأصل الكلمة تعني البقاء  -٢٠

على الوضع الحالي وتتمثل وطيقته في الحفاظ على درجة حرارة معينة في الثالجات أو 

 ............ السيارات ... يعبر الثيرموستات عن أحد مهام النظام السيبرنطيقي وهو عملية

 ( االحتمالب                     ( التفاوتا

  ( االتصالد                    ( التحكمج

دراسة الطريقة المناسبة لفهم والسيطرة على التحكم في اآلالت الحية والغير حية  -٢٩

 .......... تعبر بذلك

 ( علم الفسيولوجيب                    ( التفكير المرنا

 علم السبير نطيقا( د                ( التفكير الثنائيج

مع صناعة التليفزيونات الحديثة أصبح معاها ريموت كنتروال للسيطرة في مشاهدة  -٦٠

 ............ البرنامج التليفزيون الذي تريد وتغيره عندما تريد عن بعد يعبر ذلك عن

 ( النظام السيير نطيقاب                  ( علم االجتماعا



 

 

 ( التفكير الثنائيد           ( الذكاء االصطناعيج

في م هام هيرون السكندري يعمل اله لفتح أبواب أو ستائر  ٠٠٠يشير في عام  -٦٠

 ............ المسرح اتوماتيكية ، يشير كمؤشرات المشهور فيما بعد

  ا( السبير نطيقا

 ب( المنطق المرن

 ج( الدعاء االصطناعي

 د( التفكير الثنائي

 

مكانيكية سمارت قادرة على القيام بأعمال مبرمجة سلفا ، إما بإشارة وسيطرة هو اله  -٢٤

 .......... مباشرة من اإلنسان أو بإشارة من برامج حاسوبية يعكس ذلك مفهوم

 ب( الروبوت              ا( النظام السبير نطيقي

 د( التفكير الثنائي                ج( الذكاء االنساني

( أول ذراع آلية قابلة للبرمجة مخصصة لمعالجة األجسام  نمانيش کتوريهام ) ف -٦٣

 ............. الصلبة المختلفة من إنتاج شركة يونيماشن يشير ذلك إلى نشاة

 ( التفكير الثنانيب                 ( التفكير الفلسفيا

 ( الروبوتد                  ( الحاسب اآلليج

المستقبل البائس الذي حذرنا منه )ستيفن هاوكنج( والذي ستتمكن قد ال يكون ذلك هو  -٦٢

 فيه أجهزة الذكاء الصناعي من أن تسطر نهاية الجنس البشري، تعبر العبارة عن

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

 ( ايجابيات الروبوتب               ( مفهوم الروبوتا



 

 

 ( سلبيات الروبوتد              ج( نشاة الروبوت 

يحتاج إلى فترة طويلة من أجل أن ينمو ويصبح قادرا على اإلبداع والعمل ، اإلنسان  -٦٢

ولكـل  الروبوتات المتطورة يمكن صناعتها بشكل مستمر وبنسبة ذكاء معنية ، وهو األمر 

 ........... الذي يؤد إلى زيادة أعداد الروبوتات عن البشر يعكس ذلك

 ( مفهوم الروبوتا

 ( ايجابيات الروبوتب

 سلبيات الروبوت( ج

 ( نشاة الروبوتد

قد برهنت الروبوتات عن جدارتها في التكيف مع الظروف القاسية جد التي يعجز  -٦٦

البشر عن تحم كدرجات الحرارة المرتفعة ، أو المستويات العالية من اإلشعاع النووي ، 

 .......... يعبر ذلك عن

 لروبوت( ايجابيات اب                  ( مفهوم الروبوتا

 ( نشاة الروبوتد               ( سلبيات الروبوتج

باتت الروبوتات اليوم تحل محل اإلنسان في عديد من األعمال خاصة الخطرة منها  -٢٦

كمهمة  تفجير القنابل والمتفجرات والطيارات بدون طيار إللهاء حرائق الغابات يعبر ذلك 

 ............ عن

 ب( ايجابيات الروبوت                 ا( مفهوم الروبوت

 د( نشاة الروبوت              ج( سليبات الروبوت

، ولشعب  44في ستعافورة ، تبدل الروبوتات ما في وسعها للتغلب على مرض كوفيد  -٦٠

أدورا هامة بدءا من تطهير المستشفيات حتي تقديم العالج للمصابين وتوصيل البقالة إلى 

 .............. يعبر ذلك عن منازل المصابين



 

 

 ب( سلبيات الروبوت                 ا( مفهوم الروبوت

 د( ايجابيات الروبوت                  ج( نشاة الروبوت

جاء تصميم المهندس ) محمود الكومي ( المتخصص في الميكاترونيكس ، في محاولة  -٦٩

وصمم إنسانا آليا )روبوت( يتم التحكم منه لمساعدة أفراد األطقم الطبيه خالل الجائحه ،  

 ، يعبر ذلك عن 44 -فيه عن بعد  ويمكنه أخذ مسحات ممن يشتبه بأنهم مرضى كوفيد 

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

 ا( مفهوم الروبوت

 ب( ايجابيات الروبوت

 ج( نشاة الروبوت

 د( سلبيات الروبوت

والنووية حينها يستعصي على رجال اإلطفاء التدخل في بعض الحوادث الكيماوية  -٧٠

يبرز دور الروبوتات كبديل عن البشر في مدينة بيرشتسغادن في بافاريا األلمانية يجري 

مصممو الروبوتات أبحاثهم في ظروف تحاكي حقيقة الكوارث ينذر ذلك عن أحد سلبيات 

 ............. الروبوت وهو

 وقلة العملب( نتشار البطالة               ا( الروبوت يتجاور قدرات البشر

 د( حل مشكالت الحوادث النووية              ج( القضاء علي الطبقة الوسطي

 انسخ القصص واألشعار من اإلنترنت بدون ترخيص من مؤلفها يعكس ذلك -٧٠

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

 ب( ايجابيات التكنولوجيا             ا( ايجابيات الذكاء االصطناعي

 د( فلسفة االخالق والتكنولوجيا                  ج( سلبيات التكنولوجيا



 

 

عندما تحذر الجهات الحكومية المواطنين من تصديقات شائعات اإلنترنت والتوعية  -٧٤

 ............. الدينية للتعامل مع أثار التكنولوجيا ، يعكس ذلك

 ( سلبيات التكنولوجياب                     التكنولوجيا جابياتيا( ا

 ( فلسفة االخالق والتكنولوجياد            الذكاء االصطناعي( ايجابيات ج

عناصر يجب على الشباب عدم تبادل الحديث مع أشخاص غير معروفين لديهم وعدم  -٧٣

فتح رسائل من جهات غير معلومة المصدر لعدم سرقة البيانات الشخصية تعبر العبارة 

 عن

 ............ المواطنة الرقمية وهي

 ب( الصحة والسالمة الرقمية                    الرقميةا( الثقافة 

 د( السلوك الرقمي            ج( التكنولوجيا الرقمية

 

 

عندما تتاثر عضلة العين وفقرات الرقبة والعمودي الفقري بسبب استمرار الجلوس  -٧٢

 ............. أمام شاشات الحاسب اآللي ، تعبر العبارة عن

 أحد عناصر

 ب( الصحة والسالمة الرقمية                 الثقافه الرقميةا( 

 د( السلوك الرقمي           ج( التكنولوجيا الرقمية

سرقة أرقام حساباتك البنكية وبعض أموالك من حسابك المجرد أنك قمت بالشراء  -٦٧

 ........... اإللكترواني من موقع غير موثوق فيه ، يعبر ذلك عن

 ب( سلبيات التكنولوجيا                  لتكنولوجياا( إيجابيات ا



 

 

 د( فلسفة األخالق والتكنولوجيا       ج( إيجابيات الذكاء االصطناعي

تعمل تكنولوجيا السيارات على جعل قيادة السيارة أكثر أمانا ، ولكن بالنسبة لكبار  -٧٦

سالمتهم على الطريق لفترة السن هناك اهتمام أكثر تشددا ، ليساعد ذلك في الحفاظ على 

 ............. ذلك عن أطول ، يعبر

 ب( سلبيات التكنولوجيا              ا( إيجابيات التكنولوجيا

 د( فلسفة األخالق والتكنولوجيا         ج( إيجابيات التفكير الثنائي

نمية ت قامت الدولة المصرية بعمل مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية للجميع بهيئة -٧٧

 ٤٠٠٢لسنة  ٢٩٧صناعة تكنولوجيا المعلومات بقراري السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 

 ............ ، يعبر ذلك عن مساعدة األفراد في إحدي عناصر المواطنة الرقمية وهي

 ا( الثقافة الرقمية

 ب( الصحة والسالمة الرقمية

 ج( التكنولوجيا الرقمية

 د( السلوك الرقمي

و في أن هناك قيمتان لألشياء الحالية والماضية وهي الصدق والكذب يعتبر أكد ارسط -٧٠

 ........... صدي واضح لما قام عليه أفكار

  ب( جون فن                     ا( فيلهلم ليبنتز

 د( جورج بول                 ج( نوربرت فينر

وبوت ذلك يشبه لحد عندما تقوم بتخزين حصيله من المعلومات والبيانات داخل ر -٧٩

 ........... كبير استخدام النطق في تطوير

 المكونات المادية الكمبيوتر ب(          ا( اختراع الكمبيوتر البدائي 



 

 

 د( برمجيات الكمبيوتر                  ج( اختراع االلة الحاسية

مع بعضها الدوائر الكهربائية تنتج عن طريق توصيل عدة أجهرة ثنائية األقطاب  -٠٠

بحيث تكون شبكة معلقة حتى تعمل باللغات الرمزية يؤكد ذلك العكر المنطقي في صناعها 

 ............. عن طريق

 ب( برمجيات الكمبيوتر                 ا( اختراع اآللة الحاسبة

  د( اختراع الكمبيوتر البدائى         ج( المكونات المادية للكمبيوتر

نفيل وكيوس واشتغل في مجال المنطق الرياضي وكان موظف في درس في كليه ج  -٠٠

جامعة كامبريدج واعتمد علي المنطق البولي في فهم المتغيرات الجيرية واستفاد منه 

 ............. الكثير من علماء الحاسوب

 ب( جورج بول                  ا( فيلهم ليبنتز

 نرد( توربرت في                     ج( جون فن

 

 

 

ارغم االختالف الواضح بين الرياضيات وعلم الفيزياء إال أن العالقة بينهم قويه ، هذا  -٠٤

 يشبه

 ............ العالقة بين

 ب( المنطق وعلم االجتماع                 ا( المنطق والذكاء االصطناعي

 د( الرياضيات والمنطق              ج(الرياضيات والعلوم االجتماعية



 

 

رغم العالقة الجدلية بين عالقة الذكاء االصطناعي والمنطق إال أن العالقة بينهم عبر  -٠٣

 .......... التاريخ تعتبر عالقة

 ب( هامشية                        ا( ترجيحة

 د( ثابتة                         ج( ثانوية

خدمها المنطقية وتم تعميم است نادي باإلحتماالت المتعددة التي تتخطي الحتمية الثنائية -٠٢

 ............. في العديد من المجاالت التكنولوجية ، تشير بذلك إلى

 ب( المنطق المرن                     ا( المنطق الثنائي

 د( المنطق الرتيب                 ج( االستالل التمثيلي

 ثنائية وتم تعميم استخدمهانادي باإلحتماالت المتنوعة التي تتخطي حتمية أرسطو ال -٠٢

 ............ في العديد من المجاالت التكنولوجية ، تشير بذلك إلى

  ب( مكارثى                  ا( لوكاشفيتس

 د( جون فن                        ج( لبينتز

على اإلنترنت معلومات غير كافيه ولكن «جوجل » أحيانا تكتب في محرك البحث  -٠٦

 ........... يساعدنا في الوصول إلى المحتوي الذي تقصده ، ذلك يشير إلىاإلنترنت 

 ب( المنطق االرسطي                        ا( المنطق الثنائي

 ( المنطق غير الرتيبد                   ج( المنطق الرتيب

 للمنطق دور ال يمكن اغفاله في محتويات وبرامج الذكاء االصطناعي واألجهزة -٠٧

 ........... التكنولوجية الحديثة وثري أنه يقوم فيها بـ

  ب( ثالث ادوار                       ا( دور واحد

 د( خمس ادوار                   ج( أربع أدوار



 

 

يقول ) كالرنس لويس ( : إن العيب الرئيسي في المنطق الثنائي هو عدم جدواه في   -٠٠

ي العديد من المجالت التي تقبل التجزئة إلي أكثر من طريقين النواحي التطبيقية والعملية ف

 ........... ، ومن ثم فالبديل هو المنطق

 ب( المنطق المرن                      ا( المنطق الثنائي

 د( المنطق االرسطي                    ج( المنطق الرتيب

سبب واضحة للبحث عن فكر تبدو الحتمية في الموضعات التي نادي بها ارسطو  -٠٩

منطقي مختلف يعالج تلك الحتمية واإلزدواجية الفكرية المنطقية التقليدية ، ذلك دعي الي 

 ............ اكتشاف

 ا( المنطق الثنائي

 ب( المنطق المرن

 ج( المنطق الرتيب

 د( المنطق االرسطي

 

األرسطي هي النموذج  يري البعض أن طريقة اإلنتقال من العام إلى الخاص في المنطق -٩٠

المعياري للتفكير البشري واآللي معا ، يعبر ذلك عن أحد أدوار المنطق في الذكاء 

 ............. االصطناعي وهو

 ا( مرحلة تمثيل المعرفة

 ب( مرحلة التجهيز للبرنامج الذكي

 ج( مرحلة التنفيذ البرمجة

 د( المنطق في تصميم لغات البرمجة



 

 

اإلصطناعي المنتشرة في الوقت الحاضر على برمجيات متقدمة  تعد أنظمة الذكاء -٩٠

المعتمد في مدخالت معرفية واواسر متنوعة فائقة في الكمية لقدرنا الوصول إلى نتائج 

 .......... من تلك العاف يعبر ذلك عن أحد أدوار المنطق في الذكاء االصطناعي وهو

 ( مرحلة التجهيز للبرنامج الذكيا

  ر ألنماط التفكيرب( المنطق مصد

 ج( مرحلة التنفيذ البرمجة

 د( المنطق في تصميم لغات البرمجة

استفاد علماء الذكاء االصطناعي من المنطق بشكل واضح وملموس خاصة اعتمدوا  -٩٤

 ........... علي

 ا( االستنباط واالستقراء

 ب( االستدالل المنطقي واللغة الرمزية

 االستقرائيج( االستقراء والتمثيل 

 د( الحجج االستنباطية والحجج االستقرائية

 

القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة فالحواس الخمسة الظاهرة  -٩٣

كالجواسيس لها فتطلع عليها النفس من ثمة فتدركها ومحله مقدم التجويف األول من 

 الدماغ كأنها عين

 .......... ك عن طريقتتشعب منها خمسة أنهار يشير ذلك إلي اإلدرا

 ب( لغات البرمجة                      ا( الحس المشترك

 د( المنطق المرن                    ج( التفكير الرتيب



 

 

النظام التقليدي لالستدالل الذي يصل إلى نتائج من مقدمات معينة ال يصلح اآلن مع  -٩٢

ير قة أخري للتعامل مع التكنولوجيا يشمتطلبات التكنولوجيا الحديثة فالبد من استخدام طري

 ............ ذلك إلي فكر

 ( جون فنب                       یا( جون مكارث

 ( كوالسكيد                          جورج بول (ج

عملية تحميل كبيرة لتعليمات وأوامر لجهاز الحاسوب أو أي جهاز أخر لتوجيهه  -٩٢

البيانات أو كيفية تنفيذ سلسلة من األعمال المطلوب منه في وإعالمه بكيفية التعامل مع 

 الوقت المناسب

 ........... البشر لحل المشكالت ، نشير بذلك إلى كعقل

 ( مرحلة التجهيز للبرنامج الذكيب                   ( مرحلة تمثيل المعرفةا

 البرمجة( المنطق في تصميع لغات د             ( مرحلة التنفيذ البرمجةج

هناك نظم صممت لكي تعمل على أجهزة معينة، مثل أن تقوم شركة ما بإنتاج جهاز  -٩٦

 حاسورب

  عليه ، أي أنها تعمل ضمن آلة افتراضية، مثل ، لغة جافا

 ............ يشير ذلك إلي

  ب( التجهيز للبرنامج الذكي                    ا( تمثيل المعرفة

 د( تصميم لغات البرمجه                  ج( التنفيذ البرمجه

ستعين الروائي) روين سلون ( بمعاون جديد ، وفق ما ذكرته صحيفه ) نيويورك  -٧٦

تايمز ( ولعل الصورة النمطية السائدة بأن مؤلف الرواية هو شخص يكافح بمفرده في 

ن ت الصحيفة أعرقة ، متسلحا فقط بالتصميم واإللهام ، قد تكون فكرة قديمة ، إذ أوضح



 

 

 سلون ، يكتب كتابه بمساعده برنامج ذكي صمم في المنزل ينهي الجمل بالضغط علي» 

Tab 

 ............ تشير بذلك الي

 ب( الحاسب االلي                              ا( الثقافة الرقمية

 د( الروبوتات                    ج( تكنولوجيا المعلومات

 لموضوع الرابعاسئله متنوعه علي ا

 اختر االجابه الصحيحه من اإلجابات المعطاء أمامك

الدراسة النظرية لعمليات الضبط في األجهزة اإللكترونية والميكانيكية والبيولوجية والتي  -ا

 ......... تهتم بانتقال المعلومات وتحليلها رياضيا تشير العبارة إلى

 السبير نطيقا ب( مفهوم               ا( الذكاء االصطناعي

 د( المنطق المرن                ج( النظام السبير نطيقي

تتألف األجهزة التكنولوجية من عدة عناصر ومقومات مثل الدينامو والموثور  -٤

اإللكترونية ومنظمات للحرارة وطاقة كهربائية وتتفاعل تلك العناصر مع بعضها  والشريحة

 .......... تشير العبارة إلى للقيام بمهامها

  ا( الذكاء االصطناعي

 ب( مفهوم السبير نطيقا

  ج( النظام السبير نطيقي

 د( المنطق المرن

 



 

 

تقوم األجهزة التقنية الحديثة على فكرة التغذية الراجعة للمعلومات فبعد أن يتم تزويد  -٤

ات المكونتلك األجهزة بالمعلومات وتوصيلها بالطاقة الالزمة إلدارة محركاتها تتفاعل تلك 

 ............ مع بعضها لتمدنا بتنبؤات سلوكية مستقبلية لعمل تلك األجهزة تشير العبارة إلي

 ب( مفهوم السبير نطيقا                ا( الذكاء االصطناعي

 د( المنطق المرن              ج( النظام السبير نطيقي

 ........... تشير العبارة إلى يقول المثل اإلنجليزي : يعرف الخادم عند غياب سيده -٣

 ب( الروبوتات                       ا( السيبر نطيقا

 د( المواطنة الرقمية             ج( الذكاء االصطناعي

وسيلة مبتكرة تمكنا من تنفيذ األعمال بدقة متناهية دون كلل أو ملل من خالل تزويدها  -٢

 ......... فة الخطأ من الصواب تشير العبارة إلىبالمعلومات ولكنها تفتقر إلى اإلبداع ومعر

 ب( الذكاء االصطناعي                     ا( الطائرات الحربية

 د( المواطنة الرقمية                          ج( الروبوتات

تؤكد تقديرات خبراء االقتصاد أنه مع دخولنا عصر الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة  -٦

االعتماد على الروبوتات سيؤدي إلى اضمحالل دور الشركات المتوسطة والصغيرة في في 

العملية االنتاجية مع تعاظم وهيمئة للشركات الكبرى تشير العبارة إلى أحد سلبيات 

 ............ تكنولوجيا الروبوتات وهي

 ا( البطالة

 ب( القضاء على الطبقة المتوسطة

 ج( تجاوز قدرات البشر

 عزلة اجتماعية د( خلق



 

 

يقول عالم الروبوتات )ماساهيرو موري( ، أنه كلما أصبح الروبوت شبيه باإلنسان ...  -٧

شكل مصدر قلقا له فسوف يفعل ما ال يفعله اإلنسان يجسد هذا القول أحد سلبيات تكنولوجيا 

 ............ الروبوتات وهي

 طبقة المتوسطةب( القضاء على ال                        ا( البطالة

 د( خلق عزلة اجتماعية          ج( تجاوز قدرات البشر

تساعدنا على التفاعل مع األحداث واألشخاص بشكل سريع وتفتح آفاق رحبة من  -٠

 ........... الحوار مع اآلخرين تشير العبارة إلى

 ب( إيجابيات شبكة اإلنترنت               ا( سلبيات شبكة اإلنترنت

 د( خلق عزلة اجتماعية              شبكة اإلنترنت ج( أضرار

لقد أحدث المزج بين اإلتصاالت والمعلومات إلى تغيير نظرة اإلنسان التقليدية للبيئة  -٩

التقنية االفتراضية وأصبحت منبعا ألخذ تدابير جانحة هددت األمن االجتماعي تشير العبارة 

 ............. إلى

 ب( تقليل عزلة ذوي االحتياجات الخاصة       االتصالا( إيجابيات تكنولوجيا 

  د( سلبيات تكنولوجيا االتصال             ج( فوائد شبكة اإلنترنت

تقول الحكمة : كلماتنا تتطاير عبر الشبكة كالغبار ... احذروا من معلوماتكم وقت  -١١

 ........... تشير العبارة إلى . اإلبحار

 االتصالا( إيجابيات تكنولوجيا 

 ب( تقليل عزلة ذوي االحتياجات الخاصة

 ج( سلبيات تكنولوجيا االتصال

 د( مزايا شبكة اإلنترنت .



 

 

 

تهدف إلى مراعاة القواعد و الضوابط األخالقية و القانونيه و الدينية السليمة لجلب  -١١

 ............... واجتناب الضرر تشير العبارة إلى مفهوم المنفعه

  ب( السلوك الرقمي                الرقميها( المواطنه 

 د( الصحه والسالمه الرقمية           ج( الذكاء االصطناعي

لكل شخص حرية التفكير واإلبداع ، وإبداعاتنا ملكية لنا ال لغيرنا يجب المحافظة  -٠٤

 .......... عليها تشير العباره إلى هدف من أهداف

 ب( الثقافة الرقمية             ا( المواطنة الرقمية

 د( الصحة والسالمة الرقمية           ج(الذكاء االصطناعي

مع تزايد وتطور التكنولوجيا لم يعد األمر مقتصر على دور األبوين في الحماية  -٠٣

والمراقبة ، فأصبحت المؤسسات التربوية مسئولة عن إكساب النشء قواعد التعامل 

 ......... ة إلى قواعدتشير العبار . باحترام مع اآلخرين

 ب( الثقافة الرقمية                    ا( المواطنة الرقمية

 د( الصحة والسالمة الرقمية               ج( السلوك الرقمي

تسعى إلى تحقيق كل ما هو نافع بإرادة حرة من خالل تبيان الفعل الخير والسلوك  -١٣

 ............ من ما هو عكسه تشير العبارة إلى الصائب

  ا( فلسفه العلم

 ب( فلسفة األخالق التكنولوجية

 ج( األخالق العملية

 د( أخالق المهنة 



 

 

 

 

تؤكد القيم الفلسفية على تحقيق الحرية والمنفعة مع عدم األضرار وإبداء اآلخرين  -١٧

 ........ وانتهاك خصوصياتهم تشير العبارة إلى دور فلسفة األخالق في

 وسلبيات تكنولوجيا االتصالا( إيجابيات 

 ب( سلبيات الروبوتات

 ج( إيجابيات الذكاء االصطناعي

 د( سلبيات المنطق المرن

يقول ) تشارلر سيرس ( : البد من سد ثغرات المنطق القديم وتطوير الجهاز الرمزي  -٠٦

تظم نالمنطقي مستخدمين قوائم ثنائية القيمة تجعلنا نحكم على قضايانا بالصدق أو الكدب لت

 معلوماتنا

 ........... وتتسق و تتشابه تلك األفكار مع فكر

 ب( جورج بول                        ا( جون فن

 د( كوالسكي .                  ج( فيلهلم ليبنتز

يقول ) د. ماهر عبد القادر ( لقد استطاع اختزال المنطق في قواعد جبرية بسيطة  -٠٧

وقواعد للتأليف بينها في صياغات لحساب القضايا مستند على استخدام الرموز 

 والمجموعات وأيجاد

 ........... عالقات مشتركة بين تلك األشياء  تشير العبارة إلى إسهام

 ب( جورج بول                    ا( جون فن

 ی( کوالسکد                   بنتزيج( ل



 

 

األعداد واألرقام بشكل منطقي لتطبيقه نظام كامل للعمليات المنطقية يقوم على ترميز  -٠٠

 .......... في مجال اإللكترونيات وأجهزة وبرامج الحاسوب تشير العبارة إلى

 ( المنطق األرسطيب                   ( المنطق الصوريا

  ( المنطق االستدالليد                  ( المنطق البوليانيج

ة على استيعاب األفكار األولية وتخزينها في أنماط تقوم فكرة أداء الحواسب اإللكتروني -٠٩

وعالقات تماثلية وترابطية وانعكاسية مستندة على العنصر الكمي الرمزي تشير العبارة 

 ............ إلى الحديث عن

 ( برمجيات الحاسوبب                   ( المكونات المادية للحاسوبا

 ( المواطنة الرقميةد                          ( الذكاء االصطناعيج

تتطلب علوم الحاسوب سلوكا خاصا وخصائص مميزة تتماشى مع القدرات الذهنية  -٤٠

البشرية في اإلدراك الحسي والقدرة على اتخاذ القرارات والتمييز بين الصواب والخطأ 

 تشير العبارة إلى

 ............. تعامل الحاسوب في آلية

 ( السبير نطيقاب                      ( برمجيات الحاسوبا

 . ( المنطق المرند                     ج( الذكاء االصطناعي 

رغم الجدلية حول عالقة الذكاء االصطناعي بالمنطق إال أن العالقة بينهما عبر التاريخ  -٦١

 ............ توصف بأنها عالقة

 ( نسبيها

 ( ترجيحيةب

 ( هامشيةج



 

 

 . ( ثابتةد

المهتمون بالذكاء االصطناعي يؤكدون على أهمية األنساق الصورية االستداللية فهي  -٤٤

 ........... محور وأساس عمل أجهزة الذكاء االصطناعي تشير العبارة إلى أهمية علم

 ( المنطقب                        ( الرياضياتا

 ( السبير نطيقاد                           ( النفسج

إذا كان الفكر هو قلب العقل ، و قلب الذكاء االصطناعي هو المنطق وقدرته على  -٦٤

 ........... تعارض تلك المقولة رأي علماء.  االستدالل

  ب( المنطق                     ا( االجتماع

 د( السبير نطيقا                     ج( النفس

صطناعي يتم ذلك عن طريق تخزين لبناء قاعدة معرفية داخل أجهزة الذكاء اال -٦٣

مجموعه من الجمل والعبارات المصاغة صياغة سليمة وتحويلها لرموز بحثا عن الدقة 

وتوفير الوقت، ويتلك البنية نستطيع محاكاة طرق تفكير اإلنسان والقدرة على حل 

 المشكالت

 ............. تشير العبارة إلى مرحلة من مراحل بناء أجهزة الذكاء االصطناعي وهي 

                ا( مرحلة التجهيز

 ب( مرحلة التنفيذ

             ج( مرحلة البرمجة

 د( مرحلة لغات البرمجة

 

 



 

 

تعتمد أنظمة الذكاء االصطناعي المنتشرة في الوقت الحاضر على برمجيات متقدمة  -٤٢

ة باإلضافة إلى للتعلم التالي قائمة على مداخالت من المعارف واألوامر االستنباطي

  خوارزميات سلوكية شاملة التكيف مع رغباتنا

 ............. تشير العبارة إلى مرحلة من مراحل عمل أجهزة الذكاء االصطناعي وهي

 ب( مرحلة البرمجة                     ا( مرحلة التجهيز

 د( مرحلة لغات البرمجة              ج( مرحلة تمثيل المعرفة

نا نختلف في أنماط تفكيرنا البشري فكذلك المنطق يحاكي في أجهزة الذكاء كما أن -٤٦

االصطناعي تلك االختالفات بتقديم متغيرات ثنائية القيم ومتعددة القيم حتى يستطيع مواكبة 

انماطنا في التفكير وحل المشكالت تشير العبارة إلى  مرحلة من مراحل عمل أجهزة الذكاء 

 ............. االصطناعي وهي

 ا( مرحلة التجهيز

 ب( مرحلة البرمجة

  ج( مرحلة التنفيذ

 د( مرحلة لغات البرمجة

يلعب التفكير االستداللي الدور الرئيسي في الذكاء االصطناعي ، حيث يقوم بدمج  -٤٧

المعلومات والمعارف وترتيبها وتقديم أفكار تساعدنا في الوصول منها إلى حلول للمشكالت 

 .......... ى دور المنطق فيتشير العبارة ال

 ا( تمثيل المعرفة

 ب( مصدر ألنماط التفكير

 ج( تصميم لغات البرمجة

 د( مرحلة التجهيز



 

 

يمكننا في حياتنا اليومية أن نصل الي لنتائج المشكالتنا من معلومات ضئيله وغير  -٤٠

 .............. تشير العبارة إلى الحديث عن كافية

  ب( المنطق الغير رتيب             ا( المنطق الترتيب

 د( االستدالل االستقرالي            ج( المنطق المرن

يقول ) کالرنس لويس ( : أن العيب الرئيسي في المنطق ثنائي القيم هو عدم جدواه  -٦٧

 في النواحي التطبيقية والعملية ومن ثم فالبديل هو المنطق الموجه تشير العبارة إلى أهمية

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

  ب( المنطق المرن                          ا( المنطق الرتيب

 د( االستدالل االستقرائي            . ج( المنطق غير الرتيب

يقول لوكاشيفتس )منتقدا المنطق ثنائي القيم الحتمي( : تبدو الحتمية في األحداث  -٣٠

العرض وال نعرف نهايته على الكونية كمان لو كانت دراما سينمائية ، ونحن في منتصف 

الرغم من أن كل واحد منا ليس متفرجا فقط بل ممثال في هذه الدراما تشير العبارة إلى 

 ............. اهتمام لوكاشيفتس ب

 ب( المنطق المرن                    ا( المنطق الرتيب

 د( االستدالل االستقرائي                ج( المنطق غير الرتيب

الدراسة العلمية للتحكم بالمنظومات االلية والحية ووسائل االتصال فيما بينها  -٣٠

  وعالقتها ببعضه البعض لتحقيق االستفادة المثلى عنها لصالح اإلنسان

 ............ تشير العبارة إلى 

  ب( النظام السبير نطيقي                ا( الذكاء االصطناعي 

  ج( مفهوم السبير نطيقا

 . المنطق المرند( 



 

 

عرف عربيا بكلمة ) الفرمجة ( وهي تعني العلم الذي يهتم بالقيادة والتحكم والتوجيه  -٣٤

 .......... في األحياء واآلالت ودراسة وسائل التواصل فيما بينها تشير العبارة إلى

 ب( النظام اآللي                 ا( المنطق المرن

 د( الذكاء االصطناعي          ج( مفهوم السبير نطيقا

آلة ميكانيكية مبرمجة على القيام باألعمال سلفا وتم تصميمها خصيصا لألعمال  -٣٣

  الشاقة أو الخطيرة مثل الكشف عن  األلغام أو للتخلص من النفايات اإلشعاعية

 ........... تشير العبارة إلى 

 ب( الروبوتات                 ا( الطائرات الحربية

 د( المواطنة الرقمية               ء االصطناعيج( الذكا

بأن اآلالت والخوارزميات سوف  ٤٠٠٠أشار تقرير المنتدى االقتصادي العالمي عام  -٣٢

 ٤٠٤٤من الوظائف بحلول عام  ٪٢٤تقوم بـ 

 ............. تشير العبارة إلى أحد سلبيات تكنولوجيا الروبوتات وهي 

 ب( القضاء على الطبقة المتوسطة                      ا( البطالة

  د( خلق عزلة اجتماعية      ج( تجاوز قدرات البشر

يقول ) شريف الديواني ( : ) المدير اإلقليمي لمنتدى دافوس االقتصادي ( في احدى  -٣٢

تات الروبوالتغريدات ال تصدقوا البنك الدولي حول التحسن التدريجي لطبقة الفقراء ، 

  سوف تسرق أجوركم لمصلحة االغنياء فقط

 .............  تجسد تلك المقولة أحد سلبيات تكنولوجيا الروبوتات وهي

 ب( خلق عزلة اجتماعية                ا( البطالة

 ج( تجاوز قدرات البشر



 

 

 د( القضاء على الطبقة المتوسطة

تتضاعف بطريقة صاروخية وتكتسب  يقول ) سالم سرحان ( ، أن قدرات الروبوتات -٣٦

  درجات وعي أفضل مما قدمه صانعها

 ............ تجسد تلك المقولة أحد سلبيات تكنولوجيا الروبوتات وهي

  ا( تجاوز قدرات البشر

  ج( البطالة                ب( القضاء على الطبقة المتوسطة

 د( خلق عزلة اجتماعية

في تقديم حلول للمتعلمين والطالب أثناء جائحة كورونا لقد أسهمت شبكة اإلنترنت  -٣٧

من خالل إنشاء منصات تعليمية وبث فيديوهات تعليمية وتقديم شروحات للمناهج الدراسية 

 ............ ، تعكس العبارة

 تكنولوجيا االتصال اتيجابيا( ا

 ج( أضرار شبكة اإلنترنت           ( سلبيات تكنولوجيا االتصال ب

  مان استخدام اإلنترنت( إدد

عدو األمس غير عدو اليوم ، فهو ال يقف أمامك فإبمكانه التودد إليك بعالمات  -٣٠

 واالحتيال عليك بروابط غير روابط الصداقة والحب

 ............ تشير العبارة إلى 

 ( إيجابيات تكنولوجيا االتصالا

 ( تقليل عزلة ذوي االحتياجات الخاصةب

 تكنولوجيا االتصال( سلبيات ج

 . ( مزايا الذكاء االصطناعيد



 

 

النفس البشرية معقدة ومختلفة في مزاجها وعاطفيتها وطريقة تفكيرها ، فال شيء  -٣٩

  فيها خاضع ألحكام المنطق

 العبارة إلى آراء علماء ............ حول الذكاء االصطناعي تشير

 ( المنطقب                   ( االجتماعا

 ( السبير نطيقاد                   فس( النج

يحذر المتخصصين في المجال الطبي والنفسي والتربوي ابنائنا من كثرة الجلوس  -٢٠

أمام اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي لتعرضهم على بعض أآلم الرقبة والظهر 

 ........... وضعف النظر والوحدة والقابلية لالستهواء ، تشير العبارة إلى

 ب( الثقافة الرقمية                   ا( المواطنه الرقميه

 د( الصحة والسالمة الرقمية             ج( الذكاء االصطناعي

اعتمد على قانون الثالث المرفوع متاثر بقوانين الفكر الرسطو في اكتشافه للمنطق  -٢٠

 الثنائي

 .............. تشير العبارة إلى 

 ب( جورج بول                      ا( جون فن

 ید( کوالسک                       ج( ليبنتز

إذا كانت الخلية هي وحدة بناء الكائن الحي فيمكننا اعتبار ان الدوائر اإللكترونية  -٢٤

القائمة على الثوابت المنطقية هي وحدة بناء أي جهاز الكتروني ومنها الحاسوب 

  اإللكتروني

 ............ ة إلى الحديث عنالعبار تشير

 ( برمجيات الحاسوبب               ( المكونات المادية للحاسوبا



 

 

  ( الذكاء االصطناعيج

  ( المواطنة الرقميةد

تعتبر نسخ ومحاكاة لما يدور داخل المخ البشري والجهاز العصبي من إدراكات  -٢٣

 واستدالالت وتحليالت وتطبيقها داخل المعدات اإللكترونية ، 

 .............. العبارة إلى الحديث عن تشير

 ( الذكاء االصطناعيب              ( برمجيات الحاسوبا

 ( المنطق المرند                    ( السبير نطيقاج

تحمل األفكار سمة االختالف فهناك مؤيد وهناك معارض لفكرة ما ، فبالرغم من تلك  -٢٢

أهمية المنطق في الذكاء االصطناعي إال أن العالقة بينهما عالقة  حول الجدلية

 ............... عبر التاريخ

  ( ترجيحيةب                     ( نسبيةا

 ( قويةد                      ( ضعيفةج

هي باألساس طريقة تسهل للمبرمج كتابة برنامجه في هيئة تعليمات وأوامر يفهمها  -٢٢

الحاسوب بغرض تنفيذ العمل المطلوب، ومن المعروف ان الحاسوب يحول البرمجة إلى 

  سلسلة من صفر وواحد

 ............... تشير العبارة إلى دور المنطق في 

  ل المعرفة( تمثيا

 ( مصدر ألنماط التفكيرب

 ( تصميم لغات البرمجةج

 ( مرحلة التجهيزد



 

 

 علي الموضوع الرابع  4اختبار الشامل 

 اختر االجابه الصحيحة عن اإلجابات المعطاه أمامك

( : هل لو كانت اللغة ناتجة عن المنطق وليس الشعر لكنا  شيدرييقول ) كريستيان فر -٠

 جميعا نتكلم لغة واحدة ومن هنا يتضح دور المنطق في الذكاء االصطناعي في مرحلة

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

  ( تحديد لغات البرمجةب                 ( مرحلة البرمجةا

 ( مرحلة كشف المعرفةد         ( مرحلة تمثيل المعرفةج

 ............ اعتمد علماء الذكاء اإلصطناعي أثناء تطبيق المنطق على عنصرين هما -٤

 ( المنطق األرسطي واالستقراءا

 ( المنطق الرمزي واالستداللب

 ( المنهج الديكارتي و االستنباطج

 ( المنهج الرمزي واالستقراءد

من العدل استخدامه  ) اوسكار وايلد ( : أن المنطق الصارم ال يمكن احتماله وليس یير -٣

 .......... وعليه وجب علينا اللجوء لـ

 ( المنطق ثنائي القيمب             ( المنطق األرسطىا

 ( المنطق الرتيبد                  ( المنطق المرنج

من افرازات عصرنا الحالي قدرة الحواسيب على محاكاة اإلمضاءات واألختام بشكل  -٢

 فائق الدقة

 .......... تلك الفكرة عن تعبر

 ( سلبيات الروبوتاتب                           ( عناصر المواطنة الرقميةا



 

 

 ( سلبيات تكنولوجيا اإلتصالد            ( المضامين اإلجتماعية للحوسبة اآلليةج

 إما أن يكون الطقس بارد أو ساخن تجسد تلك الفكرة للمشكالت المتسبب فيها -٢

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

 ( المنطق ثنائي القيمب                 ( المنطق غير الرتيبا

 ( المنطق الرمزيد                         ( المنطق المرنج

علم جديد يهتم بدراسة اليات عمل الكائنات الحية حتى يتم تطبيقه على اآلالت ذاتية  -٦

 .............. المتحركة

 ب( النظام السيبر نطيقي                    ا( تكنولوجيا الروبوتات

 د( علم الحوسبة االلية               ج( مفهوم السيبر نطيقا

يتضح لنا الدور البارز للمنطق في تكنولوجيا الحاسب اآللي من خالل اسهامات )جورج  -٧

 بول ( الموجودة في الشرائح االلكترونية تتوافق تلك المقولة مع دور المنطق في

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

 ب( المكونات المادية                        ا( البرمجيات

 د( الذكاء االصطناعي                     ج( الروبوتات

القدرة على اإلحساس بالسعادة واأللم والحزن ال يمكن للذكاء اإلصطناعي القيام إذ أنها  -٠

  اكثر تعقيدآ

 ............... تعبر تلك الفكرة رؤية

 ب( جورج بول                         ا( چون مکارثي

 د( توريرت فينر                           ج( علماء النفس

 



 

 

وجد علماء الذكاء اإلصطناعي أن نمط التفكير اإلستنباطي هو النمط األمثل لحل  -٩

 المشكالت

 ............ وذلك في مرحلة

 ب( تنفيذ البرمجة                    ا( تمثيل المعرفة

 د( مرحلة كشف المعرفة            ج( بناء لغات البرمجة

إن اللغات الطبيعية يغلب عليها اللبس والغموض فكان لزاما علينا أن نجد لغة يمكن  -٠٠

 أن تكون

 .............. أساس المعلومات وهذا ما قد يني على األساس أرساه

 ( جورج بولب                       یا( جون مکارث

 ( نوربرت فينرد                          ی( کوالسکج

القد فطن العلماء والباحثين إلى المشكالت المترتبة اتساع الفضاء الرقمي فكان لزاما  -٠٠

  على المجتمعات الدولية اتباع مجموعة من القواعد والمعابير لتنظيم وحل تلك المشكالت

 .............  تلك الفكرة عن تعبر

 ( عناصر المواطنة الرقميةب                      ( الثقافة الرقميةا

 ( القوانين الرقميةد                     ( السلوك الرقميج

في أحد اللقاءات التلفزيونية مع الروبوت صوفيا اظهرت قدره في الرد توضح الدور  -٠٤

 ............ البارز ل

 المنطق المرنا( 

  ب( المنطق الرتيب

 ج( المنطق ثثالي القيم



 

 

 د( القياس االرسطي

استطاع بفطنته وذكاءه تأسيس علم يستند على سلوكيات الكائنات الحية وتطبيقه  -٠٣

 ............ على اآلالت األوتوماتيكية

 ب( جورج بولي                 ا( جون مکارث

 ( نوربرت فينرد   ی                   ج( کوالسک

ال يتوقف الفكر السيبر تطيقي عند حد عمليات تلقى المعلومات وتخزينها ومعالجتها  -٠٢

 .......... بل تمتد لدراسة عمليات التحكم في توجيه عمل منظومة معينه تجسد تلك الفكرة لـ

  ( النظام السيبر تطيقيب                ( عناصر المواطنة الرقميةا

 ( شمولية السيبر نطيقاد                   مجاالت السيبر نطيقا( ج

ما بين المعارض والمؤيد للتطورات المتالحقة في الحوسبة اآللية واإلنترنت هناك  -٠٢

العديد من الجوانب والتي يجب أن توضع في اإلعتبار فال يمكن اإلقرار باإليجاب فقط أو 

 السلب فقط

 ............ تلك الفكرة عن تعبر

   ( سلبيات الروبوناتب                    ( عناصر المواطنة الرقميةا

 ( سلبيات تكنولوجيا االتصالد      ( المضامين االجتماعية للحوسبة االليةج 

يرى علماء النفس أن لتكنولوجيا االنترنت بالغ األثر على إصابة المراهقين بالعزلة  -٠٦

  االنطوائية والتوحد

 ................ تلك الفكرة بمثابة مسار بحث في أحد عناصر المواطنة الرقمية عدت

 ( الثقافة الرقميةا

  ( عناصر المواطنه الرقميهب



 

 

 ( الصحة و السالمة الرقميةج

 ( القوانين الرقميةد

 تستند فكرة عمل اآللة الحاسبة البسيطة في قيامها بالعمليات الحسابية على اسهامات -٠٧

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

 ( جون فنب                 ( كوالسكيا

 ( جون مكارثيد                  ( ليبنتزج

 یلعب دورا هاما في نقد المنطق الرتيب الثنائي القيم إذ قادت اكتشافاته لمنطق جد -٠٠

 ............... يمكن له تمثيل الصفات المتباينه

 فن( جون ب               ( لوكاشفيتسا

 ( جون مکارثيد                ( ليبنتزج

متكامل يقوم ال يقف عند حد ترميز اإلعداد و األرقام بل عالج  یصاحب نظام منطق -٠٩

 ............ ذلك القصور ليشمل أشياء موجودة فعليا

 ( جون فنب                   ( جورج بولا

 ( جون مکارثيد                       ( ليبنتزج

معاصر يمكن الحاسب اآللى من القيام بمحاكاة الفكر البشري إستنادا  یفکر حوسب -٤٠

 ............ على اللغات المنطقية واليات االستدالل والحس المشترك تعبر تلك الفكرة عن

 ( المكونات الماديةب                 ( البرمجياتا

 ( الذكاء االصطناعيد                ( الروبوتاتج

عملية مرحلية يقوم فيها العلماء يتزويد الحاسبات بلغة رمزية تتسم بالوضح  -٤٠

 ........... والسهولة تساعد على التعامل بذكاء مع المشكالت المطروحة تعبر تلك الفكر عن



 

 

  ( تحديد لغات البرمجةب                            ( مرحلة البرمجةا

 ( مرحلة كشف المعرفةد             ( مرحلة تجهيز البرنامج الذكيج

استناداً على حقيقة مفادها أن نمط التفكير المألوق ال يمكن له حل مشكالت البرامج  -٤٤

الذكية فقد توصل العلماء إلى أن النموذ اإلستنباطي المعمول به في التفكير البشرى تبين 

 ............ تلك الفكرة لمرحلة

 ( مرحلة البرمجةا

  ات البرمجة( تحديد لغب

 ( مرحلة تجهيز البرنامج الذكيج

 ( مرحلة كشف المعرفةد

يرى بعض األثرياء فائدة مادية وتقنية عند اإلستعاضة عن العمالة البشرية حيث أن  -٤٣

 .............. اآلالت ذاتية الحركة تعد خيار أرخص وأدق تعبر تلك الفكرة عن مشكلة

 ( عناصر المواطنة الرقميةا

 سلبيات الروبوتات( ب

  ( المضامين االجتماعية للحوسبة االليةج

 ( سلبيات تكنولوجيا االتصالد

اتجاه تطبيقي يتعلق بسلوكيات الخير والشر والصواب والخطا وصون اختيارات الحرة  -٤٢

 ............ في سلوكيات األفراد

 ا( األخالق العامة

 ب( األخالق العملية

 ج( فلسفة األخالق



 

 

 الق البيولوجيةد( األخ

 

اتجاه فلسفي يستند على أهمية الوازع الديني في التأكيد على عدم انتهاك خصوصية  -٤٢

 ................ اآلخرين

 ب( األخالق العملية                  ا( األخالق العامة

 د( األخالق البيولوجية                ج( فلسفة األخالق

 ........... ة والذي منطلقه حماية الذات واحترام اآلخرينأحد عناصر الثقافة الرقمي -٤٦

 ب( عناصر المواطنة الرقمية                           ا( الثقافة الرقمية

 د( السلوك الرقمي               ج( الصحة والسالمة الرقمية

عن آلة ذاتية الحركة تحاكي طريقة عمل اإلنسان في شتى المجاالت وما يميزها  -٤٧

 ............. اإلنسان الدقة المتناهية

 ب( الحاسب االلى                       ا( الموتور

 د( الهواتف الجوالة                   ج( الروبوت

مكنت رب األسرة المهاجر التواصل مع أسرته بشكل أيسر وأفضل متجاوزين بذلك  -٤٠

 الزمان

 ................ والمكان تعبر تلك الفكرة عن

 ا( عناصر المواطنة الرقمية

 ب( سلبيات الروبوتات

 ج( المضامين االجتماعية للحوسبة االلية



 

 

 د( ايجابيات تكنولوجيا االتصال

 

لقد أضحى التسويق اإللكتروني صداع في رأس المجتمعات إذ من شأنه تسويق  -٤٩

ة عبر تلك الفكرمنتجات غير مصرح بها أو استخدام عالمات تجارية عالمية دون ترخيص ت

 ......... عن

 ا( عناصر المواطنة الرقمية

 ب( سلبيات الروبوتات

 ج( سلبيات تكنولوجيا االتصال

 د( المضامين االجتماعية للحوسبة االلية

يشار إليه باعتبارها عمليات تنطوي على تعلميات وأوامر خاصة بالحاسبات بهدف  -٣٠

 تحقيق

 ......... المطلوب عن طريق لغة المنطق الرمزي

 ب( المكونات المادية                ا( البرمجيات

 يد( الذكاء االصطناع               ج( الروبوتات

 

 

 

 

 

 



 

 

 علي الموضوع الرابع  2اختبار الشامل 

 : اختر االجابه الصحيحه من االجابات المعطاه امامك

في لغات المنطق الرمز  القول بأن علماء الذكاء االصطناعي قد وجدوا ضالتهم المنشودة -١

والتي مكنتهم من إدخال البيانات و المعلومات حتى يتم التمكن من حل المشكالت بسهولة 

 ............ تعبر تلك الفكرة عن

 أ ( مرحلة البرمجة

 ب ( تحديد لغات البرمجة

 ج ( مرحلة التجهيز

 د ( مرحلة كشف المعرفة

 

ف يأخذك من ألف إلى باء لكن الخيال سوف يقول ) البرت اينشتاين ( : . المنطق سو -٤

 ............ يأخذك أي مكان بتلك الفكرة فإن اينشتاين يوجه سهام نقده إلى

 ب( المنطق غير الرئيب                أ ( المنطق الرتيب

 د ( المنطق الرمزي                ج( المنطق المرن

الحاسابات اآللية يراعي المصممون دقة توضيح عند تصميم الدوائر األلكترونية في  -٤

الرموز والروابط إلزلة اللبس أو الغموض بالدائرة ومن هنا يتبين لنا دور المنطق البولياني 

 ........... في ه المكونات المادية

  ب( المكونات المادية                 أ ( البرمجيات

 طناعيد( الذكاء االص                 ج( الروبوتات



 

 

كما قيل عن ارسطو بأنه األب الشرعي لعلم المنطق . فيمكن القول عنه بأنه األب  -٢

 ............. الشرعي لعلم السيبرنطيقا

 ب( جورج بول                    أ ( كوالسكي

 د( توريرت فينر                    ج ( جون فن

عليه ما عليه ومن هنا يمكن القول بأن التطور الهائل في النظام السيبراني له ما له و -٧

 ........... ذلك النظام بمثابة سالح ذو حدين  تشير تلك الفكرة إلى

 أ ( عناصر المواطنة الرقمية

 ب ( ايجابيات الحوسبة اآللية

 ج ( المضامين االجتماعية للحوسبة االلية

 د ( سلبيات تكنولوجيا االتصال

االعتراف سيد االدلة . انما تعبر عن احدى نقتات الحقيقة الحكمة القانونية القائلة بأن  -٦

 ............ وهي

 ب( النسبية                    أ( التطابق

 د( الرحمانية               ج( االحتماالت

أن تشمل المجالس   (EFGCP ) يقترح المنتدى األوروبي للمارسة السريرية الجيدة -٦

مجال البحوث الطبية الحيوية وأن يكونا مستقلين عن المؤسسة من األطباء في  -االعالف 

التي حول البحوث وشخص آخر يعمل محامي ، وآخر أخصائي طبي قد يكون ممرض أو 

 صيدلي باالضافة مفكر مستنير تشير العبارة إلى أحد عناصر تالقي الفلسفة بالبيوتيقا وهو

.......... 

 ية البيوتيقيةأ( الفالسفة ودورهم في اللجان األخالق

  ب( الطابع العلمي والعملي للبيوتيقا



 

 

 ج( التكنولوجيا الحيوية وإشكاليات العصر

  د( تجديد واحياء المفاهيم القيمية

 ............ لـ العادات والتقاليد واألعراف المجتمعية للفرد تعد بمثابة تجسيداً  -٨

 ب( موضوعية القيم               أ( القيم المطلقة

 د( ذاتية القيم وموضوعيتها               سبية القيمج( ن

 الحكمة القاتله عش بالطريقة التي تسمح للبشرية ان تستمر بعدك -٧

 ............ انما تعد بمثابة توجها لما دعا اليه 

 أ( الدو ليوبولد

 کاالهان اليب( دن

 ( ارني نايسج

 ( توم ريحاند

قانون الطبيعة ، والشفافية قانون االعمال ، وحرية التعاون » يقول ) جون هوبس (  -٠٠

  » الري واالبداع قانون االنجاز

 ........... المقولة إلى تشير

 ( الواجب المهني للفيلسوفأ

 (  مبررات اهتمام المؤسسات بأخالقيات الوظيفةب

 ( عناصر الوظيفة العامةج

 ( آليات تنمية االعتبارات األخالقية في الوظيفة العامةد



 

 

إحدى الركائز األساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي ، حيث  -١١

قدرة اآلالت والحواسيب الرقمية على القيام بمهام معينة تحاكي وتشابه تلك التي تقوم بها 

الكائنات الذكية : كالقدرة على التفكير أو التعلم من التجارب السابقة أو غيرها من العمليات 

 ............. ألخرى التي تتطلب عمليات ذهنية معقدةا

 ب( الذكاء االصطناعي                 ا( الروبوتات

 د( البرمجيات             ج( الحواسب االلية

يتوقع الخبراء أن اإلقتصاد العالمي سيمر بأزمة كبيرة إذا تمكن الروبوتات من  -٠٤

الشركات والتحكم في األعمال المختلفة ، وسينق العالم السيطرة على العالم وإدارة كبرى 

 أكثر في اآلالت

 .......... وتقيمها ومن ثم سيتم اإلستغناء عن البشر

 ا( عناصر المواطنة الرقمية

 ب( سلبيات الروبوتات

 ج( المضامين االجتماعية للحوسبة االلية

 د( سلبيات تكنولوجيا االتصال

 

صطناعي ضالتهم التي ساعدت في وصف الصفات المتفاوته وجد فيه علماء الذكاء اإل -١٤

 ............ القيم وتمثيل المعاني الغامضة تعبر تلك الفكرة عن

 ب( المنطق غير الرتيب                 ا( المنطق الرتيب

 د( المنطق الرمزي                ج( المنطق المرن

البصر خالل مساره من العين إلى لوحظ وجود تغيير يحدث في تركيب نسيج عصب  -١٣

المنطقة الخلفية للدماغ المختصة بالرؤية ذلك التغيير يكفي لتفسير وجود طرق مختلفة 



 

 

لتخزين األشياء المنظورة تلك مكنت الكومبيوتر من تقليد عملية اإلبصار بواسطة 

اء ق الذكالكاميرات الذكية المتطورة تجسد تلك الفكرة إلحدى الرؤى الخاصة بعالقة المنط

 ............... االصطناعي

 ب( جورج بول                ا( علماء الرياضة

 د( نوربرت فينر                 ج( علماء النفس

ما بني على باطل فهو باطل لذا يجب على علماء الذكاء االصطناعي مراعاة الدقة  -١٧

 عن ضرورة االهتمام بمرحلةعند عملية اإلمداد باألنماط المعرفية ، تعبر تلك الفكرة 

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

 ا( مرحلة البرمجة

 ب( تحديد لغات البرمجة

 ج( مرحلة التجهيز

 د( مرحلة كشف المعرفة

يري ) جون مكارثي ( : إن حل مشكالت الذكاء االصطناعي تكمن في على آلية  -٠٦

 .......... التفكير الذكي تعبر تلك الرؤية عن

 ب( المنطق غير الرتيب                   ا( المنطق الرتيب

 ج( المنطق األرسطى

 د( المنطق ثنائي القيم

اشتق وجوده على أساس الصورية األرسطية الخالصة ، ثم صار يمثل تطور فلسفيا  -٠٧

في مالمح التحول العامة للمنطق نظرة الفالسفة إلى المنطق الحديث من دخيل رياضياتي 

 ......... ك الفكرة إلى مؤسسهاإلى ربيب فلسفي تنسب تل

 ب( جورج بول              ا( جون مکارثي



 

 

 د( نوربرت فينر                  ج( جون فن

اذا استطعنا تنمية مهارات الذكاء اإلصطناعي بالشكل الذي يمكنه من اكتساب  -١٨

إعتماد على المهارات الذهنية المتوفرة ألغلب الناس ، و هو القدرة على تحليل الحالة 

 ........... سياقها فأننا بذلك نكون قد تجنبنا النقد الموجه لـ

 ا( علماء النفس

 ب( الموجه للمناطقة

 ج( تطبيق المنطق األرسطى

 د( التفكير بالحس المشترك

إحدى أنماط التفكير المراد تطبيقه في الذكاء اإلصطناعي والمعنى باكساب الذكاء  -١٧

 االصطناعي

 ............... الحالة اعتماد على سياقهامهارة تحليل 

 ا( الحس المشترك

 ب( المنطق غير الرتيب

 ج( المنطق األرسطى

 د( المنطق ثنائي القيم

 

 

مليون نسمة فإن هذا القول ليس له سوى احتمالين  414إذا قولنا بأن تعداد مصر   -٦١

  اما الصدق أو الكذب

 ........... تعبر تلك القضية عن طبيعة



 

 

 ب( المنطق غير الرتيب                    ا( الحس المشترك

 د( المنطق ثنائي القيم                      ج( المنطق المرن

في ظل التنامي المتسارع لتكنولوجيا الروبوت إذ لم تعد العمالة البشرية مطلوبة في  -٤٠

ة حيث أنها تقوم بالعمل العديد من المصانع ، ومجاالت التصنيع وقطاعات األعمال المختلف

 ......... البشرى بدقة وسرعة أكبر بكثير تبين تلك الفكرة الحدى سلبيات الروبوت

 ب( القضاء على الطبقة الوسطى                   ا( تجاوز قدرات البشر

 د( خلق العزلة االجتماعية        ج( الركون الى الكسل واالتكالية

 مية والمعنى بتطبيق القيم الرقمية عند التعامل مع غيرأحد عناصر المواطنة الرق -٦٦

.......... 

 ب( الصحة والسالمة الرقمية               ا( فلسفه االخالق

 د( الثقافة الرقمية              ج( السلوك الرقمي

يشهد القرن الحادي والعشرين ثورة معلوماتية هائلة مكنت العوام والباحثين من  -٦٤

 بحوثهمإجراء 

 ............ واتصاالتهم بسرعة ودقة تعد تلك الفكرة الوجه اآلخر لـ

 ا( عناصر المواطنة الرقمية

 ب( سلبيات الروبوتات

 ج( المضامين االجتماعية للحوسبة االلية

 د( سلبيات تكنولوجيا االتصال

اض من أضرار ادمان اإلنترنت أضرار اضطراب النوم واإلضطرابات الغدائية وأمر -٦٣

العيون والخمول والسمنة ومنها أمراض القلب والصداع المستمر ، أما األضرار النفسية 



 

 

بسبب إدمان الكمبيوتر واإلنترنت بسبب نوبات من اإلكتتاب الحاد ويزيد عزلة الشخص 

 تعبر تلك الفكرة

 ............ مع تفرزه أحد عناصر المواطنة الرقمية

 ب( الصحة والسالمة الرقمية              ا( الثقافة الرقمية

 د( القوانين الرقمية            ج( السلوك الرقمي

يرى بعض العلماء أن اتمتة الوظائف انم يفرر مشكالت من شائتها إحداث فجوة  -٦٧

 مجتمعية

 ........... ناجمة عن

 ب( التكاسل والتراخي                          ا( البطالة

 د( انخفاض معدل االجور          البشرج( تجاوز االالت لقدرات 

يشار إليه هو آلة مكانيكية قادرة على القيام بأعمال مبرمجة سلفا ، إما بإشارة  -٤٦

 وسيطرة

 ............ مباشرة من اإلنسان أو بإشارة من برامج حاسوبية

 ب( الروبوت                    ا( الموتور

 واتف النقالةد( اله          ج( الحوسبة االلية 

يمكن اعتبارها البوابة األولى لعالج كافة المشكالت المستحدثة الناجمة التقدم في  -٦٦

 مجال السماء

 ......... الرقمي

 ب( عناصر المواطنة الرقمية                           ا( السلوك الرقمي

 د( القوانين الرقمية              ج( الصحة و السالمة الرقمية



 

 

إن التطورات المتالحقة السريعة في مجال الحوسبة االلية وتقنية المعلومات تفوق  -٦٨

قدر البشر على التكيف معها وبالتالي يترتب عليها جوانب أخالقية وقانونية تعد مجاال 

 ............. للبحث في

 ب( األخالق التطبيقية                        ا( االخالق العامة

 د( األخالق البيولوجية           التكنولوجية ج( فلسفة االخالق

إذا لم يتمكن الذكاء اإلصطناعي من القيام بالعمليات العقلية والتفكير بالحس المشترك  -٦٧

 ........... فال مجال للحديث عن آليات تفكير تعبر تلك الفكرة عن رؤية

 ب( جورج بول                   ا( جون مکارثي

 د( نوربرت فينر                   ج( علماء النفس

 يمكن في حياتنا اليومية أن تصل إلى حلول للمشكالت التي تواجهنا من خالل معلومات -٤١

 .......... بسيطة غير كافية تعبر تلك الفكرة عن

 ب( المنطق غير الرتيب                  ا( الحس المشترك

 ق ثنائي القيمد( المنط                  ج( المنطق المرن

 وفقا لالتجاه الجديد 4اختبار الشامل رقم 

 اختر االجابه الصحيحه من اإلجابات المعطاه أمامك

إذا أردت أن تنجح في حياتك فاجعل المثابرة صديقك الحميم » على تقول الحكمة :  -١

تجسد » والتجربة مستشارك الحكيم والحذر أخاك األكبر والرجاء عبقريتك الحارسة 

 الحكمة التأكيد

 ........... أهمية التجارب وخطورتها علي الحاضر والمستقبل لدى

  ب( هانز يوناس                ا( دانيال كاالهان



 

 

 روس نيد( جاکل                    ج( فان بوتر

 : يقول ) إبراهيم أبو اليقظان ( -٦

 صبيك إن ترد تنجو به احفظ                              

 واسع في تنجيبه وترقبنـه                              

 بأن خير ما تهدي به واعلم                              

 تبذل المجهود في تهذيبه أن                              

 .......... تلك األبيات بمثابة فكرة للتخلص من معوقات التفلسف في تعد

 ( البيئة التربوية والتعليميةب                      ( البيئة األسريةا

 ( المؤسسات التنمويةد                     ( أجهزة االعالمج

يقول ) توماس هاکسلي ( إن درجة السلم ليس هدفها أبد أن يستقر المرء عليه بل  -٤

  لتمسك قدمه لوقت يكفي ألن يتمكن من الصعود درجة أعلى بقدمه األخرى

 ......... إلىيشير ذلك  

  ( مفهوم األخالق المهنيةب                 ( مفهوم األخالق التطبيقيةا

  ( مواثيق أخالق المهنةد                ( قيمة العمل لنهضة األممج

في كتابها الربيع الصامت تقول ) راشيل كارسن ( ال يمكن ألي حضارة أن تشن حربا  -٣

 قاسية

 ............ الحياة دون أن تدمر نفسها ، وهي بذلك تجسد ما قال به على

 ( ابن رضوانا

 ( بيتر سنجرب



 

 

 ( الؤتسىج

 جاني( توم رد

 

قد يكبل الجسد ويرمي في أعتى السجون ، ولكن العقل الحر غير قابل للتكبيل أو  -0

  االعتقال

 ........... تعبر تلك الفكرة عن

 ب( معوقات التفلسف                       ا( تعريف القيم

 د( تعريف الفلسفة                    ج( أهمية التفلسف

السعي البشري الراقي نحو إيجاد حلول مقبولة ومالئمة للتساؤالت حول كل ما يخص  -٢

اإلنسان حيث يتجاوزها حدود مسائل التنظير القفر إلى مسائل الواقعية العملية العالجة 

  ت الحياة التي ال تخلو من األزمات في ظل العالم المتسارعمجاال

 ............. تشير العبارة إلى

 ب( أخالقيات السياسة الصحية                     ا( اخالق البيونيقا

 د( أخالق العيادة                 ج( األخالق التطبيقية

عن الضمير كما تستطيع السمكة  تحن تستطيع الخروج» يقول ) محمد كامل حسين ( :  -٦

 أن تخرج على حد الماء ويصيبنا من جراء ذلك ما يصيبها يؤكد هذا القول على أهمية

.......... 

 ب( األخالق الهنية                  ا( الدور المهني للفيلسوف

 د( الوظيفة العامة                          ج( اخالق العيادة



 

 

جيفرسون ( : ال أحد يستطيع ايقاف رجل لديه العقلية الصحيحة وال يقول ) توماس  -٠

 ......... أحد يستطيع مساعدة رجل لديه العقلية الخاطئة تجـد تلك الفكرة ألهمية قيمة

 ب( الحق                           ا( الخير

 د( الحرية                       ج( الجمال

 

ة التخلي عن النظرة اإلنسانية اإلستعالئية التي من فيلسوف معاصر شدد على ضرور -٧

 ............. شأنها تهديد التوازنات البيئية المدمجة في المشهد البيئي العام

 نابس ی( ارنب                   جانيا( توم ر

 ( الدو ليونولدد                 ( هانز يوناسج

االستكشاف حقيقية الجديدة ال تسترم الذهاب يقول ) مارسيل بروست ( :  رحلة  -١١

 ألراض

 ............. ، بل تتلزم الرؤية بعيون جديدة ، تعكس المقولة جديدة

 ( التمييز بين اإلنسان والحيوانا

 ( ترويض اإلنسان للطبيعةب

 ( الجانب االبداعي لإلنسانج

 ( اخالق الوظيفة العامةد

 أنه فهم كتاباتي فقد فهم مني ما فهم طبقا لصورتهيقول) زرادشت (  و كل من يعتقد  -١١

 ........... الخاصة ، تعبر تلك الرؤية عن

 ب( نسبية القيم                   ا( طبيعة القيم



 

 

  د( القيم المطلقه             ج( موضوعية القيم

اقض يقول ) أمين نخلة ( ما رأيت شيئا ككثرة الجدل يحبط األمل ويهلك العمل , ن -١٦

 ........... العبارة أحد المفاهيم والدراسات الفلسفية علي الطب والبيولوجي وهو

 ب( مفهوم أخالقيات السياسة الصحية                   ا( مفهوم البيوتيقا

 ج( مفهوم األخالق التطبيقية

 د( مفهوم الموافقة المستنيرة

 : يقول ) ابن عباس ( -١٤

 ......... ثواب ، وللسيئ عقاب تتوافق المقولة معلكل عمل حساب ، للجيد منه 

       ا( الواجب المهني للفيلسوف

  ب( مبررات اهتمام المؤسسات بأخالقيات الوظيفة

 ج( عناصر الوظيفة العامة

 د( آليات تنمية االعتبارات األخالقية في الوظيفة العامة

 الحين ونهتم مصالحنا فقطاقوال ) باربرا وورد ( : لقد نسينا كيف نكون ضيوفا ص -٠٢

بحيث نسير على األرض بخفة وأن نراعي حق المخلوقات األخرى  تعد تلك الفكرة بمثابة 

 ............... نقدأ للفلسفة السائدة في مرحلة

 ب( التفسير والتوظيف            ا( القهر واالستبداد

 د( االستغالل والسيطرة           ج( االحترام والصون

عدام السلطة يعني حدوث الفساد ، فاختفاء مصدر األحكام يعني فسادا مستشريا ان -١٧

 تخالف تلك

 .......... العبارة رؤية



 

 

  ا( الفريق األول لطبيعة أخالق المهنة

 ب( الفريق الثاني لطبيعة أخالق المهنة

 ج( الفريق الثالث لطبيعة أخالق المهنة

 للمجتمعد( ربط أخالق المهنة بالطابع الثقافي 

كبير فوق آخر مثل البقاء هادئآ وواثقآ وتحتمل رأي  اريال شيء يعطي أي شخص امت -64

 ............ المخالف لك تحت كل الظروف دائما تعبر تلك الفكره عن

 ( التفكير الفلسفيب                ( قيمة الحريةا

  ( التسامح الفكريد             ( أوهام المسرحج

عمرو بن العاص ( ما وضعت سيري عند أحد أفشاه على فلمته أنا كنت أضيق يقول )  -٠٧

 به

 ............ العبارة إلى الدعوة الى معيار هام من معايير تشير  استودعته إيا حيث

 ( أخالق السياسة الصحيةب                      ( أخالق العيادةا

 التطبيقيةد( االخالق            ( أخالقيات البحث العلميج

 ماع أن الحضارة هي تقدم متصل يتعلق بسؤال عن كيفية هذه الحياة تعبر تلك الفكرة -١٨

 ......... استطاع تقديمه لغيري من مهنتي

 ( الفارابيب             ( ابن خلدونا

 ( على بن رضواند           ( ابن منظورج

نظريا ، بل نشاط عمليا لتماسك يقول ) لودفيغ فيتغنشتاين ( :  الفلسفة ليست  -٠٩

 . المجتمع

 ............. تلك المقولة بأن الفيلسوف تشير



 

 

  ا( ال يعيش منعزل عن ظروف مجتمعه 

 ( نبت طبيعي لظروف مجتمعهب

  ( يستخلص أفكاره من نسيج الحياة اليوميةج

 ( يحدد عقيدة ووحدة مجتمعهد

 

شابا متهورا ولكني كنت معنيا بالبقاء نشرت إحدى الصحف مقاال لشابا يقول : كنت  -٤٠

واإلستمرار ، وكانت هذه األموال تقيني وزوجتي شر السؤال ، نمى إلى علمي أن تلك 

) هاكر ( ، وتم نشر أسماء المتبرعين واألطفال الناتجين وقد اتصل بي  أصابها المؤسسة

 شخصا اتضح أنهـم كلهم أبنائي البيولوجيين ٤٣من حينها 

 ............ ة إلىتشير العبار 

 ( بنوك المنيب                 ( التلقيح االصطناعيا

  ( اإلخصاب خارج الرحمد                ( بنوك األجنةج

يقول ) كارل ماركس ( : تبدأ منطقة الحرية حيث يتوقف العمل المحدد بالضرورة  -٦١

 . تتوافق تلك المقولة مع نظرة وفكر ........... حول العمل

 ( الفارابيب                     ( ابن خلدونا

 ( جورج هيجلد                    ( آدم سميثج

يقول الزعيم الجنوب افريقي ) نيلسون مانديال ( : العبيد فقط من يطلبون الحرية أما  -٤٤

 ........... األحرار يصنعونها، تجسد تلك الفكرة ألحد الحدود المرتبطة بالحرية وهي

 ب( الضرورة                 عورا( الش

 د( االختيار             ج( المسئولية



 

 

من أقوال ) فرانسيس غالتون ( العنصرية :  أن كالب إفريقيا ستكف عن النباح إذا  -٤٣

 تنفست

 ............. هواءنا ، تعكس تلك المقولة أحد عواقب التحري الوراثي وهو

  ا( التمييز على أسس جينية

 الحتمية الجينيةب( 

 ج( التفرقة في المعاملة 

 د( اليوجينيا 

( أن من الطبيعي النظر إلى الحيوانات ، كونها جزء من الطبيعة  کارتيد هينييقول ) ر -٤٢

  وباعتبارها آالت عضوية ال تخلو من العقل فحسب بل من  المشاعر أيضا تعد تلك الفكرة

 .............. مخالفة لرأى بمثابة

             سنجر تري( بب              بنتام یرمي( جا

 ( هانز يوناسد              ( الدو ليوبولدج

دائما ما يحتاج المتخصصين إلى ذوي األلباب وذوي الخبرة الحياتية في وضع معايير  -٤٢

 األداء المهني تعكس العبارة أحد أدوار الفالسفة في المواثيق األخالقية المهنية وهو

........... 

  ( حليل الواقع الثقافي واستخالص القيما

 ( تحديد األسس والقواعد األعمال المؤسسةب

 ( وضع أسس ميثاق أخالق المهنةج

  ( وضع مبادئ االلتزام بالسلوك اإلداري والوظيفيد

 : ( دييقول ) ابن در -٤٦



 

 

 العقل الهوى ومن عال وآفة

 هواه عقله فقد نجا على

 .......... هذا البيت مع قيمة يتفق

 ( االستقالل الذاتيب               ( حب المعرفةا

 ( التسامح الفكرىد                   ( الحريةج

هو االختبار المناسب لألشخاص  DNA يقول ) إيوان بيرني ( :  سيكون تحليل الـ -24

ذهاب كل فرد في المستقبل الالذين يهتمون بمراقبة حالتهم الصحية ورعايتها ، وسيستطيع 

للشخص  DNA إلى مختبر ويحصل على مسلسلته الكاملة ، وسيصبح الطبيب على معرفة

 ........... للفرد وبالتالي معرفة احتمال تعرضه لألمراض الوراثية ، تشير العبارة إلى

  ا( رؤية مصطفي محمود لالستنساخ

 ب( سلبيات الجينوم البشري

 ج( التنبؤ الوراثي

 توفير مخزون لألعضاء والخالب البديلة د(

اذا قمت بإطالق مبادرة بينية تستند على شعار إزرع شجرة تقتل مرضا ، وساهمت  -٤٠

  مع مجموعة من أصدقاءك في نشر تلك الفكرة

 ............ تندرج تلك المبادرة تحت إطار أحد مداخل حماية البيئة 

 ا( الفاعلين االقتصاديين

 رب( أصحاب القرا

 ج( الضمير اإلنساني

 د( الجمعيات والمنظمات غير الحكومية



 

 

من استخدام المعلومات الوراثية والجينية  ٤٠٠٠يجرم قانون المساواة الصادر عام  -٤٩

 في عمليات

 ............ التوظيف والترقي تشير العبارة إلى أحد عواقب التحري الوراثي وهو

 فرقة في المعاملةب( الت           ا( المساواة والعدل 

  ج( اليوجينيا

 د( الحتمية الجينية

دولي يدعو إلى استخدام األسمدة العضوية والتخلى عن تلك األسمدة المحلتة  انيک -٣٠

 كيميائيا

 ............. تنعكس بشكل سلبي على كافة الكائنات يجـد ذلك دور والتي

 ( منظمة حقوق األمومة والطفولةا

 األخضر( منظمة السالم ب

 ( المنظمة العالمية لحماية حقوق الحيوانات البريةج

 ( منظمة اليونيسفد

آلية عقلية ال تدرس كغاية لذاتها وإنما يتعلمها المتعلم كوسيلة الستنتاج نتائج من  -٣٠

 ............ مقدمات في جميع المعارف والعلوم ، نشير بذلك الي

 ( االستدالل االستقرائيب                   ( اإلستدالل االستنباطيا

 ( علم االستداللد                       ( الحجة االستقرائيةج

ال يمكن أن تشق بمنهج علمى بتخذ من التجربة والفرضية اساسا له دون اللجوء  -٣٤

الى لغة  سليمة تضبط مفاهيمه و وتدفق في نتائجه تشير تقلد الفكرة إلى أحد خصائص 

 ........... العلم المعاصر



 

 

 ب( حقائق العلم قابلة للتعديل والتغير                ا( الموضوعيه

  د( قابليه العلم للقياس          ج( التجريب و التعميم

  يتوافق جدول الصياغه الرمزية المائل أمامك مع القضيه -٣٣

  ا( تتقدم مصر إذ فقط اهتمت بالتعليم

 س لكن واصف معلم فلسفةب( سامر معلم علم نف

 ج( اذ فار األهلي في مباراته القادمة حقق البطولة

 د( إما أن اشجع األهلي أو أشجع الزمالك

 

وجدت أنه يتكون من عناصر بالستيكية  Laptop عند شراءك الجهاز الحاسوب النقال -٣٢

ام عملية تلقي وأخرى معدنيه ........ الخ ، وكلها تحتاج إلى الطاقة الكهربية من أجل إتم

وتحليل المعلومات ومن ثم عرض النتائج على الشاشة وتسيطر على استخدام لها تعبر 

 ............. تلك الفكرة عن طبيعة

  ب( السيبر نطيقا                          ا(المنطق

  د( الروبوت           ج( النظام السيير نطيقي

التعليمة بغياب طالب المدرسه يومياً فهو بتلك  استطاع مدير المدرسة إبالغ االدارة -٣٢

  الطريقة اعتمد على ............ لمعرفة الغياب

 ب( االستقراء التمثيلي               ا( االستقراء الناقص

 د( االستدالل االستنباطي               ج( االستقراء الكامل

اإلنسان إلى الكرامة والشرف العلم هو الوسيلة الوحيدة التي ترتفع بها مراتب  -٣٦

 .............. والتكريم به جميع افراد مجتمعه تشير تلك الحكمة إلى تفرد العلم كونه



 

 

  ا( تطوراته التقنية جعلت الحيوات أطول

 ب( اعتباره تجليا للتوعية البشرية

 ج( لديه معايير الجودة الشواهد

  د( صرح المعرفه المشيد عبر القرون

ط ( ،  أن المفاهيم الخالية من الحدوس عمياء والحدوس الخالية من يري ) كان -٣٧

 المفاهيم

 ........... جوفاء ، تعبر تلك الفكرة عن دور

 ب( المالحظة                ا( التجربه

 د( الفرض                 ج( القانون

رك التي لن يضالقول بأن الرياضيات تحتوي على كثير من األشياء الدهنية الخالصة  -٣٠

 معرفتها

 ............. تعبر تلك الفكرة عن اتجاه -وال حتى عدم معرفتها 

  ا( النظرية األولى في تفسير  الرياضيات 

 ب( النظرية الثانية في تفسير الرياضيات

  ج( النظرية الثالثة في تفسير الرياضيات

 د( النظرية الرابعة في تفسير الرياضيات

المؤكد أنه ال يوجد مجتمع من المجتمعات يمكنه اإلستغناء عن تكنولوجيا لقد بات من  -٣٩

 الحاسب اآللى

واالنترنت لما له من فوائد يصعب حصرها ولكن ما يؤخذ أيضا في اإلعتبار تلك المشكالت 

  المستحدثة و المتمثلة في انتهاك الخصوصية الفكرية واالحتيال المعلوماتي ..... الخ



 

 

 ............ إلىتشير تلك الرؤية 

 ا( عناصر المواطنة الرقمية

 ب( سلبيات االنترنت

 ج( ايجابيات االنترنت

 د( المضامين األخالقية في الحوسبة اآللية

يشير مصطلح العقالنية التطبيقية إلى فئة جديدة ديناميكية ومفتوحة عبرت أحسن  -٢٠

 ة هذه الوحدة تفسـر وتنبأتعبير عن تلك الوحدة الموجودة بين االستدالل المشي والتجرب

 بالظواهر كنتيجة اوال وبطريقة استنباطية استقرائيه تتفق تلك الفكرة مع منهج

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

 ب( وليام هوويل               ا( فرنسيس بيكون

 د( کارل همبل                  ج( کلود برنارد

شرى ومتجذرة فيه بعمق مجموعه من التصورات الزائفه استحوذت على الذهن الب -٢٠

  حيث ال تجد الحقيقة لها منفذا

 ............. تعبر تلك الفكرة عن 

 ا( الجانب النقدي كما صوره بيكون 

 ب( المعني الثاني للعلم

 ج( المعنى األول للعلم

 د( مفهوم المماثلة االستقرائية

 ............ للتعبير عن حجة استنباطية صحيحة وكاذية في جميع قضاياها -٢٤

 ب( كل الطيور زواحف              ا( کل الزواحف طيور



 

 

 زواحت ستيد( كل الطيور ل      ج( كل ما هو سام من الطيور

اتجاه عملى يجعلك تقوم بحماية خصوصياتك فلزاما عليك احترام خصوصية الغير  -٢٣

  تشير

 ........... تلك الفكرة إلى

 ب( الصحة والسالمة الرقمية                  ا( المواطنة الرقمية

 د( الثقافة الرقمية                    ج( السلوك الرقم

جملة من الخطوات العلمية السليمة الغير صارمة التي إذا ما راعاها ذهن الباحث  -٢٢

عصمته من الوقوع في األخطاء ، ومكنته من بلوغ الحقيقة في جميع ما يستطيع معرفته 

 دون انمن 

 ............ يستنفد قواه في جهود ضائعة تشير تلك الفكرة إلى

 ب( القواعد االسترشادية في المنهج المعاصر               ا( دينامية العلم

 ج( غرض العلم المعاصر

 د( تعريف الفرض الصوري

إن الناس تلتمس المعرفة في » من أقوال الفيلسوف اليوناني ) هيراقليطس (:  -٢٢

 ........... الصغرى الخاصة وليس في العالم األكبر العام تعبر تلك المقولة عن عوالهم

 ب( أوهام الكهف              ا( أوهام الجنس

  ( أوهام السوقد            ج( أوهام المسرح

يرى بعض المفكرين أن اآلالت االوتوماتيكية ما هي إال العدو القادم لإلنسان حيث من  -٢٦

 ............. خلق طبقة من الشباب العاطل عن العمل تعبر تلك الفكرة عنشانها 

  ا( عناصر المواطنة الرقمية



 

 

 ب( سلبيات الروبوتات

 ج( ايجابيات اإلنترنت

 د( المضامين االخالقية في الحوسبة اآللية

 ما تفعله من خير يعلمه هللا ، يمكن ان نعبر عن تلك القضية بالصيغة الرمزية -٢٧

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

 ب( ق.ل                          ا( ~ق

 ل ٦د( ق                    ل ←ج( ق 

مبحث فلسفي تحليلي يهتم بالتنبيه على ألقاء الضوء على المخاطر السلبية  - ٢٠

 ............ للتكنولوجيا على حياة الفرد باالضافة لتقديم مقترحات توعوية للنشئ

 ا( السلوك الرقمي

 فلسفة األخالقب( 

 ج( الثقافة الرقمية

 د( األخالق العملية

رفض ايشتاين فكرة التأثير عن بعد التي أقرها نيوتن حيث إذا تحقق من العامل  -٢٩

المسبب للجانبية وهو اعوجاج التسيح الفضائي الذي تحدثه كتلة الشمس الهائلة ، وهو 

المختلقة تتوافق تلك الفكرة مع أحد بذلك قد فسر أسباب استمرار جميع النظم النجمية 

 ........... خصائص العلم المعاصر

 ب( حقائق العلم قابلة للتعديل والتغير                   أ( الموضوعية

 د(  قابلية العلم للقياس            ج( التجريد والتعميم



 

 

 جلة الجاذبيةتتوقف قدرة الطائرة في اقالعها من األرض على سرعتها االنطالق من ع -٢٠

 .......... األرضية وعليه فإن سرعة االنطالق بعد تشغيل محركات الطائرة يعد بمثابة

  ی( شرط ضرورب                    یأ( شرط کاف

 ( فرض علميد                 ( تجربة علميةج

لى ع الفكر البشري حين يتحرر ويخرج من التقاليد ال يستطيع أن يحتفظ بطابع اليقين -٢٠

 ....... أية مورة تخالف تلك الفكرة

 ( طبيعة المنطق االحتماليب              ( طبيعة االستدالل االستقرائيأ

 ( مفهوم المماثلة االستقرائيةد               ( طبيعة علم الرياضياتج

ية رتمكن من تطوير الجبر البولياني واالنتقال به من مجرد الثوابت الي المتغيرات الجب -٢٤

 ........ تشير بذلك الى فكر

 ی( کوالسکأ

 ( جورج پولب

 ( فلهام ليبنترج

 د( جون فن 

 

يقول ) البرت ايتشائين ( إنه من الغباء فعل نفس الشي مرتين وبنفس االسلوب  -٢٣

والخطوات وانتظار نتيجة مختلفة . تتوافق تلك الفكرة مع أحد شروط الفرض العلمي 

 ........ المعاصر

 قابلية الفرض للتفنيد( أ

 ( يحدد العالقة بين متغيرينب



 

 

 ( تترتب عليه مقارنات تقبل االختيارج

 ( امكانية اختباره بواسطة النظراءد

عند دراسة خمسة حاالت كانت تعاني من الصداع المزمن قمنا بأعطائهم عقار  -٢٢

 ريقةالفكرة عن طالبروفين وبعد نص ساعة وجدنا أن الصداع قد بدأ في الثالثي تعبر تلك 

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

 ( االتفاقب                                     ( االختالفأ

 ( التالزم في التغيرد               ( الجمع بين االتفاق واالختالفج

تضعف امكانية أصابتك بفيروس كورونا فقط واذا اتبعت اإلرشادات الصحية، تصدق  - ٢٢

 ........... هذه القضية في

 ب( حالتان                   أ( حالة واحدة

 د( أربعة حاالت                ج( ثالثة حاالت

فکر جديد يتخذ من نمط التفكير البشري إسوة في حل المشكالت واتخاذ القرارات  -٢٦

 ........... تعبر ذلك الفكرة عن مفهوم

 أ( االنترنت

 ب( محركات الفضاء

 ج( الحاسب اآللى

 االصطناعيد( الذكاء 

من أقوال ) جيرالد جرومت ( : العالم يسعى لتبسيط وتفسير ما هو معقد بها بينما  -٢٧

 ..........  يسعي األحمق لتعقيد ما هو بسيط ، تبين تلك الفكرة

 أ( طبيعة العلم في المنهج التقليدي



 

 

 ب( غرض الفرض المعاصر

 ج( وظيفة الفرض في المنهج المعاصر

 عاصر التمنيدد( قابلية الفرض الم

لقد سبق عصره في منهجه العلمي حيث استطاع الجمع بين المنهج الفرضي المعاصر  -٢٠

 .......... والمنهج االستقرائي التقليدي

 ( أرخميدسب                    انيأ( جابر بن ح

 ( جون ستيوارت ملد                 ( الحسن بن الهيئمج

 لست في القاهرةإذا كنت في االقصر فأنت  -٢٩

 ............. تعبر تلك الفكرة عن 

 ( المسلماتب                    ( البديهياتأ

 ( المعرفاتد                  ( المبرهناتج

حينما يشرع عالم الذكاء االصطناعي في تأسيس فكره فأنه يلجأ إلى لغة المنطق  -٦٠

 الحشو تعبر تلك الفكرة عن مرحلةالرمزي التي تتميز بالدقة واالبتعاد عن اللبس و

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

  ( تجهيز المعرفةب                       ( تنفيذ البرنامجأ

 ( اقتباس المعرفةد               ( تحديد أنماط التفكيرج

 

 

 



 

 

 وفقا لالتجاه الجديد لالمتحانات 2اختبار الشامل رقم 

  اختر االجابه الصحيحه

هي بمثابة قاعدة السياسية للشعور بالرضا العملي عما تمتهنه وسط المحيطين بمجالنا  -٠

 كما أنها تعمل على التقليل من األنشطة السلبية لغير المنصفة ، 

 ............. تشير العبارة إلى

 ب( مبررات الوظيفة العامة                 أ( مفهوم الوظيفة العامة

  د( مفهوم االخالق المهنية                  ج( األخالق البيوطبية

( . . ينجح العلم من خالل تعديب الطبيعة وتدميرها القصي  کونيب سييقول ) فرنس -٤

 .............. درجة تعبر تلك الرؤية عن الفكر البيئي في مرحلة

  ( التفسير والتوظيفب              ( القهر واالستبدادأ

 ( االستغالل والسيطرةد           ( االحترام والصونج

جوارسكي ( : ال تستطيع أن تفعل أي شيء بال فلسفة ، ألن كل شيء  ميمن أقوال ) تکس -٤

  له معنى خفي علينا إدراكه

 ........... تلك الفكرة عن تعبر

 ( مفهوم القيمب                  ( مفهوم الفلسفةأ

  أهمية التفلسف( د                   ( مفهوم القيمج

يقول ) ويندال بيري ( : إن التسبب بضرر جيلك يعني التسبب بضرر أبنائك ، تتوافق  -٢

 ............ تلك المقولة مع دعوات

 کاالهان الي( دانأ

  ( فان بوترب



 

 

  ( هانز يوناسج

  روس ني( جاکلد

العريزة  يقول المفكر اإلغريقي ) أرستيب ( :  أن اللذة هي صوت الطبيعة ، وأن -٢

 االجتماعية هي المحرك األول ألفعال اإلنسان ،

 ............. يتعارض هذا القول مع رؤية 

  ( الفريق األول لطبيعة أخالق المهنةأ

 ( الفريق الثاني لطبيعة أخالق المهنةب

  ( الفريق الثالث لطبيعة أخالق المهنةج

 ( ضرورة ربط أخالق المهئة بثقافة المجتمع.د

القانونية القائلة بأن االعتراف سيد االدلة . انما تعبر عن احدى نقتات الحقيقة  الحكمة -٦

 ............. وهي

 ب( النسبية                    أ( التطابق

 د( الرحمانية             ج( االحتماالت

أن تشمل المجالس   (EFGCP ) يقترح المنتدى األوروبي للمارسة السريرية الجيدة -٧

من األطباء في مجال البحوث الطبية الحيوية وأن يكونا مستقلين عن المؤسسة  -االعالف 

التي حول البحوث وشخص آخر يعمل محامي ، وآخر أخصائي طبي قد يكون ممرض أو 

 صيدلي باالضافة مفكر مستنير تشير العبارة إلى أحد عناصر تالقي الفلسفة بالبيوتيقا وهو

........... 

 ودورهم في اللجان األخالقية البيوتيقية أ( الفالسفة

 . ب( الطابع العلمي والعملي للبيوتيقا



 

 

 ج( التكنولوجيا الحيوية وإشكاليات العصر

  د( تجديد واحياء المفاهيم القيمية

 

 

 ............ العادات والتقاليد واألعراف المجتمعية للفرد تعد بمثابة تجسيداً لـ -٠

 ب( موضوعية القيم             أ( القيم المطلقة

 د( ذاتية القيم وموضوعيتها             ج( نسبية القيم

 الحكمة القاتله عش بالطريقة التي تسمح للبشرية ان تستمر بعدك -٩

 ........... انما تعد بمثابة توجها لما دعا اليه 

 کاالهان اليب( دن              أ( الدو ليوبولد

 ( توم ريحاند              ( ارني نايسج

يقول ) جون هوبس ( :  التعاون قانون الطبيعة ، والشفافية قانون االعمال ، وحرية  -٠٠

 ............ تشير المقولة إلى» الري واالبداع قانون االنجاز 

 ( الواجب المهني للفيلسوفأ

 (  مبررات اهتمام المؤسسات بأخالقيات الوظيفةب

 .. ة( عناصر الوظيفة العامج

 ( آليات تنمية االعتبارات األخالقية في الوظيفة العامةد



 

 

هي عبارة عن وثيقة مهنية ترتبط بأساسيات العمل القيمي على مختلف مناحي الحياة  -٠٠

 ليسترشد  بها الجميع في ممارساتهم ولتذليل العقبات الغير معتادة الشير العبارة إلى

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

 ا( البيوتينا

 العالقيات البحث العلميب( 

 ج( األخالق التطبيقية

  د( اخالق العياده

 

القيم إما أن تكون عامة يستظل  بها الجميع وال تكون فيما على اإلطالق فال مجال  -٠٤

للحديث من فيه في االساس ، إذ يجب أال يتالعب بها الزمان أو المكان تعد تلك الفكرة 

 .......... بمثابة مجال نقد عند

 ب( بروناجوراس                أفالطون ا(

  ( جورج مورد           لريج( ماکس ش

ال يمكن للمرء أن يحصل على المعرفة إال بعد أن يعرف » يقول ) كونفشيوس ( ؛  -٠٣

 .......... يتعلم وكيف يفكر ، تتوافق المقولة مع رؤية

 ( الفريق األول لطبيعة أخالق المهنةا

  طبيعة أخالق المهلة( الفريق الثاني لب

 ( الفريق الثالث لطبيعة أخالق المهلةج

  ( ضرورة ربط أخالق المهنة بالطابع الخاص والعام معآد



 

 

التالعب في عناصر التربة الزراعية من خالل إضافة اسمدة كيميائية تعد بمثابة سييا  -٠٢

إصابة اإلنسان  في إرهاق األرض وإضعافها وعدم قيامها بالدور المنوط بها ، عالوة على

بالعنيد من األمراض التي لم تكن نسمع عنها من قبل تعير تلك الفكرة عن اآلثار الترتبة 

 لما تم فى

 ........... مرحلة

 ( التفسير والتوظيفب                  ( القهر واالستبدادا

 ( االستغالل والسيطرةد              ( االحترام والصونج

 

 

 

بشكل إيجابي أو سلبي تبنى على توصيالت وأنابيب تعمل على تغذية  فترة قد تنتهي -٠٢

الحالة مع مراقبة دائمة لدرجات الحرارة ومستوى التنفس وجفاف الجلد وضمور العضالت 

 ............. الفرد تشير العبارة إلى

 ( قيمة الحياةب                 ( زرع األعضاءا

 ( موت الدماغد                 ( الحالة النباتيةج

العدالة هي الحقيقة الوحيدة في العمل ، تجسد المقوله  《يقول ) بنيامين دزرائيلى ( : -٠٦

 ............... احد

  ( فوائد االلتزام بمواثيق المهنةا

  ( مفهوم أخالقيات الوظيفة العامةب

  ( عناصر الوظيفة العامةج



 

 

  خالقيات الوظيفة العامة( مبررات اهتمام المؤسسات بأد

اليس مثل الفلسفة شيئ يجعلنا قادرين على الخروج من الواقع الضيق إلى عالما بال  -٠٧

 ............. حدود واستشراف أفاق المستقبل تعبر تلك الفكرة عن

 ( تعريف التفلسفا

 ( دور الفلسفة في عصر العولةب

 ج(القيم التي تكسبها الفلسفة

 ( خصائص الفلسفةد

رفض الفيلسوف غير التقليدي ) أرثر شوبنهاور ( اعتبار العقل واالستقالل والوعي  -٠٠

الذاتى والقدرة ، عوامل محددة رئيسية للمكانة األدبية للتميز بين اإلنسان عن سائر 

 ............... الحيوانات وهو بذلك تتناقض مع رؤية

 ( الدوليوبولدب               ( بيتر سنجرا

 نايس ی( آرند                 هان( کاالج

أن اإلكتشافات » من أبرز تصريحاته في المجال البحثي للهندسة الوراثية قوله  -٠٩

الجينية سيكون لها تأثير كبير في الحروب المقبلة فإيمكاننا تغيير آلية دفاع الشعوب 

 ............ وعزيمتهم تتوافق تلك المقولة مع آراء وفكر

 ( ديفيد روسب                 ود( مصطفي محما

 ( أحمد زويلد                    ( هانز يوناسج

اتجاه فلسفي تطبيقي معاصر يهتم بدراسة كيفية تعامل اإلنسان مع العناصر  -٤٠

 البيوفيزيقية وتحليل

 .............. المستحدثة من التدخل البشري في تلك العناصر يشير ذلك عن المشكالت



 

 

 ( الفلسفة البيوتيقيةب               الفلسلفة التطبيقية( ا

 ( الفلسفة القيميةد                 ( الفلسفة البيئيةج

يقول ) ابن رشد ( : العلم في الغربة ومن والجهل في الوطن غربه  تشير ذلك المقوله  -٤٠

 ........... بأن الفيلسوف

 ا( ال يعيش منعزل من ظروف مجتمعه

 بيعي لظروف مجتمعهب( ثبت ط

 ج( له دور في توحيد االمة

  د( يعمل على نقل التراث الحضاري للمجتمعات

يرى ) توفيق الحكيم ( إن أزمة اإلنسانية اآلن في أنها تتقدم في وسائل التواصل  -٤٤

 أسرع مما تقدم

 ............ في وسائل التربية والحكمة تعبر تلك الفكرة عن

  ب( البيئه التربويه و التعليميه                   ا( البيئة األسرية

 د( المؤسسات التنمويه                 ج( اجهزه االعالم

مستوى تعليمك محاط باألخطار ، فالهندسة الوراثية قد تمنعك من ذلك الشير العبارة  -٤٣

 .............. الى أحد عواقب التحري الوراثي وهو

 ب( التمييز على أسس جنينة             ا( التفرقة في المعاملة

  د( الحتميه الجنينه                       ج( البوجينيا

تبنى أحد رجال األعمال والمقاوالت لفكرة اعتماد الشجير مدينة سكنية وزيادة الرقعة  -٤٢

 بها  الزراعية

 ............... يعبر ذلك عن مدخل



 

 

 ا( الفاعلين االقتصاديين

 القرارب( أصحاب 

 ج( الضمير اإلنساني

 د( الجمعيات والمنظمات غير الحكومية

تراكم الثروة في قطب واحد من المجتمع هو في نفس  إن《يقول ) كارل ماركس (: -٤٢

 ............. الوقت تراكم الفقر والبؤس في القطب اآلخر، تتعارض تلك المقولة مع آراء

 تيادم سم( ب                       ( ابن خلدونا

 ( ارسطود                         ( افالطونج

كن أمينا وأبذل لألمانة دمك وشرفته حتى ولو كان » يقول ) فريدريك نيتشه ( ،  -٤٦

 ............... جهادك في سبيل ما يضير وما يورد المهالك ، تعبر تلك الفكرة عن

  ( معياريه القيمب              ( نسبية القيما

 ( اجتماعية القيمد              عالية القيم( ج

 

تقنياته واثارة تعد تحدي سافر للناموس الطبيعي ، وعثت بكرامة اإلنسان ونتنوعة  -٤٧

 .............. الفكري :  وخلق شاذ التزايد الالجنسي تعكس العباره االشاره الى

 ب( االستنساخ                ا( تقنيات الهندسة الوراثية

  د( الجينوم البشرى                           البيوتيقا ج(

يقصد بالتنمية المستدامة عملية تطوير االرضى والمدن والمجتمعات وكذلك االعمال  -٤٠

التجاربه على تحقيق التوازن بين احتياجات الحاضر من جهة ، وعدم المساس بقدرة 

 ...................توافق تللك الفكرة معاألجيال القادمة على تلبية حاجاتها من جهة أخرى ت



 

 

 ا( ظهور دعوة أخالقي األرض

  كاالهان اليب( االسس التي صاغها دان

  ( دعوات بيتر سنجرج

 ( المبدأ العام للديكولوها العميقةد

يبدو أن الجينات تسير كل شيء في هذه الحياة ، فيرث البشر جينات تحدد لهم سعاتهم  -٤٩

السياسية وميولهم الدينية وسماتهم الشخصية واهتماماتهم المهنية العلمية ومواقفهم 

  ............... ومخاوفهم الشخصية تشير تلك العبارة إلى أحد عواقب التحري الوراثي وهو

 ( التمييز على أسس جينيةا

 ( الحتمية الجينيةب

 ( اليوجينياج

 ( التفرقة في المعاملةد

 

االكتشافات واالختراعات التي تشهدها في الحاضر تم  كل《يقول ) كفاح فياض ( :  -٣٠

 الحكم عليها

 .............. اكتشافها أو اختراعها بأنها مستحيلة ، تعكس المقولة قبل

 ( آليات الوظيفة العامةا

 ( استقالل اإلنسان للطبيعةب

 ( الجانب اإلبداعي لإلنسانج

 ( اخالق الوظيفة العامةد



 

 

العلماء في القرن التاسع عشر أن اختالف مدار وحركة كوكب عطارد اعتقد العديد من  -٣٠

مرجعه لكوكب مزعوم يدعى ) فولكان ( واقع بين الشمس وعطارد واستمرت النظرية 

قائمة مدة طويلة إلى أن جاء أينشتاين الذي أوضح ببعض نظرياته سبب كون مدار عطاره 

 ............ قليدي وهوبهذا الشكل تجسد تلك الفكرة ألحد شروط الفرض الت

  ( االعتماد على المالحظات والتجاربا

 ( خلو الفرض من التناقضب

  ( عدم التعارض مع حقائق العلم إال بادلةج

 ( ان يكون واقعى و حسىد

قام عليه ) لوكاشيمتش ( بثورة اذ أرسى لفكرة المنطق المتعدد القيم الذي يمكننا من  -٣٤

 ............... ل العبارة الحديث عنتناو -وصف الصفات المتدرجة 

 ا( المنطق التقليدي

 ب( المنطق الغير رتيب

 ج( المنطق الرتيب

 د( المنطق االستقرائي

يجب أن يكون هدف » في كتابه ) قواعد لتوجيه الفكر ( يقول ) رينيه دريكارث ( ،  -٣٣

ه من كل ما يعرض ل الدراسات توجيه الفكر توجيها يمكنه من بناء أحكام متبئة حقيقية في

 ................ مسائل ، تعبر تلك الفكرة عن

 ا( انبثاق المنطق من الرياضيات

 ب( اختالف الرياضيات عن المنطق

 ج( التكامل بين المنطق والرياضيات



 

 

 د( التداخل بين المنطق والفلسفة

بر الحس تعليس في العقل شي جديد إال وقد سبق وجوده في » يقول ) جون لوك ( :  -٣٢

 ............. تلك الفكرة عن

 ا( طبيعة العلم المعاصر

 ب( الفرض في المنهج التقليدي

 ج( طبيعة العلم التقليدي

 د( الفرض في المنهج المعاصر

الفكر البشري حين يتحرر ويخرج عن التقاليد ال يستطيع أن يحتفظ بطابع اليقين على  -٣٢

 ............ لفكر فيأية صورة تعبر تلك المقولة عن طابع ا

 ب( الحجة االستنباطية                      ا( االستدالل الهابط

 د( االستدالل االستنباطي                 ج( الحجة االستقرائية

قادت أفكاره عن المنطق إلى ما يشبه بالقفزة االستقرائية ، إذ أسس المنطق يقدم  -٣٦

 العديد من الحلول

 .............. ة استنادا على معارف بسيطةالمتسمة بالشمولي

 ( جورج بولبی                      ا( کوالسک

 ( چون مکارتىد                 ( فيلهلم ليبنتزج

 ............. ال تأتي الرياح بما تشتهي السفن تعبر تلك القضية عن -٣٧

  ( ق . لب                    ~( قا

 ل V( ق د                    ( قج



 

 

  من أقوال ) ابراهام لنكولن (  العلم رأس مال ال يفنى وال ينسس -٣٠

 .......... تعبر تلك الفكرة عن العلم كونه 

 ا( صرح المعرفة عبر العصور

 ب( تطوراته التقنيه جعلت االعمار أطول

 ج( االستجابة لحاجة البشر في فهم العالم

 بشريه في اعلي مستوياتهاد( تجلي للموهبه ال

يقول ) وسيني األعرج ( ،  اليقين المطلق غير موجود ، تخالف تلك الرؤية محور  -٣٩

 ........... البحث  في

 ب( االستدالل التمثيلي                   ا( االستدالل االستقرائي

 د( االستدالل الصاعد                  ج( االستدالل االستنباطى

قديما كانت الخطابات والمراسالت قد تتأخر أليام بل لشهور مما قد يؤدي إلى تغير  -٢٠

الظروف والمالبسات المنطوية عليها ، أما اآلن وفي عصر الفضاء الرقمي فإن الرسائل 

 ............. باتت تعدم أسهل من تجرع رشفة ماء تشير تلك الفكرة إلى

 ا( عناصر المواطنة الرقمية

 االنترنتب( سلبيات 

 ج( ايجابيات االنترنت

 د( سلبيات تكنولوجيا الروبوت

 

أحد خصائص العلم المعاصر والمتمثل في مجموعة خطوات منهجية وسلسلة من  -٢٠

 المرضيات



 

 

عن  العلمية التي تتوصل في نهايتها إلى نتيجة مسبقة للتمييز بين العلم والخرافة يعبر ذلك

 ......... خاصية

 رة بتكذيب النظرياتا( التنبؤ والمخاط

 ب( الموضوعية

 ج( التحقق من صدق الفروض

 د( التجريد والتعميم

إن قدرة معادالت الرياضيات على تمثيل الحقائق األساسية أو تمثيل التعقيد الموجود  -٢٤

  في الكون أو الطبيعه الماديه في صوره موجزه ،امر رائع حقا

 ............. تعبر تلك الفكره عن اتجاه

 النظرية األولي في تفسير الرياضيات ا(

 ب( النظرية الثانية في تفسير الرياضيات 

 ج( النظرية الثالثة في تفسير الرياضيات

 د( النظرية الرابعة في تفسير الرياضيات

الوصول و اإلقرار بأن ) الميتوكوندريا ( هي وحدة إنتاج الطاقة في الخلية تعبر تلك  -٢٣

 ............ الفكرة عن

 ب( القانون                     ا( المالحظة

 د( الفرض                      ج( التجربة

 ............ للتعبير عن حجة استنباطية صحيحة صادقة في جميع قضاياها -٣٣

 ب( كل الشموس كيانات غازية عمالقة             ا( كل الشموس نجوم عمالقة

 د( الشمس نجم         ج( كل النجوم كيانات غازية عمالقة



 

 

لقد احتلت اآلالت ذاتية الحركة مواقع عمل كثير منها المطابخ االرساليات الفضائية  -٢٢

 .......... المصانع الخدمات المنزلية تشير تلك الفكرة إلى

 ب( النظام السيبر نطيقي              ا( مفهوم السيبر نطيقا

 تكنولوجيا الحاسب اآللىد(           ج( مجاالت السبير نطيقا

يقول عنه ) ستانلي بيك ( ضرب من المعرفة الموضوعية المختبرة ، تكتسيه وتبعت   -٢٦

 الوحدة فيه

 ............. من حيث المبدأ بالمناهج االستقرائية

 ب( الفرض المعاصر               ا( الفرض التجريبي

 التجريبيد( طبيعة العلم         ج( طبيعة العلم المعاصر

حتى تصبح الحجة الماثلة أمامك حجة استنبال دات مدمات كلية و نتيجة كلية يتم  -٢٧

 ............. أضافه

 ا( كل الحيتان الزرقاء تلد و ال تبيض

 ب( كل الحيتان الزرقاء ثديات بحرية

 ج( كل التديات البحرية حيتان

 د(  كل الثديات البحرية كل الحيتان

 ........... وسك من كتاب الوجيز سوف تتفوق  تكذب هذه القضية فياذا استذکرت در -٢٠

 ب( حالتان                  ا( حالة واحدة

 د( أربعة حاالت              ج( ثالثة حاالت

 



 

 

إن التعامل مع أي نظام ذكي إنما يتطلب في األساس أن تكون لديه المقدرة على  -٢٩

لذي كان يصف الصفات ثنائية ، تعبر تلك الرؤية تخطى جمود وصرامة المنطق التقليدي ا

 ............ عن ما قدمه

 ب( جورج بول                ا( لوكاشيمنس

 ید( جون مکارث             ج( فيلهلم ليبنتز

وما كان لعلماء الكوانتوم أن يحققوا انجازاتهم العلمية بغير االستدالالت الرياضية  -٢٠

في فهم بنية الذرة التي يتعدر فهمها بالطرق التقليدية القديمة تعبر المعقدة التي تساعدهم 

 ............ عن تلك الفكرة

 ا( طبيعة العلم التقليدي

 ب( الفرض في المنهج التقليدي

 ج( غرض المنهج العلمي المعاصر

 د( طبيعة العلم في المنهج التكاملي

المماثلة االستقرائية في تحديد  لم يكن التحليل الكيميائي معروف أنذاك فلجأ إلى -٢٠

للمواد المختلفة والتي مكنته من إرساء قانون ساهم في بناء السفن  الخصائص الفريانية

 ............. ، تشير بذلك الي

 ب( أرسطو             ا( أرخميدس

 ( الحسن بن الهيتد       انيج( جابر بن ح

 أمامك القضيةيتوافق جدول الصياغة الرمزية الماثل  -٢٤

 ( تتقدم مصر اذا فقط حققت التنمية الشاملةا

 ( لؤى معلم فلسفة لكن محمد معلم تاريخب



 

 

 ( إذا زرتني سأكون في انتظاركج

 ( إما أن اشجع األهلى أو أشجع الزمالكد

أولئك المنعزلون أمام اإلنترنت والهواتف النقالة عليكم التعلم أوال كيفية التعامل األمثل  -٢٣

مثل تلك األجهزة التي أضحت بمثابة جزء ال يتجزأ من شخصية الفرد تعبر تلك الفكرة  مع 

 ............... عن

 ( الثقافة الرقميةب            ( الصحة والسالمة الرقميةا

 ( فلسفة التكنولوجياد                ( المواطنة الرقميةج

ارضة قبل أن يفهم ، والحكم بما ال من أخالق الجاهل اإلجابة قبل أن يسمع ، والمع -٢٢

 ............ يعلم تعبر تلك المقولة عن غياب أحد خصائص العلم في ضوء المنهج المعاصر

 ( التجريد والتعميمب                ( الموضوعيةا

 ( نتائج العلم ليست يقينيهد         ( قابلية العلم للقياسج

ثل ) اإلنسان ، الكلب ، الحمام ( أو عن اإلدراكات ان أفكارنا عن األنواع العمومية م -٢٢

الحسية مثل ) الحار ، البارد ،  االبيض ، األسود (  لقد ال تخدعنا كثيرا ولكن قد تضطرب 

في بعض األحوال من جراء تدفق المادة أو امتزاجها .. لذا يجب علينا استخدام أحد القوائم 

 ............ التي أقرها بيكون وهي

 ب( الغياب            الحضورا( 

 د( الحدس             ج( التفاوت

 يمكن إيجاد قطعة مستقيمة ذات أي طول ، تشير تلك الفكرة إلى:« يقول ) اقليدس (  -٢٦

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

 ب( المسلمات                  ا( المبرهنات

 د( الالمعرفات                 ج( المعرفات



 

 

 

دور المنطق في تكنولوجيا الذكاء االصطناعي استنادا على فكرة صرامة قاموا بتسفيه  -٢٧

المنطق التي ال تتيح فرصة محاكاة العمليات العقلية واالنفعالية البشرية تتحدث العبارة 

  ................. عن

  ب( علماء النفس                  ا( الرياضيون

  ةد( المناطق               ج( علماء األحياء

كلما استنبط قانون جديد ، استنبطت طريقة للتخلص منه تشير تلك الفكرة ألحد  -٢٠

 ............. خصائص العلم المعاصر وهو

 ا( الموضوعية

 ب( التجريد والتعميم

 ج( قابلية العلم للقياس

 د( نتائج العلم ليست يقينية

الحواس المضطربة ، وال لست أعني بالحدس شهادة :«  يقول ) رينيه ديكارت (  -٢٩

حكم الخيال المخادع ، بل أعني به إدراك العقل المحض الذي يمعن النظر في األشياء 

ويفهمها فهما سهال ، وال يترك مجاال للشك فيها ، تعد تلك المقولة بمثابة تحذير من 

  .............. الوقوع في

 ب( أوهام الكهف              ا( أوهام الجنس

 د( أوهام السوق            المسرحج( أوهام 

إما أن أشاهد المباراة أو استمع للموسيقى ، ولكني شعرت باإلجهاد ونمت .... تلك   -٦٠

 ............. القضية من خالل احد حاالت قيم صدقها وهي

 ا( ص , ص , ص



 

 

 ب( ص , ك , ص

  ج( ك , ص , ص

 د( ك , ك , ك

 ديد لالمتحانات وفقا لالتجاه الج 4اختبار الشامل رقم 

  : اختر االجابه الصحيحه

رفض العلماء العاكفون على إنتاج النعجة دوللي تطبيق تلك التجارب الجينية وتخليقها  -٠

 على

 البشر باعتباره مشروعا غير أخالقيا وغير قانونيا ، تجسد تلك الفكرة إلى مراعاة

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

  العالجب( منظومه             ا( الصحة العمومية

 د( أخالقيات البحث العلمي               ج( أخالق العيادة

هو طلب أقصى ما يمكن من الوضـوح والدقة لبلوغ الحقيقة القصوى التي يطلبها العقل  -٤

بمبادئه ومعاييره الصارمة في تأمله في الوجود الطبيعي واإلنساني وماروراء الطبيعة 

 .............. تجسد تلك المقولة لـ

 ب( مفهوم التفلسف                 ا( تعريف القيم

 د( أهمية التفلسف            ج( معوقات التفلسف

استخدم الموهبة التي تملكها مهما كانت ، ستصبح الغابة » يقول ) هنري فان دايك ( :  -٣

 .......... صامتة إن غردت بها الطيور األفضل صوت فقط : يشير ذلك القول إلى

 ب( مفهوم األخالق المهنية            رات الوظيفة العامةا( مبر

 د( قيمة العمل لنهضة األمم            ج( أخالقيات البحث العلمي



 

 

استطاعوا إقامة التوزان المنشود بين حبهم واحترامهم وتقديسهم للبيئة والطبيعة من  -٢

 كي بها االمم المعاصرةجهة وبناء واحدة من أعظم الحضارات القديمة التي ال تزال تتحا

........... 

 ب( المصريون القدماء                  ا( الطاويون

 د( العلماء العرب                 ج( االثينيون

مخازن حيويه تقوم بتجميع عينات حيويه من الجنسين مرفقه ببيانات ومعلومات  -٢

عينات الحيويه بعض  شخصيه عنهم وأسلوب حياتهم والبيئه التي يعيشون فيها، هذه

الخاليا واالنسجه وعينات الدم وكذلك الحمض النووي باعتباره للوسط الفيزيائي الذي 

 يحمل المعلومات الجينيه تشير العباره الى

 ب( بنوك المني              أ( بنوك البويضات

 د( استئجار االرحام                ج( بنوك االجنه

الحكيم )زرادشت( انا تقديم المساعده لالخرين ليس واجباً، في كتاب )االفيستا( يرى  -٦

 بل انه متعه تجلب السعاده وتحسن الصحه تعبر تلك الفكره عن طبيعه البحث في علم

 ب( الجمال                        أ( المنطق

 د( االجتماع                     ج( األخالق

ع يتضمن انساقا كبيره من القيم االخالقيه تبين المالحقات السوسيولوجيه ان المجتم -٧

التي مازالت داخله دائره االخالق المهنيه فهي تاخذ شكل اخالقي وضعي يتوافق هذا القول 

 مع رؤيه

 أ( الفريق االول لطبيعه اخالق المهنه

 ب( الفريق الثاني لطبيعة اخالق المهنه

 ج( الفريق الثالث لطبيعه اخالق المهنه



 

 

 ق المهنه بالطابع الخاص والعامد( ضروره ربط اخال

لقد كان لعلماء المسلمين السبق في إعطاء معنى ودالله لغويه لتوضيح ماهيه البيئه  -٠

 ويتضح ذلك من خالل اسهام

 ب( على ابن رضوان             أ( ابن المنظور

  د( ابن عبد ربه             ج( ابن خلدون

 

ي حياتنا يتم غالبا تحت اجمل الشعارات وأنبلها، تقول )غاده السمان(:، ان ابشع ما ف-٩

 وتشير المقوله الى رؤيه

 أ( الفريق االول لطبيعه اخالق المهنه

 ب( الفريق الثاني لطبيعه اخالق المهنه 

 ج( الفريق الثالث في طبيعه اخالق المهنه

 د( ضروري تربط اخالق المهنه بالطابع العام والخاص معا

فيه العديد من االمور المتشابكه في حياتنا غير القدره على االنشكاك ان كل منتج تتحتم  -٠٠

 منها مهمه الناقد تكمن في تصحيح الذوق تعد تلك الفكره بمثابه

 اشاره الى 

 ب( اهميه فلسفه الجمال           أ( تعريف علم الجمال

 د( القسم العلمي للجمال      ج( القسم النظري للجمال

س العاطل عن العمل من يؤدي عمال يفيد غيره بل العاطل عن العمل تقول الحكمه لي -٠٠

 من يؤدي عمال يعود عليه بالمال فقط تتوافق تلك الحكمه مع االشكال االخالقيه في

 ب( بنوك االجنه                  أ( زراعه األعضاء



 

 

 د( الجينيوم البشري                ج( استئجار االرحام

التكنولوجي ال يزيد عن انه يؤدي الى السير للخلف بكفاءه الكبر تعد تلك الفكره التقدم  -٠٤

 بمثابه طلقه تحذير تتضح معالمها في مرحله

 أ( القهر واالستبداد

 ب( التفسير والتوظيف

  ج( االحترام والصون

 د( االستغالل والسيره

قضايا التي تمس  تهتم بتصارع الروئ إليجاد حلول للصراع االخالقي الدائر حول -٠٣

 مجاالت الحياه العامه السياسه والقانون والدين تشير العباره الى

 ب( اخالق البحث العلمي                      ا( البيوتيقا 

 د( اخالق العياده        ج( االخالق التطبيقيه

  لهيقول )المهاتما غاندي( جوده أعمالنا هي ما ترضى هللا وليس كميتها تجسد المقو-٠٢

  أ( الواجب المهني للفيلسوف

 ب( دور الفيلسوف في ميثاق المهنه

 ج( عناصر الوظيفه العامه

 د( اليات تنميه االعتبارات االخالقيه في الوظيفه العامه

 تريد ألما اقل؟ انكمش إذا وكن جزء من القطيع تخالف تلك الفكره -٠٢

 ب( االستقالل الذاتي              أ( قيمه الحويه

 د( التسامح الفكري              ج(اوهام السوق



 

 

من أقوال الفيلسوف الصيني ) كونفشيوس ( ، الفضيلة هي أن ما ال ترضاه لنفسك ال -٠٦

 ....تؤذي به غيرك و تجسد إلستناد أحد العلماء في إقراره لحقوق الحيوان

  ب(بوناس             أ ( توم ريجان

 بنتام یرمي(جد            سينا یج( إرن

 

 

مجموعة جزئية لالداب والقيم والتي تحكم مسلکنا ويجب أن تكون صفة لالحترافية -٠٧ 

 ......تشير العبارة إلى -في األداء وتحمل المسئولية لتجنب االنتقادات السلبية 

  (أخالق المهنةب                  أ( مفهوم الوظيفة العامة 

 د( األخالق الطبية                ( أخالق الوظيفة العامةج

يقوم األشخاص غالبا بتقدير األشياء بدافع الحب ، ولن يقوموا بخالف ذلك ، إنها  -٠٠

 .......تتوافق تلك الفكرة مع ما قال به -القيمة العالية التي تتموضع فيما يحبون 

  ( افالطونب                نوزايأ(سپ 

 ديكارت في د(          لري( ماکس شج

برغم بحثهم التأملي والذهاب إلى ما هو وراء الطبيعة أحيانا وانجذابهم للعمل البعيدة  -٠٩

 .......إال أن لهم حضورهم القوي مع منجزات العصر وإشكاليات الحيوية تشير العبارة إلى

 ( الفالسفة ودورهم في اللجان األخالقية البيوتيقيةأ

  البيو تيقاب( الطابع الفلسفي الخيالي  

 ( تجديد واحياء القيمةد           ( التكنولوجيا الحيوية وإشكاليات العصرج



 

 

يسعى الفالسفة إلى إيجاد صيغ قيمية من التوازن بين المحافظة على متطلبات وهوية -٤٠ 

مجتمعهم  وبين االنفتاح على العولمة المعاصرة يشير ذلك إلى أحد أدوار الفالسفة 

 ........في

 تحليل الواقع الثقافي واستخالص القيم أ(في 

 (  تحديد األسس والقواعد ألعمال المؤسسةب

 أخالق المهنة ثاقيفي وضع أسس م ج( 

  د( وضع مبادئ االلتزام بالسلوك اإلداري والوظيفي 

توجه العديد من علماء األحياء لألخذ بنظرية داروين في التطور والتي ساق  فيها  أن -٤٠

جع في االساس الخلية واحدة حدث فيها اختال فات عبر الزمن نجم عنها أصل األنواع ير

فكرة التنوع االحيائي ، إال أنه في نهاية المطاف يتم رجوع كل تلك الكائنات الى البيئة مرة 

 ......تلك الفكرة عن رؤية يسأخرى تتعك

  یالؤنس ب(             أ( العلماء العرب 

 نايس ید( إرن                ( الدو ليوبولدج

توصل العلماء الى معرفه كثافه الهيليوم اقل من كثافه الهواء الجوي الجوي وبالتالي  -٤٤

عندي تعبئه بلون من الهيليوم فانه يرتفع فوق طبقات الجو  عليا تعبر تلك الفكره عن 

 احسن نظريات البحث عن عن الحقيقه هي

 لترابطب( ا                  أ( تطابق

 د( الذاتيه           ج( االحتماالت

ال يجب ان تكون معيار تجاريا او اقتصاديا فقط او تخليط سالالت بشكل نمطي تشير  -٤٣

 العباره الى اشكاليه هي

  أ( زراعه األعضاء



 

 

  ب( استئجار االرحام

  ج( بنوك المني

  د( االخصاب خارج الرحم

افكاره كما ان لكل عصر ثيابه، وان االفكار كورق يقول )توفيق الحكيم(، ان لكل جيل  -٤٢

 الشجر تتساقط في كل خريف تشير تلك المقوله بان الفيلسوف

  أ( يحدد عقيده وحده مجتمعه

  ب( نبت طبيعي لظروف مجتمعه

  ج( يلخص الفلسفات المختلفه

  د( ينقل التراث الحضاري للمجتمعات

كوبرنيكوس( بينما تجلس على العرش الملكي تحكم من اهم أقوال الفلكي )نيكوالس -٤٢

 الشمس عائله الكواكب التي تدور حولك، تعبر تلك المقوله عن مالمح انتهاء مرحله

 ب( التفسير والتوظيف               أ( القهر واالستبداد

 د( االستغالل والسيطره           ج( االحترام والصون

سيل مدمر تعبر تلك الفكره عن ضروره ارتباط  الحريه من غير قانون ليست سوي -٤٦

 الحريه ب

 ب( للضروره            أ( الشعور

 د( االختيار          ج(المسؤليه

تنتهج البلدان استراتيجيه للتخطيط العداد كافيه لنوعيه العاملين في مجال الصحي  -٤٧

ء والتمريض لتحقيق اهداف الرعايه الصحيه وال معالجه المشكالت نقص في االطبا

 وتقسيمهم بالشكل جغرافي دقيق لسوء العمل الصحي تشير العباره الي



 

 

 ب( توزيع الموارد                    أ( اخالق العياده

 د( أخالقيات البحث العلمي             ج( الصحه العموميه

عليها اتخذ المصريون القدماء من النيل اله واطلقوا عليه اسم حابي ومن الشمس  -٤٠

  واطلقوا عليها اتون كتالك القمر اطلق عليه اسم تحوت تعبر تلك الفكره عن

  أ( كتاب الموتى واحترام الكائنات االخرى

 ب( تعويذه اعالن البراءه امام االله

  ج( اتخذهم من عناصر البيئه معبودات لها

 د( تقديس النيل طريقه العباده

 

 

حكم هي ان يحكم لك شخص ادني في المرتبه تجسد انا اثقل العقوبه لالمتناع عن ال -٤٩

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

 ب( الفارابي                  أ( ابن خلدون

 د( جورج هيجل                     ج( ارسطو

قليل من العلم مع العمل به انفع من كثير من العلم مع قله العمل به تتوافق تلك الفكره  -٣٠

 مع احد نظريات البحث على الحقيقه وهي

 ب( الترابط                      أ( التطابق

 د( البرجمائيه                ج( االحتماالت



 

 

لقد بات من المؤكد ان التنافس بين االنسان واالله اصبح موضع جدل بين العلماء  -٣٠

 مجتمعيه يشكل خطر كبير فالوجه االخر لدقه العمل االالت وسرعتها يتمثل في خلق فجوه

 .…………… على اشكال البناء االجتماعي يجسد االتجاه السلبي في تلك الفكره ل

 أ( سلبيات الروبوتات

 ب( الركون التي التكاسل واالتكاليه

 ج( سلبيات االنترنت

 د( سلبيات االداره األعمال

ين اد يساوي بمنهج كشفي مصمم بحيث ال يعول على الموهبه الفرديه وقوتها بل يك -٣٤

 الملكات واالفهام، تشير تلك الفكره الي

 أ( الجانب السلبي عند بيكون

 ب( الجانب االيجابي عند بيكون

 ج( مرحله المالحظه العلميه

 د( مرحله تصميم الفروض العلميه

يقول )ستيفن هوكينج(، انظر العلى حيث تري نجوم وليس لالسفل حيث ترى قدميك -٣٣

لما تراه واطرح تساؤالت حول ما جعل الكون موجودا كن فضوليا حاول ان تصنع معنى 

 تتوافق تلك المقوله مع

 أ( طبيعه العلم التقليدي

 ب( الفرض ف المنهج التقليدي

 ج( غرض المنهج العلمي المعاصر

 د( ذاتيه النظره المعاصره للعلم



 

 

 طق أهلها بها، فإنيقول الكاتب المفكر )يوسف ذيدان( اللغه ال تنطق بذاتها، وإنما بن -٣٢

 تغيروا تغيرت، فهو بذلك يعبر عن

 ب( اوهام الكهف                   أ( اوهام الجنس

 د( اوهام السوق                ج( اوهام المسرح

 تاتي الرياح بما تشتهي السفن نمس تلك القضيه ب -٣٢

 ب( ق . ل                      أ( ~ق

 ل V ق د(                      ج( ق

في ظل التداعيات السريعه الناجمه من التكنولوجيا الحاسب االلي واالنترنت فقد وجب  -٣٦

 ......البحث عن حل تلك المشكالت السابحه في الفضاء الرقمي تعبر تلك الرؤيه عن

 أ( عناصر المواطنه الرقميه

 ب( سلبيات االنترنت

 ج( ايجابيات االنترنت

 الحوسبه االليهد( المضامين األخالقيه في 

 

يمكن قول بأنها شكل استبياني يقوم به الباحث من أجل رصد ظاهره معين او محاوله  -٣٧

 لتحصيل معرفه معينه خاصه بموضوع البحث

 ب( القانون                    أ( التجربه

 د( تحليل البيانات               ج( المالحظه

 .........الفاسده و كل قضايا كاذبهالتعبير عن الحجه االستنباطيه  -٣٠

 الشمس نجم غازي أ(



 

 

 ب( الشمس كيان عمالق

 ج( الشمس من النجوم

 د( الشمس من كوكب صخري

قيامك بإجراء عمليه حسابيه له احتماالن اما الصواب اما الخطأ وال ثالث بينهما تعد  -٣٩

 تلك الفكره هي ما استند عليها

 ( جورج بولب                    أ( كوالسكي

 د( جون فن                ج( فيلهلم ليبنتز

من أقوال )احمد خالد توفيق(، ان تفسير الجنون سهل دائما ويريح جميع االطراف  -٢٠

 ..……… وخالفت تلك الفكره طبيعه العلم من حيث كونه

 أ( شرح المعرفه عبر العصور

 ب( لديه معايير موضوعيه للتفسير

 ر في فهم العالمج( استجابه لحاجه البش

 د( توفر االنسان مصادر يقين

 

لوحه احد االطباء التخدير ان االفراد الذين يعطون في تناول ماده الكافيين فانهم عند  -٢٠

 اجراء العمليات الجراحيه يحتاجون في نسبه اعلى من المخدر تعبر تلك الفكره عن

 ب( االتفاق                 أ( االختالف

 االتفاق واالختالفج( الجمع بين 

 د( التالزم ف التغير



 

 

يقول )تيودور فن كمان(  العلماء يدرسون الكون كما هو، بينما الرياضيين يخلقون -٢٤

 المنفصله عن علماء المادي

 أ(  النظريه االولى في تفسير الرياضيات

 ب( النظريه الثانيه في تفسير الرياضيات

 ج( النظريه ثالثه في تفسير الرياضيات

 النظريه الرابعه في تفسير الرياضياتد( 

اتجاه يؤكد على الذكاء االصطناعي يقوم في االساس على االنساق الصوريه التي من  -٢٣

 شانها تشكل الدور المحوري في الذكاء االصطناعي

 ب( الفالسفه                    أ( علماء النفس

 د( المناطقه                 ج( علماء االحياء

علم ليست سوى اعاده ترتيب لتفكيرك اليومي بشكل غير استاتيكي تعبر تلك فكره ال -٣٢

 عن

 أ( ديناميه العلم

 ب( موضوعيه العلم

 ج( الفروض الصوريه

 د( غرض العلم المعاصر

ان الباحثه عن الحقيقه ليس هو من يدرس كتابات القدماء على حالتها و ويضع ثقته  -٢٢

ويتساءل شكل استقرائي رياضي ما الذي جناه منهم هو  فيها من هو من يعلق ايمانه بهم

 الذي يبحث عن الحجه تعبر تركب فكره عن منهج الذي انتجهه

 ب( فرنكلين                     أ( جابر بن حيان



 

 

 د( جون ستبورات مل               ج( الحسن بن الهيثم

م المنطوق كذلك الرياضيات كما ان المنطق االستنباطي معنى بدقه االحكام على الكال -٢٦

 علم يقيني معنى بدقه النتائج تشير تلك العباره عن راسل علي

 أ( تناقض المنطق من الرياضيات

 ب( ابتعاد الرياضيات عن المنطق

 ج( انفصال المنطق  الرياضيات

 د( اختالط بين المنطق والرياضيات

االستنباطي المحاكي للعقل البشري نجاه علماء الذكاء االصطناعي لنمط التفكير - ٢٧

 التعامل مع المشكالت المراد حلها تعبر تلك المقوله عن مرحله

 ب( تجهيز المعرفه                      أ( تنفيذ البرنامج

 د( اقتباس المعرفه              ج( تحديد انماط التفكير

الحكم ما كنت احسب يقول )رينيه ديكارت( انني أدرك بحمض ما في ذهني من قوه -٢٠

 انني اراه بعيني تعبر تلك الفكره عن احد خصائص الفروض في المنهج المعاصر

 أ( الفرض الصوري يتحقق منه بطريقه مباشره

 ب( تترتب عليه مقارنات تقبل االختيار

 ج( تحديد العالقه قصه المتغيرين

 د( الفروض ال تخضع لالدراك الحسي المباشر

بيكون( ان االكتشافات العلميه الراهنه ال تعدو كونها تنظيمات الئقه يقول )فرنسيس  -٢٩

الشياء تم اكتشافها وليس الطريق لالكتشاف او موجهات لعمليات جديده تعد تلك الجمله 

 بمثابه تجسيد ل



 

 

 ب( المعنى الثاني للعلم                 أ( الجانب النقدي لبيكون

 د( مفهوم الممثله االستقرائيه                  ج( المعنى االول للعلم

ال يمكن للفرد ان يكون ناجح وراسب في نفس الوقت تعبر تنكه الفكره عن احد مبادئ  -٢٠

 المنطقيه للبديهات والمسلمات هو

 ب( عدم التناقض                        أ( الهويه

 د( االحتماالت             ج( الثالت المرفوع

 كاشيفتس( باعتباره ثوره على المنطق االرسطي الثانئي القيمأرسى قواعده )لو -٢٠

 ب( المنطق الثنائي                    أ( المنطق المرن

 د( المنطق االستقرائي           ج( المنطق غير الرتيب

قلص )اينشتاين( من دور المالحظه الحسيه ف ابتداع الفروض العلميه وتنقيتها -٢٤

فالمفروض هي ابتكارات حره غير منتزعه من التجربه و المالحظه بل لقبولها او تنفيذها 

 من النظريات السابقه تشير تلك الفكره الئحه خصائص الفرض المعاصر وهوا

 أ( ال يتم التحقيق منه حسيا بطريقه مباشره

 ب( تترتب على مقارنات تقبل االختبار

 ج( تحديد العالقه بين المتغيرين

 دراك الحسي المباشرد( الفروض ال تخضع لال

 

 

سلم )اينشتاين( بيقينيه البنيه الرياضيه كمنطلق منهجي ومصادره فكريه ال يمكن -٢٣

تجاوزها اذا ما كنا نتعامل مع العالم العلوم الفيزيائيه، اذ ان فهم مثل هذا العالم ال يتم 



 

 

احد  لىدراسته اال من خالل وسط يسوده  التفكير الرياضي المتطور تشير تلك الفكره ا

 خصائص العلم المعاصر

 ب( حقائق العلم قابله للتعديل والتغير                    أ( الموضوعيه

 د( قابليه العلم للقياس                    ج( التجريد والتعميم

 الزيتون نباتات تتكاثر ال جنسياكل   -٢٢

 كل الورود نباتات تتكاثر ال جنسيا      

 جو نباتات تتكاثر ال جنسياكل أنواع المان      

 اذن أن كل النباتات تتكاثر ال جنسيا

 ...........يشير الشكل المائل أمامك الي

 أ( حجه استنباطيه ذات مقدمات كليه ونتيجه جزئيه

 ب( حجه استنباطيه ذات مقدمات خاصه ونتيجه خاصه

 ج( حجه االستنباطيه ذات مقدمات كليه ونتيجه كليه

 ذات مقدمات كليه ونتيجه خاصهد( حجه استنباطيه 

 القول بان النور يمثل انعدام لوجود الظالم تكس القضيه مفهوم -٢٢

 أ( البديهيات

 ب( المسلمات

 ج( المبرهنات

 د( الالمعرفات

 



 

 

شرائح الكترونيه تستخدم في تصميمها اللغه رمزيه للمنطق بشكل يمكن المتخصصين  -٢٦

  من فين تلك اللغه تشير بذلك الى

 ب( البرمجيات               لثقافه الرقميهأ( ا

 د( السلوك الرقمي           ج( المكونات الماديه

ان كل تفكير القائم على الخبره يتأسس على االفتراض ان عمل الطبيعه سوف يستمر  -٢٧

  .................على نفس الهيئه باضطراه تجس تلك فكره ل

 االستقراء االحصائي ب(            أ( االستقراء الناقص

 د( االستدالل االستنباطي              ج( االستقراء الكامل

استفاد )نيوتن(فعال من نتائج العلميه التي حققها اسالفه، فجمع الحقائق المتفرقه -٢٧

ليصبها ف إطار واحد وقوانين عامه وبذلك حقق تلك النظره الموحده لتفسير الظواهر 

 ...................عن اهميه العلم كونه الكونيه تعبر تلك الفكره

 أ( تطوراته التقنيه جعلت الحيوات اطول

 ب(اعتباره تجليا للموهبه البشريه

 ج( لديه معايير لجوده الشواهد

 د( صرح المعرفه المشيد عبر القرون

يعبر عن ضروره اإللتزام بالقواعد األخالقيه مع المعلمين واالصدقاء عند التعامل  -٢٩

 ................الرقمي مع اآلخرين

 ب( المواطنه الرقميه            أ( الثقافه الرقميه

 ج( الصحه والسالمه الرقميه

 د( السلوك الرقمي



 

 

 

يقول أمير الشعراء )احمد شوقي(، االم مدرسه اذا اعددتها أعدت شعبا طيب  -٦٠

طيب االعراق، ويمكن التعيبر  األعراف... وبالفعل أعددت األم جيداً وتم بالفعل اعداد شعب

 .............عن تلك الفكره من خالل قيم الصدق

 أ( ص  // ص  // ص

 ب( ص  // ك   // ك

 ج(    ك   // ص // ص

 د(     ك   //   ك   // ص

 وفقا لالتجاه الجديد لالمتحانات  1اختبار الشامل رقم 

 اختر االجابه الصحيحه

بشر لديهم تفوق على األنواع األخرى تؤثر على تفاعالتهم إن وجهة النظر القائلة بأن ال-١

مع غيرهم من الكائنات الحية ، مما يجعلهم يتصرفون بطرق تحفز مصالحهم الخاصة 

 .......ويضعون أنفسهم قبل كل شيء آخر ، تعبر عن مرحلة

 ب( االحترام والصون             أ( القهر واالستبداد 

 د( التألية والتقديس            االستغالل والسيطرة ج( 

يقول ) غاندي ( وقد ال تعرف أبدا نتيجة أفعالك ، لكن إذا لم تفعل شئ فلن يكون هناك  -٤

 ......أي نتائج وتشير المقولة الى

 ب( أخالقيات البحث العلمي                    أ( أليات الوظيفة العامة 

  د(مفهوم أخالق المينة             قيمة العمل النهضة األمم  ج(



 

 

تهذيب السلوك االنساني تبعا للتحوالت والتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية  -٣

والبيئية مع الحفاظ علي خصوصية الهوية في وضع المعايير العامة الضابطة السلوك 

 .....اإلنسان تعكس العبارة المقصود ب

د(األخالق  . ج(  األكسيولوجيا        البحث العلمي ب( أخالقيات                 أ( البيوتيقا 

 التطبيقية

عند تغيير طريقة تحليلك للحدث ستتغير مشاعرك وانفعاالتك عن نفسي الحدث ، تعبر  -٢ 

 .....تلك الفكرة عن

 ب( معوقات التفلسف                   أ( تعريف القيم 

 د( تعريف الفلسفة               ج (أهمية التفلسف 

قد أسست لمدونات قانونية دقيقة لتنظم  السلوك   يمكن القول بأن الديانات القديمة-٢

 ...... وتوجه القرار فيما يخص الواجبات الخلفية المهنية يتعارض هذا القول مع رؤية

 أ (الفريق األول لطبيعة أخالق المهنة 

 ب( الفريق الثاني الطبيعة أخالق المهنة

 لفريق الثالث لطبيعة أخالق المهنةج( ا 

 د( ضرورة ربط أخالق المهنة بالطابع الثقافي للمجتمع 

يري ) باروخ سبينوزا ( : بأننا نميل إلى تقييم األشياء بشكل خاطئ وهذا يعني أنه  إذا -٦

نظرنا  إلى الكون نظرة موضوعية ، يمكننا أن نرى أن كل شيء له قيمته الفردية الخاصة 

 ......... بذالك يتفق مع، وهو 

  ب( دانيال كاالهان              سينا یأ( ارن 

   الوتسي (د               ( ألدوليوبولدج



 

 

يقول)يور بيديس( و لو أن كل الناس كانوا سواء في معتقداتهم عن الشرف والحكمة -٧

قولة تتماثل تلك الملما كانت هناك خصومة تثير بينهم الجدل والمهاترات شديد الحساسية و 

 .......مع النتائج المترتبة عن التقدم العلمي والتكنولوجي واهتمامات

  . ب( مفهوم البيوتيفا              أ( أخالق العيادة 

  ( اخالق المهنةج

  ( السياسية الصحيةد

من روائع كلمات اإلمام )علي بن أبي طالب ( : ترد رداء الصبر عند النوائب ***تنل -٠

 جميل الصبر حسن العواقب من

 صاحبا للحلم في كل مشهد** فما الحلم إالخير خل صاحب كن

 .........تعبر تلك األبيات عن ضرورة اكتساب قيمة 

 ب( الحق               أ( الخير 

 (الحريةد             ( الجمالج

 :يقول الشاعر-٩

 ** وأرضهم ما دمت في أرضهم ما دمت في دارهم فدارهم

 (الفريق األول لطبيعة اخالق المهنةأ

 (الفريق الثاني لطبيعة اخالق المهنةب

 (الفرق الثالث لطبيعة اخالق المهنةج

 (ربط اخالق المهنة بالطابع الخاص والعام معاد



 

 

يحتم على الناس قبول جريان الطبيعة واحترام قوانينها الموضوعية ومن المريجب  -٠٠

نين والتحوالت الطبيعية وال يعبثوا بها ، تجند تلك الفكرة على الناس أن يسايروا تلك القوا

 .......... ل

 ا( مفهوم االيكولوجيا العميقة

  ب( احترام المصري القديم للمفكر البيئى

 ج( الرؤيه الطاويه

 د( االتحاد االيكولوجي اليويواد

 

 

ى النحو عل يلزم تصريح  جنيف لجمعية الطب العالمية المترشح للجمعية بحلف القسم -٠٠

التالي : سألتزم بتسخير حياتي لخدمة البشرية ، سأقوم بواجبات مهنتي بكل إخالص 

وضمير ، ساضع صحة مريضي فوق كل اعتبار سأحترم األسرار التي يتم إشعاري بها 

 ............ حتى بعد وفاة المريض ... الخ ... تشير العبارة إلى

 ب( أخالق السياسة الصحية                        ا( أخالق العيادة

 د( األخالق التطبيقية             ج( اخالقيات البحث العلمي

إن محددات السلوك البشرى تتأثر تأثر كبيرا باإلطار الثقافي واالجتماعي وعليه فان  -٠٤

كل مجتمع له نسقه القيمي الخاص به ، ومن هنا تاتي عدسية الفيلسوف الستخالص تلك 

 القيم

 ............. لك الفكرة إلىتشير ت

  ب( طبيعة القيم                   ا( أهمية القيم

  د( التفلسف و القيم               ج( تعريف القيم



 

 

التأجيل .... هو ابن التردد وهو ابن عم التسويف » يقول ) جبران خليل جبران ( ،  -٠٣

 .......... الى التمسك بوبهذا بها الثالثي يبقى الكثيرون فقراء ، هذه دعوة 

 ا( الواجب المهني للفيلسوف

 ب( عناصر الوظيفة العامة

 ج( مفهوم أخالقيات الوظيفة العامة

 د( أليات تنمية أخالقيات في الوظيفة العامة

 

يرى ) أرسطو ( أنه بالرغم من أن الحيوانات تمتلك إدراكا حسيا إال أن الفتقارها إلى  -٠٢

البشر في المرتبة الطبيعية ومن ثم تمثل موارد تالئم األعراض : العقل يجعلها أقل من 

 ............. اإلنسانية تخالف تلك الفكرة ما أقر به

 ( هانز يوناسب                       کالهان اليا( دان

 (  ابن خلدوند                             جاني( رج

علي انةمصيب  تعبر تللك الفكرة عن ان يعلن المرء  أنة مخطئ أنبل من أن يصر  -٠٢

 ........اهمية اكتساب قيمة  وهي

  ب( االستقالل الذاتي                 أ( حب المعرفة

 د( التسامح  الفكري                     ج(الحرية

تحقق الشركات العالمية نجاحاتها بالمحافظة على الريادة في تقديم المنتج و توفر  -٠٦ 

 ...... البيع للمستهلكين نظرا لسمعتها الطيبة  تشير العبارة الي أهميةخدمة ما بعد 

 أ( الصورة الذهنية اإليجابية

  تحسين األداء ج(         ب( اإللتزام بالمسئوليات القانونية واالجتماعية



 

 

 د( اإلستخدام األمثل للموارد

او به خلل باستخدام يعد نوع من التكنولوجيا الجسدية قائمة على إحياء ما هو ميت  -٠٧

 ....... خاليا جدع او عضوية ممنوحة تحت تأثير فريق طبي ووسطاء ، يجسد ذلك تقنية

 زرع األعضاء ب(                   أ(التلقيح االصطناعي 

 د( االستنساخ                      ج( الجينوم البشري

 

 

نمدح ، فنحن نمدح ذوقنا الخاص نحن نمنح ما يالئم ذوقنا ، وهذا يعني أننا عندما  -٠٠

 ........تعير تلك الفكرة عن

  علم الجمال فيأ( تعر 

 ( أهمية فلسفة الجمالب

 ج( القسم النظري للجمال 

  د( القسم العملي للجمال 

يقول ) محمد الغزالي ( إن جرثومة الشقاق ال تولد حتى يولد معها كل ما يهدد عاقبة  -٠٩

 ......... ك المقولة على أن الفيلسوفاألمة باالنهيار و تؤكد تل

 نبت طبيعي لظروف مجتمعة أ( 

  ب( يجدد عقيدة ووحدة مجتمعة 

 . ( ال يعيش منعزل عن ظروف مجتمعهج

 .د( يعمل على نقل التراث الحضاري للمجتمعات 



 

 

يعد تقنين إجراءات التجارب على كافة الكائنات الحية بالشكل الذي يحفظ التوازن  -٤٠ 

اإلجراءات القانونية من جهة وعدم التأير على نتائج التجارب العلمية من جهة أخرى بين 

 ........إنما بعد تجسيدا لمرحلة

  ( التفسير والتوظيفب                  أ( القهر واالستبداد 

 د( االستغالل والسيطرة                 ج (االحترام والصون 

درجنا  على االعتقاد بأن مستقبلنا  مكتوب في النجوم يقول ) جيمس واطسون ( : لقد  -٤٠

. أما االن فقد عرف انه مكتوب في جيناتنا ، تعكس تلك المقولة أحد عواقب التحري 

 ............. الوراثي وهو

  ب( التمييز على أسس جينيه              ا( الحتميه الجينيه 

 لمعاملةد( التفرقة في ا                  ج( اليوجينيا

بقول ) اسرو کارنيجي ( .. ال يمكن الحد أن يصبح قائدا ناجحا إن أراد أن ينجز العمل  -٤٤

 ............ لوحده و اراد أن تتسب كل االنجازات له :  تتوافق المقولة مع اراء

  ب( الفارابى                  ا( ابن خلدون

 د( جورج هيجل                   ج( ارسطو

حريتك تنتهي عندما تمس يدك الممدودة أنف رجل أحد الحدود  -تعبير عن القول بان  -٤٣

 ........... المرتبطة بالحرية وهو

 ب( الضرورة                  ا( الشعور

 د( االختيار                 ج( المسئولية

في طل رعية االنسان في الحفاظ على مقدرات البيئة فقد استهجت التوجهات  -٤٢

االقتصادية المعاصرة في هولندا مسلكا بيئيا يتم من خالله استخدام طاقة الرياح في توليد 



 

 

الكهرباء الالزمة إلدارة المصانع عوضا عن الوقود الحفري المعرض للتصوب والملوث 

 ............. للبيئة تعبر تلك الفكرة عن

  ا( اقامة التوازن بين رغبة اإلنسان في السيطرة على البيئة و االستفادة من مواردها

  ب(  ضرورة احترام الطبيعة وحقوق الكائنات الحية األخرى  النباتات والحيوانات

 ج( ضرورة الغاء التمييز المصطنع بين اإلنسان وسائر المخلوقات 

 ألكبر قدر من الناسد( توفير أكبر قدر من السعادة  

يقول ) متري كايزر ( :  اإلقتصاد بالجهد هو أهم مبادئ العمل المتقن . وه أن يتم  -٤٢

 بتحقيق

 ............ أفضل النتائج بأقل جهد ممكن ، يشير ذلك إلى

 ب( ترويض اإلنسان للطبيعة                   ا( مفهوم أخالق المهنة

 د( أخالق الوظيفة العامة              ج( الجانب اإلبداعي لإلنسان

عملية حمل مستهدفة للتغلب على مشكالت الزوج ولكنها مسقط الرأس في خلط  -٤٦

 األنساب ،

 ........... تشير العبارة إلى

 ب( بنوك االجنه                    ا( التلقيح االصطناعي

 الرحمد( اإلخصاب خارج                   ج( استتجار األرحام

باعتبار أن العقل هو مناط التكليف فإن ذلك يوجب على الجنس البشري في كل مرحلة  -٤٧

 .............. مسئولية الحفاظ على األرض للمراحل المتعاقبة ، تعبر تلك الرؤية عن فكر

  ( على بن رضوانب                 سينا یا( ارن

 ( هانز يوناسد                 ( ابن خلدونج



 

 

تغدية الفكر في شمس ثانية بالنسبة إلى المتعلمين ، تعبر تلك الفكرة عن أهمية قيمة  -٤٠

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

 ( االستقالل الذاتىب              ا( البحث عن الحقيقه 

 ( التسامح الفكريد                            ( الحريهج

رب االستغالل اإلنساني فمثال في الحيحفل التاريخ اإلنساني بممارسات شتى تقوم على  -٤٩

العالمية الثانية أجرى األطباء تجاربهم علي االسري في السجون ، كما تعمل الشركات 

 البحثية على إجراء التجارب على أصحاب الخلل الجيني . تشير

 ............. إلى مخالفة تلك الممارسات لـ العبارة

  ( للتجارب البحثيةب                      ( األخالقيات المثاليها

  ( زراعة األعضاءد                               ( قيمة الحياةج

 

 ٣٢٢قيام مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط، بعقد مؤتمر شهد نحو )  -٣٠

( مشاركا باإلضافة إلى عدد من الباحثين المهتمين بشئون البيئة ، والذين ساهموا بنحو 

علمي تناول سنة عشر محور : الملوثات البيئية الكيميائية والفيزيائية .....  بحث ٠٠٠

 ........... دخلالخ يعبر هذا عن م

 ( الفاعلين االقتصاديينا

  ( أصحاب القرارب

 ( الضمير اإلنسانيج

 ( الجمعيات والمنظمات غير الحكوميةد

 وجود قواد لها ، يعدوجود محركات للطائرة بالنسبة لتحليقها في الفضاء بعد  -٣٠

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



 

 

 ی( شرط ضرورب                     ی( شرط کافا

 ( فرض علميد                 ( تجربة علميةج

ليست التجربة مجرد إدراك حسي ، بل هي البحث » يقول ) ليوناردو دافينشي ( :  -٣٤

تخلع  يجة لصيغ تفسيريةعن العالقات الضرورية بين األشياء ، ووضع هذه العالقات في نت

على نتائج التجربة أقرب الطرق لليقين ، بحيث تسمح باستنتاج الظواهر المستقبلية من 

 .............. الرؤية مع منهج تلكالظواهر الراهنة تتفق 

  ( وليم هوويلب                       ( فرنسيس بيكونا

 همبل( کارل د                        ( کلود برناردج

 ............ علم نقل اإلشارات الذي يعتمد على محاكاة السلوك الحيوي -٣٣

 ب( علم السيبرنطيقا                    ا( علم الرياضيات

 د( علم النفس                     ج( علم األحياء

 

 ............ السامر إما معلم فلسفة أو علم نفس ، تكذب هذه القضية في -٣٢

 ب( حالتان                   ة واحدةا( حال

 د( أربعة حاالت               ج( ثالثة حاالت

إذا توفر لدينا نقطتين معلومتين فمن المحتم يصل بينهما مستقيم » يري، اقليدس  -٣٢

 ............. واحد. تعبر تلك الفكرة عن

 ا( المبرهنات

 ب( المسلمات

 ج( المعرفات



 

 

 د( الالمعرفات

تصبح الحجة الماثلة أمامك حجة استقرائية وتصبح الحجة ذات مقدمات خاصة حتى  -٣٦

 ........... ونتيجة خاصة يتم إضافة

 ا( أدولف هتلر طاغية

 ب( أدولف هتلر ديكتاتور وطاغية

  ج( أدولف هتلر نازي وطاغية

 د( أدولف هتلر طاغية وظالما

افتقر إلى هيكله العقلي الذي في إن علم الفيزياء إذا » يقول ) ليون برونشفيك ( :  -٣٧

إمكان الرياضيات وحدها أن تقدمه له ، فلن يكون في وسعه أن يرتفع فوق مستوى 

التأمالت التي تأخد فقط يعين االعتبار الكيفيات الحسية لألشياء تجسد تلك الفكرة احد 

 ............ خصائص العلم المعاصر لـ

 ب( التنبؤ والمخاطرة                    ا( القابلية للقياس

 د( التعديل والتغيير                ج( التجريد والتعميم

الرمـوز المنطقية من شأنها تسهيل استنتاج النتائج تبعا آللية ال تحتاج سوء قدر  -٣٠

 بسيط من

 ........... التفكير ، تشير تلك الفكرة إلى

 تنفيذ البرمجة ب(                        ا( تجهيز البرنامج الذكي

 د( البحث عن المعرفة                        ج( تطوير الروبوت

سبب وأصل كل خلل في أي علم هو أننا في غمرة اعجابنا الخاطئ وإطرائنا لقوى  -٣٩

العقل البشرى فال نبحث عن دعائم حقيقية لها، تعبر تلك المقولة عن ضرورة تطبيق أحد 

 ............... في إجراء التجارب والمتمثل شروط



 

 

 ب( الموضوعية والحياد            ا( اليقظة واالنتباه لكل ما هو غير متوقع

 ج( عدم إلحاق الضرر خاصة على البشر

 د( اتباع قواعد التطبيق الصارمة

في البداية لم ينظر إلى نتائج )مندل( على أنها قابلة للتطبيق بشكل عام ، حتى مندل  -٢٠

تنطبق على جميع الكائنات ، ولكن أثبتت نظريته صحتها وأصبحت أحد  يؤكد أنها نفسه و

المبادئ االساسية في علم األحياء وبهذا ينطبق على نظرية مندل أحد خصائص العلم 

 ........... المعاصر

 ب( التحقق من صدق الفروض                       ا( التجريد والتعميم

 ء( التنبؤ والمخاطرة بتكذيب النظريات      ج( الموضوعية وقابلية العلم للقياس

ينظر إليه المتشائمون باعتباره الخطر القادم الذي يهدد مستقبل البشرية لما له من  -٢٠

قدرة على تطوير ذاته اعتماداً على آلية التفكير المحاكية للبشر تعد تلك الفكرة تجسيداً 

 ............. لمفهوم

 ب( المنطق المرن                   ا( الروبوت

 د( السيبرنطيقا           ج( المنطق الثنائي

 

 ............ تتعامل مع قضايا المنطق االستنباطى على احتمالين هما -٢٤

 ب( اليقين والصدق                            ا( الصحة والبطالن

 د( االحتمال والترجيح                       ج( الصدق والكذب

ألعرج على الدرب الصحيح يسبق العداء الذي يتبع اآلخرين في الدرب الخطأ ، تحذر ا -٢٣

 ............ المقولة من الوقوع في أوهـام تلك



 

 

 ب( أوهام الكهف                     ا( أوهام الجنس

  د( أوهام السوق                    ج( أوهام المسرح

وجهة نظر الفيزيائي والفلكي اإليطالي ) جاليليو جاليلي في القول بأن قد تقبل العالم  -٢٢

( والقائلة بأن الرياضيات هي لغة العلم ، فمعادالتها هي أدواتنا األكثر فاعلية لتفسير نتائج 

 ............ األبحاث التجريبية الواقعية تعبر تلك الفكرة عن اتجاه

  ا( النظرية األولى في تفسير الرياضيات

 الثانية في تفسير الرياضياتب( النظرية 

 ج( النظرية الثالثة في تفسير الرياضيات

 د( النظرية الرابعة في تفسير الرياضيات

العلم اخترع عقاقير متطورة ، ومضادات حيوية للعديد من األمراض المعدية،  -٢٢

باإلضافة إلى تقنيات جراحية حديثة ، وابتكار أجهزة واالالت حديثة تؤدي وظائف أعضاء 

 ........... الجسم البشري . كالكلية، والقلب ، تعبيرا ألهميته من حيث

 ا( تطوراته التقنية جعلت الحيوات أطول

 ب( اعتباره تجليا للموهية البشرية

 ج( لديه معابير لجودة الشواهد

 د( صرح المعرفة المشيد عبر القرون

باط المألوفة لشكل جديد إن العقل البشري لديه القدرة بأن يسمو فوق قواعد االستن -٢٦

من خالله وضع استنتاجات أوسع نطاقا وأكثر شمولية من تلك بدأنا بها بطريقة ال  تتمكن

 ............. تقليدية، تعبر تلك الفكرة عن طبيعة

 ا( المنطق الرتيب



 

 

 ب( المنطق متعدد القيم

 ج( المنطق غير الرتيب

 د( المنطق االستقرائي

ضافة عصير برتقال عند محاولة إعدادها لنوع معين من قامت إحدى السيدات بإ -٢٧

 المخبوزات وذلك  لمعرفة أثر إضافة هذا العصير على طعم المخبوز ، تعبر تلك الفكرة من

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

 ب( التجربة العلمية                       ا( التجربة السلبية

 يد( الفرض العلم                  ج( التجربة المرتجلة

 للتعبير عن حجة استنباطية صحيحة وتكون كاذبة المقدمات وصادقة في النتيجة -٢٠

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

 ب( كل الطيور ثدييات                    ا( كل الثدييات طيور

 د( كل الدجاج طيور                 ج( كل الدجاج ثدييات

بالغة في العين باإلضافة ألالم يؤدى اإلستخدام المفرط للحواسيب اآللية إلى أضرار  -٢٩

العمود الفقرى تعبر تلك الفكرة عن مجال اهتمام أحد عناصر المواطنة الرقمية والمتمثلة 

 ............ في

 ب( الثقافة الرقمية                      ا( الصحة والسالمة الرقمية

 خالقد( فلسفة األ                                 ج( األخالق العملية

فى أربعينات القرن المنقضى قام الطبيب ) سمينز ( بحقن بعض النساء من ذوى   -٢٠

األصول األفريقية بمخدر المورفين حتى يتحقق من أعراض انسحابه من الجسم بعد ادمانه 

 .............. تخالف تلك التجربة أحد شروط إجراء التجارب وهو

 ا( الموضوعية والحياد



 

 

 اإلنتباهب( اليقظه و 

 ج( مراعاة المواثيق الدولية

 د( الدقة والسالمة العلمية

دم و ينبغى أخير أن يستخ(:« دريكارت ( في كتابه ) قواعد توجيه الفكر  نيهيقول ) ر -٢٠

كل جيل الحدس والخيال والحواس والذاكرة للحصول على حدس متميز للقضايا البسيطة 

تجسد تلك الفكرة لقاعدة العمل  -لتي نبحث عنها أو إلقامة عالقات مالئمة بين األشياء ا

 ........... التي أقرها

   ( فرنسيس بيكونب                   ( کلود برنارا

 ( برتراند رسلد             ( الحسن بن الهيثمج

 ........... يتعامل المنطق االستنباطي مع الحجج التي تحتمل -٢٤

 ( اليقين و الصدقب                 ( الصحة والبطالنا

 ( االحتمال والترجيحد                 ( الصدق والكذبج

لكي يصبح الذكاء االصطناعي أكثر فعالية فال مجال اال باالعتماد على المنطق  -٢٣

 ............ المحمول تتفق تلك العبارة مع رؤية العالم

 رج بول( جوب                        ی( کوالسکا

 ی( جون مکارثد                  ( فيلهلم ليبنتزج

 

عند تتبع مجموعة من مدمني عقار المورفين وجد أن جميعهم يعانون من التشنجات  -٢٢

العصبية ، وقد قام الباحث بمساعدة أحد هذه الحاالت على اإلقالع عن اإلدمان فأختفت لديه 

 ............ ظاهرة التشنجات تعبر تلك الحالة عن طريقة



 

 

 ( االختالفا

 ( االتفاقب

 ( الجمع بين االتفاق واالختالفج

 ( التالزم في التغيرد

تمكن علماء األحياء والحفريات من الوصول لحقيقة مفادها أن كافة الكائنات الحية  -٢٢

التي لم تستطع التكيف مع المتغيرات البيئية أنها تموت ، تعبر تلك الفكرة عن أحد خصائص 

 ............ م المعاصرالعل

 ( الموضوعيةا

 ( التحقق من صدق الفروضب

 ( التجريد والتعميمج

 ( قابلية العلم للقياسد

 )يذهب يوسف إلى البحيرة لكن يذهب سافر إلى المنيا ( تعبر تلف القضية عن -٢٦

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

  ب( ق . ل                     ا( ~ق

  ل v د( ق                       ج( ق

 

 

تحمل األفكار سمة االختالف بين مؤيد ومعارض لدور الحوسبة األلية في الجتمع  -٢٧

فمنهم من يراها مالذ البشرية في التواصل ، ومنهم من يراها الشيطان األعظم الذى يغيب 

 ................ الخصوصيه ويطمس الهوية تعبر تلك الفكرة عن



 

 

 ا( عناصر المواطنة الرقمية

 ات الربوتاتب( سلبي

 ج( المضامين االجتماعية للحوسبة األلية

 د( سلبيات تكنولوجيا االتصال

هللا لم يعصم العلماء من الخطأ ، ولم يحم العلم من القصور والنقص ، لو كان هذا هو  -٢٠

الحال : اختلف العلماء على أي من مسائل العلم ، تعد تلك المقولة بمثابة الفكرة التي الطلق 

 ............. منها

 مل وارتي( جون ستد      ( الحسن بن الهيثمج      ( أرخميدب       انيا( جابر بن ح

 .......... يشير جدول الصياغة الرمزية الماثل أمامك إلى دالة -٢٩

  ( ق . لب                           ( ق سهم بيبص يمين و شمال لا

  ل v ( قد                             ( ق سهم بيبص شمال بس لج

تكويـن تصـورات فكرية تستند إلى أسس رياضية واستنباطية تساعد العلماء على  -٦٠

 .......... فهم أوسع للظواهر الطبيعية تعبر تلك المقولة عن

 ( طبيعة العلم المعاصرب                  ( الغرض في العلم المعاصرا

 ( الفرض في العلم المعاصرد                       ليدي( الفرض العلم التقج

 

 

 

 



 

 

 اختبار رقم ه )وفقا لالتجاه الجديد لالمتحانات(

 اختر االجابه الصحيحه من اإلجابات العمالء أمامك

 يقول ) علي حرب ( إن االختالف هو األصل في بقلة الوعي وتجدد الفكر وتطور الحياه -٠

 ............ لتناقض هللا المقولة مع

  ب( الجينوم البشري                   ا( بنوك األجنة

 د( استأجار األرحام                     ج( االستنساخ

 ........... فهم الفرد يختلف نتيجة تصورة لكالم االخرين تعبر تلك الفكره عن -٤

  ب( موضوعية القيم                     ا( القيم المطلقة

  د( ذاتية القيم                      القيمج( نسبيه 

القول بأن التنوع الثقافي من عمران الخر بتناسب طرديا مع مدى الفتاح الشعوب  -٣

والمجتمعات وقدرتها على استيعاب األفكار واإليدولوجيات االخرى تمير تلك الفكرة مما 

 .......... استطاع تقديمه لنا

 ب( ابن عبد ربه                       ا( ابن خلدون

 د( ابن منظور             ج( علي بن رضوان

 يقول ) أبو القاسم الشابي (  ومن ال يحب صعود الجبال  يعش أبد الدهر بين الحفر -٢

 .......... يشير ذلك البيت الي

 ب( أخالقيات البحث العلمي                      ا( أخالق الوظيفة العامة

  د( قيمة العمل النهضة األمم                   المهنة ج( مفهوم أخالق

 

 



 

 

تهتم باإلشكالية القيمية الجدلية والتي يصعب فيها اتخاذ قرار بشكل متفرد فاليد من  -٢

 ............ مشاركة المريض أو أهليته والهيئة المعاونة والفكر المجتمعي ، يشير ذلك إلى

 ب( أخالقيات البحث العلمي                             ا( أخالق العيادة

 د ( األخالق التطبيقية .               ج( أخالقيات السياسة الصحية

حينما يستطيع ضابط الشرطة الوصول إلي المجرم عن طريق التحريات واتصال الحقائق -٦

 …………… بعضها ببعض فنحن بصدد الحديث عن نظرية للبحث عن الحقيقة

 في الترابط ب(                       أ( التطابق

  د( البرجماتية                  ج( االحتماالت

في صورة بانورامية شاملة تكتمل فيها األبعاد الجغرافية والزمانية وتبتعد عن الرغبات -٧

 ...... الفردية

  أ(الفريق األول الطبيعة أخالق المهنة

  ب( الفريق الثاني لطبيعة أخالق المهنة

 ج( الفريق الثالث لطبيعة أخالق المهنة .

  . د( في ضرورة ربط أخالق المهنة بالطابع الثقافي للمجتمع 

او تر ) ليدي بيرد جونسون ( : وان البيئة هي أينما نجتمع كلنا بنفس المصالح -٠٠

 ..... المشتركة هي الشيء الوحيد الذي نتشاركه جميعنا يعد ذلك تعبير عن

 ب( مفهوم فلسفة البيئة              االشتقاقي للبيئةأ( المعنى 

  د(علم دراسة البيئة             ج( المعنى االصطالحي للبيئة 



 

 

يقول ) نايف الزريق ( : غير وسائلك دائما عندما ال تسير األمور كما يجب فهناك -٠٠

ية األخالق الطب دائما وسيلة أفضل للمحافظة على االخرين وتشير المقولة إلى أحد معايير

 ...... الحديثة وهي

  عدم إلحاق األذى والضرر ب(                        أ( المنفعة

  في المساواة والعدل د(               ج(احترام االستقاللية الفردية

القواعد والمبادئ والمعايير هي أساس انضباط المشتغلين ، فهي قوة ملزمة لهم في  -٠٤.

 . ..... الزمالء والمتعاملين ، معهم تتعارض العبارة معممارساتهم مع 

  أ ( مفهوم أخالق المهنة

  ج(مفهوم الوظيفة العامة             ب(. فوائد االلتزام بمواثيق المهنة 

 د(اليات الوظيفة العامة 

إن واجب المرء يتماشى مع كل ما هو يقين ، واليقين الموجود شئ واحد ال يقبل  -44

 ..... إلن قاويل اليقين بسبب انهيار المعرفة ، تتوافق تلك الفكرة مع ما أقر بهالتاويل 

  أ( توماس هوبز

 سبينوزا ج(                      ب( سقراط 

 د ( بروتاجورس 

تمتص النباتات طاقة الشمس وتتدفق فيها الطاقة الي باقي النباتات والحيوانات -٠٤

ية فالكل في وحده كلية ال يمكن أن يعلو عنصر علي واالنسان علي قمة ذلك الهرم الحيو

 ......اخر يعكس ذلك

 الدوليو بولد ب(                أ( ارني نايس 

 د(دانيال كاالهان                      يوناس ج(



 

 

يقول) ديل كارنيجي ( وال توجد رياح مواتية لسفينة بال وجهة ... هذا هو الدور الذي -٠٣ 

االدارات الحكومية التي تدير دفة السفينة نحو الوجهة المقصودة . تتوافق ذلك تقوم به 

 ......القول مع

   األخالق التطبيقية( ب                        أ( الدور المهني للفيلسوف

 د( األخالق البيوطبية               مفهوم أخالقيات الوظيفة العامة ج(

السير في األم و السر في التفاصيل ، انتبه للتفاصيل . يقول ) أدهم الشرقاوي ( ,  (٠٢

وتشدني الفوارق بينها وتعكس المقولة اإلشارة إلى أحد عناصر الموافقة المستديرة وهو 

 ......و

   د( األهلية               الطوعية( ج            الفهم( ب               أ( اإلفصاح

ال بالطعام والرياضة وال ينمو العقل إال بالمطالعة الحكمة القائلة ال ينمو الجسد ا-٠٢

 .... والتفكير وليس بالحفظ إنها تعد بمثابة دعوة للتخلص من احد معوقات التفلسف في

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

 البيئة األسرية أ(

 ب( البيئة التربوية والتعليمية

 أجهزة اإلعالم (ج

  في المؤسسات التنموية د( 

  تشير العبارة إلى رؤية -تضعني في الطريق الخطا  جهلك بطبيعتي يجعلك -٠٦

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

  . أ( الفريق األول لطبيعة أخالق المهنة

 ب(الفريق الثاني لطبيعة أخالق المهنة

  ج( في الفريق الثالث لطبيعة أخالق المهنة



 

 

  د( في ضرورة ربط أخالق المهنة بالطابع الخاص والعام معا.

كاكو ( : و اننا مبارکين بنعمة العقل بالقدر الذي يساعدنا لنخترق   تشويمن أقوال ) م-٠٧

أعماق أسرار الطبيعة مما يعطي معنى كافى لحياتنا تعبر تلك الفكرة عن الفلسفة السائدة 

 ............في مرحلة

 االحترام والصوت (ب                     أ( القهر واالستبداد 

 (االستغالل والسيطرةد                       (التألية والتقديسج

يقول ) توفيق الحكيم ( :  قيمة الكتب ليست أحيانا في كمالها الفني ، بل في استطاعتها  -٠٠

 ............ أن تعيش في حياة طائفة من البشر تشير تلك المقولة بأن الفيلسوف

  ا( يحدد عقيدة ووحدة مجتمعه

  ب( نبت طبيعي لظروف مجتمعه

 يستخلص أفكاره من نسيج الحياة اليوميةج( 

 د( يعمل على نقل التراث الحضاري للمجتمعات

سأثق بك وسأشاركك تجاربك إذا أدخلتني داخل أفكارك ونزعت ما بيننا من حواجز  -٠٩

 .............. العبارة لعنصري من عناصر الموافقة المستنيرة وهما تشير تلك

 ب( اإلفصاح واألهلية               ا( الطوعية واألهلية

 د( الفهم والطوعية                 ج( اإلفصاح والفهم

أن الجمال ينبوع غبطة ال ينضب معينه لمن يعرف كيف » يرى ) أليكس كاريل ( :  -٤٠

 ........... يكتشفه فهو بذلك يتوافق مع

 ب( أهمية فلسفة الجمال                     ا( تعريف علم الجمال

 د( النقد الفنى للجمال                 لقسم النظري للجمالج( ا



 

 

فكر بيئي يري صاحبة انه ليست فلسفة أكاديمية بالمعني الدقيق ، كما ال تتأسس  -٤٠

أيديولوجيا ، يشارك فيها مجموعة من االصدقاء للبيئة ، وهم يدعمون نمط الحياة  كدين او

 ........... بجميع جوانبه . يتوافق ذلك مع فكر ذائد

 ب( اإليكولوجيا العميقة                      ا( الطاوية

 د( حقوق الحيوان             ج( أخالق المستقبل

يقول ) بابلو نيرودا ( :  ميت هو ذاك الذي يصبح عبدا لعاداته ، مكررا نفسه كل يوم  -٤٤

ون نظراته عند المغيب ، ذاك الذي ال يغير ماركة مالبسه وال طريق ذهابه الى العمل وال ل

 .......... ذلك القول مع ، يتعارض

  ب( ترويض اإلنسان للطبيعة                    ا( مفهوم أخالق المهنة

 د( الجانب اإلبداعي لإلنسان .                     ج( األخالق التطبيقية

جنى محاصيل أكثر يقوم بعض العلماء بعمل نماذج مماثلة من النباتات قد تؤدي الي  -٤٣

 ............. وقد تؤدي إلى خطر على حياة كل من يتناولها ، تشير العبارة إلى

 ب( الجينيوم البشري                       ا( استنساخ

 د( نقل األعضاء            ج( الهندسة الوراثية

لحفاظ عليها التأكيد على ضرورة عدم التعدي على الكائنات الحية األخرى ألن عدم ا -٤٢

يؤدى إلى اإلخالل بالتوازن الطبيعي في البيئة مما ينعكس بشكل سلبي على حياة وصحة 

 ............ اإلنسان ، تعبر تلك الفكرة عما تناوله بالتحليل

 ( ابن خلدونب                   بن رضوان یا( عل

 ( كاالهاند                       ( هانز يوناسج

 

 



 

 

 عرف كيف يثلج أفكاره ، ال ينبغي له أن ينخرط في لظى المجادالت  تعبر تلكمن ال ي -٤٢

 .............. عن أهمية اكتساب قيمة الفكرة

 ( االستقالل الذاتيب                      ( حب المعرفةا

 ( التسامح الفكرىد                           ( الحريةج

البيولوجية بين طرفين لمنح الحياة لشخص وإضعاف االمه عمليات أساسها الموائمة  -٤٦

 ........... بطريقة توافقية ، تشير العبارة إلى

  ( االستنساخب                            ( قيمة الحياةا

 ( زراعة األعضاءد                  ( استئجار األرحامج

الوجود ، فلكل عصر رقه وعبيده  يقول ) توفيق الحكيم ( .. نعم ، لن يذهب الرق من -٤٧

 ........... مع آراء المقولة  ، تتوافق

 ( ابن خلدونب                       ( ارسطوا

 ( آدم سميثج

 ( جورج هيجلد

في ظل التقدم الرهيب الحادث في مجاالت التكنولوجيا الحيوية يتوقع علماء األحياء  -٤٠

في سلوكيات األفراد وقدراتهم العقلية من خالل قريبا أن يكون لديهم القدرة على التحكم 

 ............. محاولة التحكم في رسم الخريطة الجينية لهم تعبر تلك الفكرة عن سمات مرحلة

 ( التفسير والتوظيفب                         ( القهر واالستبدادا

 ( االستغالل والسيطرةد                     ( االحترام والصونج

 

 



 

 

كل شئ يختصر إجماال في الرغبه و عدم الرغبه وما تبقي مجرد ظالل يجسد ذلك  -٤٩

 .............. الفكر

 زيب( توماس هو                  ا( أفالطون

  ( سقراطد               ( ماكس شيلرج

يؤكد افالطون في كتاب الجمهورية ( على أن هناك طبقة من المواطنين االحرار  -٣٠

التفلسف و االراده و طبقه من الرقيق يظلوا يعملون و يعملون ويحصلون اسباب  يمتلكوا

  الرزق

 ............ تشير ذلك إلى أحد عواقب التحري الوراثي وهو 

 ( الحتميه الجينيهب                         ( التمييز علي أسس جينيها

 التفرقة في المعاملة (د                                       ( اليوجينياج

من اقوال الفنان ) شارلي شابلن ( تاني الفكرة عن طريق الرغبة الشديدة تعبر تلك  -٣٠

 ........... المقوله عن كون األنشطة اإلنسانية

 ( صرح المعرفة عبر العصورا

  ( تجلى للموهية البشريةب

  ( استجابة لحاجة البشر في فهم العالمج

 البقين ( توفر لالنسان مصادرد

قول ) كلود برنارد ( أن الفكرة هي المنطلق االساسي لكل استدالل تجريبي تبين تلك  -٣٤

 ........... المقولة

 ( الجانب االيجابي عند بيكونب                ( الجانب السلبي عند بيكونا

 ( نقد منهج بيكوند                                   كوني( قوائم بج



 

 

تكامل النظام السيبرنطيقي في قدرته المزدوجة على تلقى البيانات والمعلومات يصح  -٣٣

ومعالجتها من جهة ، وتوظيف تلك المعلومات في توجيه عمل المنظومات آلية كانت أو 

 ............ عن الفكرة حية تعبر تلك

 ( المنطق المرنب                            ( مفهوم السيبر نطيقاا

 ( النظام الحوسييد                      ية السيبر نطيقا( شمولج

تم اكتشاف شالالت عمالقة على لسان تايلور الجليدي شرى القارة القطبية الجنوبية  -٣٢

اما مدام ما شالالت الدم الحمراء ، على الرغم من تعدد التفسيرات اال ان اتفق العلماء ذلك 

يعبر تفسير   مع المياه المالحه مما يعطي لها ذلك اللونبانها ملوثه بأكسيد الحديد المتفاعل 

 ........... تلك الظاهره عن

 ب( موضوعية العام                   ا( عشوائية التفسير

 د( غرض العلم المعاصر             ج( الفروض الصورية

ر تعبيقول ) غوته ( ، أعمق موضوع في تاريخ اإلنسان هو صراع الشك واليقين ،  -٣٦

 ............. تلك الفكرة عن

 ا( مكمن الفرق بين االستقراء واالستنباط و طبيعة البحث االستقرائي

 ب( طبيعة البحث االستقرائي

 ج( طبيعه البحث االستنباطي

  د( المماثالت االستقرائيه

يقول ) كالريس لويس ( :  إن العيب الرئيسي في المنطق ثنائي القيم هو عدم جدواد  -٣٧

 .............. النواحي التطبيقية والعملية ، ومن ثم فإن البديل األمثل يكون في

 ب( المنطق المرن                         ا( المنطق الرتيب

 د( المنطق االستقرائي                       ج( المنطق التقليدي



 

 

 

  قضية يتم الرمز لها بـ -٣٠

 ........... تصدق هذه القضية في ) ل V ق( 

               ب( حالة واحدة                    ا( حالتان

 د( أربعة حاالت           ج( ثالثة حاالت

تجسد تلك الفكرة لضرورة االلتزام  -إنسانا بال قانون من يجعل رغباته قانونا  كوني -٣٩

 ............العلم المعاصر خصائص بأحد

 ( التجريد والتعميمب                       ( الموضوعيةا

 ( نتائج العلم ليست يقينيةد              ( قابلية العلم للقياسج

هو اإلستقراء الذي يكون فيه إحصاء جميع األمثلة الجزئية في مقدمات تنتهي إلى  -٢٠

 ............ نتيجة عامة تندرج تحتها كل تلك األمثلة ، يشير التعريف إلى

 ( االستدالل الهابطب                      االستنباط (ا

 ( االستقراء الناقصد              ( االستقراء التامج

 ال يمكن شخص أن يكون مائل وكان في مدينة القاهرة وقت وقوع جريمه القتل -٢٠

 .......................   حدثت مدينه االسكندرية ، تعبر تلك الفكره عن

  ب( المسلمات              البديهياتا( 

 د( المعرفات            ج( المبرهنات

منتظم عمل االجهزة ويتكامل من خالل تلقي المعلومات وتخزينها ومن ثم معالم ما  -٢٤

 ............ لدينا الجراء عمليات التحكم في االليات او البشر تعبر تلك الفكرة عن



 

 

 ب(  السيبر نطيقي                 ا( جزئيه السيبر تطيقا

 د( الروبوت              ج( النظام السيبر نطيقي

عبر تلك ت -لتحصل على أفضل النتائج باستمرار تعلم من الماضى واجتهد في الحاضر  -٢٣

 ............. الحكمة

 ب( موضوعية العلم                      ا( دينامية العلم

 د( غرض العلم المعاصر           ج( الفروض الصورية

على الرغم من أن ) فرنسيس بيكون ( يعد بمثابة أب للمنهج التجريبي إال إنه يعاب  -٢٢

عليه القال فكرة الفروض العلمية المعتمدة على التفسيرات العقلية تلك التي تتحد من مبدأ 

 .............. الوصول للنتائج وهذا ما راعاه السببية معيار

 ( رزرفوردب                 نيفرانکل نيبنجام ا(

 ( أرخميدسد              ( جون ستيوارت ملج

استطاع كبار السن وذوى االحتياجات الخاصة من التواصل مع المجتمع والدخول  - ٢٢

 .......... في عالقات اجتماعية رقمية لم تكن معروفة من ذي قبل تعبر تلك الفكرة عن

 نة الرقمية( عناصر المواطا

 ( سلبيات اإلنترنتب

 ( ايجابيات اإلنترنتج

 ( المضامين األخالقية في الحوسبة اآلليةد

له من أجل الوصول للطريقة الكلية في تنظيم األشياء التي يتفحصها الفكر الكتشاف  -٢٦

وترتيبها بدقة تصل لها إذا اتبعنا طرق تدريجية إلى قضايا أبسط منها إلى  الحقائق بعض

  ............ أبسط فكر له صفة البداهة العقلية تتفق تلك الفكرة مع ما قاله إلى أن نصل



 

 

 ( براترند رسلب                 ( فرنسيس بيكونا

 ( کارل بوبرد                          ( ارسطوج

قوال ) جاليلو جاليلي ( .. ال أعتقد أن هناك ما يجبرني على تصديق أن اإلله من أ -٢٧

 الذي حبانا بالمنطق والتفكير والذكاء يريدنا أال نستعمله تشير تلك الفكرة الى العلم كونه

....... 

 ا( صرح المعرفة عبر العصو

 ب( لديه معايير ذاتية للحكم علي الشواهد 

 ج( يسر حياة االنسان

 جلى للموهبة البشرية في أعلى مستوياتهاد( ت 

  التي تفرض عالقة غير صحيحة بين المعنى الحقيقي والمعنى المستخدم -٢٠

 .............. نشير بذلك الي احد اوهام بيكون وهي

 ب( السوق                        ا( الكهف

  د( المسرح                      ج( الجنس

المجتمع المصرى مطالبا وزارة التربية والتعليم بتبني فكرة يدوى صوت قوي في  -٢٩

 تعليم األبناء كيفية التعامل األمن مع القضاء الرقمي المفتوح ، تعبر تلك الفكرة عن

........... 

 ب( السلوك االخالقي                     ا( المواطنة الرقمية

 ج( الصحة والسالمة الرقمية

 د( الثقافة الرقمية

 



 

 

الرياضيات لعبة تلعبها على الورق وفق قواعد بسيطة مستخدمين لذلك رموز  -٢٠

 ............ ليس لها بحد ذاتها أي أهمية خاصة تعبر تلك الفكرة عن اتجاه ومصطلحات

  ا( النظرية األولى في تفسير الرياضيات

 ب( النظرية الثانية في تفسير الرياضيات

  اضياتج( النظرية الثالثة في تفسير الري

 د( النظرية الرابعة في تفسير الرياضيات

)ذلك الطفل ال يعاني من اختالل في كهرباء المخ ابدا ( ، القول بأن هذه القضية تعد  -٢٠

 ............. قضية علمية منطقية ذلك لكونها بمثابة

 ب( تحديد عالقة بين متغيرين                      ا( تنبؤية

 د( قابلة للتفنيذ                 ج( موضوعية

المعلوم التصوري » حدده ) السعد التفتازاتي ( في متن ) التهذيب ( يقوله :  -٢٤

والتصديقي من حيث أنه يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى معرفا أو تصديقي فيسمى 

 ........... حجة ، تشير تلك المقولة إلى

 االستدالل االستقرائي ب(                       ا( االستدالل االستنباطي

 د( علم المنطق                            ج( الحجة االستنباطية

 ............ يشير الشكل الماثل امامك إلى -٢٣

  ا( حجة استقباطية فاسدة وكاذية المقدمات والنتيجة

 ب( حجة استنباطية فاسدة وصادقة في المقدمات والنتيجة 

 ج( حجة استنباطية صحيحة صادقة في المقدمات والنتيجة  

 د( حجة استنباطية صحيحية كاذبه في المقدمات والنتيجة



 

 

 

قادت افكاره لتحويل علوم الرياضة من علوم دخيله على المنطق إلى علوم ربيبة ،  -٢٢

 ............ إذ تمكن من وضع صيغ ثنائيه منطقيه أفادت فى اختراع الحاسب

 ( جورج بولب                   یالسکا( کو

 د( جون فن               ( فيلهلم ليبنتزج

بات علم الفيزياء المعاصرة غير متوقفا عند حدود المالحظة والتجريب والوصف  -٢٢

والتعليل بل تخطى ذلك إلى ترتيب قضاياه في نسق رياضي تعبر تلك الفكرة عن أحد 

 ........... خصائص العلم المعاصر

 ( المضوعية والحياةا

  ( القابليه للقياسب

 ( التعديل والتغيرج

 ( التنبؤ والمخاطرةد

عملية عقلية ترجيحية يستقرئ من خاللها الباحث تجريبيا خصائص مجموعتين  -٢٦

 ........... متكافئتين بهدف التوصل لصباغة فكرة عامة تبين ذلك التناظر المنشود

 (  االستقراء التاما

 المماثلة االستقرائية(  ب

 ( االستدالل الهابطج

 ( االستقراء االحصائيد

 .......... ) ليس كل ما يشتهيه المرء يدركه ( تعبر تلك القضية عن -٢٧

  ( ~قا



 

 

  ( ق . لب

  ( ق سهم لج

  ل  v ( قد

بعد قيام بعض الهاكرز بالدخول إلى حواسيب األفراد واالستيالء على خصوصياتهم  -٢٠

 ........... لئك األفراد وابتزازهم ، يعتبر ذلك احدوتهديد أو

  ( سلبيات اإلنترنتب                 ( عناصر المواطنة الرقميةا

 ( المضامين األخالقية في الحوسبة اآلليةد                 ( ايجابيات اإلنترنتج

ليست العلوم جميعا سوى الحكمة االنسانية ، وهي عينها تظل ( :»   کارتييقول ) د -٢٩

واحدة مهما تنوعت المواضيع التي تبحث فيها . فاذا ما اتبعنا أعمال العقل مع المواقع 

 ........... توصلنا إلى تفسير الحقائق المبتغاة ، تتفق تلك الرؤية مع منهج

 ( وليم هوويلب         ( فرنسيس بيكونا

  ( کارل همبلد            کلود برنارد( ج

إن كل ما اكتشف من العلوم ينسجم مع األفكار الشائعة ولكن التحقق اختراقا إلى  -٦٠

االعماق الباطنية من الطبيعة فإنه علينا أن نستخلص منها أفكار ومبادئ بطريقة أكثر 

 ............. ارتباطا و حذر بحواسنا ، توضح تلك المقولة ألهمية دور

 ( القانونب                     ( التجربها

 ( تحليل البياناتد              ( المالحظةج

 

 

   



 

 

  

 االختبار الشامل1 علي الموضوع الثاني

:اختر االجابة الصحيحة من الجابات المعطاه امامك:( 6)س  

يقول )سعيد قديح( ال قيمة غالبا للفكرة ان لم تحدث ضجيج, ان لم تحدث جدل.  -4  

تتوافق تلك المقولة مع احد مفاهيم وهو..............        

)أ( مفهوم اخالقيات البحث العلمي                       )ب( مفهوم البيوتيقا           

)د( مفهوم الموافقة المستنيرة                           )جـ( مفهوم االخالق التطبيقية               

يقول )ويندال بيري( ان التسبب في ضرر جيلك في االبحاث الطبية يعني التسبب بضرر ابنائك. -2  

تتوافق تلك المقولة مع دعوات...............    

 دانيال كاالهان                               )ب( فان بوتر (أ)

ج( هانز يوناس                                 )د( جاكلين روز)           

اتخذ )تشارلز بيرس( من الذرائعية فكرة ومنطلقا لتأكيد اهمية ان العمل والمنفعة هي مقياس  -4

 صحة الفكرة وصدقها واقعيا. 

تتوافق تلك المقولة مع احد اوجهة اهتمامات البيوتيقا وهي...............    

       أ( الفالسفة ودورهم في اللجان االخالقية البيوتيقية)       

الطابع العلمي والعملي للبيوتيقا وارتباطها بالبرجماتية (ب)        

التكنولوجيا الحيوية وإشكاليات العصر ( ج)        

تجديد واحياء المفاهيم القيمية( د)       

واصبحت مرجعية لكل المتهمين بتصويب زادت اهميتها مع التقدم الحادث في مناحي الحياة  -1

  االخطاء وتالفي المشكالت وعالجها التي تطرحها الثورة العلمية.

تعكس العبارة المقصود بـ...............    

 البيوتيقا                                   )ب( اخالقيات البحث العلمي (أ)

)ج( االخالق التطبيقية                        )د( األكسيولوجيا              

بات من الضروري ضمان كفالة االستقرار و الطمأنينة بالنسبة للعلماء في مواجهة قواعد  -4

 المسئولية في كفاحهم ضد االالم والتحلي بمنجزات العلم واالستفادة منه.

الي.................تشير العبارة   

            )أ( اخالقيات البحث العلمي لديفيد روس        



 

 

        منظومة العالج لديفيد روس (ب)       

اخالقيات العيادة لديفيد روس( ج)       

االخالق البيوطبية لجاكلين روس( د)       

 

  يصيب الحيوانات .يقول )بهاء طاهر( طلب العدل مرض, لكنه المرض الوحيد الذي ال -1

تعكس العبارة احد اهتمامات................    

         اخالق السياسة الصحية( ب)      اخالق العيادة                                     )أ(  

االخالق التطبيقية( د)                          اخالقيات البحث العلمي      ( ج)         

للحيواات المنوية الضعيفة الحركة او المصابة بتشوهات عن السليمة منها عملية فصل  -4

 وتركيزها وحقنها بشكل مخبري لمنح الوالدين جنينا.

تعكس العبارة االشارة الي.............    

         االخصاب خارج الرحم( ب)  )أ( التلقيح االصطناعي                                       

بنوك االجنة( د)                          بنوك المني                    ( ج)        

من اشهر تصريحاته " ان علماء الجيناتك اكتشفو الجين المسئول عن الدين " قاصد من ذلك  -8

 ان هناك جين مسئول عن رد الفعل العقائدي الغاضب او المتشنج او األرعن او األهوج.

تشير العبارة الي......................   

         رؤية مصطفي محمود لالستنساخ البشري( ب)       )أ( رؤية احمد زويل للجينوم البشري

رؤية فان بوتر لمفهوم البيوتيقا( د)رؤية ديفيد روس لالبحاث العلمية           ( ج)      

يقول )توفيق الحكيم( ان االزمة االنسانية االن, وفي كل زمان انها تتقدم في وسائل قدراتها,  -4

 اسرع مما تتقدم في وسائل حكمتها بحيث ال تفقد الحكمة الخالق. 

تتوافق تلك المقولة مع..................    

)ب( االستنساخ)أ( بنوك االجنة                                      

)جـ( الجينوم البشري                              )د( التنبؤ الوراثي   

يقول )بنتام( يجب تحقيق اكبر قدر من السعادة ألكبر عدد من الناس. -41  

تجسد تلك المقولة احد المعايير االخالق الطبية وهي.................      



 

 

عدم االلحاق باالذي والضرر (ب)                                  المنفعة  (أ)           

المساواة والعدل( د)احترام االستقاللية الفردية              ( جـ)            

يقول االمام)محمد الغزالي( االكراه علي الفضيلة ال يصنع االنسان الفاضل كما ان االكراه علي  -44

الفضيلةااليمان ال يصنع النسان المؤمن, فالحرية هي اساس   

تتوافق العبارة مع احد المعايير الطبية الحديثة وهي..............      

المنفعة (أ)              

عدم االلحاق باألذي (ب)             

احترام االستقاللية الفردية( جـ)             

المساواة والعدل( د)             

للورد قضية . يقول )د. محمد رضا( االختالف في العطر ال يفسد -42  

تتوافق تلك المقولة مع..............       

         البشري لالستنساخ محمود مصطفي رؤية( ب)          البشري للجينوم زويل احمد رؤية( أ)

البيوتيقا لمفهوم بوتر فان رؤية( د)             العلمية لالبحاث روس ديفيد رؤية( ج)   

التعلم ان تحفظ الحقائق عن ظهر قلب بل ان تعرفها جيدا.يقول )روجر فريتس( ليس  -44  

تجسد تلك المقولة ألحد عناصر الموافقة المستنيرة وهو.............        

عنصر اإلفصاح (ب)عنصر الطوعية                            (أ)                

عنصر األهلية( د) عنصر الفهم                              ( جـ)              

يقول )غازي عبدالرحمن القصيبي( معرفة القرار الصحيح ال تعني القدرة علي اتخاذه. -60  

تشير تلك المقولة ألحد عناصر الموافقة المستنيرة وهي................         

اإلفصاح عنصر( ب)                            الطوعية عنصر( أ)    

األهلية عنصر( د)                               الفهم عنصر( جـ)     

يؤكد )ارسطو( ان الطبيعة هي من ميزت بين البشر فهناك من تميزوا بالبنية الجسدية القوية  -60

ولكنهم قليلي الذكاء فهم عبيد, وهناك من لديهم قدرة علي التفكير والذكاء والكفاءة فهم مواطنين 

 احرار.

واقب التحري الوراثي وهو.....................تشير العبارة الي احد ع  

التفرقة في المعاملة( ب)                           المساواة والعدل( أ)                

الحتمية الجينية( د)                                  اليويجينا( جـ)                 



 

 

اذا اخذت حرية شخص اخر, المظلوم والظالم علي يقول )نيلسون مانديال( انا لست حرا حقا  -41

 حد سواء قد جردو من انسانيتهم.

تشير تلك المقولة ألحد عناصر الموافقة المستنيرة وهو..............     

اإلفصاح عنصر( ب)                            الطوعية عنصر( أ)                

األهلية عنصر( د)                               الفهم عنصر( جـ)                 

يقول )غالتون( انه يجب دراسة العوامل التي يستطاع ان تراقب اجتماعيا ويمكنها ان ترفع  -44

 الصفات العرقية لالجيال المقبلة وتخفضها من الناحيتين الجيمية والعقلية.

..........تشير تلك المقولة الي احد عواقب التحري الوراثي وهو     

التمييز علي اسس جينية( أ)            

اليوجينيا( ب)            

الحتمية الجينية( جـ)            

التفرقة في المعاملة( د)            

 

يقول )عصار العطار( اخطر من اتخاذ القرار خاطئ عدم القدرة عند الحاجة علي اتخاذ قرار. -48  

تشير تلك المقولة ألحد عناصر الموافقة المستنيرة وهو...............        

اإلفصاح عنصر( ب)                            الطوعية عنصر( أ)                 

الفهم عنصر( د)                              األهلية عنصر( جـ)               

تغلب علي مشكالت المرأة التي تحول دون حملها والمتمثلة في يتم اللجوء الي تلك الطريقة لل -44

 تكيس المبايض او خلل في قناة فالوب او وجود شديدة في الحوض رغم جودة تبويضها.

يجسد حل ذلك الموقف باللجوء الي...............        

الرحم االخصاب خارج( ب)                           زرع االعضاء( أ)                 

بنوك االجنة( د)                              بنوك المني( جـ)                

يقول )فولتير( يجب ان تخجل من ارتكاب الخطأ وليس من االعتراف به. -21  

تشير المقولة الي احد معايير االخالق الطبية الحديثة وهي............      

  باالذي االلحاق عدم( ب)                                    المنفعة( أ)          

والعدل المساواة( د)              الفردية االستقاللية احترام( جـ)            



 

 

, ان االرستقراطين 44يقول )ارثر كونت دي جوبينو( في مقال نشره في خمسينات القرن الـ -24 

 االريين الشقر كانوا دائما )زهرة اوروبا( ولكنهم فقدوا قوتهم بالزواج من السالالت االدني .

 تشير تلك المقولة احد عواقب التحري الوراثي وهو.............

اليوجينيا( ب)جينية                       اسس علي التمييز( أ)               

 الحتمية( د)                           المعاملة في التفرقة( جـ)            

                                 الجينية

يقول ) مصطفي لطفي المنفلوطي( الحرية شمس يجب ان تشرق في كل نفس.  -44  

حد عناصر الموافقة المستنيرة وهو..................تشير تلك المقولة أل      

االهلية عنصر( ب)                            الطوعية عنصر( أ)                

اإلفصاح عنصر( د)                                الفهم عنصر( جـ)               

سواء كان االيدز او مؤسسة السرطان يقول )جيم فالفانو( حاول اذا استطعت تقديم الدعمو  -24

حتي يتمكن شخص اخر من البقاء علي قيد الحياة واالزدهار ويمكن عالجه بالفعل من هذا المرض 

 المخيف.

تشير العبارة الي احد قضايا الثورة البيولوجية وهي قضية.............       

بنوك االجنة                          ( أ)    

لنباتيةالحالة ا( ب)    

زرع االعضاء                    (جـ)     

د( التلقيح االصطناعي)       

 

يعد الحقن المجهري من التقنيات الحديثة لعالج االنجاب لدي الزوجين الذي يعاني احدهما من  -21

العقم حيث يقوم الطبيب بأخد حيوان منوي بالميكرسكوب من شخص اخر ثم يضعها داخل 

 البويضة.

شير العبارة الي.................ت         

االخصاب خارج الرحم( ب)                             التلقيح االصطناعي( أ)                

بنوك المني( د)                              بنوك االجنة       ( جـ)               



 

 

مخبريا بأنها جنينا يحمل كافة الصفات يري بعض الفقهاء والعلماء تسميه البويضة الملقحة  -24

 االنسانية بينما يري االخرون انها ال تعد متدة بيولوجية وليست جديرة بالحماية القانوينة .

يمكن القول بأن مصدر هذا الخالق مرجعه احد القضايا المترتبة علي االنجاب االصطناعي وهي  

 قضية..............

بنوك المني( ب)                                  االنسانماهية طبيعة ( أ)               

بنوك االجنة( د)                              االخصاب خارج الرحم( جـ)               

والعلماء ان االعضاء البشرية ليست ملك لالنسان، ولم يؤذن له في بيعها  الفقهاء بعض يري -21

ال في بيع االنسان ما ال يملكه, ويشترط للبيع الصحيح ان يكون وال يعاوض عليها, فكان بيعها داخ

 البائع مالكا للمباع.

 تجسد تلك الرؤية مسار مناقشة لقضية..............

موت الدماغ( ب)                                   االنسان طبيعة ماهية( أ)               

زرع االعضاء( د)                              الحالة النباتية             ( جـ)                

مع ظهور فيروس كورونا اتخذت الدولة المصرية اجراءات حاسمة وقائية من اجل مجابهة  -24

 هذا الوباء انطالقا من احد معايير االخالق الطبية. وهو معيار...................  

المساواة والعدل( ب)                        رام االستقاللية الفرديةاحت( أ)                

بالمنفعة( د)عدم االلحاق االذي                               ( جـ)                   

العالقة بين الطبيب والمريض تمثل عالقة انسانية بين طرفين توجد حقوق ووجبات لكل طرف  -28

جل الوصول لنتيجة ترضي كالهما. يجب االلتزام بها من ا  

تشير العبارة السابقة الي احد مجاالت االخالق البيوطبية وهو............     

اخالق البحث العلمي( ب)                                    اخالق العيادة الطبية( أ)         

اخالق الفالسفة النظريين( د)                               اخالق السياسة الصحية( جـ)        

اخالقيات علم االحياء هو دراسة القضايا االخالقية الناشئة عن التقدم في علم االحياء والطب, -24

 كما انه تمييز اخالقي من حيث صلته بالسياسة والممارسة الطبية .



 

 

تشير الي تعريف ..................     

االستاطيقا( ب)االيكولوجيا                                   ( أ)                 

البيوتيقا( د)السبرينطيقا                                  ( جـ)                   

من حكم هللا في خلقه االختالفات والفروق الفردية و التنوع في االقوال واالفعال واالفكار بين  -41

 الناس جميعا .

هذه الحكمة مع..................تتعارض   

الجينيوم البشري( ب)                             االستنساخ البشري( أ)          

التحري الوراثي( د)                               الهندسة الوراثية( جـ)                  

             الموضوع الثالث: الفلسفة واخالقيات المهنة
( امامك المعطاه االجابات من الصحيحة االجابة اختر)       

يقول )عمر بن الخطاب( اذا كان الشغل مجهدة فإن الفراغ مفسدة.  -4  

يشير ذلك القول الي..........        

)ب( قيمة العمل لنهضة االمم                                 ) أ ( الجانب االبداعي لالنسان          

)ج( اخالقيات البحث العلمي                                   ) د ( مفهوم اخالق المهنة      

يري البعض ان االخالق العملية تسكن في ابراج عاجية وال تزال تنفك عن عالم الواقع  -2

 المختلط.      

تتوافق تلك العبارة مع رؤية..............      

)ب( الفريق الثاني لطبيعة اخالق المهنة                لطبيعة اخالق المهنة) أ ( الفريق االول         

)ج( الفريق الثالث لطبيعة اخالق المهنة                 )د( الفريق الرابع لطبيعة اخالق المهنة        

يقول )محمد الغزالي( افات الفراغ في احضان البطالة تولد االف الرذائل, وتختمر جراثيم  -9

 التالشي والفناء.

يعكس هذا القول...............     

) أ ( الجانب االبداعي لالنسان                            )ب( قيمة العمل لنهضة االمم        



 

 

)ج( اخالقيات البحث العلمي                               ) د ( مفهوم اخالق المهنة         

ة وضعية اجتماعية ملزمة بالجزاء والعقوبة, فالقانون حلقة يأخذ القانون االخالقي صور -1

 متبلورة من اخالق كل مجتمع علي حده. 

يتوافق هذا القول مع رؤية..............       

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)                المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)         

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                 المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)         

يفشل بعذ المراهقين في تحقيق طموحات والديهم ألن الوالدين جهلوا طبيعة ابنائهم قبل تكليفهم  -0

 بأمور تفوق قدراتهم. 

تشبه العبارة احد فرق وضع معايير اخالق المهنة وهو.............    

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)                المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)   

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                 المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)        

تقول الحكمة " االنضباط الوحيد الذي يدوم هو االنضباط الذاتي" . -1  

تخالف الحكمة..............     

مبررات الوظيفة العامة( ب)                مفهوم االخالق المهنية(  أ)         

مفهوم الوظيفة العامة( د)                       االخالق البيوطبية( ج)        

يقول )فرانسيس بيكون( لكي تسيطر علي البيئة, يجب عليك اوال تدرسها. -4  

يتوافق ذلك القول مع...................       

العامة الوظيفة مبررات( ب)                 المهنية االخالق مفهوم(  أ)         

العامة الوظيفة مفهوم( د)                       البيوطبية االخالق( ج)          

لتحديد من يتولي ومن صاحب  معايير مهنية يحكمها المحسوبية والتمييز العشائري والعنصري -8

 الكفاءة.

تتعارض العبارة مع رؤية..............     

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)                المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)         

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)          



 

 

يقول المثل " من يريد اكل المحار فعليه ان يفتح صدفتيه. -4  

يشير ذلك الي..............        

دور الفلسفة مواثيق لخالق المهنية( ب)                 قيمة العمل لنهضة االمم(  أ)      

الوظيفة العامة اخالق( د)مفهوم اخالق المهنة                        ( ج)        

 

االنا االعلي و نوازعك الفطرية االخالقية الداخلية وتحمل للمسئولية هي مكمن تفاعالتك  -41

 العملية المهنية.

تتوافق العبارة مع...............         

اسباب ظهور اخالق المهنة( ب)                 مفهوم اخالق المهنة(  أ)          

الموقف االخالقي الصحيح الصحاب المهن( د)                 الوظيفة العامةاليات ( ج)        

لوائح منظمة تضعها المؤسسات والمنظمات لضبط الممارسات لدي العاملين تجاه المحيطين  -44

 من عمالء او زمالء او مرؤوسين او المجتمع بأسرة لتجنب االخطاء قبل وقوعها .

.....تشير العبارة الي.......        

مبررات الوظيفة العامة( ب)                مفهوم الوظيفة العامة(  أ)       

االخالق التطبيقية( د)                    مفهوم اخالق المهنة( ج)     

تأتي القوانين واللوائح لتضبط العبث والفوضي والفساد, عندما تغيب الضمائر ونتالشي تاقيم  -42

 االخالقية.

تشير العبارة الي............        

فوائد االلتزام باخالقيات المهن( ب)                        التطبيقية االخالق(  أ)               

اسباب ظهور اخالق المهن ( د)                    عناصر الوظيفة العامة( ج)              

يقول المثل الشعبي " االستعمال يجعل المعدن براقا "  -44   

تشير ذلك الي..............       

فلسفة االخالق التطبيقية( ب)                    المهنة اخالق مفهوم(  أ)                 

اخالق الوظيفة العامة( د)                 قيمة العمل لنهضة االمم( ج)                

ال يستقيم ابدا ان تكون االخالق احادية المصدر او وحيدة االتجاه, فثمة عوامل تاريخية  -41

 وثقافية مختلفة تتفاعل وتتكامل في عملية تشكيل القيم االخالقية للمهن.

يتوافق هذا القول مع رؤية................     



 

 

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)              المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)         

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)       

ينبغي توضيح الغايات التساق الوسائل لها. تتوافق تلك العبارة مع رؤية.............. -44  

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)        

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)     

 

العمالء.يقبل المستهلكون علي ما يسمي بـ )البراندات( النها تكتسب لديهم صفة الثقة من قبل  -41  

تشير العبارة الي اهمية..................        

االلتزام بالمسئوليات القانونية واالجتماعية( ب)الصورة الذهنية االيجابية                (  أ)           

االستخدام االمثل للموارد( د)                             تحسين االداء ( ج)            

ان اضفاء صفة القدسية علي الطبيعة والهيبة من اقتحام اسرارها ال يصنع تقدما وال ينشئ  -44

الضارة كمان ان تعريه الطبيعة من كل قيمة جمالية او خلقية ال يصنع تقدما وال ينشئ الضارة فكن 

 وسيطا.  تشير العبارة الي.............. 

اخالق المهنة العملية( ب)               ترويض االنسان للطبيعة(  أ)          

فوائد المواثيق المهنة( د)                     فلسفة اخالق البيوتيقا( ج)          

موقف واسع النطاق في المجاالت االكاديمية مثل االنثروبولوجيا وعلم االجتماع, حيث تعترف  -48

ببساطة انه من الخطأ افتراض ان نفس االطر االخالقية متواجدة دائما في جميع الظروف التاريخية 

 والثقافية ولك مجتمع له خصوصيته التي يمارس االفراد سلوكهم . 

بارة الي رؤية.............من خاللها تشير الع   

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)        

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)       

تستقي من اعتقادات االفراد وقيمهم الثقافية  اداب ملزمة للمتهمين بتحصيل الرزق, -44

 وضمائرهم وقوانين وضعية تضبط مسارات السلوك. تشير العبارة الي...............

العامة الوظيفة مبررات( ب)                العامة الوظيفة مفهوم(  أ)               



 

 

     المهنة اخالق مفهوم( د)                     التطبيقية االخالق( ج)            

االخالق قيم مجردة تأخذ طابع مثل كونها كامنة في النفس كمون النار في االحجر, فهي  -21

 تنتسب الي عالم علوي سماوي حيث تحلق النفس والروح االنسانية قبل الحلول في الجسد .

تتشابه تلك العبارة مع رؤية اخالق المهنة غند..............     

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)      

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)     

 

 

بعة تنتهج الشركات والمؤسسات سياسات لتحقيق الجودة من خالل تخفيض التكلفة ومتا -24

 االمكانيات واستغاللها علي افضل وجه ممكن.

تشير العبارة الي اهمية..............       

واالجتماعية القانونية بالمسئوليات االلتزام( ب)                 االيجابية الذهنية الصورة(  أ)            

للموارد االمثل االستخدام( د)                              االداء تحسين( ج)            

تسعي المصانع المتأخمة للمناطق السكنية علي استخدام الطاقة النظيفة كاللوح الشمسية او  -22

 طاقة الرياح لتخفيف حدة التلوث البيئي والضار بالمواطنين .   تشير العبارة الي..............

واالجتماعية القانونية بالمسئوليات اللتزاما( ب)                االيجابية الذهنية الصورة(  أ)      

للموارد االمثل االستخدام( د)                              االداء تحسين( ج)       

لم يعد التحلي بالمليح و التخلي عن القبيح مبدأنا فما هو محمود هنا قد يكون مذموما هناك. -24  

تتعارض العبارة مع رؤية..............      

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)      

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)     

شئ جيد.الماء المالح ال يروي الزروع والعمل بدون معايير تقييمية ال ينتج  -21  



 

 

تشير العبارة الي اهمية................       

     المهنة اخالق مفهوم( ب)                     العامة الوظيفة عناصر(  أ)             

                 العامة الوظيفة مفهوم( د)                           االخالق البيوطبية( ج)            

وي( ال تبعث الشعوب بهمة شخص, وانما بصدي همته في نفوس كل من يقول )محمد عد -24

 حوله.     

تشير المقولة الي...............      

   العلمي البحث اخالقيات( ب)                    العامة الوظيفة اليات(  أ)    

     المهنة اخالق مفهوم( د)                 االمم لنهضة العمل قيمة( ج)   

تقوم المؤسسات باتباع استراتيجيات واضحة من تحقيق الشفافية وتحديد السلطات بين  -44

 العاملين وتأهيلهم مع تحديث البيانات والمعلومات لمتطلبات السوق للعمل علي ارتقاء المؤسسة. 

تشير العبارة الي............      

واالجتماعية القانونية بالمسئوليات اللتزاما( ب)                االيجابية الذهنية الصورة(  أ)      

للموارد االمثل االستخدام( د)                              االداء تحسين( ج)     

كل من يهتم بالتفاصيل يرتاح من زلة العواقب, فعليك بارساء اخالقيات, فهي من صميم عملك  -72

 ولكل العاملين بالشركة.  

 تعكس العبارة احد ادوار الفالسفة في المواثيق االخالقية المهنية وهو.............  

       تحليل الواقعي الثقافي واستخالص القيم( أ)         

تحديد االسس والقواعد ألعمال المؤسسة( ب)          

  وضع اسس ميثاق تخالق المهنة( ج)        

بالسلوك االداري والوظيفيوضع مبادئ االلتزام ( د)          

هو قيام الفرد باداء واجباته الوظيفية بأمانه ونزاهة وموضوعية, والعمل باستمرار علي  -28

تحقيق اهداف الجهة التي يعمل بها , وان يؤدي عمله بحسن نية متجرد من سوء القصد او 

 االهمال او مخالفة القانون او الضرربالمصلحة العامة.



 

 

عبارة الي................تشير ال           

العامة الوظيفة مفهوم( ب)                    المهنة اخالق مفهوم(  أ)        

مبررات االهتمام بأخالقيات الوظيفة العامة( د) اخالقيات الوظيفة العامة          مفهوم( ج)       

دقيقة تنظم السلوك وتوجه القرار يمكن القول بأن الديانات القديمة قد اسست لمدونات قانونية  -24

. فيما يخص الواجبات الخلقية المهنية  

يتعارض هذا القول مع رؤية................    

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)      

  المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)   

يقول المثل االنجليزي " ان هللا يمنحنا اليدينوينتظر منا ان نبني الجسور " -41  

يشير ذلك الي..............    

               االمم لنهضة العمل قيمة(  أ)      

اخالق البيوتيقا( ب)       

                      المهنة اخالق مفهوم( ج)     

العامة الوظيفة اخالق( د)       

تشرع المؤسسات المهنية في توضيح اختصاصات العاملين وتوقيعهم علي وثيقة بمتطلبات  -44

 ادائهم الوظيفي لضمان تحقيق الجودة والتقدم في العمل وتحقيق مصالح ومطالب الجماهير .

مواثيق اخالقية المهنية وهو...............تعكس العبارة احد ادوار الفالسفة في   

       القيم واستخالص الثقافي الواقعي تحليل( أ)          

المؤسسة ألعمال والقواعد االسس تحديد( ب)           

  المهنة تخالق ميثاق اسس وضع( ج)         

والوظيفي االداري بالسلوك االلتزام مبادئ وضع( د)           



 

 

صحاب االتجاه السيكولوجي والسوسيولوجي ان االخالق مصدرها البنية النفسية للفرد يري  -42

 وهي متأصلة داخل بنية الفرد وتفاعالته وديناميته مع جماعته وهي مصدر الزامه.

يعكس هذا القول رؤية.......................           

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)      

  المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)   

تعد الصيانة الدورية للماكينات الصناعية والعمل علي ترشيد استخدام الكهرباء اثناء فترات  -44

 الراحة.  

مؤشر علي....................       

واالجتماعية القانونية بالمسئوليات االلتزام( ب)                االيجابية الذهنية الصورة(  أ)        

للموارد االمثل االستخدام( د)                              االداء تحسين( ج)      

لها المشتغل لدي مؤسسات الدولة , ويحتكم  مجموعة القواعد والمبادئ المجردة التي يخضع -41

 اليها في تقييم سلوكه وتصرفاته, ليوصف بالحسن او بالقبح.

تشير العبارة الي.............          

                                  التطبيقية االخالق(  أ)    

العامة الوظيفة مفهوم( ب)     

                    ةالعام الوظيفة اخالقيات مفهوم( ج)   

العامة الوظيفة مبررات( د)     

انها الحالة التي يخرج فيها االنسان من دائرة المصالح االجتماعية العليا الي دائرة الحكومة  -44

 بقوانين الحق والواجب و الفضيلة والقيم المطلقة.

تتماشي تلك العبارة مع رؤية..................             

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)      

  المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)   



 

 

ة وامان عندما استشارني صديق لي المقبل علي شراء السيارات عالمية الصنع فهي مصدر ثق -41

 بالنسبة لي.

 تشير العبارة الي اهمية.................

واالجتماعية القانونية بالمسئوليات االلتزام( ب)                االيجابية الذهنية الصورة(  أ)        

للموارد االمثل االستخدام( د)                              االداء تحسين( ج)       

التشاركية و االنسجام بين المشتغلين وتنمية االنتاجية والتقليل من الحواادث يعد التطوير  -44

 واالزمات المهنية.

تشير العبارة الي...................       

مبررات االهتمام بأخالقيات الوظيفة ( الواجب المهني للفيلسوف                     )ب()أ             

العامة                       )د( مفهوم الوظيفة العامة )جـ( عناصر الوظيفة           

سماتك الشخصية وتراثك الشائع مصدر الزامك والتزامك في عملك. -48  

تشير العبارة الي رؤية..............     

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)      

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)     

يقول ) مهاتير محمد ( رئيس وزراء ماليزيا ان التنمية االقتصادية واالجتماعية ال تحدث ليلة  -44

 وضحاها وعلي الناس ان يتحركوا إلنجاز التغيير .

 تعكس تلك المقولة..............

اخالقيات البحث العلمي( ب)                              اخالق الوظيفة العامة( أ)                  

قيمة العمل لنهضة االمم( د)                               مفهوم اخالق المهنة( ج)                 

والمهام, والثاني للشخص القائم يعد التزام دائري بين طرفين, االول السلطة الموكلة لالمور  -11

 باالعمال , تحيطه قوانين ولوائح منظمة ومقيمة لالداء .



 

 

تشير العبارة الي...............         

العامة الوظيفة مفهوم( ب)                    المهنة اخالق مفهوم(  أ)               

العامة الوظيفة بأخالقيات االهتمام مبررات( د)          العامة الوظيفة اليات اخالقيات( ج)             

يقول ) لودفيغ فيتغنشتاين ( الفيلسوف الذي يشارك وال يغير في مناقشات فكرية مثله مثل  -14

 المالكم الذي ال يذهب ابدا الي الحلبة.

تشير تلك المقولة بان الفيلسوف..................       

يقوم برسم الهوية االيدولوجي لمجتمعه( ب)              مجتمعه يعيش منعزل عن ظروف(  أ)   

نبت طبيعي لظروف مجتمعه( د)           يستخدم افكاره من نسيج الحياة اليومية( ج)   

يقول ) عمرو سليم ( تكون المنظومة االدارية سليمة عندما يعلم كل شخص فيها ما له وما  -12

السلم االداري.عليه, وماهو المطلوب منه وما هو   

تعكس تلك المقولة..............         

                      للفيلسوف المهني الواجب( أ)           

الوظيفة بأخالقيات االهتمام مبررات( ب)            

                  العامة الوظيفة عناصر( جـ)          

االخالقية في الوظيفة العامةاليات تنميه االعتبارات ( د)            

البيئة التنافسية التي تعمل بها المنظمات تتأثر بقوانين وتشريعات الحكومة واالعراف والقيم  -14

 االجتماعية والمناخ االخالقي في الصناعة.

تشير العبارة الي رؤية................           

               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق( أ)        

        )ب( الفريق الثاني لطبيعة اخالق المهنة

             المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)       



 

 

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)         

تولي شخص ما لموقعا محدد في اختصاصاته ويسهم في ادارة المرفق العام ملبيا حاجات  -11

محدد سلفا.الجماعير نظير اجر   

تشير العبارة الي.................         

العامة الوظيفة مفهوم( ب)                      المهنة اخالق مفهوم( أ)    

العامة الوظيفة بأخالقيات االهتمام مبررات( د)          العامة الوظيفة اخالقيات مفهوم( ج)   

وتاويالت عصرية وحلول مبتكرة الناس نظنهم ادباء تطالعنا القصص والروايات بإنتاج فكري  -14

 ولكنهم في الحقيقة فالسفة.

تشير العبارة الي...............          

دور الفيلسوف في وضع مواثيق المهن( أ)        

تحديد الفلسفة لمبادئ االلتزام االداري والوظيفي ( ب)       

لمجتمعه دور الفيلسوف في رسم الهوية الثقافية( ج)       

دور الفيلسوف في حماية امته من الفرقة والتفكك( د)       

يقول )مايكل جوردن ( الموهبة تحقق الفوز في مباريات , ولكن عمل الفريق و الذكاء يربح  -11

 البطوالت .

تتوافق تلك المقولة مع................       

                      للفيلسوف المهني الواجب( أ)            

الوظيفة بأخالقيات االهتمام مبررات( ب)             

                  العامة الوظيفة عناصر( جـ)           

العامة الوظيفة في االخالقية االعتبارات تنميه اليات( د)             



 

 

ويحصل  قد يعمد بعض االفراد الي استغالل عمله لتحقيق اهدافه الفردية, فيتجاوز اللوائح -14

علي رشاوي احيانا او صفقات غير قانونية بعيد عن اعين المحيطين او من خالل تحقيق ربحية قد 

 تضر باالخرين. تتناقض العبارة مع................

العامة الوظيفة مفهوم( ب)                      المهنة اخالق مفهوم( أ)              

العامة الوظيفة أخالقيات مبررات( د)          العامة يفةالوظ اخالقيات مفهوم( ج)             

( ان تحدثنا بلغة مختلفة فسوف ندرك عالما مختلفا نوعا ما.فيتغنشتاين لودفيغ)  يقول -18  

تشير تلك المقولة بأن الفيلسوف...................              

              مجتمعه ظروف عن منعزل يعيش(  أ)        

لمجتمعه االيدولوجي الهوية برسم يقوم( ب)         

            اليومية الحياة نسيج من افكاره يستخلص( ج)       

العمل علي نقل التراث الحضاري للمجتمعات( د)         

من عمل صنعات كثيرة لم ينجح في اي منها .  -14  

تتوافق تلك العبارة مع اراء.....................      

( ارسطو                                )ب( افالطون)أ             

جورج هيجل )د(                               الفارابي )جـ(           

في كتاب ) نظرية المشاعراالخالقية ( الغني ال يستهلك اكثر من الفقير اال قليال , وعلي الرغم  -41

يتقاسم مع الفقير كل ما تتمخض عنه التحسينات التي يبدعها مما في طبعه من انانية وجشع, فإنه 

 , بهذا فانهم يعززون مصلحة المجتمع دون نية لفعل ذلك او دراية بانهم يعززونها.

 تتوافق تلك المقولة مع اراء العمل عند...............

افالطون( ب)                                 ارسطو( أ)             

هيجل جورج( د)                              ادم سميث( جـ)            



 

 

يقول ) ادم سميث ( في كتابه ) ثروات االمم ( ان تقسيم العمل يؤدي الي زيادة مهارة العامل  -44

والي توفير الوقت الالزم لالنتاج, كمان ان التخصص الذي يترتب علي تقسيم العمل يؤدي الي 

ألداء العمل والي اختراع االدوات التي تساعد العامل علي زيادة االنتاج الوصول الي افضل الطرق 

 ايضا. 

تتوافق تلك المقولة مع اراء..................            

افالطون( ب)                                 ارسطو( أ)                 

هيجل جورج( د)                               الفارابي( جـ)                 

 

 

يقول ) االسكندر االكبر ( تذكر ان سلوك كل فرد يتوقف عليه مصير الجميع.  -42  

تتوافق تلك المقولة مع.................        

           نظام عمل المجتمعات المتحضرة( ب)                    نظام عمل المجتمعات البدائية ()أ

نظام عمل المجتمعات في العصر الحجري( د)         ما قبل الحضارة نظام العمل في عصر( جـ)    

الحرية ال تدرس للذين ولدوا عبيد. -44  

تشير العبارة الي اراء................           

ارسطو( ب)                             ابن خلدون( أ)                  

هيجل جورج( د)                               افالطون( جـ)                 

يقول ) كارل ماركس ( انتاج الكثير من االشياء المفيدة يقود الي انتاج الكثير من االشخاص  -41

 عديمي الفائدة. 

تتوافق تلك المقولة مع اراء......................        

افالطون( ب)                             خلدون ابن( أ)                  

هيجل جورج( د)                              الفارابي( جـ)                 

يقول ) ارسطو( غاية العمل بلوغ السعادة. -44  

 تتوافق المقولة مع اراء.............



 

 

الفارابي( ب)                             خلدون ابن( أ)                  

هيجل جورج( د)                             ادم سميث( جـ)                 

اذا تعاطي الحاكم التجارة فسد الحكم وفسدت التجارة .  -41  

يتوافق ذلك القول مع قيم واراء.............   

ادم سميث( ب)                             خلدون ابن( أ)                  

هيجل جورج( د)                                الفارابي( جـ)                   

ان العبيد واهمون حينما يعتقدون في المساواة الن العدالة ال يمكنها ان تكون كذلك ابدا الن  -44

 الناس خلقوا غير متساويين بطبعهم.

 تشير العبارة الي اراء................

                              افالطون( أ)                 

خلدون ابن( ب)                  

                الفارابي( جـ)                 

ادم سميث( د)                    

 

يقول ) كارل ماركس ( الحرية هي التعبير الفرنسي لوحدة لالنسان, والوعي العام والعالقات  -48

جل.االجتماعية والنسانية لرجل مع ر  

 تشير تلك المقولة الي اراء وافكار العمل عند.................

الفارابي( ب)                             ابن خلدون( أ)            

جورج هيجل( د)                               افالطون( جـ)      

يقول ) ابراهيم الكوني ( روح العبودية وليدة للغباء. -44  

تشير المقولة الي اراء.................            

ابن خلدون( ب)                                ارسطو( أ)               

ادم سميث( د)                               الفارابي( جـ)              

ة الي اراء...........حول العمل دناءة, تلوث مبتدعها والسائر في مسلكها.  تشير العبار -11        

 العمل

الفارابي( ب)                              خلدون ابن( أ)            

هيجل جورج( د)                                افالطون( جـ)           



 

 

يقول ) كارل ماركس ( اي فئة تطمح الي الهيمنة يجب عليها اوال التمكن من السلطة  -14

لتمثل بدورها مصالحها الخاصة كأنها المصلحة العامة.السياسية   

 تتوافق تلك المقولة مع نظرة وفكر.............حول العمل

ادم سميث( ب)                             خلدون ابن( أ)            

هيجل جورج( د)                               افالطون( جـ)           

يتشه ( علي الفرد دائما ان يقاسي ليبقي حر من الهيمنة الطبيعة, ستكون يقول ) فريدريك ن -12

 وحيد واحيانا خائف لكن الثمن ليس غاليا في مقابل ان تمتلك نفسك.

يتوافق ذلك القول ما وراء.............        

ابن خلدون( )ب                                ارسطو( أ)            

هيجل جورج( د)                               الفارابي( جـ)           

 اسئلة متنوعة علي الموضوع الثالث
( امامك المعطاه االجابات من الصحيحة االجابة اختر)       

يقول ) مهاتير محمد ( في اخر تقرير له ان حكومته ادركت تماما اهمية اعتناق قيم العمل  -4

تقوم اساسا علي ان االنضباط الشديد  واالخالص اساس التقدم السائدة في اليابان وكوريا التي 

 التام.

تجسد تلك الرؤية لـ.............       

                              دور العمل في التمييز بين االنسان والحيوان( أ)                  

الدولاتفاق المجتمعات حول دور العمل في رفعة ( ب)                   

               اضطرار االنسان للعمل لترويض الطبيعة( جـ)                 

الجانب االبداعي لالنسان في العمل( د)                    

) ازهار العنب ( اذا استخدمت بشكل مباشر دمرت االجسام, ولكن منها يستخلص اشكال "  -2

 البنج لتسكين االالم.

ة لـ...............توضح تلك الفكر         

                              والحيوان االنسان بين التمييز في العمل دور( أ)                   

الدول رفعة في العمل دور حول المجتمعات اتفاق( ب)                    

               الطبيعة لترويض للعمل االنسان اضطرار( جـ)                  

  العمل في لالنسان االبداعي الجانب( د)                 



 

 

في ) كينشاسا ( عاصمة دولة الكونغو تم االستعاضة عن رجال المرور بوضع اثنين من  -4  

الروبوتات  في المناطق التي تعاني ازدحاما مروريا, من اجل تنظيم حركة عملية السير بشكل 

 دقيق.  

تجسد تلك الفكرة لـ..............      

                              والحيوان االنسان بين التمييز في العمل دور( أ)                  

الدول رفعة في العمل دور حول المجتمعات اتفاق( ب)                   

               الطبيعة لترويض للعمل االنسان اضطرار( جـ)                 

العمل في لالنسان االبداعي الجانب( د)                     

يقول الفيلسوف ) جون ديوي ( ما من تقدم علمي اال وناتج عن جرأة الخيال. -1  

تجسد تلك الرؤية لـ.............        

التمييز بين االخالق المتالية والتطبيقية( أ)             

الجانب االبداعي لالنسانابراز ( ب)            

ترويض االنسان للطبيعة ( جـ)            

تميز العمل بين االنسان والحيوان( د)            

يمكن تعريف........... علي انها منظومة قيمية لتضمن عدة مباددئ ومعايير استرشادية يتم  -4

تفادة ممكنة وتالفي استثمارها في الواقع الفعلي في مختلف اشكال المهن لتحقيق اقصي اس

 السلبيات التي قد تحدث. 

االخالق العامة( ب)                                 االخالق المثالية( أ)                

االخالق المهنة( د)                               االخالق التطبيقية( جـ)              

يقول الفيلسوف اليوناني ) افالطون ( ال تطلب سرعة العمل بل تجويده الن الناس ال يسألونك  -1

 في كم فرغت منه, بل ينظرون الي اتقانه وجوده صنعه . 

 تتوافق تلك الرؤية مع...............

                    المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق( ب) المهن     اخالق لطبيعة الثاني الفريق( أ)

 

المجتمع بمعايير المهنة اخالق ربط ضرورة( د)           المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( جـ)    

 

 

 



 

 

اذا ادرت وجهك نحو اتجاه اخر النجاز عملك عندما يتعرضلك شخص لتقييدك , فانك قد تكون  -4

 ملكت حرية عملك.

تتوافق تلك الرؤية مع............               

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( أ)             

                  المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق( ب)          

         المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( جـ)          

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)             

يجب ان يراعي ضابط الشرطة تحقيق التوازن بين بنود حقوق االنسان في بلده وكيفية التعامل  -8

 مع الخارجين علي القانون.

 تعد تلك الرؤية تطبيقا لـ.............

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( أ)         

                  المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق( ب)      

         المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( جـ)      

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                  

في سعيه لتحقيق العدل يتوجب علي القاضي دائما ان يراعي ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته,  -4

العدل وعدم التعدي علي حقوق االفراد. وهذا يوجب علي القاضي ايجاد التوازن بين تحقيق  

ترد تلك الرؤية الي...................         

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( أ)             

                  المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق( ب)          

         المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( جـ)          

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)             

 



 

 

 

 

عدم ايمان المجتمع باهمية دور عامل النظافة وعدم اعطاءه حقوقه المادية واالدبية يتمخض  -41

 عنه مشكالت مجتمعية وخيمة .

تتوافق تلك الرؤية مع.................     

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( أ)             

                  المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق( ب)          

         المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( جـ)          

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)             

ادة شعور الفرد بالدونية او اشعاره بذلك في اطار عمله ينجم عنه عدم القدرة لتحقيق االستف -66

 المرجوة من ذلك العمل . 

تتوافق تلك الرؤية مع...................          

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( أ)             

                  المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق( ب)          

             المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( جـ)          

المجتمع بمعايير المهنة اخالق ربط ضرورة( د)                      

الرعد الذي ال ماء معه ال ينبت العشب , كذلك العمل الذي ال انجاز فيه ال يثمر الخير. -42  

يوضح ذلك القول لـ...............        

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( أ)             

                  المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق( ب)          

             المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( جـ)          



 

 

المجتمع بمعايير المهنة اخالق ربط ضرورة( د)            

 

 

 

يري انصار االتجاه البرجماتي ان العقل خلق اداة للحياة, ووسيلة لحفظها وكمالها , فليست  -44

مهمته تفسير عالم الغيب المجهول, بل يجب ان ينبوع من الحياة الواقعية الن اي تفسير يبتعد عن 

 الواقع الجدوي منه .

تشير العبارة الي.............     

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( أ)             

                  المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق( ب)          

             المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( جـ)          

المجتمع بمعايير المهنة اخالق ربط ضرورة( د)             

يرد ربط معايير االخالقيات المهنة لضرورة ارتباط تلك المعايير باالتجاه الواقعي المجتمعي  -41

 الي.................

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)      

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)     

الطبيب, المعلم, القاضي الذي ال يستطيع تنحية اراءه السياسية او الدينية...الخ فانه يعد غير  -60

لمعايير اخالق المهنة وفقا لـ ............... منفذ  

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)      

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)     

اذا صادمه الواقع السلبي فانه يصبح بلهو وغفلة. حسن الظن فضيلة اال -41  

تتوافق تلك المقولة مع احد الفوائد التي تجنيها المؤسسات من تطبيق مواثيق اخالق المهنة والتي 

 تتمثل في............

للموارد االمثل االستخدام( ب)                            االداء تحسين(  أ)             

االجتماعية بالمسئوليات االلتزام( د)                االيجابية الذهنية الصورة( ج)                     



 

 

يقول المثل الشعبي " امشي عدل يحتار عدوك فيك "  -44  

 تتمثل والتي المهنة اخالق مواثيق تطبيق من المؤسسات تجنيها التي الفوائد يشير ذلك المثل الحد

............في  

للموارد االمثل االستخدام( ب)                            االداء تحسين(  أ)            

القانونية بالمسئوليات االلتزام( د)                االيجابية الذهنية الصورة( ج)                     

  

 

تطبيقا لفكرة سيف المعز وذهبه فان ميثاق اخالق المهنة عند تطبيقه يحقق الفوائد, وعدم  -48

 تطبيقه يؤدي الي مشكالت جنائية. 

يتضح ذلك من خالل.....................        

للموارد االمثل االستخدام( ب)                            االداء تحسين(  أ)        

االجتماعية بالمسئوليات االلتزام( د)                االيجابية الذهنية ةالصور( ج)       

تفعيل مواثيق اخالق المهن يجنب اهدار الوقت والموارد .  -44  

يتضح ذلك من خالل.................            

للموارد االمثل االستخدام( ب)                            االداء تحسين(  أ)        

االجتماعية بالمسئوليات االلتزام( د)                االيجابية الذهنية الصورة( ج)       

يري عالم االجتماع الفرنسي ) اميل دوركايم ( ان تقسيم العمل هو المصدر االساسي , ان لم  -21

 يكن الوحيد للتعاون االجتماعي والذي يهدف في االساس للوصول ألفضل درجات االنضباط.

تجسد تلك المقولة ألحد ادوار الفالسفة في وضع مواثيق اخالق المهن والمتمثل     

 في.................

                              تحديد مبادئ االلتزام في السلوك االداري( أ)                  

تحليل الواقع الثقافي واستخالص قيمة الثقافية( ب)                   

               وضع االطار المرجعي للحكم علي السلوك( جـ)                 

تحديد االسس والضوابط المحددة الداء المؤسسة( د)                  



 

 

يقول المثل االنجليزي: ان الحاجه ام االختراع وهذا يعني ان لكل مجتمع احتياجته التي تختلف  -24

ع افراد لك المجتمع للعمل لتوفير تلك االحتياجات.عن غيره من المجتمعات والتي تدف  

تجسد تلك الفكرة الحد ادوار الفالسفة في وضع المواثيق اخالق المهن والمتمثل في..............     

                              االداري السلوك في االلتزام مبادئ تحديد( أ)                  

الثقافية قيمة واستخالص الثقافي الواقع يلتحل( ب)                   

               السلوك علي للحكم المرجعي االطار وضع( جـ)                 

  المؤسسة الداء المحددة والضوابط االسس تحديد( د)                  

 

 

 

مجالته بل تجلي لم يقتصر دور الفالسفة المعاصرين علي تاسيس الفكر البيوتيقي وتحديد  -22

دورهم بوضوع في االطر التي يمكن من خاللها الحكم علي مدي صالحية السلوك االنساني في هذا 

 المجال.

تتوافق تلك الفكرة مع احد ادوار الفالسفة في وضع مواثيق اخالق المهن والمتمثل     

 في..............

                              االداري لوكالس في االلتزام مبادئ تحديد( أ)                    

للمجتمع الثقافي الواقع تحليل( ب)                     

             اسس اخالق المهنة وضع( جـ)                  

والقواعد للمؤسسة االسس تحديد( د)                    

بعد عجز االخالق العامة عن  ترد محاوالت الفالسفة والمختصين بمواثيق اخالق المهن -24  

 الوفاء بما تحتاجه المهن من مواثيق في النهاية الي احداث نهضة مجتمعية شاملة

مرجع هذا الدور الي..............      

االداري السلوك في االلتزام مبادئ تحديد( أ)            

الثقافية قيمة واستخالص الثقافي الواقع تحليل( ب)           

المهنة اخالق اسس وضع( جـ)          

المؤسسة الداء المحددة والضوابط االسس تحديد( د)          



 

 

يمكن تعريف.............بأنها مجموعة من االختصاصات التي تقع علي عاتق فرد معين في  -21

الفرد ضوء معايير وتشريعات يتم تحديدها بدقة هدفها الصالح العام وفي مقابل ذلك يحصل ذلك 

 علي حقوق منصوص علها بقوانين الخدمة المدنية

العامة الوظيفة اخالق( ب)                    الوظيفة العامة تعريف(  أ)                   

عناصر الوظيفة العامة( د)                    متطلبات الوظيفة العامة( ج)                 

يقوم المدير الناجح باتباع سياسات واضحة ومحددة ومرقبة العاملين في اعمالهم, وتعمل تلك   -24

 السياسات علي نظام محاسبي قائم علي الجزاء لرفع كفاءة العاملين. 

تشير العبارة الي........    

لعامةا الوظيفة تعريف اخالق( ب)                العامة الوظيفة تعريف(  أ)             

مبررات االلتزام بأخالقيات الوظيفة العامة( د)                    العامة الوظيفة اليات( ج)            

 

 

يقول )ابن القيم ( اتباع الهوي يعمي عن الحق, وطول االمل ينسي االخرة, وهما مادة كل  -21

ءته. فساد, وهذا يعني انه البد لالنسان من ضوابط تحكم سلوكه المهني وكفا  

تشير تلك الفكرة الي................                  

العامة الوظيفة تعريف اخالق( ب)                    العامة الوظيفة تعريف(  أ)                   

العامة الوظيفة معايير( د)                    العامة الوظيفة متطلبات( ج)                  

) كونفيشيوس( اذا قدت الناس وفق قوانين اجبارية وهددتهم بالعقاب فانه  يقول الفيلسوف -24

سيحاولون اتقاء العقاب, ولكن لن يتكون لديهم الشعور بالشرف والخجل , اما اذا قدتهم بالفضيلة 

 ونظمت شئونهم بالتربية فان عالقتهم ستكون علي اساس من الشرف.

........توافق تلك المقولة مع ......               

العامة الوظيفة تعريف اخالق( ب)                    العامة الوظيفة تعريف(  أ)                   

العامة الوظيفة اليات تحسين( د)                    العامة الوظيفة متطلبات( ج)                 



 

 

اذا لحظت نجاح االشخاص من حولك اي كان المجال, فسوف تكتشف ان هؤالء االشخاص  -28

لديهم التزام وانضباط شخصي يتبعونه دون انحراف مما يساهم بشكل كبير في نجاح كل ما 

 يقومون به. 

 تشير العبارة الي......................

العامة الوظيفة تعريف اخالق( ب)                        العامة الوظيفة تعريف(  أ)              

العامة الوظيفة تحسين اليات( د)   العامة الوظيفة المؤسسات اهتمام مبررات( ج)             

من اقوال الفيلسوف االلماني ) جورج هيجل ( وعي الحرية وعيا تاما في كل زمان ومكان  -24

 والبد ان يكون سابقا علي تحقيقها تحقيقا علميا. 

تجسد تلك المقولة............           

دور الفالسفة في نقل التراث الحضاري(  أ)              

طنية للمجتمعرسم وتحديد الهوية الو( ب)             

دعوات الفالسفه للتفاعل بين الحضارات( ج)             

تفسير الواقع المعاش ونقله للمجتمعات االخري( د)             

 

 

يقول العالم االندلسي ) ابن باجة والملقب بفيلسوف السعادة ( كل حي يشارك في الجمادات في  -41

االنسان يتميز عن الحيوان غير الناطق والجماد امور, وكل انسان يشارك الحيوان ف امور, لكن 

 والنبات بالقوة الفكرية وال يكون انسانا اال بها.  تشير هذه العبارة الي.................

االيدولوجي الحضاري التراث نقل في الفالسفة دور(  أ)              

للمجتمع الوطنية الهوية وتحديد رسم( ب)             

الحضارات بين للتفاعل الفالسفه دعوات( ج)             

االخري للمجتمعات ونقله المعاش الواقع تفسير( د)             



 

 

يقول ) ابن خلدون ( ان السياسة المدنية هي تدبير المنزل او المديينة بما يجب بمقتدي الحكمة -44

 ليحمل الجمهور علي منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاءه هو االهم. 

تتوافق تلك المقولة مع راي...........بشان تكون المجتمعات االنسانية           

ادم سميث( ب)                      هيجل( أ)                         

كانط( د)                   افالطون( جـ)                       

الموهبة الفردية قد تؤدي الي الفوز في االلعاب ولكن العمل الجماعي يؤدي الي حصد  -42

 البطوالت.             

تعبر تلك الفكرة عن اراء .............. بشان فوائد تقسيم العمل           

ابن خلدون( ب)                           هيجل( أ)              

افالطون( د)                          ارسطو( جـ)                      

يقول ) ادونيس ( المسئولية حرية اما العبيد اذا وصلو الي السلطة حولوا كل شئ الي عبودية  -44

 واستعباد وعبيد ولكن رجل السلطة الحقيقي هو الرجل الحر, والحر الذي ال يستعبد.

................تتوافق تلك الرؤية مع اراء          

ابن خلدون( ب)                        الفارابي( أ)                       

افالطون( د)                      ادم سميث( جـ)                      

 

 

اذا امطرت السماء حرية لوجدت العبيد يحملون المظالت فهناك اناس ولدوا يكونوا احرار  -41

 واخرون ولدوا عبيدا. 

تبين تلك الفكرة الراء ........... في العمل        

ادم سميث( ب)                           ارسطو( أ)                       

ابن خلدون( د)                     جورج هيجل( جـ)                      



 

 

جزء من طبيعتهم طلما ان امتالك العبيد من طبيعة االنسان, فليكن هناك عبيد في ذلك  -44

وعملهم, فاي محاولة الزاله العبودية الطبيعية محاولة معادية للحرية, وان السعي الي الحرية جزء 

من السعي الي استعباد الذي يستحقون ان يكونو عبيدا.           تعبر تلك الفكرة عن اراء 

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

ابن خلدون( ب)                    هيجل( أ)                       

افالطون( د)                  ارسطو( جـ)                      

يقول ) الفارابي( كل واحد من الناس منظور علي انه محتاج في قوامه )قوته( وفي ان يبلغ  -41

افضل كماالته الي اشياء كثير ال يمكنه ان يقوم بها كلها هو وحده بل يحتاج الي قوم يقوم له كل 

هم بشئ مما يحتاج اليه. واحد من  

توضح تلك المقولة ل..............         

طبقة الحكام( ب)                    طبقة العمال( أ)                       

شيوع التعاون بين الطبقات( د)                     طبقة الجند( جـ)                      

تعارض رأي ....... مع رأي كال من أفالطون وأرسطو حيث يري أن قيمة الفرد تتشكل وفق  -44

 رؤية المجتمع لما يقدمه من أعمال. 

ابن خلدون (ب)                       هيجل (أ)                             

نأفالطو( د)                     أرسطو( جـ)                            

اكتسب قليل .....تبيع كتير..... تكسب أكتر.   -48  

تتوافق تلك المقولة مع رأي .............بشأن العمل التجاري.                   

خلدون ابن( ب)                       هيجل( أ)                             

أفالطون( د)                     أرسطو( جـ)                            

من آراء علماء األزهر الشريف: أن االستئثاربالسلع الضرورية لحياة األفراد جريمة دينية  -44

 واقتصادية واجتماعية،وثمرة االنحراف عن منهج هللا.



 

 

تتوافق تلك الرؤية مع .................         

                      آدم سميث( ب)الفارابي                              ( أ)                     

ابن خلدون( د)جورج هيجل                        (جـ)                      

يري ................كل أمة تملك القدرة علي إنتاج سلعة أو مادة خام بتكلفة أقل بكثير من  -11

مصلحة الجميعباقي الدول األخري ،فإذا ما تبادلت الدول هذة السلع عم الرخاء ل  

                      سميث آدم( ب)                              الفارابي( أ)                     

أرسطو( د)                        هيجل جورج(جـ)                      

الراهن لتحقيق عملية التبادل التجاري بين الشركات والدول والمجتمعات والتي تتم في العصر  -14

 أقصي استفادة بين الشعوب.

ما هي إال تجسيدا ل .................        

اليد الخفية( ب)                                       احتكار السلع (أ)                      

الجمركيةالقيود ( د)              تحرير اإلنسان من سيطرة الطبيعة( جـ)                     

يمكن القول بأن .............رفض فكرة القيود الجمركية علي السلع المتبادلة بين الشعوب -12  

                      سميث آدم( ب)                              الفارابي( أ)                     

خلدون بنا( د)                        هيجل جورج(جـ)                      

يري .............أنه لوال العمل لظل اإلنسان أسير لسيطرة الطبيعة في كل مناحي الحياة -14  

                      سميث آدم( ب)                              الفارابي( أ)                     

خلدون ناب( د)                        هيجل جورج(جـ)                       

من يقوم بأنتاج السيارات هو اإلنسان البشري ومن يقوم بأستخدمها كذلك هو نفس اإلنسان. -11  

تجسد تلك الفكرة ل....................       

فكرة اليد الخفية عن سميث( ب)                         تعريف العمل عن هيجل( أ)            



 

 

دعم حرية تبادل السلع بين الشعوب( د)               سطوة الطبيعةتحرير اإلنسان من ( جـ)          

يري ................ أن العمل يتجسد في شكل ملحمة اجتماعية يقوم بها األفراد لتحقيق  -14

 التكامل والرفاهية المنشودة

                       الفارابي( أ)                     

                      سميث آدم( ب)                    

                    هيجل جورج (جـ)                    

خلدون ابن( د)                       

يقول الشاعر الهندي)طاغور(: أن تقيد شمعة خير لك من أنتلعن الظالم"  -11  

يجسد ذلك القول ل...............        

                تمييز العمل للفرق بين اإلنسان والحيوان (أ)           

            ترويض اإلنسان للطبيعة حتي تالئم احتياجاته( ب)          

اتفاق الثقافات بأن العمل هو الركيزة األساسية للتقدم( جـ)            

دور العمل في تحقيق رفاهية الشعوب (د)             

المهنة هي نبت طبيعي من رحم األخالق التطبيقية إنما  القول بأن أخالق -14  

يجسد لعالقة ............بين األولي والثانية               

التكافؤ( ب)                              التماثل( أ)                       

ءالكل بالجز( د)                        الجزء بالكل(جـ)                      

تمد رؤية ..............إتجاه فلسفي تجاه قيم العمل يرسخ لفكرة عدم الفصل بينقيم المهن  -18

 والواقع الثقافي للمجتمعات

                    الفريق األول( ب)                             الفريق الثاني( أ)                     

  الفريق الثالث( د)                             الفريق الرابع(جـ)                    



 

 

 

 

 

من أقوال الروائي اإلنجليزي )جورج برنارد شو(: النجاح ليس عدم فعل األخطاء , النجاح هو  -14

 عدم تكرار األخطاء لتالفي الخسائر "

تجسد تلك المقولة إلحدي الفوائد التي تجنبها المؤسسات من تطبيق مواثيق أخالق المهن     

 وهي..............

                 االيجابية الذهنية الصورة(  أ)        

     واالجتماعية القانونية بالمسئوليات االلتزام( ب)       

                         االداء تحسين( ج)       

للموارد االمثل االستخدام( د)          

من أهم اقوال الكاتب الشيوعي )كارل ماركس( : الفالسفة فسرو العالم بأشكال مختلفةاألن  -41

 حان الوقت لتغييره. تجسد تلك الفكرة ل.................

دور الفلسفة في مواثيق أخالق المهنة (ب)              كيفية تحسين األخالق المهنية( أ)     

آراء افالطون بشأن العمل( د)                 الواجبات المهنية للفالسفة( جـ)              

استطاع ..................ايجاد كفة التوازن بين كألمن القيم الدينية االسالمية من جانب ورؤية  -44

لوصول ألفضل شكل لالجتماع االنسانيالفالسفة اليونانيين من جانب أخر بهدف ا  

الغزالي( ب)                   ابن خلدون( أ)                               

الفارابي( د)                ابن عبد ربه( جـ)                                

من اراء )ابن القيم( )في الطرق الحكمية(: لولي األمر أن يكره المحتكرين علي بيع ما عندهم  -42

بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه مثل من عنده طعام ال يحتاج إليه, أو سالح ال يحتاج إليه 

 والناس يحتاجون إليه للجهاد أو غير  



 

 

....ذلك تتوافق تلك الرؤية مع.........            

الغزالي( ب)                  خلدون ابن( أ)                                 

  الفارابي( د)                ربه عبد ابن( جـ)                              

 

 

يري .................أن الطبيعة المجتمعية و المتمثلة في حرية انتقال السلع و البضائع إنما  -44

لفائدة لجميع األفراد بائعين كانوا أو مشتريينتحقق ا  

جورج هيجل( ب)                  فريدريك نيتشه( أ)                      

جورج مور( د)                       آدم سميث( جـ)                     

تذكرها من اقوال )هيمنجواي(: أتعس أنواع السلطة هي التي تفرض اخالقيات عليك أن  -41

 صباحا مساءا

تتوافق تلك الرؤية مع ..................بشأن معايير أخالق المهنة         

                    األول الفريق( ب)                             الثاني الفريق( أ)                     

  الثالث الفريق( د)                             الرابع الفريق(جـ)                    

..........................كانت نظريه الضيقة لفكرة العمل جعلته يختزل محركات ودوافع العمل -44

 فقط الشباع االحتياجات الغريزية

                  ابن خلدون( ب)                           أرسطو( أ)                     

أفالطون( د)                            سقراط (جـ)                      

يقول الحديث الشريف : ) أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه(  -41  

يبين ذلك الحديث الشريف ل .................          

تحسين اخالق الوظيفةآليات ( ب)                           عناصر أخالق الوظيفة العامة( أ)     



 

 

  مبررات استخدام مواثيق المهن( د)                       الحث علي مكارم األخالق المهنية (جـ)  

من اقوال االمام ) علي بن ابي طالب ( االدب ال يباع وال يشتري بل هو طابع في قلب كل من  -44

ق واالدب. تربي فليس الفقير من فقد الذهب وانما الفقير من فقد االخال  

يجسد ذلك القول لـ...........        

                 تالفي المظاهر السلبية عند تطبيق اخالق المهن(  أ)        

     اليات تحسين اخالق المهنة( ب)       

                         الواجب المهني للفيلسوف( ج)       

تفعيل مواثيق اخالق المهنة( د)         

السيارة والقطار والطائرة انما هي منتجات بشرية لخدمة البشرية ففيها تتجلي عبقرية  -84

 االنسان في تحقيق رفاهيته وخروجه من شرئقه اعتماده علي الطبيعة في اشباع احتياجاته.        

تتوافق تلك الرؤية مع اراء..............        

جورج هيجل( ب)                             افالطون( أ)                       

جورج مور( د)                           ادم سميث( جـ)                      

يري ............... ان قيمة االنسان وشرفه في مقدار ما يحتاجه سوق العمل لمهنة ذلك  -44

 العامل.  

                  خلدون ابن( ب)                           أرسطو( أ)                     

أفالطون( د)                            سقراط( جـ)                      

يري البعض ان النموذج الياباني هو بمثابة معجزة اقتصادية بتلك النهضة التي اخرجت  -11

االقتصاديات في العلم اليابان من دولة منهارة اقتصاديا الي مصاف اعظم   

مرجع ذلك الي ...............         

ادراك الشعب الياباني لقيمة ( ب)              عدم االعتداد بأراء الفالسفة( أ)              

                  العمل



 

 

أس المالااليمان بحرية انتقال ر( د)                        الترفع عن الرذائل( جـ)               

 اختبار شامل 1 علي الموضوع الثالث

( امامك المعطاه االجابات من الصحيحة االجابة اختر)       

يقول ) سينئيا هيمل ( ان شكتت في امر ما فال تخش ان تجعل من نفسك اضحوكة فالخيط  -4

 الفاصل بين االبداع بعبقرية والحمق المطبق هو خيط رفيع للغاية اذا ماذا تخش؟ 

يؤكد هذا القول علي................      

                  مفهوم اخالق المهنة( ب)                          قيمة العمل لنهضة االمم( أ)

اخالق الوظيفة العامة( د)                         اخالقيات البحث العلمي( جـ)  

 

 

الذي نعجز عن اتيانه او بالشخص الذي ال يقول ) احمد رجب ( نحن ال ننبهر اال بالعمل  -2

 يستطيع ان نكون في قدرته.

يعكس هذا القول ...................   

                     ترويض االنسان للطبيعة( ب)                        الجانب االبداعي لالنسان( أ)

العامة الوظيفة اخالق( د)                               مفهوم اخالق المهنة( جـ)      

تقول ) ياسمينا خضرا ( االستقامة ال تقتضي االعتراف فقط بل باالخطاء الذكية الكن يتجنبها  -4

 لقواعد الجموع. 

تعكس المقولة اهمية..............    

مبررات الوظيفة العامة  ( ب)                      المهنة اخالق مفهوم( أ)              

مفهوم اخالق البيوطبية( جـ)           مفهوم الوظيفة العامة (د)                



 

 

يري ) كانط ( وجوب تنزيه مبدا الخير عن اي غرض ذاتي او لذة, فالخير هو الواجب المطلق  -1

الذي ينفلت عن عقال الزمان والمكان ويفرض علي االنسان ان يسعي ليال النه خير يفرضة 

 الواجب المطلق .

يتوافق ذلك مع رؤية..............        

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)          المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)      

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)          المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)          

منبع ومنظم االخالق, فاالخالق ترتبط بالحياة االجتماعية يقول ) دوركايم ( ان المجتمع هو  -4

 وتنبسق من صلب التفاعالت االجتماعية .

يعكس هذا القول رؤية................        

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)      

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة خالقا لطبيعة الثالث الفريق( ج)     

 

 

 

يقول )سعد الحريري ( من السهل جدا ان يكون لديك شعارات وبالغه يتبعها الناس ولكن في  -1

 النهاية ستسقط الشعارات .

تشير المقولة الي رؤية..............          

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)      

المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)     

يقول ) بياتركس هولندا ( الطبيعة تحت السيطرة ولكن ال تنزعج . -4  

تتوافق المقولة مع ............             



 

 

 اخالق( ب)                        لالنسان االبداعي الجانب( أ)     

                                                 المهنة

    للطبيعة االنسان ترويض( د)                                   العامة االخالق( جـ)    

يمثل قسم ابوقراط والذي يؤيده الطبيب قبل ممارسة عمله قسم عالمي يسري علي جميع من  -8

 يسعي الي تخفيف الم المرضي.  تشير العبارة الي رؤية..................

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)      

     المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة لثالثا الفريق( ج)   

يقول ) برنارد شو ( يحدث كل شئ لكل شخص عاجال ام اجال اذا كان هناك من يكفي من  -4 

 الوقت ولكن يجب ان تفعل ما عليك التخاذ القرارات السليمة دائما.

تعكس المقولة مدي فائدة..................                 

 القانونية بالمسئوليات االلتزام( ب)              االيجابية الذهنية الصورة(  أ)           

     واالجتماعية

للموارد االمثل االستخدام( د)                             االداء تحسين( ج)  

مركيز ( الغد يأتي دائما والحياة تعطينا فرصة لكي نفعل االشياء بطريقة افضل.يقول ) غبلاير  -41  

تعكس المقولة مدي فائدة........................      

     واالجتماعية القانونية بالمسئوليات االلتزام( ب)            االيجابية الذهنية الصورة(  أ)        

للموارد االمثل االستخدام( د)                          االداء تحسين( ج)         

 

 

يقول ) جيساي ( الحرية بال رادع ليست سوي سيل مدمر  -44  

تشير المقولة الي ................           

     واالجتماعية القانونية بالمسئوليات االلتزام( ب)            االيجابية الذهنية الصورة(  أ)        



 

 

للموارد االمثل االستخدام( د)                          االداء تحسين( ج)         

الرؤية المثالية لمحاكاة القواعد والقوانين الملزمة للمشتغلين بالصنائع والحرف رغم اختالف  -42

 االزمنة والظروف انما هو عبث وهدر للحقوق .

واثيق اخالقية المهنية وهو................يشير ذلك الي احد ادوار الفالسفة في الم         

                 تحليل الواقع الثقافي واستخالص القيم(  أ)        

     تحديد االسس والقواعد العمال المؤسسة( ب)       

                         وضع اسس  ميثاق اخالق المهنة( ج)       

بالسلوك االداري والوظيفيوضع مبادئ االلتزام ( د)          

يقول ) توفيق الحكيم ( المصلحة الشخصية هي دائما الصخرة التي تتحطم عليها اقوي  -44

 المبادئ 

تتعارض المقولة مع .................          

                 مفهوم اخالق المهنة(  أ)        

مفهوم اخالقيات الوظيفة العامة( ب)         

مفهوم الوظيفة العامة( ج)         

مبررات اخالق الوظيفة العامة( د)         

يقول )مصطفي السباعي ( االخالق اوال ثم العلم والكفاءة هذا هو مفتاح السعادة لالفراد  -41

 والحكومات والجماهير

تجسد المقولة ..................            

مفهوم اخالق الوظيفة العامة( ب)                  عناصر الوظيفة العامة( أ)               

مبررات اخالق الوظيفة العامة( د) فوائد االلتزام بمواثيق المهنة          ( جـ)              

 



 

 

 

يقول ) لويس بي ايرجن ( نسبة )نحن الي انا( هي افضل مؤشر علي تطوير الفريق  -44  

تشير المقولة الي ...............         

الواجب المهني للفيلسوف(  أ)           

     مبررات اهتمام المؤسسات باخالقيات الوظيفة( ب)        

                         عناصر الوظيفة العامة( ج)        

اليات تنمية االعتبارات االخالقية في الوظيفة العامة( د)          

وال تعيظهم بقولك .يقول ) الحسن البصري ( عظ الناس بفعلك  -41  

تتوافق تلك المقولة مع..............             

للفيلسوف المهني الواجب(  أ)           

     الوظيفة باخالقيات المؤسسات اهتمام مبررات( ب)        

                         العامة الوظيفة عناصر( ج)        

العامة الوظيفة في االخالقية االعتبارات تنمية اليات( د)          

يقول ) كرستوفر باركر ( ان القضاء سبع ساعات ف التخطيط بافكار واهداف وضحه وهو  -44

 احسن وافضل نتيجة من قضاء سبع ايام بدون توجيهه او هدف. 

تجسد تلك المقولة بان الفيلسوف ...............           

مجتمعةال يعيش منعزل عن ظروف (  أ)           

برسم الهوية االيدولوجية للمجتمع يقوم( ب)          

يستخلص افكاره من نسيج الحياة اليومية ( ج)          

يعمل علي نقل التراث الحضاري للمجتمعات( د)          

 



 

 

 

 

 

يقول ) احمد امين ( كل ما نري في االمة من فساد وارتباك وفوضة و تدهور نشاة من عدم  -48

الواجب اتجاه تماسك مجتمعه . شعور الفرد ب  

تؤكد تلك المقولة علي ان الفيلسوف .................          

يحدد عقيدة ووحدة مجتمعه(  أ)           

نبت طبيعي لظروف مجتمعه( ب)          

                         يستخلص افكارة من نسيج الحيارة اليومية( ج)        

للمجتمعات الحضاري التراث نقل علي يعمل( د)           

يقول البعض ان اقصر الناس تخصصا في العمل ... وافرهم وقتا للمتعة -44  

يعكس ذلك القول مع اراء.....................            

افالطون( ب)                            أرسطو( أ)                       

جورج هيجل( د)                          الفارابي( جـ)                      

في كتاب ) نظرية المشاعر االخالقية ( مهما بلغت االنانية باالنسان فال شك ان هناك بعض  -21

 المبادئ في طبيعته تجعله يهتم بثراء االخرين وتجعل سعادتهم ضرورة له.

تتوافق تلك المقولة مع اراء...........          

افالطون( ب)                            أرسطو( أ)                       

هيجل جورج( د)                        ادم سميث( جـ)                      

يقول )آدم سميث( في كتابه)ثروةاالمم( الخدمات العامة ال تنجز أبدا علي نحو أفضل من -24

إنجازها عندما تكون المكافأة نتيجة ألدائها وتكون أيضا متناسبة مع مقدار الجد واألجتهاد المبذول 

 في أدائها 



 

 

...تتوافق تلك المقولة مع ...................................              

للفيلسوف المهني الواجب(  أ)           

     الوظيفة باخالقيات المؤسسات اهتمام مبررات( ب)        

                         العامة الوظيفة عناصر( ج)        

العامة الوظيفة في االخالقية االعتبارات تنمية اليات( د)          

 

يقول )أبو حاتم السيجستاني ( ال يتم عمل والتعاضد مفقود وال يكون فشل واالتحاد موجود  -22  

تتوافق تلك المقولة مع أراء ....................................        

جورج هيجل( ب)                            أرسطو( أ)                       

الفارابي( د)                      ابن خلدون (جـ)                       

يقول )يوليوس قيصر( ما نفعله بسرعة ال نفعله بإتقان تتعارض . -24  

تلك المقولة مع ................        

فوائد االلتزام بمواثيق المهنة(  أ)           

     مفهوم أخالقيات الوظيفة العامة( ب)        

                         العامة وظيفةال عناصر( ج)        

مبررات اهتمام المؤسسات بأخالقيات الوظيفة العامة( د)          

يقول المثل : الجرح يبرأ ويصير ملموم ... وكالم العار يبقي في القلب مرسوم  -21  

يتعارض ذلك مع ..... ...........        

     واالجتماعية القانونية بالمسئوليات االلتزام( ب)            االيجابية الذهنية الصورة(  أ)        

للموارد االمثل االستخدام( د)                          االداء تحسين( ج)         



 

 

يقول )عمر بن الخطاب(  إني ألري الرجل فيعجبني فأقول : أله حرفه ؟ فإن قالوا ال سقط من  -24

 عيني  

تجسد تلك المقولة آراء .................... حول قيمة العمل        

آدم سميث(ب)                           ابن خلدون( أ)                       

هيجل جورج( د)                              الفارابي( جـ)                      

ت( ألنها تكتسب لديهم صفة الثقة من قبل العمالء يقبل المستهلكون علي ما يسمي ب)البراندا -21  

تشير العبارة إلي أهمية........................           

االلتزام بالمسئوليات القانونية واالجتماعية(ب)                   الصورة الذهنية اإلجابية(أ)         

االستخدام األمثل للموارد( د)تحسين األداء                             ( جـ)         

 وتعمل, اعمالهم في العاملين ومرقبة ومحددة واضحة سياسات باتباع الناجح المدير يقوم - -24

. العاملين كفاءة لرفع الجزاء علي قائم محاسبي نظام علي السياسات  تلك  

........الي العبارة تشير    

العامة الوظيفة اخالق تعريف( ب)                العامة الوظيفة تعريف(  أ)             

العامة الوظيفة بأخالقيات االلتزام مبررات( د)                    العامة الوظيفة اليات( ج)            

 االشخاص هؤالء ان تكتشف فسوف, المجال كان اي حولك من االشخاص نجاح لحظت اذا - -28

 ما كل نجاح في كبير بشكل يساهم مما انحراف دون يتبعونه شخصي وانضباط التزام لديهم

. به يقومون  

......................الي العبارة تشير         

العامة الوظيفة اخالق تعريف( ب)                        العامة الوظيفة تعريف(  أ)              

العامة الوظيفة تحسين اليات( د)   العامة الوظيفة المؤسسات اهتمام مبررات( ج)             

 عبودية الي شئ كل حولوا السلطة الي وصلو اذا العبيد اما حرية المسئولية(  ادونيس)  يقول -24

.يستعبد ال الذي والحر, الحر الرجل هو الحقيقي السلطة رجل ولكن وعبيد واستعباد  



 

 

................اراء مع الرؤية تلك تتوافق        

خلدون ابن( ب)                        الفارابي( أ)                       

افالطون ( د)                      سميث ادم( جـ)                      

يقول ............كل أمة تملك القدرة علي انتاج سلعة أو مادة خام بتكلفة أقل بكثير باقي الدول  -41

الدول هذة السلع عم الرخاء لمصلحة الجميعاألخري فإذا ما تبادلت   

   سميث ادم( ب)                        الفارابي( أ)                     

أرسطو( د)                   جورج هيجل ( جـ)                      

 

 

 

 اختبار شامل 2 علي الموضوع الثالث

( امامك المعطاه االجابات من الصحيحة االجابة اختر)       

يقول )روزفلت( يهرم اإلنسان حينما يتوقف عن التطور والتقدم .-4  

يشير ذلك القول الي ..................             

   مفهوم األخالق المهنية( ب)                  مبررات الوظيفة العامة( أ)                    

قيمة العمل لنهضة األمم( د)أخالقيات البحث العلمي                ( جـ)                      

يقول )جوريف كونراد( ال يوجد رجل يحب العمل ،لكننا نحب ما يمنحنا إياه من اكتشاف لذواتنا  -2

 ولحقيقتنا ...   يجسد ذلك القول ..................

 االنسان ترويض( ب)                         لالنسان االبداعي الجانب( أ)      

                     للطبيعة

العامة الوظيفة اخالق( د)                               المهنة اخالق مفهوم( جـ)      



 

 

بمثابة دستور مقنن أو مدونة عملية تسطر األخالقيات الواجب األلتزام بها داخل مختلف  -4

لتبعيات الخاطئةاألنشطة لتوحيد الرؤي والسلوكيات وتجنب ا  

تشير العبارة إلي...........................       

العامة الوظيفة مبررات(  ب)                     المهنة اخالق مفهوم( أ)            

العامة الوظيفة مفهوم( د)  البيوطبية                اخالق مفهوم( جـ)           

يقول )فولتير( الخير يعرف بداهة وال يختلف فيه اثنان مهما اختلف الزمان و المكان فالراعي  -1

 العربي والباغ الهندي والبحار افنجليزي يتفقون علي أن العدل خير والظلم شر  

تتوافق المقولة رؤية...............      

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)      

    المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)   

 

   

يقول ) نجيب محفوظ ( الثقافة ان تعرف نفسك ان تعرف الناس ان تعرف االشياء والعالقات  -4

يتم بتلك من اطوار الحياة اوالا, ونتيجة لذلك ستحسن التصرف  

تعكس المقولة رؤية..........      

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)      

 اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)   

           المهنة

يقول )محمد حسن علوان( أشعر بأستمرار بأني معرضلكمين من الجمال الساذج وعلي أن  -1

 احتاط من مكر الطبيعة 

تشير المقولة إلي ..............................                     

أخالق المهنة( ب)                        ترويض االنسان للطبيعة ( أ)             



 

 

قيمة العمل لنهضة األمم( د)                                    األخالق العامة( جـ)             

يقول )ميالن كونديرا( : كاره الفن ال يحيا بسالم إذ يشعر بأن وجود شئ ال يفهمه يهيئة فيكره -4  

تجسد المقولة مراعاة رؤية ..............          

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة قاخال لطبيعة االول الفريق(  أ)       

      المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)    

يقول )سقراط( : علمتني الفلسفة أن أفعل دون أوامر ما يفعله األخرون خوفا من القانون -8  

تتناقض تلك المقولة مع ........................       

واالجتماعية القانونية بالمسئوليات االلتزام(ب)                   اإلجابية الذهنية الصورة(أ)         

للموارد األمثل االستخدام( د)                             األداء تحسين( جـ)         

يقول )بونني بلير( : الفوز ال يعني دائما انك ا؟ألول ولكنه يعني انك أفضل من قبل  -4  

 تعكس المقولة مدي فائدة ........................

واالجتماعية القانونية بالمسئوليات االلتزام(ب)                   اإلجابية الذهنية الصورة(أ)         

للموارد األمثل االستخدام( د)                             األداء تحسين( جـ)         

 

تقول الحكمة : أبسط وجهك للناس تكسب ودهم وألن لهم الكالم يحبونك وتواضع لهم يجلوك،  -41

 وأفبل عليهم يقبلوا عليك

تشير الحكمة إلي االهتمام ب ...........................          

واالجتماعية القانونية بالمسئوليات االلتزام (ب)                   اإلجابية الذهنية الصورة (أ)         

للموارد األمثل االستخدام( د)                             األداء تحسين( جـ)         

عملية تفنيد وتجزئة المعطيات التراثية الستخراج نواتج يمكن تعميمها كقواعد ميسرة  -44

 لالعمال والمهن. 



 

 

تشير ذلك الي احد ادوار لفالسفة في المواثيق االخالقية المهنية وهو.....................              

القيم واستخالص الثقافي الواقع تحليل( أ)                    

تحديد االسس والقواعد العمال المؤسسة( ب)                   

               المهنةاسس ميثاق اخالق  وضع( جـ)                 

  وضع مبادئ االلتزام بالسلوك االداري( د)                 

يقول ) الني اريدوندو ( عند التصحيح ركز علي السلوك, ال علي الشخص نفسه. -42  

تشير المقولة الي...................          

مفهوم اخالقيات الوظيفة العامة( ب)                   مفهوم االخالق التطبيقية( أ)          

مبررات اخالقيات الوظيفة العامة( د)                      مفهوم الوظيفة العامة( جـ)          

يقول ) كونفوشيوس ( اختر وظيفة تحبها ولت تشهر انك تضطر الي العمل يوما واحد طيلة  -44

 حياتك.

تشير تلك المقولة الي..............          

للفيلسوف المهني الواجب(  أ)            

     الوظيفة باخالقيات المؤسسات اهتمام مبررات( ب)         

                         العامة الوظيفة عناصر( ج)         

العامة الوظيفة في االخالقية االعتبارات تنمية اليات( د)           

  



 

 

بجميع انواع البشر, وواظب علي االحتكام المستمر بهم, يقول ) ديل كارنيجي ( تعلم االختالط  -41

 الي ان تتمهد االجزاء غير متساوية من عقلك, وهذا ماال تستطيع ان تفعله اذا كنت في عزلتك.

تشير المقولة الي..................      

للفيلسوف المهني الواجب(  أ)           

     الوظيفة تباخالقيا المؤسسات اهتمام مبررات( ب)        

                         العامة الوظيفة عناصر( ج)        

العامة الوظيفة في االخالقية االعتبارات تنمية اليات( د)          

يقول )جيفارا(: العالم ال يحتاج إلي نصائح بل للقدوة ،فكل الحمقي ال يكفون عن الكالم  -44  

تتوافق تلك المقولة مع ......................        

للفيلسوف المهني الواجب(  أ)           

     الوظيفة باخالقيات المؤسسات اهتمام مبررات( ب)        

                         العامة الوظيفة عناصر( ج)        

  العامة ةالوظيف في االخالقية االعتبارات تنمية اليات( د)        

يقول )إبراهيم الفقي( : إن عينيك ليست سوي انعكاس الفكار وقضايا مجتمعك  -41  

تعكس تلك المقولة ............................              

مجتمعة ظروف عن منعزل يعيش ال(  أ)           

للمجتمع االيدولوجية الهوية برسم يقوم( ب)          

  اليومية الحياة نسيج من افكاره يستخلص( ج)        

            للمجتمعات الحضاري التراث نقل علي يعمل( د)        



 

 

يقول ) محمد العدوي( إن نهضة أي أمة مرهون بحركة الفكر فيها ،وبمقدار ما يسبق به  -44

أن احداث الحياة ويستشرف لها المستقبل للمحافظة عليها من التفرقة  تؤكد تلك المقولة علي 

 الفيلسوف......

مجتمعه لظروف طبيعي نبت( ب)مجتمعه                  ووحدة عقيدة يحدد(  أ)       

 الحضاري التراث نقل علي يعمل( د)مجتمعة        ظروف عن منعزل يعيش ال( ج)     

 للمجتمعات

نتاجية في مختلف يقول )آدم سميث( في كتابه )ثورة األمم( : إن الزيادة الهائلة للعمليات اإل  -48

االختصاصات هي التي تؤدي في مجتمع الحكم الرشيد الي ثراء شامل يتغلغل الي الشرائح الدنيا 

 من الناس. تتعارض تلك المقولة مع أراء ......................

افالطون( ب)                            أرسطو( أ)                       

                    هيجل جورج( د)                          الفارابي( جـ)                    

يقول ) ماركوس أوريليوس( البشر موجودون من اجل بعضهم البعض  -63   

تتوافق تلك المقولة مع آراء ................................         

آدم سميث( ب)                              أرسطو( أ)                       

سقراط( د)                          ابن خلدون( جـ)                      

يقول )آدم سميث( في كتابه )نظرية المشاعر األخالقية ( إن الجهد الطبيعي الذي يبذله كل فرد  -21

ال لتحسين أحواله يكون في غاية القوة حتي إنه بمفرده ودون مساعدة خارجية علي اإلطالق 

 يتمكن فقط من دفع المجتمع الي الثروة واالزهار وانما يستطيع أيضا التغلب علي مئات العقبات 

تتوافق تلك المقولة مع..................        

مفهوم أخالقيات الوظيفة ( ب)                      آليات الوظيفة العامة( أ)             

                      العامة

مبررات أخالقيات الوظيفة العامة( د)                              أخالق المهنة(جـ)              

يقول )زينوفون( : السرعة مطلوبة ولكن االفضل الدقة هي كل شئ -24  



 

 

تتوافق تلك المقولة مع أفكار .........................حول العمل          

افالطون( ب)                            أرسطو( أ)                       

                    آدم سميث( د)                          الفارابي( جـ)                    

يقول ) وليام فوستر( : جودة العمل ال تأتي صدفة ابد... انها نتاجنوايا حسنة ،وجهد صادق  -22

ختيار الحكيم لبدائل متعددة ،وتوجيه ذكي وإخراج متمرس فهي تمثل اال  

تجسد تلك المقولة ..........................        

مفهوم أخالقيات الوظيفة ( ب)                    مفهوم أخالق المهنة( أ)                     

                 العامة

مبررات أخالقيات الوظيفة العامة( د)                عناصر الوظيفة العامة( جـ)                       

يقول )جي دبليو جريف( : ليس هناك مستقبل في أي وظيفة إنما المستقبل في الشخص الذي  -24

 يشغل الوظيفة 

تشير المقولة الي رؤية ..............        

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)       

      المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث الفريق( ج)    

يقول )مصطفي محمود( : إن كمية خلود الفرد هي مدي ما يضيفه للكل  -21  

يتوافق ذلك القول مع آراء ..............         

ابن خلدون( ب)                            أرسطو( أ)                       

                    هيجل جورج( د)                          الفارابي( جـ)                    

يقول )عمر بن الخطاب( : إذا كان الشغل مجهد فإن الفراغ مفسدة  -24  

يشير ذلك القول إلي ......................        

قيمة العمل لنهضة ( ب)                        لالنسان االبداعي الجانب( أ)      

                     األمم



 

 

 اخالق مفهوم( د)                             أخالقيات البحث العلمي( جـ)    

                                المهنة

لية وتحمل للمسئولية هي مكمن تفاعالتك األنا األعلي ونوازعك الفطرية األخالقية الداخ  -21

 العملية المهنية 

تتوافق العبارة مع .................          

أسباب ظهور أخالق ( ب)                   مفهوم أخالق المهنة( أ)                  

               المهنة

الموقف األخالقي الصحيح ألصحاب ( د)                  آليات الوظيفة العامة( جـ)                 

 المهن

تأتي القوانين واللوائح لتضبط العبث والفوضي والفساد عندما تغيب الضمائر وتتالشي القيم  -24

 األخالقية

تشير العبارة إلي .................          

االلتزام بأخالقيات فوائد ( ب)                      األخالق التطبيقية ( أ)            

                المهن

أسباب ظهور اخالق المهن( د)                 عناصر الوظيفة العامة( جـ)              

موقف واسع النطاق في المجاالت الكاديمية مثل األنثروبولوجيا وعلم االجتماع ، حيث تعترف  -28

تواجدة دائما في جميع الظروف التاريخية ببساطة أنه من الخطأ افتراض أن األطر األخالقية م

 والثقافية ولكل مجتمع له خصوصيته التي يمارس االفراد سلوكهم من خاللها.

تشير العبارة الي رؤية .............          

المهنة اخالق لطبيعة الثاني الفريق( ب)               المهنة اخالق لطبيعة االول الفريق(  أ)       

      المهنة اخالق لطبيعة الرابع الفريق( د)                المهنة اخالق لطبيعة الثالث فريقال( ج)    

تسعي المصانع المتأخمة للمناطق السكنية علي استخدام الطاقة النظيفة كاللواح الشمسية أو  -24

 طاقة الرياح لتخفيف حدة التلوث البيئي والضار بالمواطنين 



 

 

تشير العبارة الي ...........          

واالجتماعية القانونية بالمسئوليات االلتزام (ب)                  اإلجابية الذهنية الصورة (أ)         

للموارد األمثل االستخدام( د)                             األداء تحسين( جـ)         

الحرية ال تدرس للذين ولدوا عبيد  -41  

تشير العبارة الي آراء ..........................             

أرسطو ( ب)                           ابن خلدون( أ)                    

   هيجل جورج( د)                             أفالطون( جـ)                 

 الموضوع الرابع  : التفلسف وعالقته بالقيم

( امامك المعطاه االجابات من الصحيحة االجابة اختر)       

عملية عقلية ذهنية يكون قوامها حالة من الشك او البحث عن الحقيقة التي يرفض من خاللها  -4

العقل الوصاية او السلطة الفكرية فال وجود لشخص او مذهب او نظرية ال يرقي اليها الشك بغية 

 الوصول لطبيعة االشياء بالحجج والبراهين.

يجسد ما سبق لـ......................         

مفهوم التفلسف( ب)                            مفهوم الحرية( أ)                       

   اهمية التفلسف( د)                              مفهوم القيم( جـ)                    

 

نما يجسد ألحد معوقات التفلسف في المثل العربي القائل : العصا لمن عصا. ا -2

 البيئة...............

                االعالمية( ب)                                االسرية( أ)                       

العملية (د)                               التعليمية( جـ)                          



 

 

المصرية لضرورة خلق جيل قادر علي التعامل مع مستجدات العصر  في ظل رؤية ادارة الدولة -4

ومواكبة التغيرات المجتمعية علي الساحة الدولية وجد انه ال مناص من تطوير نظم اكتساب 

المعرفة بالخروج من شرنقة الحفظ الي عالم االبداع .  ذلك لتالفي احد معوقات التفلسف في 

 البيئة...............

                االعالمية( ب)                                االسرية( أ)                         

العملية( د)                               التعليمية( جـ)                            

المثل الفارسي القائل " سيفان في غمد واحد ال يجتمعان "  -1  

وقات التفلسف في البيئة..........انما يجسد ألحد مع             

                االعالمية( ب)                                االسرية( أ)                         

العملية( د)                               التعليمية( جـ)                          

و له وراه (.الحكمة القائلة ) كونوا للعلم رعاة وال تكون -4  

تعد بمثابة دعوة للتخلص من معوقات التفلسف................              

                االعالمية( ب)                                االسرية( أ)                         

العملية( د)                               التعليمية( جـ)                          

يقول ) شيشرون ( القتلة ال يبحثون عن فلسفة, بل يبحثون عن اجورهم.  -1  

وهو بذلك يوضح ...............              

اهمية التخلص من معوقات التفلسف( ب)              رؤية جوزيا رويس لمفهوم التفلسف( أ)       

رؤية ديكارت بشأن التفلسف( د)          قيمة التفلسف في خلق العقول الناضجة (جـ)      

ان انتفاء الفلسفة يعني وجود الغباء في اعلي مستوياته وعليه فان مهمة الفلسفة هي مقاومة  -4

 تلك الغباء. تجسد تلك الفكرة لـ.........................

سامح الفكريالت مفهوم( ب)                              الحرية مفهوم( أ)                       



 

 

معوقات التفلسف( د)                              التفلسف اهمية( جـ)                     

القول بان القيم هي محددات سلوكية ارتضاها افراد المجتمع معين النها تلتقي في الحكم علي  -8

 االفراد او االشياء او المواقف الخاصة.

انما يجسد لـ.................   

موضوعية القيم( ب)                                 نسبية القيم( أ)                      

غائية القيم( د)                 نسبية القيم وموضوعتها( جـ)                      

من اقوال ) مارتن لوثر كينج ( ليس من شئ في العالم كله اخطر من الجهل الصادق والغباء  -4

مير.  حي الض  

تعد تلك المقولة بمثابة اشارة تحذيرية لـ......................            

القيم موضوعية( ب)                                 القيم نسبية( أ)                       

القيم فطرية( د)                  وموضوعتها القيم نسبية( جـ)                      

يقول ) اميل دوركايم ( ال تنتظر ان تكون المبادئ الخلقية الخاضعة للعقل شبيهة في محتواها  -41

 باألخالق التي تعتمد علي سلطة اخري غير سلطة العقل. 

وهو بذلك يشير الي.....................             

القيم نتائج( ب)                                  القيم غائية( أ)                      

القيم موضوعية( د)اهمية القيم                                ( جـ)                      

ما منحه الشرع لكافة االفراد علي حد سواء والزموا باحترامه, وهو وسيلة لتحقيق مصلح  -44

 مشتركة من خالل اعمال العقل للتفكير السديد. 

تجسد تلك الفكرة لقيمة.....................               

قيمة ( أ)                       

قيمة الجمال( ب)                      

                        قيمة الصدق( جـ)                    



 

 

قيمة الحق( د)                       

 

 

من اشعار ) ابو العالء المعري ( -42  

ما الخير صوم يدوب الصائمون له                            وال صالة وال صوف علي الجسد   

انما هو ترك الشر مطرحا                                      ونفضك الصدر من غل وحسد.    

تعد تلك االشعار بمثابة مجال البحث في علم......................          

                                      الجمال( ب)                          المنطق( أ)                 

االجتماع (د)                          االخالق( جـ)                   

يقول ) شارل الولو ( ان الطبيعية ليس لها قيمة جمالية , اال عندما تنظر اليها من خالل فن -44

عندما تكون قد ترجمت الي لغة او الي اعمال ابدعتها عقلية او شكلها فن وتقنية. من فنون, او  

وهو بذلك يشير الي.....................         

الجمال العلمي( ب)                       الجمال النظري( أ)                  

االخالق النظرية( د)                     االخالق العملية( جـ)                   

يعد القول بان الجمال يقوم في الوحدة بين التصور العقلي للشئ و بين وجوده الواقعي. -41  

تجسيدا لـ.....................             

علم ( ب)                          العلمي الجمال( أ)                

                                       االخالق

النقد الفني( د)                        الجمال النظري( جـ)                   

يقول ) فريدريك نيشته (من كان يحيا بمحاربة عدو ما فأن من مصلحته الشخصية ان يبقي هذا 44

 العدو حيا.         وبذلك يتفق مع......................



 

 

    عمومية القيم( ب)                           القيم     موضوعية( أ)                   

نسبية القيم( د)                      القيم موضوعية وذاتية( جـ)                    

للبحر مد وجزر, وللقمر نقص وكمال, وللزمن صيف وشتاء, اما الحق فال يحول, وال يزول  -41

مع.....................وال يتغير.       تتفق تلك الحكمة عند الحق   

            القيم عمومية( ب)                               القيم موضوعية( أ)                   

القيم نسبية( د)                      القيم وذاتية موضوعية( جـ)                    

بالهواء وينعم بالبحر واخر يرتعش كان الهواء واحد والبحر واحد ولكن الفرد ما قد يستمتع  -44

 ويغرق فيه, كذلك القيم.      

تتوافق تلك الرؤية مع وجهة نظر...........................           

افالطون( ب)                        ماكس شيلر( أ)                    

بروتاجوراس( د)                      رينيه ديكارت( جـ)                   

يري ) وليام جيمس ( ان الحقيقة من اختراع جديد ليست اكتشاف الموجودات وان مصدر  -48

القيم هو التجربة التي تعد بمثابة محك الصدق والزيف ومقياس الحق والباطل ومعيار الخير والشر 

. 

بذلك تتناقض تلك المقولة مع........................             

سقراط( ب)                            شيلر ماكس( أ)                    

جورج مور( د)                                افالطون( جـ)                   

من اقوال ) جورجياس ( اال شئ موجود , وانه ان وجد شئ فليس هو بممكن المعرفة, وانه  -44

صا ما اتيح له ان يعرفه, فيستحيل عليه ان حتي لو فرضنا جدال ان ثمة شئ موجود , وان شخ

 ينقله الي االخرين . 

وهو بذلك يجسد لـ...................              

     القيم عمومية( ب)                               القيم موضوعية( أ)                   



 

 

القيم نسبية( د)                       القيم وذاتية موضوعية( جـ)                    

يقول ) روجر فريتسك ( ان توقفك عن التعلم لقلة الوقت يشبه ايقاف ساعتك علي امل تثبيت  -21

 الزمن. 

وهو بذلك يوضح ألهمية قيمة.....................         

                  عن الحقيقةالبحث ( ب)االستقالل الذاتي                      ( أ)                

التسامح الفكري( د)                                الحرية( جـ)                 

 

 

 

حينما أري السحب ممطرة فيتوجب علي استعمال مظلتي حتي ال تبتل مالبسي .  -24  

..................تتوافق تلك الفكرة مع احد نظريات البحث عن الحقيقة وهي نظرية........           

                                     الترابط( ب)                         االستدالل( أ)                 

البرجماتية( د)التطابق                          ( جـ)                   

يقول ) هيجل ( ما هو منطقي فهو حقيقي, وما هو حقيقي فهو منطقي22  

وهو بذلك يتفق مع احدي نظريات البحث عن الحقيقة وهي نظرية.....................          

                                     الترابط( ب)                         االستدالل( أ)                 

يةالبرجمات( د)                          التطابق( جـ)                    

يمكنني حساب سرعة وصول الجسم هابط لالرض من خالل معرفتي بثابت عجلة الجاذبية  -24

 االرض في حال السقوط الحر عن طريق نظرية........................ 

                                     الترابط( ب)                         االستدالل( أ)                

البرجماتية( د)                           التطابق( جـ)                   



 

 

ان تم اقرار ان فردا ما موجود في القاهرة في زمن ما فان هذا يعني انه حتما ليس موجود  -21

في االسكندرية في نفس الوقت. تتوافق تلك الفكرة احد نظريات البحث عن 

 الحقيقة...................

                                     الترابط( ب)                          االستدالل( أ)                

البرجماتية( د)                           التطابق( جـ)                   

يري البعض ان االتجاه الميتافيزيقي يهدف الي اخالع معني علي ما ال معني له والبحث في  -24

البعيدة التي ال يزال االنسان يرنو الي محاولة تفسيرها مثل نشاة الكون, طبيعة الحياة... الخ العلل 

. 

وبهذا يخالف احدي نظريات البحث عن الحقيقة وهي.................         

                                     الترابط( ب)                         االستدالل( أ)                 

البرجماتية( د)                          التطابق( جـ)                   

 

يقول ) شيشرون ( البيت دون كتب كالجسد بال روح.  -21  

تعد تلك المقولة بمثابة دعوة ألكتساب القيمة..............             

                          الحقيقة عن البحث( ب)                      الذاتي االستقالل( أ)                

الفكري التسامح( د)                                الحرية( جـ)                 

ان تصورنا لموضوع معين ما هو اال تصور لما ينتج عن هذا الموضوع من اثار عملية ليس  -24

 اكثر.      

تتوافق تلك الفكرة احدي الرؤي الخاصة بنظريات البحث عن الحقيقة وهي      

 النظرية...............

الحدس الذاتي( د)            التطابق( جـ)              البرجماتية( ب)          الترابط( أ)       

سرج. المثل االسباني القائل من يمتط حصانا خلف فارسه ال يبق دوما فوق ال -28  



 

 

يعد هذا المثل بمتثابة دعوة إلكتساب لقيمة.................          

             الحقيقة عن البحث( ب)                      الذاتي االستقالل( أ)               

الفكري التسامح( د)                                الحرية( جـ)                 

يقول ) ارسطو ( دليل عقل المرء فعله. وهو بذلك يدعو إلكتساب قيمة .  -24  

      الذاتي االستقالل( ب)                    الحقيقة عن البحث( أ)       

الفكري التسامح( د)                      النزعة االنسانية( جـ)        

يقول ) المنتصر بن بالل االنصاري ( -41  

ال تخضعن فان دهرك ان راي                           منك الخضوع امده بهوان        

واذا راك قد قصدت لصرفه                              بالصبر القي الصبر باالذعان        

تشير هذه االبيات الي اهمية قيمة..................           

     االنسانية النزعة( ب)                    الحقيقة عن البحث( أ)             

الفكري التسامح( د)                                 الحرية( جـ)              

 

 

 

يقول ) فولتير( انا لست من رايكم ولكنني ساجتهد من اجل قدرتكم علي القول بحرية. -44  

قيمة..................  وعليه فان قيمة الحرية تعد بمثابة مراه لتوضيح          

                الحقيقة عن البحث( ب)                      الذاتي االستقالل( أ)                

الفكري التسامح( د)                                الحرية( جـ)                   

. يقول ) سارتو ( قراراتنا هي السبب الوحيد في كوننا مهمين -42  



 

 

وهو بذلك يوضح ألهمية قيمة...............                

االستقالل الذاتي( ب)                     الحقيقة عن البحث( أ)              

  الفكري التسامح( د)                                 الحرية( جـ)            

يمكن النظر الي قيمة................. بانها اللغة التي تعيد روابط المودة الممزوجة بالرحمة  -44

 عن طريق االيمان بانه ليس ثمة شخص علي وجه البسيطة يملك الصواب المطلق. 

                الحقيقة عن البحث( ب)                      الذاتي االستقالل( أ)                 

الفكري التسامح( د)                                الحرية( جـ)                    

من اشعار ) اسامة بن منقد ( -41  

اذا ادمت قوارصكم فؤادي                       صبرت علي اذاكم وانطويت         

وجئت اليكم طلق المحيا                          كأني ما سمعت وال رأيت          

تعد تلك االبيات بمثابة دعوي ألكتساب قيمة.................   

             الحقيقة عن البحث( ب)                       الفكري التسامح( أ)             

                       الذاتي )د( االستقالل                                الحرية( جـ)              

يمكن تعريق قيمة ............... بانها التخلص من الضغوط ا القيود التي تكبت طاقة االنسان  -44

 وقدراته, او التخلص من كل انواع واشكال التحكم واالكراه.

               الحقيقة عن البحث( ب)                      الذاتي االستقالل( أ)                  

الفكري التسامح( د)                                 الخير( جـ)                     

 

من اقوال الفيلسوف ) جان بول سارتر ( ان تموت واقفا علي رجلك افضل من ان تعيش  -41

 خاضع علي ركبتيك.

تجسد تلك المقولة لقيمة...................          



 

 

                  الحقيقة عن البحث( ب)                                  الحرية( أ)                  

الفكري التسامح( د)                                  الخير (جـ)                    

ليطس ( ان النائم لع عالمه الخاص به وهو عالم االحساس اما يقول الفيلسوف ) هيراق -44

 المستيقظ فان عالمه هو العقل واالرض المشتركة بين الجميع.

وهو بذلك يتفق مع رؤية..................             

بروتاجوراس( ب)                         سبينورا( أ)                    

توماس هويز( د)                        افالطون( جـ)                   

يقول ) براتراند رسل ( تقرير رجل قليل الفهم عما قاله رجل بارع يستحيل ان يكون دقيقا النه  -48

 قليل الفهم يقوم ال ارادي بترجمة ما يسمعه الي يمكن ان يفهمه.

..............وهو بذلك يشير الي ضرورة ارتباط قيمة حب المعرفة بـ.......     

  مهارة التساؤل( ب)                                         مهارة القراءة (أ)               

مهارة الحوار( د)            مهارة استخدام المنهج العلمي في التفكير( جـ)                 

القليل من الحرية يجلب الركود, والكثير منها يجلب الفوضي . -44  

تجسد تلك الفكرة ألرتباط الحرية بـ...................            

  الحكمة( ب)                            الضرورة( أ)               

الشعور (د)                           المسئولية ( جـ)                  

من اقوال الزعيم الجنوب افريقي) نيلسون مانديال ( ان الرجل الذي يحرك رجال اخر من  -11

 حريته هو سجين الكراهية والتحيز وضيق االفق. 

وتعتبر تلك المقولة انعكاس لضرورة تنمية القيمة................         

                 الحقيقة عن البحث( ب)                                  الحرية( أ)                   

الفكري التسامح( د)                                   الخير( جـ)                     



 

 

من اقوال )محمود درويش ( صوت الماء مرايا لعروق االرض الحية صوت الماء هو الحرية  -14

 صوت الماء هو االنسانية.     

.................وهو بذلك يعكس           

  المعني االشتقاقي للحرية( ب)                  المعني االصطالحي للحرية( أ)               

رؤية توماس هوبز للحرية( د)                          معني حرية االختيار( جـ)                  

بين الحين واالخر علي االمور يقول ) براترند رسل ( من المفيد ان نضع عالمات استفهام  -12

 المسلم بها . وهو بذلك يوضح لضرورة اكتساب قيمة.....................

         الحقيقة عن البحث( ب)                                  الحرية( أ)                   

الفكري لتسامحا( د)                                   الخير( جـ)                     

من اقوال الفيلسوف ) مونتسكيو ( ان الحرية هي الحق في ان تعمل ما يبيحه القانون .  -14  

وهو بذلك يوضح ألحدي الحدود التي ترتبط بها الحرية وهي.......................               

  الحكمة( ب)                            الضرورة( أ)                  

الشعور( د)                            المسئولية( جـ)                    

ادالنا برايك في استفتاء الدستور. يعد انعكاس لـ........................  -11  

حرية الفعل( ب)                حرية االختيار                     ( أ)        

الحرية والضرورة( د)                                    الحرية المطلقة( جـ)       

ان يكون رايك مختلفا. فكل راي مقبول حاليا كان في يوم من االيام مخالفا لكل ما هو سائد. -14  

تشير تلك الفكرة لـ...................               

        الحرية المسئولية( ب)                                   حرية الضرورة( أ)         

الفعل حرية (د)                                    االختيار حرية( جـ)  

 



 

 

 

 

يقول الفيلسوف االلماني )هيجل( العقل الضيق االفق هو الذي ال يستطيع رؤية امر من زوايا  11

 مختلفة.             

وهو بذلك يشير الي معني قيمة...............             

                الحقيقة عن البحث( ب)                                  الحرية( أ)                    

الفكري التسامح( د)                                   الخير( جـ)                     

ة ان مكمن الفرق بين االنسان والحيوان يرجع الي كون االنسان مفطور يري بعض الفالسف -14

 ليكون حرا ولكن تلك الحرية مقننه بتخطي عتبة غرائز الحياة.

تعبر تلك الفكرة عن احدي الحدود المرتبطة بالحياة وهي.....................        

  الحكمة( ب)                            الضرورة( أ)                   

الشعور( د)                            المسئولية( جـ)                    

تعد المقولة المنتشرة بين الناس, القانون ال يحمي المغفلون تعتمد في االساس علي الحدود -18

 المرتبطة بالحرية وهي......................

الشعور( د)                المسئولية( جـ)                 الحكمة( ب)             الضرورة( أ)     

يقول ) توماس هومز ( في دولة الطبيعة, الربح هو مقياس الحق.  -14  

وهو يسجد الحدي نظريات البحث عن الحقيقة وهي.................            

                                 البرجماتية( ب)                           الترابط( أ)                  

الذاتي الحدس( د)                          التطابق( جـ)                   

من اقوال الفيسلوف ) فريدريك نيتشه ( ستكون جاحدا لمعلمك اذا قررت ان تكون تلميذا طول  -41

قيمة..................ايام حياتك .            وهو بذلك يوضح لضرورة اكتساب   



 

 

            الحقيقة عن البحث( ب)                      الذاتي االستقالل( أ)                  

الفكري التسامح( د)                                الحرية( جـ)                     

 

 

 

هو راس مفاخر كل امه حية القاضي هو مقيا الخير في االمم وهو معيار العظمة فيها,و -44

 وراشدة.              

تعبر تلك الحكمة عن قيمة........................            

الجمال( ب)   الخير                          (أ)                

الحق( د)                           الحرية (جـ)                

عندما يكون االستعداد عظيما تصبح الصعوبات سهلة.   -42  

 تتوافق تلك الفكرة مع احدي نظريات البحث عن الحقيقة وهي نظرية,,,,,,,,,,,,,,,,,

                                   الترابط( ب)االحتماالت                             ( أ)                  

البرجماتية( د)                                التطابق( جـ)                     

 اسئلة متنوعة علي الموضوع الرابع

( امامك المعطاه االجابات من الصحيحة االجابة اختر)       

من اقوال الدكتور ) احمد البرقاوي ( تجربتي في تدريس الفلسفة في عدة جامعات عربية  -4 

الوطن العربي قد اكدت لي انه من النادر جد ان تجد استاذ فلسفة  وخبرتي في اقساام الفلسفة في

او طالب فلسفة قد اندرج في حركات عنفية اصولية كانت او غير اصولية.تجسد تلك الرؤية 

                  لـ..........................

      التفلسف في تقدم المجتمعاتدور ( ب)                                    تعريف التفلسف( أ)      

االرتباط الجلي بين الفلسفة والقيم( د)              دور التفلسف في التمييز بين االقوام( جـ)       



 

 

يمكن القول بان .............. هو نشاط معقد يقوم بع العقل البشري يهدف الكشف عن طبيعة 2

 االشياء واظهار حقيقتها وليس الوقوف علي اعتاب تلك االشياء بشكل سطحي. 

      المجتمعات تقدم في التفلسف دور( ب)                                    التفلسف تعريف( أ)       

  والقيم الفلسفة بين الجلي االرتباط( د)              االقوام بين التمييز في التفلسف دور( جـ)     

 

 

 

 

في المجتمعات العربية قد يعود االبن الي المنزل متأخر بحجة انه صبي وال يمكن الحجر علي  -4

حريته, بينما اذا عادت البنت الي المنزل متاخرة فال يسمح لها باي نقاش او تبرير او سبب للتأخير 

 . 

يجسد الموقف الحياتي لـ................            

                   معوقات التفلسف في البيئة التعليمية (أ)                      

البيئة التربوية في التفلسف معوقات( ب)                       

ممارسة الحرية الشخصية في التفلسف معوقات( جـ)                        

البيئة االسرية في التفلسف معوقات (د)                        

ي الحادث في الدولة المصرية فقد رات الحكومة انه اصبح من المحتم خرب التغير المجتمع -1

االبناء من شرنقة الحفظ واالعتماد علي التلقين في اكتساب المعرفة الي عالم واسعه من المعرفة 

 للتعبير عن قدرات وابداعات االبناء . تشير تلك الفكرة للتخلص من................

                   التعليمية البيئة التربوية  و في التفلسف معوقات( أ)                      

االعالمية البيئة في التفلسف معوقات( ب)                       

الشخصية الحرية ممارسة في التفلسف معوقات( جـ)                       



 

 

االسرية البيئة في التفلسف معوقات( د)                        

, بل يمكنك ان تساعده فقط في \من اقوال العالم ) جاليلو جاليلي ( ال يمكنك تعليم الفرد كل شئ  -4

 العثور عليه بداخله. تجسد تلك المقولة دعوة للتخلص من.................

االسرية البيئة في التفلسف معوقات(  أ)                        

االعالمية البيئة في التفلسف معوقات( ب)                       

الشخصية الحرية ممارسة في التفلسف معوقات( جـ)                       

التعليمية و  التربوية البيئة في التفلسف معوقات( د)                        

 

 

 

    

وهما  من اقوال )ابن القيم الجوزية ( اتباه الهوي يعمي عن الحق , وطول االمل ينسي االخرة -1

 مادة كل فساد انها دعوة للتخلص نت لخلدية الفكر وااليمان بامكانية تعدد الرؤي ,

تجسد تلك القفكرة التخلص من..........................        

االعالمية  البيئة في التفلسف معوقات( ب)  االسرية         البيئة في التفلسف معوقات(  أ)    

الشخصية الحرية ممارسة في التفلسف معوقات( جـ)   

    التعليمية و  التربوية البيئة في التفلسف معوقات( د)     

كم اقوال لفيلسوف اليوناني ) ارسطو ( علمتني الفلسفة ان افعل دون اوامر ما يفعله االخرون  -4

 خوفا من القانون. تجسد تلك المقولة الهمية التفلسف من حيث.................

الصدق واالمانه( ب)                      البتعاد عن التعصبا( أ)          

التخلص من االستكانة( د)الشعور بالمسئولية                        ( جـ)          



 

 

حينما يقوم القاضي باصدار حكم علي احد االفراد بناء علي ما تيقن اليه من ادلة وما وقر في  - 8

 صدر هيئة المحكمة من يقين مبني علي تلك االدلة. 

فان هذا الموقف يجسد الحد القيم التي تكسبها الفلسفة وهي قيمة.......................     

الجمال( ب)                            الخير( أ)                 

  الحق( د)                            العدل( جـ)               

يؤمن علم النفس ) ابراهام ماسلو ( بالفضيللة االصيلة للنفس االنسانية فالفطرة هي المتحكم  -4

 في الشخصية والسلوكيات. 

فلسفة وهي قيمة....................تشير تلك العبارة الي احد القيم التي يكتسبها ال      

الجمال( ب)                            الخير( أ)                  

  الحق( د)                            العدل( جـ)               

يمكن تعريف ............... دراسة حسية او مجموعة من القيم العاطفية المعروفة باألحكام  -41

 المنبثقة عن لشعور احيانا او وفق كعايير يكون متفق عليها من قبل مجموعة من االفراد.

قيمة الحق( د)        فضيلة العدل( جـ)علم الجمال       ( ب)         علم االخالق( أ)          

 

من االقوال المتناقضة حقائق متساوية القيمة في اعتقاد اشخاص مختلفين او في ازمنة  -44 

 مختلفة .

تجسد تلك الفكرة لـ.......................          

رؤية افالطون للقيم( ب)                            الثبات المطلق للقيم (أ)            

ذاتية القيم وموضوعتها( د)                                  نسبية القيم   ( جـ)             

ما اعرفه ان الفعل االخالقي هو ما يشعر الفرد بالسعادة اما غير االخالقي فهو ما يشعر الفرد  -42

 بعده بعدم الراحة. تتوافق تلك الرؤية مع ........................

معيارية القيم( ب)                            للقيم المطلق الثبات( أ)              



 

 

وموضوعتها القيم ذاتية( د)                                     القيم نسبية( جـ)              

من اقوال ) جورجياس ( ال شئ موجود , وان وجد شئ, فليس هو بممكن المعرفة , وان حتي  -44

 فالضنا جدال معرفته, فال يمكن نقله لغيره من الناس. 

تجسد تلك المقولة لـ......................           

القيم اريةمعي( ب)                            للقيم المطلق الثبات( أ)               

وموضوعتها القيم ذاتية( د)                                     القيم نسبية( جـ )              

ليس هناك خطأ, بل مستحيل وجود خطأ, فكل ما تراه صواب هو  ( جورجياس)  اقوال من - -41

و في الواقع.لك, بل لفظتا الخطأ والصواب ال معني لهما, فليس هناك شئ يسمي حقا في ذاته ا  

تتشابه تلك الفكرة مع اراء.....................        

سقراط( ب)                        افالطون( أ)           

جورج مور( د)                 بروتاجوراس( جـ)         

من اشهر اقوال الفيلسوف االنجليزي ) ديفيد هيوم ( ان الجمال ليس خاصية في ذات االشياء  -44

 بل في العقل الفردي الذي يتاملها. 

تتوافق تلك الممقولة مع اراء....................         

سقراط( ب)               باورخ سبنيوزا( أ)           

مور جورج( د)                       افالطون( جـ)         

من اهم اقوال الفيلسوف اليوناني ) ارسطو ( نحن نتثقف باالشياء التي ال تعرف الكذب وهذه  -41

االشياء نلقفها بجهد الفكر, فصحيح ان من هو بال خبرة هو في الظل, لكن الخبرة تنظم وتوحد 

لـ.................... وتستنير بالفكر الذي يزينها. وعليه يمكن القول بأن هذا يبين  

قيمة التسامح الفكري( ب)                                  قيمة الحرية( أ)               

قيمة االستقالل الذاتي( د)                    قيمة البحث عن الحقيقة( جـ)                



 

 

تسمح لنا ان نتحرر من ذاتينا, والتي يمكن القول بان................ هي قيمة تكسبها الفلسفة  -44

 تنسحب اليها كملجأ عندما نعجز عن وضع عالقة بيننا وبين تصوراتنا للعالم.

الفكري التسامح قيمة( ب)                                  الحرية قيمة( أ)                 

الذاتي االستقالل قيمة (د)                    الحقيقة عن البحث قيمة( جـ)                

يقول المثل االلماني ال ينمو الجسد اال بالطعام والرياضة, وال ينمو العقل اال بمطالعة والتفكير. -48  

هذا يرسخ لسبل تحقيق......................            

الفكري التسامح قيمة( ب)                     الحقيقة عن البحث قيمة( أ)               

الذاتي االستقالل قيمة( د)                                  الحرية قيمة( جـ)               

يستطيع المحقق ادانة متهم ما حينما يالحظ ان بصمات هذا المتهم علي اداة الجريمة  -44

 الموجودة بجانب المجني عليه في حادثة قتل, بالرغم من هروب القاتل قبل وصول فريق التحقيق. 

يجسد هذا الموقف ألحد سبل البحث عن الحقيقة عن طريق...................           

        نظرية الترابط( ب)                               نظرية التطابق( أ)                  

االتجاة البرجماتي( د)                       نظرية الحدس العقلي( جـ)                    

حينما يحصي المعلم اعداد الطالب الموجودين في المحاضرة ويتأكد من غياب عدد خمسة  -12

 طالب من اجمالي االعداد الموجودة بالقائمة. 

فإنه يكون قد اعتمد علي....................                 

  الخداع البصري( ب)                               التطابق نظرية( أ)                   

البرجماتي االتجاة( د)                       العقلي الحدس نظرية( جـ)                    

 

يقول الكاتب االنجليزي الشهير ) تشارلز ديكنز ( في رؤايته الشهيرة اوقات عصبية....االن  -24

شئ اال الحقائق.كل ما اريده هو الحقائق, وتعليم هؤالء الصبيان والبنات الحقائق, وال   



 

 

تتوافق تلك الرؤية مع احدي نظريات البحث عن الحقيقة وهي.....................             

      الترابط( ب)                               التطابق نظرية( أ)                   

البرجماتي االتجاة( د)                       العقلي الحدس نظرية( جـ)                      

يمكن االشارة الي .............. علي انه مفهوم يتم تناوله في الفلسفات االخالقية والسياسية  -22

ويشير الي قدرة الفرد العاقل علي صنع قراره او قانونه بنفسه من دون تدخل من اي طرف اخر 

 سواء كانت دولة او مجتمع.

قيمة التسامح الفكري( ب)                               قيمة العدل   ( أ)                     

قيمة االستقالل الذاتي( د)                       قيمة البحث الحقيقي( جـ)                    

حينما يصل االنسان الي تحقيق التكامل التام بين نوعي الحرية وهو في الحقيقة قد حقق أحد -24

الفلسفة وهي ..........................أهم القيم التي تكسبها   

الفكري التسامح قيمة( ب)                                  العدل قيمة( أ)                     

قيمة الحق( د)                       قيمة االستقالل الذاتي( جـ)                    

وتأخذ بالثأر وتعاقب بينما الطبيعة الحقيقية إن الذات السلبية في االنسان هي التي تغضب  -21

 لألنسان هي التقاء وسماحة النفس والصفاء والتسامح مع األخرين

انما توضح تلك المقولة ل .........................         

الفكري التسامح قيمة( ب)                                  العدل قيمة( أ)                     

الذاتي االستقالل قيمة( د)                       الحقيقي البحث قيمة( جـ)                    

يمكن القول بأن الفلسفة في حد ذاتها هي فن التساؤل دون الوصول لنهاية ،فلكل فيلسوف  -24

 رؤيته الخاصة تلك الرؤي والتي تجسد االختالف بين الفالسفة.

إنما تتطلب في األساس توافر ......................         

  التسامح قيمة( ب)                                  العدل قيمة( أ)                      

الحق قيمة( د)                                الخير قيمة( جـ)                        



 

 

علي انها التحرر من القيود التي تكبل طاقات االنسان وانتاجه سواء يمكن تعريف ............. -21

كانت قيودا مادية او قيود معنوية، فهي تشمل التخلص من العبودية لشخص أو جماعة أو للذات 

 والتخلص من الضغوط المفروضة علي شخص ما ،والتخلص من افجبار والفرض

الفكري التسامح قيمة( ب)                      قيمة االستقالل الذاتي( أ)                     

الحق قيمة( د)                                الحرية قيمة( جـ)                    

يعرف بعض علماء النفس الصراع بأنه التعارض بين دافعين أو رغبتين أو أكثر بحيث يحبذ  -24

 كل جزء من الشخصية اتخاذ قرار مختلف عن الجزء األخر 

يشير هذا التعريف الي عدم اكنمال ................داخل االنسان       

الفكري التسامح قيمة( ب)      حرية الفعل                      ( أ)                     

حريةاالختيار( د)                   الحقيقي البحث قيمة( جـ)                    

لم يوفق أحد الطالب في عبور السنة األولي بإحدي الكليات، وعليه فقد قام بتحويل أوراقه الي  -28

.....................الكلية التي أرادها منذ البداية . يجسد هذا الموقف الحياتي ل  

الفكري التسامح قيمة( ب)                            الفعل حرية( أ)                     

حرية االختيار( د)                 الحقيقي البحث قيمة( جـ)                    

فيه طعامه ، فليس إذا  كان لإلنسان الحرية في اختيار نوع الطعام أو المطعم الذي سيتناول  -24

 لديه أدني درجة من الحرية في اختيار االستغناء عن الطعام بصفة عامة

تشير تلك الفكرة ل...........................        

الحرية والمسئولية( ب)                       الحرية والضرورة( أ)                     

الحرية المطلقة( د)                         الحرية والشعور( جـ)                    

من اهم اقوال )جون لوك( : الحرية هي التحرك ضمن قوانين الطبيعة وامكانية اتخاذ  -41

القرارات الشخصية وعليه ال يمكن نزول النهر واعتبار أن التمساح ظالم . يعبر ذلك 

 عن....................



 

 

والمسئولية الحرية( ب)                        والضرورة الحرية( أ)     

الحرية و الوجود( د)                         والشعور الحرية( جـ)            

 

 

يري )أرسطو( أنه : يمكن جمع كل الفضائل بفضيلة واحدة وهي التعامل بعدل  -44  

                   تتفق تلك الرؤية مع......................       

أفالطون    (ب)ماركس                    ( أ)                     

توماس هوبز( د)               جورج مور( جـ)                    

من أهم أراء) مونتسيو( : القانون يجب أن يكون مثل الموت الذي ال يستثني أحد -42  

تتوافق تلك الرؤية مع ..................      

    سقراط (ب)         باروخ سبنيوزا               (أ)                   

هوبز توماس( د)                         بروتاجوراس( جـ)                    

يمكن القول بأن القانون هو تشريع االنسان حتي ال يختلط الحق بالباطل بين االفرادفي  -44

 المجتمع

تجسد تلك الفكرة ل..................................        

   الثبات المطلق للقيم(ب)   نسبية القيم                ( أ)         

التكامل بين ذاتية وموضوعية القيم( د)تلقائية القيم                  ( جـ)                    

حرا، قد اختار طريق المعرفه والعلم :ففي فعل المعرفه  أن االنسان حين اكد ذاته بوصفه كائنا -41

 اذن تكمن حرية االنسان ،وبقدر ما يتوافر لدي االنسان من المعرفه يكون حرا .

تشير العباره الي.........         

)أ( الحريه والضرورة                            )ب( الحريه والمسئوليه          



 

 

)ج( الحريه والشعور                               )د( الحريه المطلقه         

من السهل ان تركب البحر وتستمتع بأناقه الشمس و خرير المياه، ولكنك ال تستطيع اتحكم  -44

 في تالطم االمواج .

تشير العباره الي............          

والمسئوليه الحريه( ب)                            والضرورة الحريه (أ)            

المطلقه الحريه( د)                             والشعور الحريه (ج)             

 

من اقوال الفيلسوف االيطالي ) ميكيافيلي(: ينسي الناس بأنهم فقدوا أبنائهم اسرع مما  -41

 ينسون فقدانهم لنصيبهم من الميراث .

تتعارض تلك المقوله مع رؤية...........         

)أ( أفالطون                          )ب( توماس هوبز             

)ج( باروخ سبنيوزا                  )د( بروتاجوراس             

من لقوال أمير الشعراء )احمد شوقي( :  -44  

فقوم النفس باألخالق تستقم           صالح أمرك لألخالق مرجعه                        

والنفس من خيرها في خير عافية       والنفس من شرها في مرتع وخم                    

تجسد تلك العباره ل........                

)أ( قيمة الخير                          )ب( قيمة الحق                                   

)ج( علم الجمال                         )د( فلسفة الجمال                                 

من أقوال )والت ديزني( : ان افضل طريقه لتحقيق الحلم هو االستيقاظ والبدء في العدل. -48  

تجسد تلك العباره لنظرية............                 

)ب( التطابق                  )أ( الترابط                                  



 

 

)ج( البرجماتيه               )د( الواقع احسي                         

يقول المثل الصيني : الفالح يريد المطرو المسافر يريد الطقس جميل .  -93  

.....يضبر المثل ألراء               

)ب( أفالطون       )أ( بروتاجوراس                                         

)ج( ماكس شيلو                  )د( جورج مور                             

يقول المثل : انه عقلي فال فال تبحث فيه عن أفكارك ، انما يجسد لقيمة.............  -11  

)أ( االستقالل الذاتي               )ب( التسامح الفكري                   

)ج( الحرية                          )د( حب المعرفة              

 رد حرية لك الباقي أما بك يهتم بمن فقط اهتم( : شيكسبير ويليام)  االنجليزي األديب يقول  -14

  . ال ام التحية

..........قيمة وهي الفلسفه تكسبها التي القيم أحد مع المقوله تلك تتنافي  

   الفكري التسامح( ب)               الذاتي االستقالل( أ)         

المعرفة حب( د)                          الحرية( ج)          

إذا علمت أنه اذا كان المكان سطح مستوي فإن مجموع زوايا المثلث الداخلية حتما تساوي  -12

درجة 481  

في الوصول للحقيقةتجسد تلك المقولة لنظرية.....................         

    التطابق( ب)                    الترابط( أ)            

الواقع الحسي( د)                 البرجماتية( ج)             

القلم الجاف قد اليكون ذو قيمة لفالح يحرث أرضه ولكنه يساوي الكثير لطالب أثناء أدائه  -14

لرؤية...........عن القيماالمتحان  تجسد تلك الفكرة   

     بروتاجوراس( ب)               باروخ سبنيوزا( أ)                   



 

 

أفالطون( د)                        سقراط( ج)                        

يحاول العصفور الهروب من يدك حتي ولو كنت تطعمه وتداويه،وذلك لإلدراكه  -11

.................اسمي من الطعامقيمة..................  

    الحرية( ب)                الذاتي االستقالل( أ)                    

المعرفة حب( د)التسامح الفكري                  (ج)                         

يتحكم  يقول المثل االلماني: )فقط هي األسماك الميتة التي تسبح مع التيار اما الباقي هو -14

 باتجاهه(

يدعونا هذا المثل لضرورة اكتساب احد القيم الفلسفية وهي......................          

   نزعة انسانية( ب)     الذاتي            االستقالل( )أ                  

المعرفة حب( د)                 التسامح الفكري( ج)                   

                 

 اختبار الشامل 0 علي الموضوع الرابع

) اختر االجابة الصحيحة من االجابات المعطاه امامك (      

من اقوال )انايس نين( لو سئلت ما الذي تتمني ان تشربه دون ان تفيق؟ لقلت عصير الكتب  -4

 خالصة الفكر مسحوق الفلسة 

تعد تلك الفكرة بمثابة دعوة الكتساب قيمة.............             

حب المعرفة( ب)                         التسامح الفكري( أ)        

الحرية( د)                         االستقالل الذاتي( ج)       

ة سيادة نظام تعليمي يرسخ يعد استفحال االمية العلمية وانتشارها في مؤسساتنا األكاديمية نتيج -2

 للسطحية المعرفة الذي ال يعير لتكون العقلية العلمية ادني اعتبار في سياستنا التربوية المتعبة.

إنما بمثابة إحدي معوقات التفلسف في..........................     



 

 

البيئة االسرية( ب)                        البيئة االعالمة( أ)          

المؤسسات الشعبية( د)                         البيئة التعليمىة( ج)         

يري )تشارلز بيرس( أن تصورنا لموضوع معين ما هو اال ما ينتج عن هذا الموضوع من أثار  -4

 علمية ال اكثر

تجسد ذلك القول الحد نظريات البحث عن الحقيقة.....................       

   التطابق( ب)                  البرجماتية( أ)                          

الحدس العقلي( د)                      الترابط( ج)                           

من اقوال الفيلسوفة) هيباتياالسكندرية( الحياة عبارة عن حالة من التكشف وكلما سافرازدات  -0

الموجودات امامنا.الحقيقة التي يمكن فهمها من خالل فهم   

وهي بذلك تدعو لضرورة اكتساب قيمة ..........              

    حب المعرفة (ب)                       الحرية (أ)                       

الحرية( د)                       الجمال (ج)                        

 

من اقوال )ابن نافع( ال تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه عند كل كلمة ورأي وال تجترئن علي  -4

 تقريعة بظفرك اذا استبان ،وحجتك عليه اذا وضحت 

تعد تلك الحكمة بمثابة دعوة ألكتساب .........................      

    المعرفةحب ( ب)التسامح الفكري                     (أ)           

الحرية( د)                   االستقالل الذاتي( ج)             

المبادئ الثابتة تولد سلوكا واضحا والسلوك الواضح ينتج شخصية محددة المعالم  -1  

تجسد تلك الفكرة لرأي.....................       

    سبينوزا (ب)                  جورج مور (أ)                          



 

 

بروتاجوراس( د)                توماس هويز( ج)                            

يهتم العقل بالحقيقة وتهتم االخالق بالواجب ،اما الذوق فإنه يوصلنا الي الشعور النفسي بالفن  -4

 والجمال

تشير تلك الفكرة الي..........................           

     الجمال النظري( ب)            النقد الفني للجمال )أ(               

معايير الجمال( د)                 الجمال العلمي( ج)                

في هندسة )ريمان( اذا افترضنا ان المكان سطح كروي مقعر فان مجموع زوايا المثلث فيه  -8

  481حتما تكون اكبر من 

...............تتوافق تلك المقولة ......        

     نظرية الترابط  (ب)             الرؤية البرجماتية( أ)                

العقلي                 )د( نظرية التطابق الحدس( )ج                  

رصيد الديموقراطية الحقيقي ليس في صناديق االنتخابات, بل في وعي الناس اوال. -4  

تجسد تلك الفكرة لـ................          

      حرية االختيار( ب)                       حرية الفعل( أ)                

قيمة الحق( د)                 التسامح الفكري( ج)                  

 

يقول ) لينين ( ان االقتباسات هي اكبر عدو لنا . -41  

دعوة الكتساب قيمة...........وهو بذلك ي            

الحق( ب)                             الحرية( أ)                  

الخير( د)                 االستقالل الفكري( ج)                  

الحقيقة وان كانت عارية هي افضل من افضل كذبة متزينة بالمالبس الفاخرة. -44  



 

 

عن رأي.....................تعبر ذلك المقولة             

     بروتاجوراس( ب)                 سبنيوزا باروخ( أ)                      

توماس هويز( د)                          سقراط( ج)                        

الحكمة القائلة: ثمن الحرية هو اليقظة الدائمة لما حولك من معايير. -42  

تجسد تلك الفكرة الحدي الحدود المرتبطة بالحرية وهي.................            

     المسئولية (ب)الشعور                             ( أ)                      

الضرورة( د)                          االحساس( ج)                        

دي الذي اقرر الخير واختراع الشر.يقول ) سارتر ( انه انا وح -44  

وهو بذلك يذهب الي ما اقره...................            

أفالطون( ب)                              سقراط( أ)                        

بروتاجوراس (د)                      ماكس شيلر( ج)                        

(: يقول ) الشريف الرضي -41  

اقرن برأيك رأي غيرك واستشر            فالحق ال يخفي علي اثنين       

فالمرء مرأة ترية وجهه                      ويري ظهره بجمع مرأتين       

تجسد تلك االبيات لقيمة..................            

ح الفكريالتسام( ب)                االستقالل الذاتي( أ)                  

الحق( د)                           الحرية( ج)                 

 

المثل المنغولي القائل: اذا لم نستمع الي مختلف االراء عند البناء, يبقي دون سقف.  -44  

يجسد لـ...............             



 

 

مفهوم الفلسفة( ب)                         معني التفلسف( أ)                        

قيمة الحق( د)                      معوقات التفلسف( ج)                        

من تمتم المروءة ان تنسي الحق لك وتذكر الحق عليك, وتستكبر االساءة منك وتستصغرها  -41

 من غيرك.

 تعد تلك المقولة بمثابة تطبيق عملي لـ.....................

قيمة الحق( ب)                          قيمة الجمال( أ)                        

قيمة الخير( د)                          قيمة الحرية( ج)                        

عند االشارة الي القيمة بعتبارها عملية تنأي عن الرغبات اذا تنشد ألعتبارها كيان مثالي  -44

 فجمال الوردة فيها.

بذلك فنحن بصدد الحديث عن...................         

نسبية القيم( ب)                              ذاتية القيم( أ)                        

موضوعية القيم( د)                      فردية القيم      ( ج)                        

مقاوم للزالزل افضل لك بكثير من ان تصلي فوق يقول ) نايجل باركر ( ان تبني منزال  -48

 االنقاض.

تجسد تلك المقولة الحدي نظريات البحث عن الحقيقة.............             

نظرية التطابق( ب)                 النظرية البرجماتية( أ)                        

نظرية الحدس العقلي( د)                      نظرية الترابط( ج)                        

حينما يقول ) اينشتاين ( انا ال املك اية موهبة مميزة انا فقط فضلي بشغف. -44  

فهو يجسد ألهمية قيمة...............            

الحق( ب)                                    الحرية( أ)                        

االستقالل الفكري( د)                      بحث عن المعرفةال( ج)                        



 

 

 

القول بان الثقافة تعني تحول الكائن من مجرد الوجود الطبيعي الي الوعي بهذا الوجود. -21  

تبين تلك الفكرة لقيمة..................         

البحث عن الحقيقة( ب)                                    الحرية( أ)                  

الحق( د)                        الفكري االستقالل( ج)                    

يري ) باركر ( ان ماهية القيم متداخلة مع التجربة االنسانية فجميع القيم تعتمد في وجودها  -24

 علي الرغبة االنسانية اي ان الرغبة هي اساس القيمة

..............تجسد تلك الفكرة ...            

القيم المطلقة( ب)                   موضوعية القيم( أ)                    

غائية القيم( د)                        نسبية القيم( ج)                    

ان بعض الفراعنة واالباطرة تجبروا تألهوا,  النهم وجدوا جماهير تخدمهم بال وعي. -22  

تلك الفكرة لغياب قيمة...............تجسد             

االستقالل الذاتي( ب)                         التسامح الفكري( أ)                    

الخير( د)                                    الحق( ج)                     

لتحقيقها لمجموع الغايات القول بان للقيم اهمية كبري في استشراف المستقبل باالضافة  -24

 البشرية.

انما يعبر ..................              

تعريف القيم( ب)                  الخصائص العامة للقيم( أ)                     

دور التفلسف( د)         دور الفلسفة في عصر العولمة( ج)                      

كان يجب ان املك كل هذا الوعي طالما انني اعيش في عالم مبني يقول ) فرانك كافكا ( ما  -21

 علي السالم مهترئ.



 

 

وهو بتلك المقولة يشير لالفتقار لقيمة.................             

الحق( ب)                            حب المعرفة( أ)                     

التسامح الفكري( د)                                  الحرية( ج)                     

 

من اقوال ) مهاتما غاندي ( ال يصبح الخطأ علي وجه حق بسبب تضاعف االنتشار, وال  -24

 تصبح الحقيقة خطأ الن ال احد يراها.

تجسد تلك الحكمة مجال البحث في................          

علم الجمال( ب)                       علم االخالق( أ)                      

قيمة الحرية( د)                       علم المنطق( ج)                         

هي امكانية الفرد دون اي جبر او شرط او ضغط خارجي علي اتخاذ القرار او تحديد الخيار  -21

تكبل طاقات االنسان وانتاجه سواء  من عدة امكانيات موجودة باالضافة الي التحرر من القيود التي

 كانت قيودا مادية او قيودا معنوية.

تشير ذلك التعريف الي تعريف.................            

البحث عن الحقيقة( ب)                 الفكري التسامح( أ)                     

     الحرية( د)                            الخير( ج)                     

االقرار بصحة ان االحماض تغير لون ورقة عباد الشمس من اللون الزرق الي اللون االحمر  -24

 يعد عمل التجربة.

يستند الي نظرية............................            

التطابق( ب)                       الترابط نظرية( أ)                         

البرجماتية( د)                        العقلي الحدس( ج)                          

البيت المنقسم علي ذاته ال يستطيع النهوض. تجسد تلك المقولة لضرورة اكتساب  -28

 قيمة...........



 

 

التسامح الفكري( ب)                                  الحرية( أ)                    

الخير( د)                        الحق            ( ج)                     

يمكن القول بان.............. هو نشاط معقد يقوم به العقل البشري بهدف الكشف عن طبيعة  -24

 االشياء واظهار حقيقتها وليس الوقوف علي اعتاب تلك االشياء بشكل سطحي.

دور لتفلسف في تقدم المجتمعات( ب)                                 تعريف التفلسف( أ)        

االرتباط الجلي بين الفلسفة والقيم( د)دور التفلسف في التمييز بين االقوام            ( ج)       

 

من اقوال ) جورجياس ( ال شئ موجود, وان وجد شئ , فليس هو بممكن المعرفة, وان حتي  -41

 فرضنا جدال معرفته, فال يمكن نقله لغيره من الناس. 

تجسد تلك المقولة لـ....................            

معيارية القيم( ب)                االثبات الطلق للقيم( أ)                    

ذاتية القيم وموضوعيتها( د)                        نسبية القيم (ج)                     

 اختبار الشامل 1 علي الموضوع الرابع

( امامك المعطاه االجابات من الصحيحة االجابة اختر)       

يري ) انجلز ( ان االخالق من صنع االقوياء. وهو بذلك يتفق مع................ -4  

القيم المطلقة( ب)                  موضوعية القيم( أ)                     

تعريف القيم( د)                        ذاتية القيم( ج)                        

يقول ) ليفي بريل ( ان الضمير الخلقي والضمير الجمعي ما هما اال وجهين لعملة واحدة.  -2  

وهو بذلك يشير الي.....................       

المطلقة القيم( ب)                  القيم موضوعية( أ)                        

      و موضوعيتها القيم ذاتية( د)                        القيم ذاتية( ج)                       



 

 

( انه من العدل ان تاتي الرجل من الحجج لخصومه  من اهم اقوال العالمة ) االندلسي ابن رشد -4

 بمثل ما ياتي بها لنفسه.

         وهو بذلك يجسد الهمية قيمة..............           

التسامح الفكري( ب)الحرية                            ( أ)                         

   االستقالل الذاتي( د)                     حب المعرفة( ج)                       

حينما تستطيع احصاء عدد البناطيل الموجودة داخل دوالبك فانت تستند الحدي نظريات  -1   

 البحث عن الحقيقة وهي نظرية..........................

التطابق( ب)                            الترابط( أ)                         

االحتماالت( د)                       البراجماتية( ج)                         

في الهندية الهذولية اذا افتراضنا ان المكان سطح محدب فينتج عنه انه مجموع الزوايا المثلث  -4

درجة . 481اقل من   

تجسد تلك المقولة الحدي نظريات البحث عن الحقيقة................             

التطابق( ب)                            الترابط( أ)                         

االحتماالت( د)                       البراجماتية( ج)                         

االعتقادات الراسخة هي اعداء الحقيقة وهي اكثر خطر من االكاذيب . -1  

تعبر تلك الفكرة عن ضرورة اكتساب قيمة..................             

االستقالل الذاتي( ب)                  البحث عن الحقيقة( أ)                         

التسامح الفكري( د)                               الحرية( ج)                          

به غياب الحكمة يصبح كالبهيمة, ال يهمه سوي االكل والشرب والغريزة .ان االنسنان اذا طال  -4  

تجسد تلك الفكرة راي..............               

ماكس شيلر( ب)                            سبيئوزا( أ)                         



 

 

وماس هويزت( د)                            ديكارت( ج)                          

ال تسأل الطغاة لماذا طغوا بل اسال العباد لماذا خضعوا.  -8  

توضح تلك الحكمة لضرورة اكتساب قيمة.......................               

الذاتي االستقالل( ب)                 الفكري التسامح( أ)                          

الحرية( د)                    المعرفةحب ( ج)                          

حسبنا ما كتب من شروح المذاهب القدماء, فقد ان لنا ان نضع فلسفة خاصة بنا.  -4  

تعد تلك المقولة بمثابة دعوة لتنمية قيمة..............          

الذاتي االستقالل( ب)                 الفكري التسامح( أ)                          

الحرية( د)                    المعرفة حب( ج)                          

 

 

يقول ) محمد الغزالي ( انا ال اخشي علي االنسان الذي يفكر ان ضل, النه سيعود الي الحق ,  -41

 ولكني اخشي علي  االنسان الذي ال يفكر وان اهتدي , النه سيكون كالقشة في مهب الريح. 

وهو بذلك يجسد الكتساب قيمة..................                

المعرفة حب( ب)                 الفكري التسامح( أ)                          

الحرية( د)                    الخير        ( ج)                           

عندما تتوصل الي قرار وتأخذ في تنفيذه ضع نصب عينيك الحصول علي النتيجة وال تهتم لغير -44

 هذا. 

تتوافق تلك الرؤية مع احدي نظريات البحث عن الحقيقة وهي نظرية................           

التطابق( ب)                            الترابط( أ)                         

االحتماالت( د)                       البراجماتية( ج)                          



 

 

يقول امير الشعراء ) احمد شوقي(: -42  

وانما االمم االخالق ما بقيت           فان هم ذهبت اخالقهم ذهبوا            

يجسد ذلك البيت الشعري الهمية قيمة......................          

الخير( ب)                 الفكري التسامح( أ)                          

الحق( د)                    المعرفة حب( ج)                          

القانون يجب ان يكون مثل الموت الذي ال يستثني احد. تجسد تلك الفكرة لـ.............. -44  

                   القيم موضوعية( ب)                         القيم ذاتية( أ)                       

      موضوعيتها و القيم ذاتية( د)                        القيم نسبية( ج)                        

يقول ) مونتسكيو ( تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية االخرين. -41  

ود المرتبطة بالحرية..............تتوافق تلك المقولة الحدي الحد          

الضرورة( ب)                        الشعور( أ)                          

      المسئولية( د)                        المطلقة( ج)                        

 

من ادلة يقول )ديفيد هيوم( : ان الحكيم هو ما يبني ايمانهعلي البرهان علي ما سبق -60  

توافق تلك الفكرة إحدي نظريات البحث عن الحقيقة وهي ..............       

التطابق( ب)                            الترابط( أ)                         

االحتماالت( د)                       البراجماتية( ج)                          

اصية في ذات األشياء بل في العقل ليحدد المعايير النفسية للجمال القول بأن الجمال ليس خ -41

 الذي يتأمله .  انما يجسد لـ.....................................

األستطايقا النظرية( ب)                    موضوعية القيم ( أ)                           



 

 

القيمة المطلقة ( د)                    العلمية األستطايقا( ج)                          

يؤمن الميتافيزيقيون ان دائما هناك عوالم خفية ال يمكن لالنسان ادراكها فتري بعضهم يؤيد  -44

 فكرة تناسخ االرواح او انتقالها في كائنات اخري

تخالف تلك الفكرة إحدي نظريات البحث عن الحقيقة وهي ......................   

التطابق( ب)                            الترابط( أ)                 

االحتماالت( د)                       البراجماتية( ج)                          

انا لست من رايكولكن مستعدان ادفع حياتي ثمنا للتعبيرعن رأيك -64  

تعد تلك المقولة بمثابةاحدي الحلول لمعوقات التفلسف في...........................     

البيئة االسرية( ب)                         البيئة التعليمية(أ)                 

التربية البيئية(د)                       اجهزة األعالم( ج)                          

)ابو الطيب المتنبي( من اشعار -44  

الرأي قبل شجاعة الشجعان        هو أولوهي المحل الثاني    

 فإذا هما اجتمعا لنفس حرة                  بلغت من العلياء كل مكان

 تتفق تلك األبيات مع ضرورة اكتساب قيمة ..............................

الحق( د)         المعرفة حب( ج)        الذاتياالستقالل ( ب)        الفكري التسامح( أ)  

 

يعبر استنباط المعايير القيمية من مبحث األكسيولوجيا والذي يعد أحد المباحث الكالسيكية  -21   

 في الفلسفة.

توضيحا لـ..............              

                   غالبة القيم( ب)                        القيم نسبية( أ)                        

      العالقة بين الفلسفة والقيم( د)                  القيم موضوعية( ج)                        



 

 

يقول القائد االنجليزي )تشرشل( :كم نحن جوعي للحكمة والمعرفة ونحن غرقي في بحور -24

 البيانات والمعلومات .

...............تجسد تلك المقولة لـ....        

                   القيم غالبة( ب)دور الفلسفة في عصر العولمة         ( أ)                 

      اهمية التفلسف( د)                          القيم موضوعية( ج)                

ئم بين ما هو كائن وما الجدل القائم بين الرؤي الفلسفية المختلفة والمتمثلة في الجدل القا -22

 ينبغي أن يكون إنما في االساس 

تجسيدا لدراسة في .......................      

                   القيم غالبة( ب)                دور الفلسفة في عصر العولم( أ)                        

   طبيعة القيم( د)                             القيم موضوعية( ج)                        

يري )ديكارت( "الحواس تخدع من أن ألخر ومن الحكمة اال تثق تماما فيما خدعك ولو مرة  -24  

 واحدة وهو بذلك يشكك في احدي نظريات البحث عن الحقيقة وهي نظرية....................

التطابق( ب)                            الترابط( أ)                  

االحتماالت( د)                       البراجماتية( ج)                 

يقول )ابراهام لينكولن( عندما ينتزع الراعي عنز من بين برائن ذئب تعتبره العنزبطال أما  -21

 الذئاب فتعتبره ديكتاتور 

تخالف تلك الفكرة ...............        

موضوعية القيم (ب)                            نسبية القيم (أ)                          

غالبة القيم( د)                      خصائص القيم ( ج)                          

كلما تعلمنا وتحسنت درجة وعينا ومارسنا التربية بطريقة أفضل مع االخرين كانتمخاطر  -24

 الحرية أقل والعكس صحيح 

تعبر تلك المقولة عن قيمة...........................      



 

 

الخير( ب)                 الفكري التسامح( أ)                            

الحق( د)                    المعرفة حب( ج)                          

السعادة هي حالة الوعي الناجمة عن تحقيق المرء لقيمته  -21  

تخالف تلك المقولة ............................     

نسبية القيم( ب)ذاتية القيم                    ( أ)                         

موضوعية القيم( د)                    ئية القيمغا( ج)                          

علم معياري يبحث في قواعد التفكير الصحيح للتميز بين ما هوصحيح وما هو غير  -24

 صحيح........................

علم االخالق( ب)                     علم المنطق( أ)                            

علم االجتماع( د)                    علم الجمال ( ج)                            

من اقوال ) باولو كويلو ( التعليم هو ان تظهر لالخر ما هو قادر عليه, والتعلم هو جعل هذا  -28

 ممكنا. 

تجسد تلك الفكرة للتخلص من معوقات التفلسف في..................       

التعليمية والتربوية( ب)                       ية   البيئة االسر( أ)                          

المؤسسات التنموية( د)                  المؤسسات االعالمية( ج)                          

يقول ) سقراط ( اذا اردت ان احكم علي انسان, فاني اساله كم كتابا قرأت وماذا قرأت. -24  

......وهو بذلك يجسد لقيمة.......          

الحق( ب)                     المعرفة حب( أ)                            

الجمال( د)                 الخير            ( ج)                           

 

 



 

 

الحكمة العربية القائلة: تواضع عن رفعة, و ازهد عن الحكمة, وانصف عن قوة, واعف عن  -41

 قدرة.

تعد بمثابة دعوة ألكتساب قيمة.........................        

الحرية( ب)                           الجمال( أ)                            

الحق( د)                 التسامح الفكري( ج)                           

 الموضوع االول: االستدالل االستقرائي وتطبيقه في العلوم التطبيقية

( امامك المعطاه االجابات من الصحيحة االجابة اختر)       

اله قانونية تعتمد علي دراسة الطرق والمبادئ التي تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في  -4

 اخطاء الفكر بكافة انواعه...............

علم الجمال( ب)                          علم القيم( أ)                            

الفلسفة( د)                 علم المنطق      ( ج)                           

عملية استخراج جواب او نتيجة بناء علي معلومات معروفة مسبقا واما تكون صورية او مادية  -2

 وقد تكون عملية االستخراج تحتمل الصحة والبطالن او الصدق او الكذب.

بق الي...................يشير ما س          

االستقراء( ب)                        االستنباط( أ)                            

االستدالل( د)                 المماثلة         ( ج)                             

قواعد المنطق هو انتقال الذهن من قضية او عدة قضايا عامة الي قضية اخري تلزم عنها وفق  -4

 بشكل ال تقبل التأويل الواقعي..................

االستدالل التمثيلي( ب)                        االستقراء( أ)                            

االستنباط( د)               الحجة االستقرائية( ج)                            



 

 

ام اوجه التشابة المتصورة كأساس الستنتاج بعض التشابه نوع خاص من القياس اذا يتم استخد -1

الذي لم يتم مالحظته وذلك بعد التفكير المنطقي والذي يعد احد االساليب االكصر شيوعا التي 

 يحاول بها البشر فهم العالم الطبيعي.       نشير بذلك الي.................

               االستنباطية الحجة( ب)              يةاالستقرائ الحجة( أ)                          

االستدالل اليقيني( د)                االستدالل الهابط( ج)                           

نوع من القياس يتم استخدامه للبرهن علي صحة قضية تم الوصول اليها من خالل اشتقاق  -4

يقيني..............لزوميتها من معطياتها بشكل   

               االستنباطية الحجة( ب)              االستقرائية الحجة( أ)                          

االحتمالي االستدالل( د)              الصاعد االستدالل( ج)                           

......يشير الشكل الذي امامك الي كل ما يلي ماعدا............ -1  

 كل محافظات مصر تقع في قارة افريقيا

 المنيا من محافظات الصعيد

 اذن المنيا تقع في قارة افريقيا

             الهابط استدالل( ب)                  حجة صحيحة( أ)          

حجة بالمماثلة( د)              استنباطي استدالل( ج)           

امامنا, ثم الحظنا عدم وجود اجنحة لهم فيمكننا تقرير نتيجة, تقول ان ان عاينا الف حصان  -4

 االحصنة عامو ال تملك اجنحة. تعبر تلك الفكرة عن...................

              الهابط االستدالل( ب)              االستدالل االستنباطي( أ)                 

االستقرائي االستدالل( د)                       استقراء تام  ( ج)                    

اثبات الحكم في قضية كلية من خالل ثبوت الحكم في كافة اجزاءها. -8  

تعبر تلك الفكرة عن مفهوم...................              



 

 

              الهابط االستدالل( ب)              االستنباطي االستدالل( أ)                  

حجة استنباطية( د)                         تام استقراء( ج)                     

يعرفه علماء الفقة بانه )الحاق الفرد بالعم االغلب( وهو ظني ويختلف فيه الظن باختالف  -4

 الجزئيات..............

              الهابط االستدالل( ب)              االستنباطي االستدالل( أ)                   

استقراء ناقص( د)                         تام استقراء( ج)                    

يعد االورجانون الجديد , اقوي تجسيد لروح عصر بيكون, الرافض للماضي العقيم, حيث  -41

ره بان القياس استند بيكون في عملية التصنيف واستخالص السبب الي علة الظاهرة, ذلك القرا

اداة عقيمة, وليس اداة للكشف عن حقائق الكون , وانما هو اداة لعرض الحقائق واقناع الخصوم 

 بها.

يعكس ذلك ..............        

  تعريف االستدالل( ب)                         تام نقد االستقراء( أ)                  

االنتقال من المعلوم للمجهول( د)رائية                      القفزة االستق ( ج)                    

نتيجة بحث وتتبع لجملة ألفراد وجزئيات وانواع الظاهرة ترشد الي تكوين وصياغة قاعدة  -44

 عامة , وقانون مطرد يستمر في بيان وكشف حقائق االمور الخفية. 

يمكن القول بان ما سبق يعبر عن..............             

                       االستقرائية القفزة( ب)                         تام االستقراء نقد( أ)                

للمجهول المعلوم من االنتقال( د)                      استدالل استنباطي(  ج)                  

علي يحاول ان يقدم مؤشرات قد تكون صحيحة او خاطئة ليميز بين القضايا والحجج الجيدة  -42

 والسيئة.        تشير بذلك الي.................

الجمال علم( ب)                          القيم علم( أ)                            

الفلسفة( د)                       المنطق علم( ج)                           



 

 

يشير الشكل الماثل امامك الي...................... -44  

كل قارات العالم القيم تحوي نهر او اكثر    

اسيا, افريقيا, اوروبا هم كل قارات العالم القديم     

اسيا, افريقيا, اوروبا بهم نهر او اكثر      

               استقراء علمي( أ)         

       استقراء ناقص( ب)        

استقراء تمثيلي              ( ج)          

استنباط تتساوي مقدماته مع نتائجه( د)           

 

يشير الشكل الماثل امامك الي.................. -41  

 المشتري كوكب غازي له قمر او اكثر

اكثر او قمر له غازي نيبتون كوكب  

اواكثر قمر له غازي كوكب اورانوس المشتري    

 اذن من المرجح ان كل الكواكب الغازية لها قمر او اكثر

               تام استقراء( أ)           

       كامل استقراء( ب)  

               تمثيلي استقراء( ج)          

نتائجه مع مقدماته تتساوي استنباط( د)             

استنباطية ذات مقدمات كلية ونتيجة كلية في الشكل الماثل امامك يتم للتعبير عن حجة  -44

 اختيار...................

كل السنوريات اكلة لحوم   



 

 

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

كل انواع النمور اكلة لحوم       

               كل اكالت اللحوم نمور( أ)         

       كل السنوريات نمور( ب)        

               كل النمور اكلة لحوم( ج)        

كل النمور سنوريات( د)           

 

 

 يتم امامك الماثل الشكل في خاصة ونتيجة خاصة مقدمات ذات استنباطية حجة عن للتعبير -41

                   ...................اختيار

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

 ابراهيم ناجي شاعر مصري

 اذن ابراهيم ناجي موهوب

كل الشعراء المصريون موهوبون( أ)           

       كل المصريين شعراء( ب)        

               شاعر مصري موهوب كل( ج)        

عراء مصريونالش كل( د)            

 

 

 



 

 

 يتم امامك الماثل الشكل في كلية ونتيجة كلية مقدمات ذات استقرائية حجة عن للتعبير -44

...................اختيار  

 كل النور سنوريات واكلة لحوم

 كل االسود سنوريات واكلة لحوم

 كل الفهود سنوريات واكلة لحوم

 اذن من المرجح ان.................

               سنوريات اللحوم اكالت كل( أ)         

       نمور وفهود واسود السنوريات كل( ب)        

               لحوم اكالت السنوريات كل( ج)        

سنوريات النمور والفهود واالسود كل( د)           

 يتم امامك الماثل الشكل في خاصة ونتيجة خاصة مقدمات ذات استقرائية حجة عن للتعبير -48

...................                  اختيار  

احمد استذكر درويه من كتاب الوجيز وتفوق   

وتفوق الوجيز كتاب من درويه ايمن استذكر   

وتفوق الوجيز كتاب من درويه هشام استذكر   

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

وتفوق الوجيز كتاب من دروسه استذكر اذن من المرجح ان محمود  

               وسيم تفوق من كتب الوجيز( أ)          

    الوجيز كتاب من دروسه محمود استذكر( ب)         

الوجيز كتاب من دروسه سامر استذكر( ج)           

الوجيز كتاب من دروسه احمد ال استذكر( د)             



 

 

المعاصر للحجج المنطقية . مرجعه في االساس لـ........................ظهور التفسير  -44  

فساد التفسير التقليدي للحجج( ب)                  عدم كفاية التفسير التقليدي للحجج( أ)            

جفشل التفسير التقليدي لحج( د)                       بطالن التفسير التقليدي للحجج( ج)           

صاحب قانون فيزيائي يعتبر من اساسيات ميكانيكا الموائع , وينص علي ان الجسم المغمور  -21

 كليا تساوي وزن السائل الذي يزيحه الجسم عند غمره. تشير الي.......................

فرانكلين( ب)                         نيلز بور( أ)                            

ارشميدس( د)                       راذرفورد( ج)                             

كما ان مركزية الشمس تحافظ علي دوران الكواكب حولها بذلك االمر فان مركزية نواة اي  -24

 عنصر تحافظ علي استقرار الذرة و دوران االلكترونات حولها. 

ل اليه.......................تعبر تلك الفكرة عما استطاع الوصو           

فرانكلين( ب)                            راذرفورد( أ)                             

ارخميدس( د)                    فرنسيس بيكون( ج)                             

 

تاة بالزما ناقلة يعرف البرق باعتباره عملية تفريغ مهربائي مفاجئة تظهر علي شكل ضوء لف -22

للشحنات الكهربائية في وسط عازل مثل الهواء لفترة قصيرة جدا وذلك هو الوقت الالزم لحدوث 

 التفريغ          

يوافق ذلك التعريف ما صاغه.......................             

كلينفران( ب)                            راذرفورد( أ)                              

ارخميدس( د)                       بيكون فرنسيس( ج)                             

صاحب منهج بعد نقله كبيرة في التاريخ العلمي, حيث وجد ان ما يجري في مجال العلم ليس  -24

اال مجرد دوران حوله, وخلص الي انه ما من سبيل اال لعمل بخطة جديدة كليا تقوم علي التخلص 



 

 

التقليد القديم واجراء مراجعة للمنهج العلمي تقوم علي التجريب والمالحظة والبحث و  من

 االستقراء................

فرانكلين( ب)                            راذرفورد( أ)                              

ارخميدس (د)                      بيكون فرنسيس( ج)                              

يقوم ) جورج صائد ( الغرور هي الرمال المتحركة التي يغرق فيها المنطق.  -21  

تعبر تلك المقولة عن.................            

اوهام الجنس( ب)                          اوهام الكهف( أ)                             

اوهام السوق( د)                        اوهام المسرح( ج)                             

افاد السوفسطائية قديما من غموض المفردات واستغلوا اشتراكها في هدم حقائق العلم  -24

 ومبادئ االخالق, بل في تأييد موضوع ومعارضته معا. تعبر تلك المقولة عن................

الجنس اوهام( ب)                          الكهف اوهام( أ)                             

السوق اوهام( د)                        المسرح اوهام( ج)                             

تغليب الجوانب الذاتية في تفسير الظواهر الطبيعية واالحداث بطريقة مختلفة عما هي عليه  -21

 في واقع االمر, كمان هو شائع عندنا, واسباغ التمنيات والرغبات والمواقف الذاتية عليها. 

يشير ذلك الي...................            

الجنس اوهام( ب)                          الكهف اوهام( أ)                             

السوق اوهام( د)                        المسرح اوهام( ج)                             

العقل يفرض منطقه ونظامه الخاص علي االشياء والظواهر ويفسرها بمنطق ذاتي بعيدا عن  -24

الي...................الموضوعية وعن منطقها الطبيعي. يشير ذلك   

الجنس اوهام( ب)                          الكهف اوهام( أ)                             

السوق اوهام( د)                        المسرح اوهام( ج)                             



 

 

اخترع جاليليو المقراب ) التليسكوب ( ورأي به كلفة الشمسية علي وجه الشمس , واراه  -28

لغيره من العلماء, فقال بعضهم : اني بحثت في كتب ارسطو فلم اجد فيها ما يثبت وجود هذا الكلف 

 البد ان الكلف موجود علي اعين الذين ينظرون من خالل هذا الذي يسمونه بالمقراب. 

تعبر تلك المقولة عن..............              

الجنس اوهام( ب)                          الكهف اوهام( أ)                              

السوق اوهام( د)                        المسرح اوهام( ج)                             

في حمايتنا من عناء التفكير.  يقول ) جون جالبريث ( العادات والتقاليد تخدمنا -24  

تعبر تلك الفكرة رأي بيكون بشأن..............              

الجنس اوهام( ب)                          الكهف اوهام( أ)                             

السوق اوهام( د)                        المسرح اوهام( ج)                             

طبيعة بسيطة قيد الفحص باتباع الطريقة الحقيقية من اجل تشكيل دراسة استقصالية واحدة  -41

وعامة حول طرق تصنيف المعرفة التجريبية بهدف الوصول للقانون الذي يعبر عن 

 االستقصاءات. 

تعبر الفكرة عن......................           

الجانب النقدي عند بيكون( ب)                                       بيكون اوهام( أ)                 

نقد الموجه لبيكون( د)                      الجانب االيجابي عند بيكون( ج)                  

اذا اردنا اجراء تجربة لبيان بعض المعادن القابلة للجذب المغناطيسي فنجد انها تتمثل في  -44

ت والفوالذ غير قابل للصدأ والنيوديميوم والجادولينيوم والساماريوم. الحديد والنيكل والكوبل  

تعبر تلك الطريقة عن قائمة عند بيكون وهي...........................              

الغياب ( ب)                         التفاوت( أ)                              

الحدس( د)                        ضورالح( ج)                             



 

 

اذا ارادنا تجربة لبيان بعض المعادن غير قابلة للجذب المغناطيسي فنجد انها مثل االلمنيوم  -42

 والنحاس والذهب والرصاص والفضة. 

تعبر تلك الطريقة عن قائمة بيكون وهي.......................           

  الغياب( ب)                         التفاوت( أ)                            

الحدس( د)                        الحضور( ج)                              

قائمة اقرها بيكون تعبر عن درجات التباين في حضور الظاهرة في الحاالت موضوع  -44

 الدراسة...............

  الغياب( ب)                         وتالتفا( أ)                            

الحدس( د)                        الحضور( ج)                             

هي عبارة عن قيام الباحث باالنتباه والتدقيق تجاه ظاهرة او حادثة معينة, والهدف التقصي  -41

وتحديد النتائج. والتحري وسبر االغوار, تمكنه التوصل للعالقات بين المتغيرات,  

يعبر ذلك التعريف عن............           

المالحظة( ب)                        التجربة( أ)                              

القانون العلمي( د)                        الفرض( ج)                             

سياق حل مسألة معينة او تساؤل لدعم او هي مجموعة افعال او عمليات رصد, تتم ضمن  -44

 تكذيب فرضية أو بحث علمي يتعلق بظاهرة ما غالبا طبيعية واحينا اجتماعية.

تشير بذلك الي...............              

المالحظة( ب)                        التجربة( أ)                              

العلمي القانون( د)                        لفرضا( ج)                             

الختبار الحساسية ضد البنسلين يقوم طبيب االرجيات او الممرضة بارادة كمية صغيرة من -41

البنسلين المشتبه به لبشرتك بإبرة صغيرة سيسبب رد الفعل االيجابي علي االختبار ظهور بثور 

بح النتيجة سلبية.حمراء مرتفعة مثيرة للحكة واذا لم تظهر تص  



 

 

تعبر تلك الفكرة عن.......................           

المالحظة علمية( ب)                        التجربة السلبية( أ)                              

التجربة المرتجلة( د)                       العلمي الفرض( ج)                              

ة مدي تأثير اختراق اشعة الشمس علي طول ذيل احد المذنبات فان علماء الفلك .لمعرف -44  

يستخدمون.....................        

علمية المالحظة( ب)                        السلبية التجربة( أ)                     

المرتجلة التجربة( د)                        العلمي الفرض( ج)                    

في مجال العلوم االجتماعية حينما يسعي الباحث للتحقق من وجود عالقة بين اسلوب  -48

 االشراف االداري الديموقراطي وزيادة انتاجية العاملين .     فان ذلك يعبر عن......................

تعريف التجربة (ب)                        اغراض التجربة( أ)                      

شروط الفرض( د)                        تعريف الفرض ( ج)                      

من اقوال ) كلود برنارد ( ان علي العالم ان يتخلي عن خياله عندما يدخل الي معمله , تماما  -44

طفه. كما يخلع معطفه, وعليه ان يستعيجه ثانية حينما يغادر معمله, تماما كما يرتدي مع  

تعبر تلك المقولة عن احدي شروط اجراء التجارب والمتمثلة في........................        

الحصول علي الموافقات القانونية( ب)                مراعاة المواثيق الدولية( أ)                  

الموضوعية والحياد( د)                          اليقظة واالنتباه( ج)                 

يقول ) البرت اينشاتين ( الشخص الذي ال يرتكب اي اخطاء لم يجرب اي شئ جديد . -11  

تخالف تلك الفكرة احدي شروط اجراء التجارب المتمثلة في......................            

القانونية الموافقات علي الحصول( ب)                الدولية المواثيق مراعاة( أ)                 

والحياد الموضوعية( د)                          واالنتباه اليقظة( ج)                  



 

 

في مدينة نيويورك وتحت ستار العالج الطبي قام طبيب االطفال ) هنري  4844في عام  -14

ء اختبار عقار هيمان ( باصابة عمدا ولدين معاقين ذهنيا بالسيالن كجزء من تجربة طبية الجرا

 جديد عليهم .  

يتنافي ذلك مع احد شروط اجراء التجارب .................             

القانونية الموافقات علي الحصول( ب)                الدولية المواثيق مراعاة( أ)                  

والحياد الموضوعية( د)                          واالنتباه اليقظة( ج)                 

 

 

من اقوال ) ديوال ( ان الجواهر موجودة لكنها ال تؤلف عقدا قبل ان يأتي احدهم بالخيط. -12  

تشير تلك الفكرة الحد مراحل الجانب االيجابي عند بيكون وهي مرحلة...............             

تحليل بيانات القوائم( ب)                    المالحظة وجمع المعلومات( أ)                 

ترتيب المعلومات في قوائم( د)             تفسير اظاهرة والوصول للقانون( ج)                 

يقول الشاعر:  -14  

اترك مشاعرك تتحرك                  وال تدع مشاعر غيرك تقود خطاك            

بحر بك الي االفاق البعيدةانسج من عواطفك اشرعه                ت            

 تخالف االبيات احد شروط التجربة وهي......................

                عدم الحاق الضرر علي المخلوقات( أ)                

لكل ما هو غير متوقع واالنتباه اليقظة( ب)                 

والحياد الموضوعية( ج)                 

الحصول علي الموافقات القانونية عند اجراء التجارب( د)                  

يقول ) جون لوك ( ليس في العقل جديد اال وقد سبق وجوده في الحس.  -11  



 

 

تعبر تلك الفكرة عن...........................                 

المالحظة( ب)                        التجربة( أ)                              

الفرض( د)                         القانون( ج)                               

يقول ) كلود برنارد ( الحادث يوحي بالفكرة والفكرة تقودنا الي التجربة والتجربة تختبر  -14

 الفكرة حتي نصل للتفسير. يجسد ذلك القول لـ.........................

 عند االيجابي الجانب( ب)                                    االربعة بيكون اوهام( أ)     

                       بيكون

ترتيب قوائم بيكون الثالثة( د)                  مراحل المنهج االستقرائي التجريبي( ج)       

تعبر تلك الفكرة  اليها.ان االحساسات واالفكار ماهي اال خدم لنا تاتي الينا حينما نحتاج  -11

 عن...........

الفرض( د)            القانون( ج)    المالحظة       ( ب)             التجربة( أ)       

الوصول لشكل يمكننا من ايجاد العالقة بين المتغيرات والتي غاليا ما تصاغ بشكل رياضي.  -14  

..............تعبر تلك الفكرة عن................               

المالحظة( ب)                        التجربة( أ)                              

الفرض( د)                         القانون( ج)                               

اذا علمت ان هناك مجموعتان )أ( وتتضمن ) س,ص,ع,د( هذه المجموعة تنتج الظاهرة  -18

ومجموعة )ب( تتضمن )س,ص,ع,ي( تنتج ظاهرة )ن( فاننا نستنتج ان عنصر )ي( هو  4)و(

 سبب عدم انتاج المجموعة )ب( للعنصر )و(.     

...تعبر تلك الفكرة عن طريقة................                    

البواقي( ب)                                            االختالف( أ)                  

االتفاق( د)                       الجمع بين االتفاق واالختالف( ج)                  



 

 

اذا وجدت سلسلتان من الظواهر فيها مقدمات ونتائج, وكان االختالف في المقدمات في كلتا  -14

السلسلتين ينتج عنه اختالف في النتائج لكلتا السلسلتين, وبنسبة معينة, فالبد ان تكون هناك 

 عالقة سببية بين المقدمات والنتائج.    تعبر تلك الفكرة عن طريقة....................

البواقي( ب)                                              االختالف( أ)                

التالزم في التغير( د)                        واالختالف االتفاق بين الجمع( ج)               

طريقة استقرائية ترجيحية تعتمد في االساس علي اسناد ظاهرة الي معلول مرجح لها بعد  -41

طريقة.....................استيفاء واكتمال اسناد جميع الظواهر الي عللها.   تعبر تلك الفكرة عن   

البواقي( ب)                                               االختالف( أ)                

التغير في التالزم( د)                        واالختالف االتفاق بين الجمع( ج)               

متصفة بظاهرة معينة وكان هناك  تقوم هذه الطريقة علي اساس انه اذا وجدت حاالت كثيرة -44

عنصر واحد ثابت في جميع الحاالت, وفي الوقت الذي تتغير فيه باقية العناصر, فاننا نستنتج ان 

 العنصر الثابت هو السبب في حدوث الظاهرة.    تعبر تلك الفكرة عن طريقة............

البواقي( ب)                                             االختالف( أ)                   

االتفاق( د)                       واالختالف االتفاق بين الجمع( ج)                  

 

نادي بان تكون الدراسة كل العلوم الطبيعية مبنية علي التجربة حيث كان ينصح طالبه قائال:  -42

ال يصل الي ادني درجات اول واجب ان تعمل وتجري التجارب الن من ال يعمل بالتجارب 

 التقان...............

جابر بن حيان( ب)                       الحسن بن الهيثم( أ)                   

جون ستيورات مل( د)                                 ارسطو( ج)                    

يطلق عليه................... عندما نستدل تقليديا علي جزيئات ظاهرة معينة من حكم كلي -44  

استقراء( ب)                           استنباط( أ)                   



 

 

حجة( د)                             مماثلة( ج)                    

عندما نستدل تقليديا علي حكم كلي من مجموعة عناصر فرعية يطلق عليه................ -41  

استقراء( ب)                           استنباط( أ)                     

حجة( د)                             مماثلة( ج)                      

عندما نستدل انك ناجح الن كل الطالب مدرستك ناجحون فانك استعنت بنوع من االستدالل  -44

 التقليدي   وهو....................

استقراء( ب)                           استنباط( أ)                     

حجة( د)                             مماثلة( ج)                    

تتعدت تعريفاته كاذكاء والشخصية. يشبه ذلك..................... -41  

استقراء( ب)                           استنباط( أ)                     

حجة( د)                             مماثلة( ج)                      

اعتبرهم المناطقة موضوعان مترادفان رغم تفاوت بينهم. تشير الي................... -44  

االستنباط واالستقراء( ب)                          المنطق واالستدالل( أ)                     

المنطق و الحجة( د)                          االستدالل والحجة( ج)                       

يمكننا ان نصل الي قاعدة عامة من خالل فهم بعض عناصر الموضوع . نشير  -48

 الي...............

استقراء( ب)                           استنباط( أ)                    

حجة( د)                             مماثلة( ج)                    

يعتبر نتائجه اكبر من مقدماته وفق التفسير التقليدي لالستدالل وهو.............. -44  

استقراء( ب)                           استنباط( أ)                    

حجة( د)                             مماثلة( ج)                    



 

 

يعتبر نتائجه مساوي او اصغر من مقدماته وفق التفسير التقليدي لالستدالل  -11

 وهو..................

استقراء( ب)                           استنباط( أ)                     

حجة( د)                             مماثلة( ج)                    

اقامة البرهان علي قضية كلية باالستناد الي امثلة جزئية تؤيد صدقها .  -14

 يجسد...................

استقراء الناقص( ب)                       االستقراء التام( أ)                     

االستقراء التلخيصي( د)                  االستقراء التمثيلي( ج)                      

اطلق علي هذا االستدالل الذي يذكر الجزئيات في مقدماته للوصول الي نظرة شمولية  -12

 للظاهرة. 

يجسد االستقراء.......................         

الناقص استقراء( ب)                       التام االستقراء( أ)                      

التلخيصي االستقراء( د)                  التمثيلي االستقراء( ج)                       

دراسة وتقييم الطرق والمبادئ المستخدمة في التمييز بين الحجج الصحيحة و الحجج  -14

 الباطلة. 

تشير العبارة السابقة الي.................           

المنطق( ب)                       الستقرائيالمنطق ا( أ)                      

االستدالل( د)                      المنطق االستنباطي( ج)                      

التفكير الغير  الصحيحة و التفكير بين التمييز في المستخدمة والمبادئ الطرق وتقييم دراسة -11

 صحيح . يجسد مفهوم..................

المنطق( ب)                       االستقرائي المنطق( أ)                      

االستدالل( د)                      االستنباطي المنطق( ج)                       



 

 

 

 

عند عمل دراسة حول االسباب االدمان توصلنا ان اصدقاء السوء احد اسبابه من خالل فحص  -14

يدل ذلك علي اعتماد الدراسة علي احد العمليات االستداللية  عدد من المدمنين .

 وهي...................

االستنباط( ب)                      االستقراء( أ)                       

االستدالل( د)                         المنطق( ج)                        

غياب الفصل  نيابة عن المعلم لمعرفة حضور الطالب في هذا عندما تقوم انت وزمالئك بأخذ  -11

 اليوم قائمة اسماء الفصل. يشير ذلك الي استخدام.........................

                        التام االستقراء( ب)                            االستنباط( أ)                      

            التمثيلي االستقراء( د)                    الناقص استقراء (ج)                      

اراد جهاز التعبئة واالحصاء المصري عمل تعدد لسكان جمهورية مصر العربية في العام   -14

 الماضي    فإنه يقوم باستخدام............................

                     العلمي االستقراء( ب)                            االستنباط( أ)                      

      الكامل االستقراء( د)                    الناقص استقراء( ج)                      

قامت وزارة التربية والتعليم بحصر طالب الصف االول الثانوي لتوزيع التبلت عليهم.  -18      

يشير ذلك الي استخدام......................                

                     العلمي االستقراء( ب)                            االستنباط( أ)                      

     الكامل االستقراء( د)                    الناقص استقراء( ج)                      

ديكارت ( في القاعدة الرابعة من منهجه علي ) ان اجري في كل االحوال االحصاءات  ينص ) -14 

 والمراجعات الشاملة ما يجعلني علي ثقة من انني لم اغفل شيئا (

تشير هذه القاعدة الي استخدام....................              



 

 

                     العلمي االستقراء( ب)                            االستنباط( أ)                      

      التمثيلي االستقراء( د)                    الناقص استقراء( ج)                      

 

 

 

يقول ) كوهلر ( احد رواد مدرسة الجشطلت ) ان ادراك االنسان لالشياء هو ادراك الكليات  -41

 وان ادركنا لكلمة )ام( ندركها ككل وليس حروف منفصلة ثم نفهم الجزيئات(. 

تجسد هذه المقولة احد انواع االستدالل...................                     

                     العلمي االستقراء( ب)                            االستنباط (أ)                      

    التمثيلي االستقراء( د)                    الناقص استقراء( ج)                      

ان الصحة والبطالن يرجعان الي عالقة منطقية بين مكونات الحجة وان الصحة والبطالن  -44  

النوع من الحجج يعتمد علي شكل الحجة وصورتها.  في هذا   

تجسد هذه المقولة احد انواع الحجج التقليدية وهي......................              

                     الحجة االستنباطية( ب)                  الحجة االستقرائية( أ)                       

      الحجة الحدسية( د)                    الحجة بالمماثلة (ج)                      

يري التفسير المعاصر للحجج االستنباطية ان نتيجتها قد تكون...................... -42  

                     جزئية دائما( ب)                         كلية دائما( أ)                      

      يقينية و احتمالية (د)                   كلية او جزئية( ج)                      

استند التفسير المعاصر للتمييز بين الحجج المختلفة علي.......................-44  

                     صورة الحجة ومادتها( ب)                  عالقة المقدمات بالنتيجة( أ)             

     انتقالها من العام للخاص( د)                  انتقالها من الخاص للعام( ج)             



 

 

كل حيوان فان وكل انسان حيوان اذن مؤكد ان كل انسان . -41   

فان يمثل المثال السابق في التفسير المعاصر للحجة..................              

  االستقرائية( ب)                   االستنباطية( أ)                       

المادية ( د)                      احتمالية( ج)                       

الحجة االحتمالية وفق التفسير المعاصر يمكن ان تكون نتيجتها...................... -44  

                    جزئية( ب)                         دائما كلية( أ)                      

     صارمة دائما( د)                   جزئية او كلية( ج)                      

كل العبي الكرة ماهرين ابو تريكة العب اذن ابو تريكة ماهر.  -41   

يجسد المثال وفق العلماء المعاصرين حجة نتيجتها................             

شاملة( ب)                         دائما كلية( أ)                        

     دائما صارمة( د)                   جزئية او كلية( ج)                      

يدس مفكر وعالم احمد زويل مفكر لذا يحتمل ان يكون كان نيوتن مفكر وعالم وكان ارشم -44

 احمد زويل مفكر وعالم . يجسد المثال وفق التفسير المعاصر الحجة.....................

                   مقدماتها ونتيجتها كلية االستنباطية( أ)                       

مقدمتها جزئية ونتيجتها جزئيةحجة استنباطية ( ب)                         

استقرائية مقدماتها كلية ونتيجتها كلية( ج)                         

    استقرائية مقدماتها جزئيات ونتيجتها جزئية( د)                        

التشابة او التناظر بين امرين او اكثر تمثل..................... -48  

                  الجزئية االستقرائية( ب)                    االستنباطية الحجة( أ)                       

    بالمماثلة الحجة( د)                        القضية كلية   ( ج)                       



 

 

لم يجد تامر الحليب الذي اعتاد ابناءه علي تناوله فنصحة التاجر باخذ نوع اخر من نفس  -44 

 الطعم ونسبة الكالسيوم. يعكس الموقف مفهوم................

                    االستنباطية الحجة( أ)                       

                  الجزئية االستقرائية( ب)                       

                               القضية( ج)                       

    بالمماثلة الحجة( د)                        

لم يجد عفيفي حجزا علي شركة الطيران المفضلة له فنصحه صديقه بشركة اخري مثل  -81

 شركاته المفضلة في الخدمات واالسعار 

يعكس الموقف السابق مفهوم ..........................        

                  الجزئية االستقرائية( ب)                    نباطيةاالست الحجة( أ)                       

   بالمماثلة الحجة( د)                         المنطقية القضية( ج)                       

ما دام الخمرة حرام والنبيذ يشترك في نفس مكونات الخمر إذن استنتج ان النبيذ  -84 

 حرام...............

                  الحجة بالمماثلة( ب)                  االستنباطية الحجة( أ)                         

االستقرار الجزئي( د)القضية المنطقية                      ( ج)                         

وينية الي البشر مما يقوم العلماء بعمل تجارب علمية علي القرود النها اقرب السمات التك -82   

 يقوي نتائج االبحاث العلمية

 يشير ذلك الي...............................

  االستقرار الجزئي( ب)                             بالمماثلة الحجة( أ)                       

االستنباطية الحجة( د)                           المنطقية القضية( ج)                         

 



 

 

يمكن للماثلة ان تساعد في حل مشاكلهم الشخصية    .  يجسد ذك المماثلة عند .......... . -84    

                  فرانكلين( ب)                              أخميدس( أ)                       

    نيلز بور( د)                           رازرفورد( ج)                       

استطاعت المماثلة فهم ظواهر طبيعية كما حدث عند............. -81  

                  فرانكلين( ب)                              أخميدس( أ)                       

  بور نيلز( د)                           رازرفورد( ج)                       

يحتوي التمثيل االستقرائي علي شيئين .................... -84    

    من الصعب اكتشافهما(ب)                      من السهل اكتشافهما( أ)                       

   ال يمكن اكتشافهما( د)                        يستحيل اكتشافهما( ج)                       

  

نظام الكون الفلكي يماثل أصل المادة كما توصل .................. -81  

                  فرانكلين( ب)                              أخميدس( أ)                       

ارسطو( د)                           رازرفورد( ج)                         

استبصارات لـ ........................التمثيل االستقرائي يقدم  -84  

                  العلماء( ب)                            االفراد العادين( أ)                        

الشعراء( د)                  االفراد العاديين والعلماء(ج)                         

عن تعريفها بطريقة مناسبة اوهام .....................الناس يتجادلون حول كلمات يعجزون  -88  

                 الكهف( ب)                            السوق( أ)                    

المسرح( د)                           الجنس (ج)                              



 

 

يدة كذلك الجدل والحوار والنظريات التي يجب ان تقذف بجميع نظريلت القرون الوسطي بع -84

 تحتاج الي اقامة البرهان وننساها. تجسد اوهام...................

                 الكهف( ب)                            السوق( أ)                    

المسرح( د)                           الجنس( ج)                      

ون كالمأة الزائفة التي تفسد االشكال والصور , فالعقل ال يقبل إال ما يوافق غروره وال يلتفت تك 41

 الي التجارب التي ال ترضي هواه.              تجسد أوهام ................

                 الكهف( ب)                            السوق( أ)                    

المسرح( د)                           الجنس( ج)                     

يقول )راسل( ان الفلسفة توسع عقولنا وتحررها من عرف وتقاليد فالسفة القدماء تعد  44  

المقولة السابقة دعوة للتحرر من أهام..................        

                 الكهف( ب)                            السوق( أ)                    

المسرح ( د)                           الجنس( ج)                      

 

 

يستطيع العالم الذي يكون ملما بكل خصائص البيئة والوسط الذي تحدث فيه الظاهرة -42  

تجسد المقولة السابقة احد خطوات الجانب االجابي عند بيكون وهو .........        

               ترتيب المعلومات( ب)                          جمع المعلومات  (أ)           

تفسير المعلومات( د)تحليل المعلومات                           (ج)           

تحذير العلماء من خطوة التنبؤ الموقت وهو استباق للطبيعة  عمل بيكون علي -44  

يشير ذلك الي......................        

    اهمال بيكون للفرض (ب)                            اهتمام بيكون بالفرض (أ)            



 

 

الجانب السلبي ليبكون (د)                           الجانب االيجابي لبيكون (ج)            

يجب علي العالم ان ينتقي أدواته ووسائله بدقة لكي تكون متطورة ودقيقة واخضاع  -41

 موضوعالدراسة للمراقبة 

تجسد احد خطوات المنهج االستقراتئي التقليدي وهي ............           

                مالحظةال( ب)                          التجربة( أ)                     

القانون( د)                         االفرض( ج)                      

قيام الكيميائيين بإحداث تفاعالت خاصة لفصل العناصر أو تركيبها -44  

تجسد احد خطوات المنهج االستقرائي التقليدي هي .......       

                المالحظة( ب)                          التجربة( أ)                    

القانون( د)                         الفرض( ج)                      

دراسة ظاهرة كسوف الشمس وما انتجته الطبيعة عنها  -41  

يعنبر تجربة ....................       

                سلبية (ب)                         مرتجلة( أ)                    

غير مباشرة( د)                        علمية( ج)                      

 

 

 النتيجة للتاكدمن الفلزية عليالعناصر وتأثيرها الكهربائية الشحنات لتاثير معملية دراسة -44

منه           يعتبر تجربة............ المرجوة  

                سلبية( ب)                         مرتجلة( أ)                    

مباشرة غير( د)                          علمية( ج)                      



 

 

احضر معملية لتأثير الشحنات الكهربائية وتأثيرها علي العناصر الفلزية للتاكد من النتيجة  -48

........المرجوه منها .            يعتبر تجربة .........  

                سلبية( ب)                         مرتجلة( أ)                    

أولية( د)                          علمية( ج)                      

يقول )هيوم( : أنا ال اعترف إال بنشاط الحواس كمصدر للمعرفة تجسد احد خطوات  -44

 المنهج          

االستقرائي وهي ..................               

                المالحظة( ب)                          التجربة( أ)                    

القانون( د)                         الفرض( ج)                      

) افترض شخص ان الجن هو علة المرض الذي لديه( -411  

تتعارض العبارة السابقة مع احد شروط الفرض العلمي في المنهج االستقراتي التقليدي وهو    

......... 

ان ال يعتمد الفرض علي المالحظات والتجارب                     (أ)                        

               ان يخلو الفرض من التناقض( ب)                     

               ان ال يتعارض الفرض مع حقائق العلم المثبتة (ج)                     

ان يتعلق الفرض بالظواهر المحسوسة( د)                       

اجابة مبدئية عن االسئلة البحثية التي تطرحها مشكلة الدراسة او هي توقعات خاصة  -414

البحث يعتبر خطوة ....................للباحث يتصورها من خالل التغيرات الخاصة بمشكلة   

                المالحظة( ب)                          التجربة( أ)                    

التحقيق من الفرض(د)                         الفرض( ج)                      

 



 

 

 لكي الموبيل مفاتيح علي بالضغط فقمت يعمل كيف تعلم وال نوع احدث لموبيل شراءك عند - 412

................                    تجربة تعد الموبيل في مفتاح كل وظيفة تعرف  

                سلبية( ب)                         مرتجلة( أ)                     

مباشرةغير ( د)                          علمية( ج)                      

يمكن تعلم الباحثين جميع الخطوات العلمية الجراء البحث العلمي.  عدا............ -414  

           المالحظة( ب)                       التجربة ( أ)                      

التحقيق من الفرض( د)                         الفرض( ج)                      

العالم له دور كبير في وضع الفروض العلمية. شخصية  -640  

يشير ذلك عليان دوره.............                    

              تأملي( ب)                             سلبي( أ)                     

د( ثانوي)                          هاشمي (ج)                      

يقول )كوفيه( ان المالحظة يصغي الي الطبيعة والمجرب فيسألها ويرغمها علي ااجابة -414  

تجسد احد مراحل النهج االستقرائي التقليدي وهي....................         

              الكشف( ب)                          البحث ( أ)                     

االستنباط( د)                         البرهان( ج)                      

التنفس بالنسبة الي الكائن الحي يعتبر ................. -411  

                شرط كافي (ب)                        شرط ضروري( أ)                    

شرط مبدئي (د)                            شرط مكمل( ج)                      

الطعام والشراب بعد التنفس بالنسبة لحياة الكائن الحي يعتبر الطعام هنا..................... -414  

                كافي شرط( ب)                        ضروري شرط( أ)                    



 

 

مبدئي شرط( د)                            مكمل شرط( ج)                      

 

 

قفزة عقلية نحو المجهول المحسوب تجسد أحدخطوات المنهج االستقرائي التقليدي   -418  

وهي............          

           المالحظة( ب)                        التجربة( أ)                      

انونالق( د)                         الفرض( ج)                      

إذا كانت الظاهرة مجزأة الي عدة أجزاء وكانت لهذة االجزاء أسباب بعددها وعرف الباحث  -414

 عالقة بعض أجزاء الظاهرة بأسبابها تطابق الجزئ المساوي االخير

تجسد احد الطرق عند مل........          

          االختالف( ب)                        االتفاق( أ)                    

البواقي( د)          التالزم  في التغير( ج)                      

اذا الحظنا ان ) أ ( يأتي بعده )ب( دائما وإذا عدم )ب( لم يوجد ) أ ( دائما فأن ) أ (علة  -441

 )ب(

تجسد احد الطرق عند مل....................         

          االختالف( ب)                                   االتفاق( أ)                    

البواقي( د)          الجمع بين االتفاق واالختالف( ج)                      

ذهب الصديقين عفيفي ووسيم لشراء سيارتين من معرض السيارات ولم يجداال سيارتين  -444

السوداء فأضطر وسيم لشراء السيارة إحداهما حمراء واالخري سوداء وأختار عفيفي السيارة 

 الحمراء رغم رغبته في هذا اللون..............

          االختالف( ب)                        االتفاق( أ)                    



 

 

البواقي( د)          التغير في  التالزم( ج)                      

الحسية.  يجسد موقف .......................المعرفة البشرية تبدأ بالتجربة  -442  

        جون ستيورات ميل( ب)                      فرنسيس بيكون( أ)                     

الحسن بن الهيثم( د)                       جابر بن حيان( ج)                      

  من العينين . يجسد رأي..............أول عالم يقول بأن الرؤية تحدث في الدماغ بدال -444

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

وضع نظرية حول ان ثقل االجسام يختلف بحسب المسافة التي تفصلها عن مركز االرض  -441  

يجسد رأي...........................         

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                        

علي الباحث أن يستنبط مما افرضه نتائج تترتب عليه نظريا.   يجسد رأي........ -444  

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

اثبتت دراسته أن النسبة بين زاوية السقوط وزاوية االنكسار ليست متساوية.  -441  

يجسد رأي ............            

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                  

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

أول من أختزل آشعة الضوء المنعكس والمنكسر في إتجاهين رأسي وأفقي . -444  

يجسد رأي.........            



 

 

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                     

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

يعود بهذه النتائج الي الطبيعة ليثبت ما إذا كانت ستصدق علي مشاهداته الجديدة أم ال  -448  

            تجسد رأي...............         

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

 

أول من طبق الرياضيات في دراسة الظواهر الطبيعية. يجسد رأي................ -444  

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

أول من الحظ بالتجارب او التدريبات رواسب كلوريد الفضة عند إضافة ملح الطعام الي  -421

 نترات الفضة.  يجسد راي .......................

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

أول واجب يجب القيام به أن تعمل وتجري تجارب ألن من ال يعمل ويجري التجارب ال يصل  -424

...............الي ادني مراتب االتقان يجسد رأي .......  

     ميل ستيورات جون( ب)                  بيكون فرنسيس( أ)                    

   الهيثم بن الحسن( د)                    حيان بن جابر( ج)                   

  طبق المنهج االستقرائي في دراسة ظاهرة االنعكاس وظاهرة االنعطاف فئ الضوء -644

يجسد رأي............................        

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    



 

 

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

التنبؤ العملي القائم علي استنباط الفرض التي دعا الي االهتمام بالتجربة ودقة المالحظة و  -424

 يقوم عليها المنهج التجريبي يجسد رأي.......................

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

يعد أول من أدخل التجربة العلمية المخبرية في منهج البحث العلمي  -421  

يجسد رأي............................       

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

ننتهي الي إبطال الرأي اليوناني القئل أن الرؤية تتم عن طريق شعاع يصدر عن العين  -424

 المبصرة واثبت ان االمر يتعلق بالضوء الذي له وجود في ذاته 

يجسد رأي..........................          

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

من اوائل الفيزيائيين التجربيين الذين تعاملوا مع نتائج الرصد والتجارب فقط في محاولة  -421

 تفسرها رياضيا         يجسد راي..........

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

إن اتقان العمل شرط لجودته فمن لم يعمل بيديه وعقله لم يظفر بعمل جيد. -424  

يجسد رأي..........              

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    



 

 

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                     

ية والمقعرة ركزت أبحاثه في دراسة النظم البصرية باستخدام المرايا الكرو -428  

يجسد رأي.....................       

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

موسوعة علمية قائمة علي المالحظات يقول )غوستاف لوبون( تتألف من كتبه  -424

والتجاربالمؤدية الي فروض منطقية تحتوي علي خالصة ما وصل اليه علم الكمياء عند العرب في 

 عصره

يشير بذلك الي فكر .......................       

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

استندت تجاربهعلي الجمع بين الفزياء الكالسيكية والرياضيات الهندسية علي وجه  -441

 الخصوص

                     يجسد راي...................     

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

يقوم رجال البحث العلمي بوضع الفروض من مشاهداته وذلك حتي يفسر الظاهرة التي يريد  -444

...تفسرها  يجسد رأي............................  

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

أول من نجح في مشروع نقل صورة من الخارج الي شاشة داخلية كما في الكاميرا المظلمة -442  



 

 

يجسد رأي.....................        

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

اف المتوسط بينها وبين ذهب إقليدس في بحوثه الي ان العين تحدث في الجسم الشف -444

 المبصرات شعاعا ينبغث منها ، يجسد ذلك رأي................

        ميل ستيورات جون( ب)                      بيكون فرنسيس( أ)                    

الهيثم بن الحسن( د)                       حيان بن جابر( ج)                      

 أسئلة متنوعة علي الموضوع األول

 )اختر االجابة الصحيحة من االجابات المعطاه امامك(

العلم الذي يهتم بموازنة ما ننطقه بما يدور في تفكريها وهو الوسيلة التي تعصم العقل من  -4

 التفكير بشكل خاطئ.............................

        السيكولوجي( ب)                      الفلسفة ( أ)                    

االخالق( د)                       المنطق( ج)                      

يمكننا تعريف .......... بأنه جملة الوسائل والقوانين التي من شأنها ن تقوم العقل وتسدد  -2

 االنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن ان يخطأ فيه من المعقوالت

        االستدالل االستنباطي( ب)                                المنطق( أ)                    

المماثلة االستقرائية( د)                االستدالل االستقرائي( ج)                      

وفة بشكل آلية عقلية تمكن االنسان من عملية استخراج جواب او نتجة بناء علي معلومات معر -4

.يقيني او احتمال  

تشير العبارة الي................              

        االستنباطي االستدالل( ب)                           المنطق الصوري( أ)                 



 

 

االستدالل( د)                     االستقرائي االستدالل( ج)                      

الجرجاني( بأنه فن تقرير الدليل الثبات المدلول .........................عرفه )  -1  

االستقراء( ب)                االسنباط( أ)                      

  المماثلة( د)              االستدالل( ج)                       

..................تعد الحجة التي أمامك تجسيدا لجميع ما يلي عدا كونها..... -4  

كل البشر قانون                                                                                 

كل الرجال والنساء بشر    

       كل الرجال والنساء قانون                                       

هابط استدالل( ب)            استبباطية                        حجة(  أ)           

احتمالية مماثلة( د)               نتائجه مع مقدمته تتساوي استدالل( ج)          

يقول المثل الشعبي ) عد أغنامك يا جحا رد وقال واحدة نايمة وواحدة قايمة (  -1  

 يعد هذا المثل تجسيد لـ...............

االستقراء التمثيلي( ب)             الناقصاالستقراء ( أ)                      

االستقراء بالعينة( د)                 االستقراء التام( ج)                     

 

يعتبر ........... فحص ونظر عقلي للوصول الي احكام فرعية استناد الي احكام كلية عامة. -4  

االستقراء( ب)                       االستنباط( أ)                       

نظر عقلي( د)             استنتاج إحصائي ( ج)                      

في سعيه الثبات صحة نظريته الخاصة بالنشوء توصل العالم )تشارلز دارون( الي ان اي كائن  -4

 لم يستطع التكيف بيولوجيا مع متغيرات البيئة فان ذلك الكائن تعرض لالنقراض 



 

 

  تعد تلك المقولة النتيجة مبنية علي................     

االستقراء الناقص( ب)              االستقراء التام( أ)                                

االستنتاج( د)              االستقراء التمثيلي( ج)                      

جزئيات عقليا فيوجد الحكم في كل صورة منهايقصد بـ...............تتبع كافة االفراد وال -4  

التام االستقراء( ب)              التمثيلي االستقراء( أ)                       

االستدالل االستنباطي (د)              االستقراء الناقص( ج)                         

فيها العقل بنفسه وانما يلجأ المور يعد ................ عملية فكرية غير خالصة ال يكتفي  -41

 خاجية واقعة للوصول الي احكام

االستدالل بنوعه( ب)              النظر العقلي الفلسفي( أ)                        

االستدالل االستقرائي( د)              االستدالل االستنباطي( ج)                      

تبار الطالب عما تناوله بالدراسة المسبقا, وفي الموعد المحدد قرر المعلم تحديدا موعد الخ -44

 وزع ورق االختبار علي كل الحاذرين داخل القاة ليستطيع في النهاية تقيمهم وتقويمهم .

تشير العبارة الي احد انواع االستدالل وهو......................            

يالتمثيل االستقراء( أ)                        

حجة استداللية( ب)                       

احصائي االستقرائي االستدالل( ج)                       

االستنباطي   االستدالل( د)                       

 

 

 



 

 

كل حمض له خصائص كيميائية تغير لون ورقة عباد الشمس من االزرق الي االحمر بينما كل  -42

 قلوي يغير لون عباد الشمس من االحمر الي االزرق. 

تلك النتيجة الكيميائية تم التوصل اليها عن طريق.................                   

                  التام االستقراء( ب)             التمثيلي االستقراء( أ)                    

االستدالل االستنباطي( د)             الناقص االستقراء( ج)                     

عند صرف المرتب الشهري يقوم المحاسب في البداية بحصر كل العاملين داخل المؤسسة  -44

ليهم ليتسئي له وضع كشف دقيق بهم. وبيان موقفهم من الحضور والغياب والجزاءات الموقعة ع  

تشير العبارة الي احد انواع االستقراء وهو.................            

علمي االستقراء( ب)                التام االستقراء( أ)                       

الناقص االستقراء( د)              الواقع االستقراء( ج)                      

يصعب علي العلماء واالطباء فحص جميع المرضي بمرض معين لتحديد ماهية  مرضهم  -41

 وتشخيص اعراضهم ووضع عالج فعال لهم جميعا. 

لذلك يلجأ العلماء واالطباء الي االستقراء.....................                      

التام( ب)        التعدادي               ( أ)                       

الناقص( د)              التمثيلي          ( ج)                          

يقول ) فرانسيس بيكون ( ان النتيجة في االستقراء موجودة في المقدمات, فال يسعنا اكتشاف  -44

 جديد. تشير العبارة الي قصور في................

الناقص االستقراء( ب)                التام االستقراء( أ)                      

التمثيلي االستقراء( د)              علمي االستقراء( ج)                      

غالبا ما يحكم عليك االشخاص من خالل شكلك الخارجي او صورتك وال يهتمون بجوهرك  -41

 الواقعي. 

تشير العبارة الي احد انواع االستدالل وهو....................             



 

 

االستدالل االستنباطي( ب)                 االستدالل الصاعد ( أ)                 

االستقرائي الناقص االستدالل( د)              االستدالل االستقرائي( ج)                

االرانب من الطيور _ اذن االرانب جارحة. كل الطيور جارحة _  -44  

يشير ذلك لنوع من االستدالل وهو....................                

العلمي االستدالل( ب)                     االستنباطي االستدالل( أ)                 

االحصائي االستقرائي لاالستدال( د)            الناقص االستقرائي االستدالل( ج)                  

قدم احد المهندسين السيرة الذاتية الحد الشركات الكبري لالتحاق بالعمل بها, وتضمنت وثيقة  -48

المهارات التي يتميز بها والمؤسسات التي التحق بها من قبل فتم اختياره للعمل بوصفه كفء 

 وجدير بشغل الوظيفة. 

تشير العبارة الي احد انواع االستدالل التي اعتمد عليها في اختباره بين هذا    

 النوع.................

                     االستنباطية الحجة( أ)                 

الحجة االستقرائية( ب)                  

االستعدادي             االستدالل( ج)                  

الصوري االستدالل( د)                  

يشير الشكل الذي امامك الي...................... -44  

 كل االباطرة جبابرة

 حكام الرومان اباطرة

 كل حكام الرومان جبابرة

                  حجة استنباطية ذات مقدمات كلية ونتيجة جزئية( أ)                  

ة استقرائية ذان مقدمات جزئية ونتيجة كليةحج( ب)                   



 

 

              ك ونتيجة كلية مقدمات حجة استقرائية ذات( ج)                 

       كلية ونتيجة كلية مقدمات ذات استنباطية حجة( د)                  

 

 

 

في الحجة التي امامك جميع مايلي صحيح ماعدا..................... -21  

لكل المخلوقات البحرية زعانف   

كل الحيتان مخلوقات بحرية            

 لكل االسماك زعانف

                  صحيحة استنباطية حجة( أ)                  

باطلة استقرائية حجة( ب)                   

              صحيحة استقرائية حجة( ج)                 

       باطلة استنباطية حجة( د)                   

في.............. نستلزم وجود النتيجة غن المقدمات بشكل صحيح بغض النظر عن صدق  -24

 القضايا.

الحجة االستقرائية( ب)                     المماثلة االستقرائية( أ)                   

المغالطة المنطقية( د)                       ااحجة االستنباطية( ج)                  

في الحجة التي امامك جميع ما يلي صحيح عدا................... -22  

 معظم سكان الجيزة يتابعون مبارايات كرة القدم

القدم كرة مبارايات يتابعون االسكندرية سكان معظم  

القدم كرة مبارايات يتابعون المنيا سكان معظم  



 

 

الجمهورية يتابعون مبارايات كرة قدممن المرجح ان معظم سكان   

االستقرائية مماثلة( ب)                                  استقرائية يقينيه حجة( أ)         

استدالل استقرائي كامل( د)                        االستدالل االستقرائي االحتمالي( ج)        

رجيخية . تتناسب العبارة مع الذرورة ليست مسألة درجة فال يوجد فيها ت -24

 مفهوم...................

استقرائية الحجة( ب)                     االستدالل( أ)                   

الحجة االستنباطية( د)              المنطقية الحجة( ج)                  

 

 

عليك التأثر بما يقال لك فأنت يقول ) ابراهيم ناجي ( واثق الخطوة يمشي ملكا.. فال يجب  -21

 ستظل انت.   تجسد العبارة معني من المعاني الحجج االستقرائية وهو........................

االستنباطية الحجة( ب)                بنوعها المنطقية الحجة( أ)                   

التمثيلية الحجة( د)                   االستقرائية    الحجة( ج)                    

الحجة التي امامك تمثل............... -24  

 نبتون كوكب غازي وله قمر واكثر

 زحل كوكب له قمر او اكثر

 اورانوس كوكب غازي وله قمر او اكثر

 المشتري كوكب غازي

فمن المحتمل ان يكون المشتري كوكب غازي وله قمر او اكثر             

                 كلية لنتيجة جزئية استقرائية ننتقل فيها من مقدمات حجة( أ)                  

كلية لنتيجة كلية مقدمات ننقل فيها من استقرائية حجة( ب)                   



 

 

          خاصة لنتيجة خاصة ننقل فيها من مقدمات استقرائية حجة( ج)                 

          خاصة لنتيجة خاصة مقدمات من فيها ننقل استنباطية حجة( د)                 

  الحجة التي امامك تمثل ............... -44  

 كل الدجاج طيور تبيض وال تلد

 كل البط طيور تبيض وال تلد

 كل االوز طيور تبيض وال تلد

 فمن المرجح ان كل الطيور تبيض وال تلد

                 كلية لنتيجة جزئية مقدمات من فيها ننتقل استقرائية حجة( أ)                  

كلية لنتيجة كلية مقدمات من فيها ننقل استقرائية حجة( ب)                   

          خاصة لنتيجة خاصة مقدمات من فيها ننقل استقرائية حجة( ج)                 

      خاصة لنتيجة خاصة مقدمات من فيها ننقل استنباطية حجة( د)                 

  ...............   تمثل امامك التي الحجة   -24

 كل العب مصري محترف وموهوب

 محمد صالح العب كرة مصري

 اذن محمد صالح العب موهوب

                 كلية لنتيجة جزئية مقدمات من فيها ننتقل استقرائية حجة( أ)                  

كلية لنتيجة كلية مقدمات من فيها ننقل استقرائية حجة( ب)                   

          خاصة لنتيجة خاصة مقدمات من فيها ننقل استقرائية حجة( ج)                 

      خاصة لنتيجة خاصة مقدمات من فيها ننقل استنباطية حجة( د)                  

    ............... تمثل امامك التي الحجة -44



 

 

 كل النباتات تقوم بعمل بنا الضوئي

 كل الزهور نباتات

 كل الزهور تقوم بعملية البناء الضوئي

                 كلية لنتيجة جزئية مقدمات من فيها ننتقل استقرائية حجة( أ)                  

كلية لنتيجة كلية مقدمات من فيها ننقل استقرائية حجة( ب)                   

          خاصة لنتيجة خاصة مقدمات من فيها ننقل استقرائية حجة( ج)                 

      خاصة لنتيجة خاصة مقدمات من فيها ننقل استنباطية حجة( د)                   

يري ) ارسطو ( ان اشتراك ماهيات متعددة في صفات مشتركة يجعلنا نحكم عليها جميعا  -24

صادقا بالواقع. تجسد العبارة احد انواع االستدالل وهو.............. بشكل شمولي يكون  

                الهابط االستدالل( أ)               

االستنباطي االستدالل( ب)                

               التمثيلي االستدالل( ج)              

  االستقرائي االستدالل( د)              

 

توضيع نقاط التشابه والتساوي بين شيئين لديهما نفس الخصئص والصفات المشتركة .  -41  

تشير العبارة الي معني............               

بالمماثلة االستدالل( ب)                  االستدالل             ( أ)                 

المنهج العلمي( د)                             االستنباطي( ج)                

تؤكد الدراسات ان من انواع التؤائم ما يجمعهما صفات متشابهة في لون البشرة في الطول  -44

 والذكاء كمان ان تلك الدراسات تؤكد انهما قد يتشابهات في الناحية العصبية والنفسية.

......تتشابه تلك المقولة مع احد المفاهيم وهو............             



 

 

االستدالل( ب)                                  االستنباط( أ)                 

العلمي المنهج( د)                        بالمماثلة االستدالل( ج)                

جملة المعارف والمفاهيم الموضوعية التي يتم التواصل اليها لتفسير وفهم الظواهر المتنوعة  -42

 الطبيعية واالجتماعية.        تشير العبارة الي.....................

المنهج العلمي لدي فرانسيس بيكون( ب)                 معني المماثلة االستقرائية( أ)             

المعني الثاني للمنهج العلمي( د)              المعني االول للمنهج العلمي( ج)              

جب ان نقوم بتصديق امر اال بعد تكرار حدوثه واختباره جيد من خالل مالحظتنا له بشكل ال ي -44

 مرتب وان نستطيع ان نستشرف المستقبل من خالله بصورة واحدة بعيدة عن تدخالتنا الذاتية. 

تجسد العبارة...................              

المنهج العلمي عند بيكون( ب)             العلمي للمنهج االول المعني( أ)                 

معني االستدالل التلخيصي( د)            العلمي للمنهج الثاني المعني( ج)                  

قوتنا تتناسب مع معرفتنا . تجسد العبارة اهم افكار................... -41  

                            ارسطو( أ)               

الحسن بن الهيثم( ب)               

               جون ستيوارت مل( ج)               

فرانسيس بيكون( د)                 

 

يقول ) بيكون ( تخلص من قناعاتك المسبقة ولي ذراع الحقائق رغم انفها لترضي هواك,  -44

لعبارة احد اوهام بيكون واال ستكون كالمرأة الزائفة التي تفسد االشكال والصور. تبرز ا

 وهو............

اوهام الكهف( ب)             اوهام الجنس البشري( أ)                 



 

 

اوهام المسرح( د)                       اوهام السوق( ج)                

يقول المؤرخ اليوناني ) هيرودوت ( العجلة تجلب الفشل مهما كان ما تفعله.  -41  

تجسد تلك المقولة احد اوهام بيكون وهي......................               

الجنس اوهام( ب)              السوق            اوهام( أ)                 

الكهف اوهام( د)                       المسرح اوهام( ج)                  

يقول ) فرنسيس بيكون ( ال تقرأ لتعارض و تفند, وال لتؤمن وتسلم وال لتجد ما تتحدث عنه  -44

 بل لتزن وتفكر فننحي تماما كافة معتقداتك االجتماعية و الثقافية. 

تجسد تلك المقولة  دعوة للتخلص من اوهام...........................            

الجنس اوهام( ب)                        قالسو اوهام( أ)                 

الكهف اوهام( د)                       المسرح اوهام( ج)                

كثيرا ما تعرض لنا الدراما نماذج مجتمعية تنساق وراء الشهوات وملذات الحياة االجتماعية  -48

 التي عاشوها فتظل افكارهم حبيسة ما شاهدوه في حياتهم. 

تشير العبارة الي احد اوهام بيكون وهو...............        

الكهف اوهام( ب)           البشر             الجنس اوهام( أ)                 

المسرح اوهام( د)                              السوق اوهام( ج)                  

كوب من الشاي, فسمع النادل يقول : جلس احد المفكرين علي احدي المقاهي وطلب احتساء  -44

 واحد شاي علي ماء بيضاء , فتساؤل المفكر هل للمياه لون ؟

تجسد تلك العبارة احد اوهام بيكون وهي.....................               

الكهف اوهام( ب)             البشري الجنس اوهام( أ)                 

المسرح اوهام( د)                       السوق اوهام( ج)                

 



 

 

استطاع الفرنسي ) ليفرييه ( دحض نظرية وجود كوكب بين عطارد والشمس والتي كانت  -11

 فكرة سائدة في عصره.          تجسد تلك الفكرة عدم وقوعه في اوهام...................

الكهف اوهام( ب)             البشري الجنس اوهام( أ)                 

المسرح اوهام( د)                       السوق اوهام( ج)                  

يقول ) جبران خليل جبران ( من يشنقه صوت الماضي ال يستطيع مخاطبة المستقبل. -14  

تشير المقولة الي احد اوهام بيكون وهو...................             

الكهف اوهام( ب)           البشر      جنسال اوهام( أ)                 

المسرح اوهام( د)                       السوق اوهام( ج)                  

اذا تم اقرار فكرة بان جميع المعادن المعروفة تتمدد بالحرارة . -12  

فان تلك الفكرة تجسد لـ........................               

قائمة الغياب( ب)             قائمة الحضور        ( أ)                 

قائمة االختالف( د)                      قائمة التفاوت( ج)                   

اذا تم اقرار فكرة ان جميع االخشاب غير موصلة للحرارة . -14  

فان هذه الفكرة تجسد لـ....................                

الغياب قائمة( ب)                     الحضور قائمة( أ)                 

االختالف قائمة( د)                      التفاوت قائمة( ج)                

لقد انتقلت وعاينت الواقعة وجمعت االدلة التي تقف وراء الجاني واصغرت تلك القواعد علي  -11

دامغ علي عدم ارتكابه تلك الواقعة. جاني بعينه غير انني بعد القبض عليه ظهر دليل   

تشير العبارة الي احد اوجه التعقيب لمنهج بيكون وهو......................             

                    جمع المعلومات( أ)               

اغفاله للفرض العلمي( ب)                



 

 

                       طريقة االستبعاد( ج)              

تفسير الظواهر وتعميمها( د)                

اداة بحثية علمية تقوم علي جهد حسي عقلي عن طريق المراقبة الدقيقة لسلوك ما او ظاهرة  -14

 معينه بهدف جمع المعلومات لتشخيص ذلك السلوك او تلك الظاهرة. 

.....لتشير العبارة الي.................              

الفرض العلمي( ب)                     المنهج العلمي( أ)                 

التجربة( د)                  المالحظة العلمية( ج)                  

يري البعض ان اكتشاف ) اسحق نيوتن ( لقانون الجاذبية كان وليد الصدفة اثر سقوط  -11

 التفاحة علي االرض.

الحادثة الي احدي خطوات المنهج التجريبي وهي.................تشير تلك   

المالحظة( ب)                        التجربة( أ)                   

البرهان( د)                العلمي الفرض( ج)                  

مباشر لتتحقق من  مجموعة من العمليا او االفعال التي يقوم بها الباحث بشكل مباشر او غير -14

 فرضية معينة اما بتأكيدها او تكذيبها او نفيها فهي الوسيلة إلقرار الحقالئق العلمية.

تشير العبارة الي.............          

العلمي الفرض( ب)                      العلمي المنهج( أ)                   

    العلمية المالحظة( د)                             التجربة( ج)                

يقول الروائي الروماني ) لوكيوس سيئيكا ( الذهب يمتحن بالنار والرجال تختبر بالتجارب.  -18    

  تشير تلك المقولة الي.....................           

اغراض التجربة( ب)                        تعريف التجربة( أ)                   

    العلمية المالحظة( د)                          القانون العلمي( ج)                 



 

 

جهلك باالشياء يجعلك تتخبط يمينا ويسارا لتصل الي الحقيقة.  -14  

تجسد المقولة مفهوم................              

التجربة العلمية( ب)                               مفهوم التجربة( أ)                   

    التجربة غير المباشرة( د)                            التجربة المرتجلة( ج)                

 

يقول ) ادوارد لي ثورندايك ( ان تعلمك ال يأتي مصادفة ولكن باقتران سلوكك المتكرر حتي  -41

مقولة.......................تصل الي الصواب وتتعلم الحق المنشود.     تجسد ال  

العلمية التجربة( ب)                            المالحظة مفهوم( أ)                   

    المباشرة غير التجربة( د)                            المرتجلة التجربة( ج)                

تجارب االخرين. تعكس تلك ما ال تتعلمه انت بفعلك و مجهودك قد يأتيك من  -44

 العبارة..................

العلمية التجربة( ب)                            المالحظة مفهوم( أ)                   

    المباشرة غير التجربة( د)                            المرتجلة التجربة( ج)                

جابر بن حيان ( الوصول لقانون عام يوضح ان كل معدن عند استطاع العالم والكيميائي )  -42

تعريضه للنار فان لونه يتغير. يعد هذا القانون مبني في االساس علي احد اشكال التجارب في 

 المنهج االستقرائي وهو شكل التجربة................

السلبية( ب)                            االولية( أ)                     

    المرتجلة( د)                            العلمية( ج)                  

تسعي الفلسفة القامة الحقائق الكلية حول الظواهر والواقع معتمدة علي وجهات نظر باحثيها  -44

 ورؤيتهم الذاتية . تخالف العبارة احد شروط....................

العلمية التجربة( ب)                              العلمي الفرض( أ)                   

    القانون العلمي( د)                            المالحظة العلمية( ج)                



 

 

ذهب المريض للطبيب يشتكي من صداع دائم فبعد ان استمع الطبيب  لشكواه افترض الطبيب  -41

نظر او التهاب في االذن الوسطي او التهابات بالجيوب االنفية ان يكون ذلك الصداع بسبب ضعف ال

 وطلب من المريض عمل تحاليل واشعات محددة .              تجسد تحليالت الطبيب...............

مفهوم القانون العلمي( ب)                            التجربة   مفهوم( أ)                   

    مفهوم المالحظة( د)                       مفهوم الفرض العلمي (ج)                 

 

 

يحذرنا ) فرانسيس بيكون ( من الوقوع اسري لكل ما هو قديم وان نصبح متجمدين عنده بل  -44

علينا ان نبحث عن ادلة جديدة جسورة حتي وان ناقضت ثوابتنا. تشير العبارة الي احد 

 شروط...............

العلمية التجربة( ب)                            القانون العلمي  ( أ)                   

    الفرض العلمي( د)                           المالحظة العلمية( ج)                 

مرحلة يبغاها العالم من بحثه ودراسته ليصل الي ترجيح ماهو محتمل ومؤقت سابقة.  -41  

تشير العبارة الي احدي مراحل المنهج االستقرائي وهي.................             

مرحلة البحث( ب)                           مرحلة الكشف  ( أ)                   

    مرحلة صياغه الفروض( د)                          مرحلة البرهان   ( ج)                  

االحوال المولدة للظاهرة اذا وجدنا ان عامال واحد يظل موجود بطريقة مستمرة مجموعة  -44

بالرغم من تغير العناصر والمقومات, فهذا الشئ هو سبب للظاهرة. تشير العبارة الي احدي طرق 

 ستيوارت مل وهي...............

االختالف( ب)                                       االتفاق( أ)                    

التالزم في التغير( د)            الجمع بين االتفاق واالختالف( ج)                    



 

 

لكي نتأكد من صح االستنتاج البد ان نأتي بمنهج مضاد في الصورة .لكنه مؤيد في  -48

 النتيجةفنجري ما يسمي بالبرهان العكسي .

تشير العبارة الي إحدي طرق التحقق من صحة الفروض عند مل وهي........        

االختالف( ب)                                       االتفاق( أ)                     

التغير في التالزم( د)            واالختالف االتفاق بين الجمع( ج)                    

مياه البحار والمحيطات يؤدي حتماالرتفاع نسبةغرق االراضي المحيطة ارتفاع منسوب  -44

 والقضاء علي مساحات هائلة مما يسبب خطر علي االنسانية .

تشيرالعبارة الي احدي طرق جون ملوهي...........      

االختالف( ب)                                       االتفاق( أ)                    

التغير في التالزم( د)            واالختالف االتفاق بين الجمع( ج)                    

 

مهارة تفكيرية تقوم بدورالمسهل لتنفيذ او ممارسة عمليات معالجة المعلومات لالنتقال الي  -11

 حل المشكلة او اتخاذ قرار او تكوين مفهوم وحكم.........

االستدالل( ب)                                       فلسفة( أ)                    

االستقراء الناقص( د)االستقراء                                ( ج)                    

يتوجب علي الفقاء االستناد علي قاعدة عامة رئيسية اليجاد حلول للمسكالت الفرعية  -14

 المستحدثة.

واع االستدالل الذي يعتمد عليهالفقهاء في احكام وهو ..........تشير العبارة الي احد ان      

االستدالل االحصائي( ب)                      الحجة المنطقية (أ)                   

االستدالل االستقرائي( د)             االستدالل االستنباطي( ج)                    

م اال اذا كنا نصل الي ما كان مجهوال لدينا من قبل  تتناقض يقول المناطقة : معارفنا لن تتقد -12  

تشيير العبارة مع احد عيوب ..................      



 

 

االستدالل االستقرائي التام( ب)                               االستدالل االستنباطي(أ)               

االستدالل االستقرائي الناقص( د)                      االستدالل االستقرائي العلمي( ج)              

إذن كا الفواكه مثمرة  . –وكل الفواكه نباتات  –كل النباتات مثمرة  -14  

يعالج ذلك النوع االستدالل قصورا في........................       

سير المعاصر للحجة االستقرائيةالتف( ب)                  التفسير التقليدي للحجة االستنباطية( أ)       

التفسير المعاصر للحجة االستنباطية( د)                التفسير التقليدي للحجة االستقرائية( ج)       

امتلك أحد االغنياء قطعة أرض واسعة في احد االحياء المميزة بطقسها المعتدل وبحدائقها  -11

ديقه علي اقتناء قطعة ارض في الحي المجاور له الغناء ومنازلها الراقية الفسيحة،وأشار علي ص

 مباشرة مرجحا له انه سينعم بها .

تجسد العبارة احد المفاهيم وهو....................        

االستدالل االستباطي( ب)                   االستدالل الهابط( أ)                    

االستدالل االستقرائي( د)االستدالل التمثيلي                 (ج)                    

 

طريقة تعتمد علي االساليب المرتبة متمثلة في المالحظة وتسجيل المعلومات ووصف االحداث  -14

 وتكوين الفرضيات الكتشاف الحقائق وترجمتها. تشير العبارة الي...........................

معني المنهج العلمي لدي بيكون( ب)                       ي االستداللمعن (أ)                  

معني االستدالل التمثيلي( د)                   معني المنهج العلمي( ج)                 

عندما تستقي الحقيقة من مقدماتها فتلك ثرثرة فارغة .  تجسد العبارة -11

 فكر..........................

فرانسيس بيكون (ب)                              جابر بن حيان (أ)                    

جون ستيوارت مل( د)                                    ارسطو( ج)                    



 

 

االيمان بالسحر والخرافات والدجل والتنجيم رذائل جماعية تحم تفكيرنا وفقا الساسنا. -14  

لعبارة الي احد اوهام بيكون وهو.......................تشير ا           

الكهف اوهام( ب)                        القبيلة اوهام( أ)                  

المسرح اوهام( د)                       السوق اوهام( ج)                           

يقول ) كوليت خوري ( صحيح ان يخلق ظروفه وان يبقي كيانه ولكنه يعدو اسير هذة  -18

 الظروف بالذات وعبد لهذا الكيان 

تجسد العبارة احد اخطاء بيكون وهو..............         

أوهام الكهف( ب)                      أوهام الجنس البشري (أ)                 

أوهام المسرح( د)                                أوهام السوق (ج)                

قسمت المعلمة طالب الفصل الي ثالثة مجموعات وميزت كل مجموعة بلون محدد    .  -14

المجموعة االولي باللون األبيض والمجموعة الثانية باللون األسود والمجموعة الثالثة اللون 

نسانية الجيدة والسيئة التي تتباين صفتهاالرماديوبدأت في شرح السلوكيات اال  

تجسد العبارة احد خطوات بيكون في البحث وهي.................       

ترتيب المعلومات( ب)                  جمع المعلومات (أ)                        

الظواهرتفسير ( د)                    تحلل البيانات( ج)                        

 

 

يقول )غاستون باشالر( : ان المعرفة العلمية هي نتاج لحوار دائم فاليقين يتمثل في بناءات  -41

 العقل

 وبراهينه والتي ال تكون بمعزل عن االختبارات 

تجسد المقولة الوصول الي احد خطوات المنهج االستقرائي التجريبي وهي....................         

الفرض العلمي( ب)                           القانون العلمي  (أ)                   



 

 

التجربة( د)                         المالحظة العلمية( ج)                  

يعتمد الكثير من الطالب في حلهم ألسئلة المزاوجة علي فكرة حل ما تبقي من اسئلة بإيصاله  -44

بات.       تشير العبارة الي احدي طرق جون ستيوارت مل وهي...........بما تبقي من اجا  

االختالف( ب)                      االتفاق( أ)                    

التغير في التالزم( د)                     البواقي( ج)                    

من ابرز اقواله لنصح طالبه اول واجب ان تعمل وتجري التجارب ألن من اليعمل ويجري  -42

 التجارب ال يصل الي أدني مراتب االتقان فعليك يا بني بالتجربة لتصل الي معرفة 

تتفق المقولة مع افكار............        

لهيثمالحسن بن ا( ب)                           فرانسيس بيكون (أ)   

 برترند راسل( د)                       جابر بن حيان( ج) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 علي الموضوع االول 4اختبار الشامل 

 اختر اإلجابة الصحيحة من اإلجابات المعطاه أمامك

. عند انتقال الباحث موطنه االصلي الحدي الغابات منأجل تتبع دورة حيوان الجاجوار خالل فترة 4

وذلك بمساعدة أجهزة التتبع والمناظير التي بحوزته تعبر تلك الفكرة عن احد مراحل زمنية معينة 

 المنهج االستقرائي التجريبي ...........

 )أ( القانون         )ب( الفرض         )ج( المالحظه          )د( التجربة العلمية

ساس انتقال الذهن من مقدمة . عملية عقلية تتخذ شكل تركيب رمزي أو لغوي يكون قوامها في األ2

واحده أو عدة مقدمات لها صفة العموم إلي قضية تلزم عن تلك المقدمات بشكل ال يقبل الشك أو 

 التأويل .............

 )أ( علم المنطق                                     )ب( االستدالل بالمماثلة

 )د( الحجة االستقرائية  )ج( االستدالل االستنباطي                      

. )فيزيائي دنماركي( استطاع استخدام المنهج االستقرائي التمثيلي في وصف بينية الذرة بأن قام 4

بتشبيهها بالمجموعة الشمسية تكون فيها الشمس بمثابة النواه والكواكب بمثابة االجسام السالبة 

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

 نجامين فرانكلين      )د( فرنسيس بيكون)أ( راذرفورد      )ب( نيلز بور    )ج( ب

. تتوقف االصابة )بمرض السكري( علي مقدار ما يتناوله الفرد من سكريات. تعبر تلك الطريقة 1

 عن طريقة ...............

 )أ( األختالف                                              )ب( البواقي

 )د( التالزم في التغير                 )ج( الجميع بين االتفاق واالختالف     

. تهيئة الظروف المناسبة , لحدوث الظواهر علي نحو, ما هو موجود في الواقع الخارجي معمليا, 4

حيث يمكن التدخل في الظاهرة كتعديلها, لغرض بيان صحة أو فساد الفرض الذ قادنا إليه, بهذه 

 تشيرتلك الفكرة إلي ............

 المرتجلة                               )ب( التجربة علمية )أ( التجربة



 

 

 )ج( الفرض العلمي                                )د( التجربة السلبية

. لما كانت الحقيقة العلمية من اكتشاف الإلنسان وأنها نتاج علمي مجزأ فالصحة فيها وقت 1

لحقائق العلمية حقائق نسبية  وليست مطلقة اكتشافهها وهي معرضة للصواب والخطأ, وبالتالي فا

أو قطعية أو أزلية , بل تحتاج للتعديل والتغيير المستمرين , تتوافق تلك الفكرة مع احد شروط 

 الفرض العلمي .................

 )أ( الخلو من التناقض                     )ب( يمكن التعارض مع حقائق العلم الثابتة

 المالحظة والتجريب     )د( التحقق منه بالواقعية الحسية )ج( االعتماد علي

. التواجد علي متن طائرة عند هبوطها بالنسبة للوصول إلي المطار بعد دفع تذكرة الطيران يعبر 4

 تواجدك هنا عن ...........

 )أ( شرط كافي                                          )ب( شرط ضرورى

 )د( قانون علمي                                 )ج( فرض علمي      

. من اقوال )البرت اينشتاين( : )اثمن ما في العالم هو الحدس أو الفكرة الالمعة, وهو بذلك يشير 8

 إلي ...............

 )أ( التجربة          )ب( المالحظة           )ج( القانون            )د( الفرض

من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة أو استنتاج األحكام من االدلة العقلية . استخراج المعاني 4

 البحته, تعبر تلك الفكرة عن .............

 )أ( اإلستدالل االستقرائي                                )ب( االستدالل التمثيلي

 الل الصاعد)ج( االستدالل االستنباطي                               )د( االستد

  ركزيةه مكتل هاخريه لكل منصجميعا ذات طبيعه صلبه  ,المريخ ,االرض ,الزهره د,عطار. 41

 الكعن الفكره  تلكمن المرجح ان كل الكواكب الصخريه لها كتله مركزيه معدنيه تعبر  ناذ ,معدنيه

 ................. مما ياتي عدا كونها

 )ب( استقراء ناقص                   )أ( استدالل استقرائي               

 )ج( حجة استنباطية                                    )د( استقراء تام



 

 

 

 

من معلم الحصة فرد المعلم أن الفصل كله حاضر  4/4. طلب مجير المدرسه حصر غياب فصل 44

 وال يوجد غياب في تلك الحالة فأن المعلم قد قام بأستخدام

 الناقص                                     )ب( االستدالل االستنباطي )أ( االستقراء

 )د( المماثلة االستقرائية                                      )ج( االستقراء التام 

 ................. يعبر الشكل الذي أمامك عن 42

 )أ( حجة استنباطية مقدماتها كلية ونتيجتها خاصه               

              )ب( حجة استنباطية مقدماتها كلية ونتيجتها كلية 

 )ج( حجة استقرائية مقدماتها خاصة ونتيجتها خاصة

 )د( حجة استقرائية مقدماتها كلية ونتيجتها خاصة

 المعري( :. من أشعار )أبو العالء 44

 

 

 

 )إنما هذه المذاهب أسباب لجذب الدنيا إلي الرؤساء(

 تجسد تلك األبيات لضرورة التخلص من ...............

 أوهام الكهف                                             )ب( أوهام الجنس)أ( 

 )ج( أوهام المسرح                                          )د( أوهام السوق  

. يقول )سقراط(: )بالفكر يستطيع االنسان ان يجعل عالمه من الورد او من الشوك )تعبر تلك 41

 ...الفكرة عن ............

 لكل العناصر ذرات

  كل الفلزات عناصر     

 لكل الفلزات ذرات

قوم إمام         ***         ناطق في الكتيبة الخرساءالناس أن ييرتجي   

 كذب الظن ال إمام سوي العقل      ***         مشيرا في صبحه والمساء



 

 

 )أ( أوهام الكهف                                              )ب( أوهام الجنس

 )ج( أوهام المسرح                                           )د( أوهام السوق

 

 

 .  من أشعار )ابن دريد(:44

  

 

 يعبر ذلك البيت الشعري عن ضرورة التخلص من ..............

 )أ( أوهام الكهف                                         )ب( أوهام الجنس

 )ج( أوهام المسرح                                      )ج( أوهام السوق

وزن الجسم هذا سيكون . إذا ما غمر أي جسم صلب في مائع معين وكان أخف منه,  فإن 41

مساويا لوزن المائع المزاح ساعد هذا القانون ارشميدس في اكتشاف قانون االزحة من خالل 

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

 )أ( االستقراء ناقص                                   )ب( االستقراء تام

 الستنباطي)ج( اإلستدالل التمثيلي                                )د( اإلستدالل ا

. يقول )جان جاك روسو( : ) امتلئ الفكر الفلسفي بترهات الكلم يخجل منها المرء اذا نزع عنها 44

 زينتها )تجسد تلك المقولة ألحد أوهام بيكون وهي .............

 )أ( أوهام الكهف                                     )ب( أوهام الجنس

 )د( أوهام السوق                       )ج( أوهام المسرح            

. إجراء إمبيريقي يتم من خالله الحكم علي الفرضيات أو النماذج المتنافسة ويستخدمه الباحثون 48

 من أجل اختبار النظريات الموجودة أو الفرضيات  الجديدة من أجل تدعيمها أو تفنيدها ............

 وأفة العقل الهوي ومن عال      ***           علي هواه عقله فقد نجا



 

 

 )ج( الفرض       )د( القانون العلمي)أ( التجربة      )ب( المالحظة      

. حينما يتذوق الطفل مجموعة من انواع الشيكوالته حتي يحدد ما يروق له فأنه يستخدم 44

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

 )أ( التجربة السلبية                                  )ب( التجربة العلمية

 التجربة المرتجلة)ج( الفرض العلمي                                )د( 

. إن االحساسات واألفكار ما هي إال خدم لنا تأتي إلينا حينما نحتاج إليها,  تعبر تلك الفكرة عن 44

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

 )أ( التجربة       )ب( المالحظه           )ج( القانون          )د( الفرض

د من الظواهر منها . يجب أن يستند الطبيب عند وضع فروض لتشخيص مرض ما علي العدي24

 , التحاليل يتوافق ذلك مع أحد شروط الفرض العلمي وهو................لتكوين المريض االشعات

 )أ( الخلو من التناقض                      )ب( عدم التعارض مع حقائق العلم الثابتة

 المبالغة)ج( االعتماد علي المالحظة والتجريب   )د( التحقق منه بالواقعية الحسية 

شرح نحيث  ,برموز رياضيه كلمات اوبلتكون القواعد المعترف بها وصف الحقائق وشرحها . 22

يشير ما سبق الى  ,سابقهالارات العلميه بتها االختد اكدالتي قو  ةمعطيات معروفه بصوره مقبول

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

 فرضال)د(          القانون )ج(          المالحظه )ب(              التجربه )أ( 

االراء كامام القيام بها ة تقف االراء الشائع ا, او قدعمليم اهناك بعض الظواهر ال يمكن اجراءه. 24

 ..............تعبر تلك الفكره عن  ,نيهديالسياسيه والخلقيه وال

 التجربه العلميه)ب(                                     التجربه السلبيه)أ( 

 لهرتجالتجربه الم)د(                                   الفرض العلمي  )ج(

 د ذلك الىجسي (السجنجل)تشاجر بين االصدقاء بسبب اختالفهم حول معنى كلمه و . حدث جدل21

 ............... احد اوهام بيكون وهو



 

 

 المسرح )د(          السوق )ج(          الكهف )ب(           س البشري)أ( الجن

لتعرف على مدى التغير الحادث لحيوان ما لقيام احد علماء االحياء بقطع بعض اعصاب المعده . 24

 .............في عمليه الهضم  جراء هذا القطع يعبر عن 

 التجربه علميه )ب(                                            التجربه المرتجله)أ( 

 التجربه السلبيه )د(                                             الفرض العلمي )ج( 

الكتساب المعرفه من خالل الرصد والتنبؤ بالفروض بهدف تحديد العالقه بين  ياتجاه معمل. 21

 ............... الفكره عنتعبر تلك  كفاءهمن الدقة والمتغيرين للوصول العلى درجه 

 القياس االرسطي )ب(                                         المعنى الثاني للعلم  )أ(

 االورجانون القديم)د(                                          لعلملالمعنى االول )ج(

اذا كان لدينا عنصر واحد ثابت في جميع الحاالت في الوقت الذي تتغير فيه بقيه العناصر فاننا . 24

 ............... هو السبب في حدوث الظاهره تعبر تلك الفكره عن طريقه نستنتج ان العنصر الثابت

 االتفاق)د(   الجميع بين االتفاق واالختالف )ج(    قيواالب)ب(    االختالف )أ(

قوله تعتبر تلك الم ,كما نريد بل نراها انحن ال نرى االشياء على حقيقتهنين( : )س اييان)تقول . 28

 ...............ء التجربه في المنهج التجريبي وهي افتقاد احد شروط اجرا

 الشروط والقواعد  عاهمرا)ب(                                      اليقظه واالنتباه )أ( 

 ياهعيه والحوض)د( المو                        الحصول على التصاريح  )ج( 

يقال في الرياضيات انها وسيله ذات فاعليه مثلي لدرجه تجعل استخدامها ضروريا في جميع  .24

  .......... تتوافق تلك الفكره مع منهج, قينيفروع المعرفه اذ من شانها ان تحول االحتماليه الى 

 جابر بن حيان )ب(                                          الحسن بن الهيثم )أ( 

 فرنسيس بيكون )د(                                      جون ستيوارت مل  )ج(



 

 

قوم التي ي تعتبر حجر الزاويه لدراسه العلوم الطبيعيه التي يتم التجربه و دقه المالحظه تلك. 41

العمل والتجربه فمن لم يعمل ولم يجرب  ةصنعالهذه ل ومالك كما: فيقول  ,عليها المنهج التجريبي

 .............. فر بشان ابدالم يس

 جابر بن حيان )ب(                                          الحسن بن الهيثم )أ( 

 فرنسيس بيكون )د(                                      جون ستيوارت مل )ج( 

 

 2اختبار رقم 

 اختر االجابة الصحيحة من االجابات العطاه امامك

ا )س ,ص ,ع ( وعلمنا ان )أ( هو علة )ص( و)ب( عله 4لدينا )أ ,ب ,ج ( ولدينا اي. إذا كان 4

 )ع( فإننا نستنتج وفقا ألحد طرق ميل أن .................

 )د( )ج علة س()أ( )ب علة س(       )ب( )ج علة ص (      )ج( )أ علة ع (     

 ذلك سديج ,ونستطيع التحكم فيها اذا عرف السبب بطل العجب وال نستغرب من حدوث الظاهره. 4

 ........... فكر مرحله من مراحل المنهج االستقرائي التجريبي وهي

 التجربه )د(            البرهان)ج(               الكشف )ب(            البحث )أ( 

فهمنا  أنلك ذ :ابدا ئاونحن نفهم االمور فهما بري :الجديد رجانونفي كتابه اال (بيكون)يقول . 4

راه, ما يطيب لنا ان ن يونر ه,نحن نصدق ما نفضل ,وعواطفنا وامانينا ,,,رب دائما بارادتناشم

 .........ى العامه يشير ذلك الى اوهام أكل ما هو غير تقليدي خوفا من ر ونرفض 

 المسرح )د(            السوق)ج(             الكهف)ب(           الجنس البشري)أ( 

ه لوقتعبر تلك الم ..تفشل عندما تقع في صدام مع المشاعر والعواطفنية محاجات العقالان ال. 1

 ...........عن 

 اوهام السوق )د(     اوهام المسرح )ج(      اوهام الجنس)ب(     اوهام الكهف )أ( 



 

 

 تعبر تلك المقوله عن :تكلم لغه واحدهنجميعا  الو كانت اللغه ناتجه عن المنطق وليس الشعر لكن. 4

........... 

 قاوهام السو)د(     اوهام المسرح )ج(      اوهام الجنس)ب(     اوهام الكهف )أ( 

 ,والبعض يعترض على تلك الفكره ,ار ال يمكن الغني عنها في القصاصثيرى البعض ان عاده ال. 4

 .......... امهتشير ذلك الى او

 المسرح )د(            السوق )ج(          الكهف )ب(            الجنس البشري )أ(

 (الجبنه ,العين)فعلى سبيل المثال  ..  ضه غير محدده المالمح من قبلابعض الكلمات الفضف. 4

                                       اوهام الكهف )أ(  نتيجه ل ........... ور في الفهمقصيمكن اعتبارها بمثابه ما سبب 

  نسام الجهاوب( )

 اوهام السوق )د(                                      اوهام المسرح )ج( 

ف الصيف والشتاء للتعر يبعض الحيوانات في غابات السافانا ما بين فصل هجرةيراقب الباحث . 8

 ............على مواسم التزاوج الخاصه بها من خالل 

  التجربه العلميه )ب(                                       التجربه السلبيه)أ( 

 لهرتجالتجربه الم)د(                                     الفرض العلمي )ج( 

ه جذوالعادات والتقاليد والمفاهيم الساالفلسفات   لتطبيق جافضل نه وتطبيق سياسه القطيع له .3

 ن .............وكام بيوهاحد ا ره عنالفك لكر تبلها وال معنى تع عمقتلك التي ال 

  الجنس )ب( اوهام                                        اوهام الكهف )أ( 

 سوقال )د( اوهام                                       المسرح اوهام )ج(

ه مجتمعو , واستخدمها في جمع بيانات ومعلومات عن بيئته ,من الوسائل التي عرفها االنسان . 41

هم كثير من الظواهر يفاليوميه كي  هستخدمها في حياتي نالا منذ اقدم العصور وال يزال حتى

 ..............والنفسيه يشير ذلك الى  ,واالجتماعيه , الطبيعيه

 رضالف)د(              القانون)ج(              المالحظه )ب(          التجربه )أ( 



 

 

يجب ان تكون مستوحاه من  ضن الفروأتطبيق المنهج االستقرائي التجريبي ب  نوهتميرى الم . 44

 .............. فكره الحد شروط الفرض العلميال لكذاتها تجسد ت ةظاهراللب 

 عدم التعرض ما حقائق العلم الثابته لتناقض                        )ب( من ا خلوال)أ( 

 )د( التحقق منه بالواقعية الحسية    والتجريب   مالحظةاالعتماد على ال)ج( 

 

 

 .............. ها كليهنتيجتاستنباطيه مقدماتها كليه و ةلتعبير عن حجل. 42

 كل عربي مصري  )أ(

 كل مصري عربي )ب( 

 كل المصريين عرب )ج( 

 كل العرب احرار)د( 

 خاذوات العالم  همحاول بها البشر فيالتي والتفكير المنطقي االكثر شيوعا في العلوم الطبيعيه  .44

 الستنتاج بعض التشابه الذي لم يتم سساأوره كصحيث يتم استخدام اوجه التشابه المت لقراراتا

 ............ ه بعدمالحظت

 االستقراء التام )ب(                                  االستدالل االستنباطي)أ( 

 االستدالل االحصائي )د(                                    االستقراء الناقص )ج( 

بوابه العبور في تاريخ الفكر المنطقي للتحول من القياسات العقيمه التي  ثابهبم هيمكن اعتبار. 41

شير بذلك الى ن ,الى العلم لملمي جديد ينتقم من الالعع سقيلمعرفه الى شكل نا نويال ت

 ................فكر

 فرانكلين بنجامين  )ب(                                                 بور زنيل)أ( 

 فرنسيس بيكون )د(                                              ذرفورد ار)ج( 

 كل عربي حر

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

 اذن كل مصري حر



 

 

ويتم عن طريق استعراض  ,من الخاص الى الخاص ناب لينتقهو استدالل استقرائي . 60

ف من صو ترتب عليه الوصول الى نتيجه مفادها نقل حكم اوي ,المتشابهات بين شيئين او حالتين

 ............. ينشيئال يناحد هذ

الستقراء ا)ج( االستقراء الناقص )ب(                                             تاماالستقراء ال)أ( 

 االحصائي ءاالستقرا)د(                                       التمثيلي 

  عياريةلنا م حيرج دعمما تقدمه المقدمات من  ساسقف على ايتووالضعف  ةالقو كمنن مإ .41

 ............... قبول النتيجه في

 الحجه االستنباطيه)ب(                                             الهابطاالستدالل )أ( 

 الحجه االستقرائيه)د(                                       االستدالل االستنباطي)ج( 

 

 ............... تلك الفكره ل تجسد ه(يمكن قياس ابعاتت الحظ ثم الحظ حتي تري أخيرا. 44

 الجانب النقدي عند بيكون )ب(                                    وارسطاورجانون )أ( 

  صرالمنهج المعاالحديث                                )د(  االورجانون)ج( 

االفكار الجيده ال تموت ابدا تعد تلك المقوله  (:يامكوراهاروكي م)من اقوال الكاتب الياباني . 48

 ................ ل جسيده تمثابب

 ضالفر)د(               القانون )ج(            المالحظه)ب(             التجربه)أ( 

قينيه يجيه الى يجلتحويل المعرفه العلميه من ترقدرة  هلدي صقلتالرياضيات ا بحور في. تمرسة 44

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

                                          جابر بن حيان )ج( نجامين فرانكلين ب)ب(                                                   بور زنيل)أ( 

 الحسن بن الهيثم )د( 

من الخاص الى الخاص تقوم  ذهنالتجربه ينتقل بها الو ةحظالمالمبنيه على  ,مهاره ذهنيه. 41

ه عمليات معالجه المعلومات التي تضم التفسير والتحليل والتركيب ممارس وتنفيذ الل هبدور المس



 

 

الخر من خالل استعراض  ليمن احد المتماثلين ا فبهدف الوصول نقل حكم او وص ,يميوالتق

 ...............المتشابهات بين القضايا 

 بطهال الدالاالست)ب(                                              ثله االحجه بالمم)أ( 

 الحجه االستنباطيه )د(                                    االستدالل االستنباطي )ج(  

 فكر يشير ذلك الى ,التدريباتب هاتوقع حدوث الظاهره قبل حدوثها دليل قوي على فهمنا ل. 44

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

  سطوار)د(   راسل )ج(     جابر بن حيان)ب(       الحسن بن الهيثم)أ( 

في خطا التفكير في بعض  هوقعيقد  لكذواللفاظ ل ااستخدام هنيعتبر المحامي من اكثر الم. 42

 ...............ذلك الى اوهام  شيري ,االحيان

 المسرح)د(              السوق )ج(              الجنس )ب(           الكهف)أ( 

 

الضوئي للنمو  و نجد انها تقوم بعمليه البناءعندما نقوم بفحص كميه كبيره من النباتات . 24

 ................ذلك الى استخدام استقراء  يشير ,نباتات تقوم بعمليه البناء الضوئيالكل  تغذيه انالو

 االستنباطي )د(             التمثيلي )ج(          الناقص)ب(             التام )أ( 

ر شيي ,حدث اشتعالي كسجين الوتعال وعدم وجود االشكسجين شرط ضروري لحدوث االواأل. 21

 ...............ذلك الى احد طرق ميل وهي طريقه 

 االختالف )ب(                                                      االتفاق )أ( 

 فى التغير   مزالالت)د(                            الجمع بين االتفاق واالختالف )ج( 

والمزاج والتربيه والقراءات  ,المهنه طبيعةالمستوى التعليمي وكمقومات الشخصيه الخاصه . ل24

ضوعيه مور بموألل ظرالتفكير الواقعي والنتفتقر إلي   فاذا كانت هذه الثقافه ,والتاثيرات الشخصيه

 ................وتجرد 

 المسرح )د(        سوق ال)ج(               الجنس )ب(               الكهف )أ( 



 

 

هذا النوع من السلوكيات دون  تقبالم ينشأشرب الخمور فس بالفرد في مجتمع ال يعي. إذا نشأ 21

ويؤمن ويكفر بحسب رؤيه المجتمع الذي يعيش  قبحفيطبع الفرد االشياء بالحسن وال ,ان يعمل عقله

 ..............ذلك الى اوهام  يشير ,االنسان بعين المجتمع وليس بعقله رياو ي فيه

 المسرح )د(        السوق )ج(               الجنس )ب(               الكهف )أ( 

تجارب وال اتمالحظال قائمة عليتتالف من كتبه موسوعه علميه : (غوستاف لوبون)يقول . 24

 ,عصرهالعرب في  المؤديه الى فروض منطقيه تحتوي على خالصه ما وصل اليه علم الكيمياء عند

 ................يجسد راي 

 جون ستيوارت ميل )ب(                                            فرنسيس بيكون )أ( 

 الحسن بن الهيثم)د(                                             جابر بن حيان )ج( 

 

 

 

الهندسية علي وجه  على الجمع بين الفيزياء الكالسيكيه والرياضيات . استندت تجاربه28

 الخصوص يجسد رأي .............

 جون ستيوارت ميل )ب(                                            فرنسيس بيكون )أ( 

 مالحسن بن الهيث)د(                                             جابر بن حيان )ج( 

اذا كانت اللغه السائده حملي بالكثير من االفكار غير الواقعيه فسيكون خطرها الفكري كبير . 24

كثير من االلفاظ الشائعه االستعمال اما تعبير عن موضوعات الفهناك  .. تفكير العامه على طريقه

غير  طابعهال ه يل نتيجلاو التحللنقد ع في الوقت نفسه خضوهميه او تفتقر الى الدقه والتحديث وال ت

 ................. ذلك الى اوهام يرمحدد يشالوغير  يالواقع

  سرحالم)د(            السوق )ج(            الجنس )ب(                 الكهف)أ( 

ذلك الى احد  يشير ,في درجه الرطوبه مماثل صاحبه اختالفياي اختالف في درجه الحراره . 41

 .................طرق ميل وهي طريقه 



 

 

 االختالف )ب(                                         االتفاق )أ( 

 االتفاق واالختالف بينع جمال)د(                           في التغير  الزمالت)ج( 

 الموضوع الثاني

 اختر األجابة الصحيحة من االجابات المعطاه امامك

تعبر تلك الفكره  ذاته,العدد هو اليقين  ,اعلى درجه في المعرفه هياالعداد ) (:افالطونيقول ). 4

 ................ول الرياضيات علم ك عن

 استقرائي )د(          يطاستنباال)ج(          يترجيح)ب(          احتمالي )أ( 

فاق بينهم يشبه االتفاق تاال إذ انمن المحتمل انه ال انفصال بين الرياضيات والمنطق . لقد بات 2

 تعبر تلك الفكرة عن رؤية ................ ,بهيومش شبابه فيحول شخص 

 )أ( بيكون            )ب( راسل           )ج( همبل          )د( ارسطو

سؤال الى اخر ولكن نجد ان هناك سؤال ال يمكن من  نتقلحب استطالع وي هديلالطفل نجد عندما  .4

 .............الرياضيات عند  مبدأهذا يؤكد  االجابات, اسية لكلوانما يعتبر بدايه اس ,هاالجابه علي

 بيكون )د(         جابر بن حيان  سطو        )ج(ار)ب(  ل       راس)أ( 

عبر تلك الفكره عن احد ت ته؟.ليست هي الحقيقه العقليه البحأ ,الرياضيات س(اغني)يتساءل . 1

 ..............طبيعه الرياضه وهي  التي تفسريات الفلسفيه النظر

 ريه الثانيه نظال)ب(                                            النظريه االولى )أ( 

 الرابعه)د( النظرية                                            ريه الثالثه نظال)ج( 

 مصطلحاتووز رمذلك لمستخدمين وفق قواعد بسيطة نلعبها  ةالرياضيات لعب (:برتله)يقول . 4

 حدى النظريات التي تفسر طبيعه الرياضياتإمع  ةتلك الرؤي , تتفقليس لها وجود ذاتي

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

 ريه الثانيه نظال)ب(                                            النظريه االولى )أ( 

 الرابعه)د( النظرية                                            ريه الثالثه نظال)ج( 



 

 

بينما المهندسون يخلقون عالم  ,العلماء يدرسون الكون كما هو: ) (ن كمانفتيودور . يقول )1

عه حدى النظريات التي تفسر طبيإعن  كرةالف تلك تعبر ,حقيقيا في الواقع لم يكن موجود من ذي قبل

 ................الرياضيات 

 النظريه االولى في تفسير الرياضيات )أ( 

  الرياضياتالنظريه ثاني في التفسير)ب( 

 ت تفسير الرياضيا)ج( النظرية الثالثة في 

 نظريه الرابعه في التفسير الرياضيات )د( ال

 

 

 

 

علم الرياضيات  ماأر الطبيعيه ظواهعلم الفيزياء هو العلم الذي يدرس الخواص والقوانين وال . إن4

تعبر تلك الفكره عن احدى  ,ير المنطقي لهذه االمور الفيزيائيهسفهو عباره عن التحليل والتف

  ..............عه الرياضيات طبيالنظريات التي تفسر 

 النظره الثانيه )ب(                                            االولى  )أ( النظرية

 النظريه الرابعه )د(                                             النظره الثالثه )ج( 

ره متوفال ودمن القضايا والحد طاوهبينتقل  ةولىأيمكن اعتباره بمثابه مركب من قضايا وحدود . 8

 ..............تشير تلك الفكره الى  ,وريا محكوم عليه باليقينصلى قضايا اخرى تلزم عنها لزوما إ

 المسلمات )د(       ات هيالبدي)ج(        النسق الرياضي)ب(        المبرهنات )أ( 

تها في فوز الفريق لمباراه واحده لكل فريق محص ىوسفي دوري كره القدم اذا لم يكن متبقي . 3

الفريق صاحب المركز الثاني يبعد  وثالث نقاط مع العلم ان الفريق بين الفرق صاحب المركز االول 

د أح قباطذلك النبديهي  نوكي ,نقطه في اعالن فوز الفريق االول سواء لعب مباراه ام ال 44عنه 

 .............ها نوهو كو ,قسلنلخصائص القضيه الرياضيه 



 

 

 عدم التناقض )ب(                                     تحصيل حاصل )أ( 

 وي قاالحتمال ال)د(                                    م المنطقي لزوال)ج( 

 حد خصائص القضيه الرياضيه وهو خاصيهأ هيتوفر في (4+4)هوعشرة ن رقم أالقول ب. 41

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

 المحمول ي جديد عل يضفيالموضع )ب(                   التناقض بين الطرفين )أ( 

 يعالم همعدل الترجيح في)د(         التكافؤ المنطقي بين الشطرين )ج( 

ن القضيه ال تعد رياضيه ذلك بسبب إفخمسة ,نصف رقم هو  م عشرةاذا قال لك احدهم ان رق. 66

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

 تحصيل حاصل )ب(                                   بين الطرفين تناقضال)أ( 

 معدل الترجيح  )د( انخفاض                       التكافؤ المنطقي بين الشطرين )ج( 

تبر الرياضي فانه بذلك يعنسقه عندما يكون الرياضي بالصناعه االلفاظ الخاصه به شخصيا في . 42

 ...............بعمل  امق

 مسلمات )د(         بديهيات )ج(             معرفات اللت            )ب( معرفا)أ( 

 ,ااقل منه ا هوال يمكن تحليلها لمإذ  هاتوجد في ابسط صوره يمكن للعقل تقبل ةمفاهيم عقلي. 69

 .............تشير بذلك الى 

 المعرفات )د(          المسلمات )ج(        البديهيات )ب(        الالمعرفات )أ( 

بالعديد من  هاستطاع المعلم الوصول الى حكم العام على اكتمال الفصل من خالل قيام. 41

يشبه ذلك الوصول عند ,موجودين داخل الفصل ا جدهم جميعواالجراءات بحصر جميع الطالب و

 .............الرياضي ب 

 المسلمات )د(        هيات بديال)ج(            المعرفات )ب(      المبرهنات )أ( 

يقينية  ئجنتا يتاج ليعطفي االستنيستخدم  راضيافت يعرفمتعبير منطقي شكلي يعتبر نظام . 44

 ..............بذلك الى  رنشي,وذلك الثبات قضايا اخرى 



 

 

 المسلمات )د(      البديهيات )ج(           المعرفات )ب(             مبرهناتال)أ( 

التوصل اليها في ظل إذا تم  اعباره رياضيه او عالقه رياضيه توصف بانها صحيحه ومنطقي. 41

شير بذلك الى ن ,استخدام االستنتاج وطرق االستنباط المنطقيهبهذه المجموعه من الحقائق 

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

 المسلمات )د(        البديهيات )ج(             المعرفات )ب(        المبرهنات )أ( 

عبر تلك الفكره عن قانون وان اختلفت قياسات زوايا الداخليه ت (المثلث وهالمثلث . )44

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

 االحتمال)د(    امتناع الوسط )ج(              ضاقنعدم الت)ب(         الهويه )أ( 

 ...............قانون ن تلك القضيه تخالفإف (ان كل ابيض ال ابيض)لك احدهم  قالاذا . 48

 الذاتيه)د(        ضقتناعدم ال)ج(        االحتماالت)ب(       امتناع الوسط )أ( 

 

تعبر تلك القضيه عن قانون  ب(بيطو ال أما طبيب إخالد )ا على مرمى البصر تراه قادم . من44

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

 الذاتيه)د(        ضقتناعدم ال)ج(        االحتماالت)ب(       امتناع الوسط )أ( 

 ................مع  نباطيمل المنطق االستاتع. ي44

 العبارات االنشائيه )ب(                                         الجمل المجازيه )أ( 

 بريه خالقضايا ال)د(                                       المحسنات البديعيه)ج( 

 ................الى  كامام ثلالشكل الما . يشير46

 فساد الحجه مرتبط بالكذب القضايا )أ( 

 حجه في بعض االحوال صحة ال يضمنالقضايا  )ب( صدق

 صدق المقدمات ال يعني بالضروره صحه الحجه )ج( 

 كل األسماك كائنات حية

 كل البلطي سمك

 كل البلطي كائنات مائية



 

 

 الحجه الفاسده نشرت بنفسك القضايا)د( 

 ............القضايا  بصدقتتسم  اوريصصحيحه  استنباطية  ةللتعبير عن حج. 22

 كل الطيور نسور )أ( 

 كل الصقور كائنات حيه )ب( 

 كل النسور كائنات حيه )ج( 

 طيور  )د( كل النسور

 ................يوضح الشكل الماثل امامك . 24

 ذبه اها كايااستنباطيه باطله وقض ةحج)أ( 

 به ذها كااياحجه استنباطيه صحيحه وقض)ب( 

 ذبه امقدمات كمن  ةقادقد تتولد النتيجه الص)ج( 

 مقدماتهاصحه الحجه تتوقف على دعم )د( 

 

يتم استخدام القضيه  ذبةمقدمات كامن  صادقة نتيجة تذا ةصحيح ةحتى تصبح الحج. 21

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

 وريات نل االسود من الس)أ( ك

 ريات والسنمن الفئران )ب( كل 

 سنوريات رانبكل اال)ج( 

 ارانب ياتورسنكل ال)د( 

 ..............ن أامامك للقول ب ثليجسد الشكل الما. 24

  هاجميع قضايا ذبده منطلقها كاسالفاة الحج)أ( 

  اهايافساد الحجه ال يعني بالضروره كذب قض)ب( 

 كل الطيور كائنات حية

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

 كل النسور كائنات حية

 كل االحجار اسماك

 كل البالستيك احجار

 كل البالستيك نباتات

 كل القطط اكالت لحوم

 كل النمور من قطط

 كل الفهود اكالت لحوم

 كل السنوريات قوارض

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

قوارض كل االرانب  



 

 

 القضايا بصدق دائما  ترتبطالحجه صحيحه )ج( 

 القضايا  بصدقالصحيحه غير مرتبطه  ةالحج)د( 

 أن قول بلل امامكثل ايجسد الشكل المم. 41

 ذبه اه يحتمل ان تكون قضاياها كسدالحجه الفا)أ( 

  اهايافساد الحجه ال يعني بالضروره كذب قض)ب( 

 القضايا بصدق دائما  ترتبطالحجه صحيحه )ج( 

 القضايا  بصدقالصحيحه غير مرتبطه  ةالحج)د( 

 (:ابراهيم ناجي)قصيده مصر تتحدث عن نفسها يقول في . 24

 ب ...........يمكن التعبير عن ذلك البيت رمزيا  (انا تاج العالء في مفرق الشرق )

 ل  vل                   )د( ق –)ج( ق                ˜)أ( ق                 )ب( ق

  ................ القضيه تلك يمكن التعبير عن (ليست المطالب بالتمني. )28

 ل  vل                    )د( ق –ق               )ج( ق ˜)أ( ق               )ب( 

 ................ يمكن التعبير عن تلك القضيه الي(سهرت اللي ءكلما طلبت العال. )24

 ل  v)د( ق              ل ←)ج( ق ل           )ب( ق . ل              ↔)أ( ق 

 يمكن التعبير عن تلك القضيه ب(االسد حيوان الحم لكن الحصان حيوان عاش. )94

 ل  v ل            )د( ق←ل             )ب( ق . ل        )ج( ق↔)أ( ق

ذا تخطت سرعتها إ طالجاذبيه االرضيه اذا وفق زستطيع المركبه الفضائيه الهروب من حي)ت . 44

 ................يمكن التعبير عن تلك القضيه  (ثانيه /كم 42

 ل  v ل            )د( ق←ل             )ب( ق . ل        )ج( ق↔)أ( ق

 ...............ن سلبها يكون إف (تفوق كل طالب الوجيز)يعلى فرض صدق القضيه القائله . 42

 كل العقارب برمائيات

 كل الزواحف لها ارجل

 كل الزواحف عقارب



 

 

 ذب اك)د(               ياحتمال)ج(  ح               مرج)ب(         صادق )أ( 

 ...............شير ذلك الى ي ,طتين معاسيقضيتين بمن  ةعند الوصول الى قضيه مركبه متصل. 44

 رابط الفصل )ب(                                               رابط العطف )أ( 

 رابط الشرح )د(                                               رابط النفي )ج( 

 ................له ئاالقامامك عن القضيه  ثليعبر جدول الما. 41

 ان اسافر بالقطار او بالسياره ا م)أ( إ 

 يستمع للموسيقى  تامروسيم يقرا الجريده بينما )ب( 

يفوز المنتخب المصري اذا وفقط اذا حقق عدد اهداف اكثر من )ج( 

 منافسه 

 الرحله  يتاذا امطرت السماء الغ)د( 

 

 

 ................... ةقائلالعن القضيه  يعبر الجدول الماثل امامك . 90

 علم النفس تدرس  فأنتاذا كنت بالقسم االدبي )أ(  

 و يستمع للموسيقى أالجريده  أاحمد يقر)ب( 

اذا حقق عدد اهداف اكثر من  طيفوز المنتخب المصري اذا وفق)ج( 

 منافسه 

 الرحله تاذا امطرت السماء الغي)د( 

ك القضيه ليمكن التعويض عن ت (البطوله قه القادمه حقتاذا فاز النادي االهلي في مبارا. 41

 ..................ة رمزيال الصيغةب

 ل vل               )د( ق ←ل        )ب( ق . ل            )ج( ق↔)أ( ق

  ل ق

 ص ص ص

 ك ك ص

 ك ص ك

 ك ك ك

  ل ق

 ص ص ص

 ك ك ص

 ك ص ك

 ك ك ك



 

 

وعلى  (اذا فاز المنتخب المصري في المباراه القادمه حقق البطوله) : في الرابط الذي امامك. 44

 الفكره من كليمكن التعبير عن ت ,بطولهال ققح قدنه أالمنتخب في المباراه اال  زالرغم من عدم فو

 .............. خالل الحاله

 )ب()أ(  

 )د()ج(  

 

وقد  ق البطولة( ,حق ةمباراه القادمالاذا فاز المنتخب المصري في ) :امامك ثلشكل الما. في ال94

 .....................فاز المنتخب وحقق البطوله يمكن التعبير عن تلك الفكره من خالل الحاله 

 )أ( )ب( 

 )ج( )د( 

 

 

 

 ....................قائله الثل امامك عن القضيه ايعبر الجدول الم. 44

 تدرس علم النفس او الفلسفه  تنأاذا كنت بالقسم االدبي ف)أ(  

 لموسيقى لاحمد يقرا الجريده بينما محمد يستمع )ب( 

 ب المباراه القادمه ساذا ك طيفوز االهلي اذا وفق)ج( 

 الرحله تاذا امطرت السماء الغي)د( 

حصلت على  طفقوالقاهره فقط و اذا  . )يمكن التدريس في جامعة 11

 ..............تصدق هذه القضيه في  (هاشهاده الدكتور

 اربع حاالت )د(          ثالث حاالت)ج(         حالتين)ب(         حاله واحده)أ( 

 ............تكذب هذه القضيه  (اشتري سيارهسئه الف جنيه ااذا حصلت على م. 06

 ك ك ص ص ص ص

 ص ك ك ص ص ك

 ص ك ص ص ص ص

 ك ك ك ص ص ك

  ل ق

 ص ص ص

 ك ك ص

 ك ص ك

 ص ك ك



 

 

 اربع حاالت )د(          ثالث حاالت)ج(         حالتين)ب(         حاله واحده)أ( 

 في ............... تصدق ل( v)ق  القضيه التي يرمز لها. 12

 )د( اربع حاالت        ثالث حاالت)ج(        حالتين )ب(         واحده حالة )أ( 

 في ............... كذبت ل( ↔)ق  القضيه التي يرمز لها . 09

 )د( اربع حاالت        ثالث حاالت)ج(         حالتين)ب(         واحده حالة )أ( 

 في ............... كذبت ل( ←)ق  لهاالقضيه التي يرمز . 11

 )د( اربع حاالت        ثالث حاالت)ج(        حالتين )ب(         واحده أ( حالة )

 ................باستثناء  ايهتالوكذب ا مقدمه صدق تكذب في حال. جميع القضايا 14

 ل v)د( ق   ل         ←ل               )ب( ق . ل          )ج( ق  ↔)أ( ق 

 

 ................ تعبر عن  ,معا همابذكأو  ارفيهط صدق القضيه التي تصدق في حال. 11

 ل vل          )د( ق  ←ل               )ب( ق . ل          )ج( ق  ↔)أ( ق 

 ............. رمز بن ة(بالحرار ددميت ديدالمعادن تتمدد الحراره حتى الح. )05

 ل vل          )د( ق  ←)ج( ق         )ب( ق . ل   ل               ↔)أ( ق 

في اللغات الطبيعيه من ضمن العوامل التي ساعدت على  ةمتشابهال يناسلوب التوريه والمع. أ18

 ................ ظهور

 المنطق الرمزي )ب(                                      المنطق اللغوي )أ( 

 نالمنطقه المر)د(                                   المنطق السوري )ج( 

 هي ............... لهذه القضيه فأن التكافؤ المنطقي (عبقريواينشتاين عالم . )14 



 

 

 اذا كان)ج( اينشتاين عبقري وعالم )ب(                              عبقري وعالم )أ( اينشاتين 

 أو عبقري لماع امإاينشتاين )د(                قريعالم كان عباينشاتين 

 داعصدق ا قيم لهبه يكون كمرأو ه كانت بسيط سواءالقضايا أن يجمع علماء المنطق الرمزي . 04

 واحدة يرمز لها .................قضيه 

 ل v)د( ق           ل ←)ج( ق  ل               )ب( ق . ل          ↔)أ( ق 

 لصيغة الرمزية ..................ر عن هذه القضيه باييمكن التعب (تفعله من خير يعلمه هللاما ). 44

 ل  v)د( ق            ل  ←)ج( ق  ل                )ب( ق . ل         ↔)أ( ق 

بين المنطق والرياضيات  الصلة يشبه لحد وهذا الصله وثيقه بين علم النفس وعلم االجتماع . 42

 .............عند 

  يكونب)د(        جابر بن حيان )ج(              افالطون )ب(            راسل )أ( 

 

 لسفيةيشبه ذلك نظريه ف (,ن العلم في الراس فقط مش في الكراس)إالبعض  قولعندما ي. 44

  للرياضيات وهي النظرية ...............

 الرابعه )د(                 الثالثه)ج(               الثانيه )ب(              االولى )أ( 

 افي عالمنا الواقعي ولكن ال نراه ةريه موجودوشعالال أن الدوافع يرى بعض علماء النفس . 41

اضيات للري فلسفيةحد كبير نظريه ليشبه  هذا ,الحسي المناعن ع ةنها منفصلالبشكل مادي ملموس 

 .............. ريهنظوهي ال

 الرابعه )د(                 الثالثه)ج(               الثانيه )ب(              االولى )أ( 

. من الصعب فصل السكر عن الشاي بعد اختالطهم ببعض لبعض , وكذلك الرياضة والمنطق 00

 صعب الفصل بينهم عند .............

 ن حيان         )د( بيكون)ب( افالطون        )ج( جابر ب                )أ( راسل

 . تعتمد الرياضيات واالستنباط في مقدماتهما الي مفاهيم وقضايا ................  41



 

 

 )د(مرئية              )ج( مجردة)أ( مادية             )ب( ملموسة          

 ... تعددت النظريات الفلسفية التي تفسر طبيعة الرياضيات, يؤدي الي ............44

 )أ( اختالف بناء النظريات الرياضي كثيرا 

 )ب( تنافر بناء النظريات الرياضية 

  )ج( عدم تأثر بناء النظريات الرياضية كثيرا

 )د( تتنوع بناء النظريات الرياضية

ات يضالرياوالمنطق  نقويه بيال للصلة يدسجاالتصاالت الحديثه ما هو اال تإن منطق تكنولوجيا . 04

 .................يشبه ذلك فكر 

 بيكون )د(         جابر بن حيان )ج(            افالطون )ب(           راسل )أ( 

 

طابق الرسومات وت ئيعندما يقوم المهندس بعمل رسومات هندسيه على مشروع انشا. 44

 .............ى تفسر الرياضيات وهي تالفلسفيه ال لنظرياتاحد ايشير ذلك الي  ,الهندسيه مع الواقع

 ةالرابع )د( النظرية النظره الثالثه )ج(   النظره الثانيه )ب(  ريه االولى نظال)أ( 

ن ه واليقيهبدابال وتتصف ةفكار فطريأعداد واشكال هي أن المفاهيم الرياضيه من أكارت . أكد دي11

يات ضرياالطبيعه  تاولنالفلسفيه التي ت حدى النظرياتإ دسجالعقلى النظري البحث هذه العباره ت

 وهي أن الرياضة ..............

 عتمد على العقل فقط)ب( ت                     عن عالمنا المادي )أ( منفصلة 

 يلمنا الماداتوجد في ع)د(              نظريات في اوراق العلماء فقط  )ج(

ي أالى  ..  ع العالم كل فكره فيهاضالرياضيات ال تتعدى ان تكون مجرد حبر على ورق ي .46

  .............. الرياضي تتفق العباره نسقنظريات تفسير طبيعه ال

 ةالرابع )د( النظرية النظره الثالثه )ج(   النظره الثانيه )ب(  ريه االولى نظال)أ( 



 

 

يشير  ,عرض ولكن لم يوضح لنا معنى كلمه عرضال طول بتوصل اقليدس على ان الخط هو . 12

 ..............عند ارسطو  ةذلك على فكر الرياضي

 يمتد البران الى ما ال نهايه )ب(                 تعتمد على البرهان دائما )أ( 

 عليه  ةكل لفظ رياضي يجب البرهن)د(         ان الى ما ال نهايه برهد المتال ي)ج( 

بعمل  موقت فأنك بذلك نها,لزم عتونتائج متعددة تكامل بين مقدمات مترابط  عندما تقوم بعمليه. 14

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

 معرفات رياضيه )ب(                                           رياضي  سقن)أ( 

  مسلمات رياضيهرياضية                                       )د( بديهيات )ج( 

هنا تعبر عن احد خصائص النسق ( 2 × 2)بالنسبه (1)ن فأ (1= 2 × 2درك أن )نعندما . 11

 ............الرياضي وهو 

  هاف جديد لموضوعضيمحمولها الي)ب(     ضيف جديد لموضوعها يمحمولها )أ( 

  تناقضنتيجه تعتمد على مبدا ال)د(                           نتيجه احتماليه )ج( 

 ...............من  كامل على كالالق الرياضي النسيحتوي بناء  .14

 بديهيات ومسلمات )ب(                                         ج ئمقدمات ونتا)أ( 

  ئجمبرهنات ونتا)د(                                 معرفات وال معرفات )ج( 

 ...............من  الكامل على كال نسق الرياضييحتوي مقدمات بناء ال. 11

 بديهيات ومسلمات )ب(                                         ج ئمقدمات ونتا)أ( 

 مفاهيم وقضايا )د(                                 معرفات وال معرفات )ج( 

 ...............من  كامل على كالالم مقدمات بناء النسق الرياضي ييحتوي مفاه. 14

 بديهيات ومسلمات )ب(                                         ج ئمقدمات ونتا)أ( 

 مفاهيم وقضايا )د(                                 معرفات وال معرفات )ج( 



 

 

 ...............من  على قضايا وهي كال الرياضي النسقمقدمات بناء  وىحت. ت44

 بديهيات ومسلمات )ب(                                         ج ئمقدمات ونتا)أ( 

 مفاهيم وقضايا )د(                                 معرفات وال معرفات )ج( 

 باتاتثتعريفات دقيقه افتراضات واضحه وا ون يقدمأطلب افالطون من تالميذه في الرياضيات . 43

 ............... جسدهذا ما ي المنطقعلى  ةمعتمد

 النسق الرياضي )ب(                                      المعرفات الرياضيه )أ( 

 رياضيةات الهيالبدي)د(                                     المسلمات الرياضيه )ج( 

عمل  نه بذلكأف الالستفاده منها في تعريف غيره ظفاألعندما يقوم الرياضي باستخدام . 41

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

 مسلمات)د(            ات هيبدي)ج(            ت عرفامالل)ب(          معرفات  )أ(

 

 

االتجاهات او االهداف يشبه  وأهي مجموعه متقاربين في الميول ) الرفاق)النفس . يقول علماء 44

 ............ق الرياضي نسحد مكونات الأنا الى همفهوم الرفاق 

 مسلمات )د(       بديهيات ات       )ج( عرفالمل)ب(             معرفات )أ( 

 ,او االهداف تجاهاتاو اال لمجموعه متقاربين في الميو )هيالرفاق )يقول علماء النفس . 42

 تشبه احد مكونات النسق الرياضي وهو الي  (االهداف,االتجاهات , ليولما) تعتبر

 مسلمات )د(       بديهيات ات       )ج( عرفمالل)ب(             معرفات )أ( 

االساسيه  ههو دراسه المجتمع دراسه علميه من اجل معرفه قوانين ,نتوك عندعلم االجتماع . 44

 ..............يشير مصطلح علم االجتماع الى  خال... 

 مسلمات )د(       بديهيات ات       )ج( عرفالمل)ب(             معرفات )أ( 



 

 

عن  امتساويبعدا الدائره عند اقليدس هي مجموعه النقاط التي تقع في نفس المستوى وتبعد . 41

ه م الدائروفهم عبري .تساوي نصف قطر الدائرهالميسمى البعد ونقطه معلومه تسمى مركز الدائره 

 .............عند اقليدس هنا 

 مسلمات )د(        بديهياتات       )ج( عرفالمل)ب(             معرفات )أ( 

تراض فهذا يجسد االقطر( رسم دائره من خالل نقطه مركز ونصف )عتبر اقليدس من الممكن . ا44

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

 مسلمات )د(       بديهيات ات       )ج( عرفالمل)ب(             معرفات )أ( 

حد مقدمات أ يجسد اهذ (جنيهات منفصله عشر جنيه يمكن فكها ال شرةان الع)من الطبيعي . 41

 ..............وهو رياضي ال النسق

 مسلمات )د(       بديهيات ات       )ج( عرفالمل)ب(             معرفات )أ( 

 فهوميشير الى م,ق سغيرها في الن وضيحلت احقائق بسيطه واضحه ال يمكن اثباتها ونستخدمه. 55

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

 مسلمات )د(       بديهيات ات       )ج( عرفالمل)ب(             معرفات )أ( 

 

 

 ...............فان ذلك يعبر عن ,الجميع على ان الليل ال يكسبه مع النهار يجتمع. عندما 48

 مسلمات )د(         بديهيات )ج(             ات عرفمالل)ب(            معرفات )أ( 

 ...........ب  أق الرياضي يبدسوكذلك الن ,بخطوه أمشوار االلف ميل يبد. 44

 مسلمات )ج( نتائج            )د(             ات عرفمالل)ب(            معرفات )أ( 

 ..............بذلك الى  صلناو هنات, فأننامبراللات من خالل العديد من رهناصل الى مبنعندما . 81

 مسلمات )ج( نتائج            )د(              اتعرفمالل)ب(            معرفات )أ( 



 

 

 ............بذلك الى  يرشة, نمالعقل البشري عل اساسيةيعتبر قضايا  أمبد. 84

 مسلمات )ج( نتائج            )د(             ات عرفمالل)ب(            معرفات )أ( 

 احدهماكد ان ؤبالليل وانك ت ىواالخربالنهار المكان  قبيرا امن احدهمأ فرديناذا كان لدينا . 82

 ..............يجسد ذلك احد المبادئ االساسيه المنطقيه وهو  ,رجل النهار او الليل اموجود ام

 قى نطاالختالف الم)د(    الثالث المرفوع )ج(      تناقضعدم ال)ب(     الهويه )أ( 

 ............ذلك الىب ,نشيرغيرها ولها شروط محدده ةهنرستخدمها لبنقضايا رياضيه . 84

 صادرات )د( م       بديهيات )ج(       معرفات الل)ب(         معرفات )أ( 

 ...........منطقيه هي  دئبامده عقضايا رياضيه تعتمد على . 81

 بديهيات ومسلمات )ب(                                        مقدمات ونتائج )أ( 

 وقضايا )د( مفاهيم                                عرفات موال  اتمعرف)ج( 

ذلك الى  يشير ,ح استخدامها في معارف متنوعهصلعموميه عقليه عامه ي ضفرو. 84

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

 مسلمات)د(      بديهيات )ج(          معرفات الل)ب(          معرفات )أ( 

  

  ................... ساق الرياضيهنالا لماكتنهائيه التعتبر مرحله . 44

 ت )د( لالمبرهنا      ت )ج( مبرهنا         معرفات الل)ب(          معرفات )أ( 

 ................وجود اكتمال النسق الرياضي المنطقي ال يتم إال بعد . 84

 مسلمات )د(             نتائج  ات         )ج(معرفالل)ب(            معرفات )أ( 

 ..................تحتمل التي  الجمل يتعامل المنطق مع. 88

 صدقاليقين وال)ب(                                         الصحه والبطالن )أ( 



 

 

  حاالحتمال والترجي)د(                                          الصدق والكذب  )ج(

 ث ............ج االستنباطيه من حيجمع الح يتعامل المنطق. 84

 صدقاليقين وال)ب(                                         الصحه والبطالن )أ( 

  حاالحتمال والترجي)د(                                          الصدق والكذب  )ج(

34.  

 

 

 

 ................استنباطيه باطله والسبب  ةتعتبر هذه حج

 ذبه اتها كامقدمونتيجتها )ب(                                ذبه امقدمتها فقط ك)أ( 

 خلل في استنباط نتائجها )د(                               مكوناتها في  لخل)ج( 

 

 

 

 

 

36 . 
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 ...............استنباطيه  جةغه حاتشير هذه الرموز الى امكانيه صي

 قويه او ضعيفه )د(        طلةصحيحه او با)ج(       باطله )ب(       صحيحه )أ( 

مقدمه ثانيه صادقه في )س ع( صحيحه يةولي صادقه في حجه استنباطامقدمه  )ع   م(اذا كان. 42

 ر يه  لنتيجةا أنف ,نفس الحجه

 )أ( س ع صادقة        )ب( س م صادقة    )ج( س ع كاذبة    )د( ع م كاذبة

 ادقةص (احمد طالب)قضيه الو) ,قه مقدمه اولىادص (كل طالب ناجح)لدينا قضيه إذا كانت . 44

 ............... تكون النتيجة  تلكمترتبه عليهم ال (جحااحمد ن)ن أف ,مقدمه ثانيه

 او كذبه صحيحة         )د( صادقة  )ج(        صادقه )ب(        ذبهاك)أ( 

نتناول )نستنتج ان  هلك الصحة(وتناول المخدرات ي ,كل ما يهلك الصحه حرام)اذا علمنا ان . 41

 ..............استنباطيه  ةهذه حج (المخدرات يخالف القانون

 ها صادقةمقدمات)ب( باطلة                صادقةتها امقدم)أ( صحيحة و

 ذبه اتها كامقدم ةطلاب)د(                 ذبه اتها كاصحيحه مقدم)ج( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 انظر الشكل االتي واجب على السؤال . 44

  

 

 

 

                 

 

 

 ...........وريه صاستنباطيه  ةيب هذه االشكال التعبير عن حجتنستنتج من تر

 ذبه اك)د(           دقه اص اطلة           )ج( ب)ب(         يحه )أ( صح

 لهذه القضيه هي ةغه الرمزيه الصحيحاالصي (احمد وسيم استاذ جامعي او محاسب. )41

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

 ل ↔ل          )د( ق  ←)ب( ق . ل            )ج( ق           ل  v)أ( ق 

لهذه  ةصحيحالرمزية الغه اصيال ئه(اصدقامروان يذهب لزياره . )اذا كان الجو لطيف فأن 44

 هي ..............القضيه 

 ل ↔ل              )د( ق  ←ق           )ب( ق . ل         )ج( ق ˜)أ( 

 الصحيحة لهذه القضية هى ............... رمزيةغه الاالصي وصلت(ذا اسرعت في الطريق ف. )ا48

 ل ↔ل              )د( ق  ←ق           )ب( ق . ل         )ج( ق ˜)أ( 

الصياغة  (ه في المباراه القادمهفديهاذا ت طوفق اذنعب على هداف الدوري في الال. )سيحصل 44

 الصحيحه لهذه القضيه هي  مزية الر



 

 

 ل↔ل             )د( ق  ←ق          )ب( ق . ل            )ج( ق ˜)أ( 

فان يمكن وصفها بانها قضيه  ,للتعبير عن قضيه )م . ق . ل(استخدمت رمز. اذا 411

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

 شرطيه )د(            يه فعط)ج(            سالبه )ب(              موجبه )أ( 

ذلك  يرما يشمين تمن قضيتين بسيط مركبة متصلة )عطف( ضيةعند الوصول الى ق. 414

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

  شرطرابط ال في      )د(نلاط رب)ج(       الفصل رابط  طف     )ب(رابط الع)أ( 

 .................قضيه مركبه    ي الندي(الشمس اختف رتظه. )اذا 412

         فيها طر صدق لةفي حا)أ( تصدق 

  ايهفرط كذبكذب في حال )ب( ت

   صدق المقدم وكذب الثاني  ةفي حال )ج( تصدق

  تالي وصدق المقدمال ذبفي ك )د( تكذب

 ....................ركبه تكون م هي قضية انه يتنفس( لزمستياذا كان محمد حي . )414

         فيها طر صدق لةفي حا)أ( تصدق 

  ايهفرط كذبكذب في حال )ب( ت

   صدق المقدم وكذب الثاني  ةفي حال )ج( تصدق

  تالي وصدق المقدمال ذبفي ك تكذب)د( 

 ................ركبه تكون م هي قضية انه يتنفس( لزمستياذا كان محمد حي . )411

 ل↔ل             )د( ق  ←ق          )ب( ق . ل            )ج( ق ˜)أ( 

هي رموز تستخدم في المنطق الرمزي على انها  ,للتعبير عن القضايا. استخدام )م , ن /ل , م( 414

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



 

 

 يهقضوروابط )ب(                                       ويه ضتغيرات ق)أ( م

 )ج( ثوابت قضوية                                         )د( اسوار منطقية

 انها ر في المنطق الرمزي على تستخدم  ي رموزه (↔, ←,  v, . ,  ˜)استخدام الرموز. 411 

 يهقضوروابط )ب(                                       ويه ضتغيرات ق)أ( م

 ر منطقيه ااسو )ج( ثوابت قضوية                                        )د(

االنتاجية في . يؤكد ) وسيم المغربي( ان العالقة طردية بين االنتاج والرخاء ) فكلما زادت 414

 مجتمع ما فأنه يزداد الرخاء كنتيجة حتمية لهذه االنتاجية( يجسد ذلك رابط .................

 )د( رابط الشرط )أ( رابط العطف      )ب( رابط الفصل       )ج( رابط النفي     

 ( ما عدا داله الصدق ...............≡≡≡. كل دوال الصدق تتصف بخاصية )418

 ل ↔)د( ق            ل ←)ج( ق  ل           )ب( ق . ل           v)أ( ق 

. تصدق في حالة صدق وكذب طرفيها معا وتتصف بالتبادلية . يجسد الحكم السابق القضية 414

........... 

 )د( رابط الشرط)أ( رابط العطف      )ب( رابط الفصل       )ج( رابط النفي      

اذا وفقط اذا التزم الناس باالجراءات االحترازية , يعبر ذلك عن القضية . سينتهي وباء كورونا 441

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

 )د( رابط الشرط    )ج( رابط النفي  )أ( رابط العطف      )ب( رابط الفصل       

 . رابط منطقي يكذب في حال صدق مقدمه وكذب تاليه باستثناء هو ..............444

 )ج( رابط النفي      )د( رابط الشرط       )ب( رابط الفصل)أ( رابط العطف      

. يقول غاندي : الخوف له استخدام لكن الجبن ليس له استخدام. الصياغة الرمزية للقضية 442

 السابقة ................

 ل ↔ل           )د( ق  ←)ج( ق           )ب( ق . لل             v)أ( ق 



 

 

 

لم يكن لدي أي حس فكاهي النتحرت منذ فترة طويلة(. يشير القول السابق  . يقول غاندي )اذا444

 إلي قضية ...............

 ل ↔)د( ق           ل  ←)ج( ق ل           )ب( ق . ل            v)أ( ق 

 . اليم هو البحر. الصياغة الرمزية للقضية السابقة يكون .............441

 ل( ←ل(        )د( )ق  .ل(           )ج( )ق   v)ب( )ق (                 )أ( )ق

. يقول نيلسون منديال : ) الحرية ال يمكن أن تعطي علي جرعات (, ) فالمرء اما أن يكون حر 444

 او اليكون حر (. الصياغة الرمزية للجزء أالول من العبارة ألسابقة هو.................

 ل ↔ق ل             )د(  ←)ب( ق . ل              )ج( ق               ق ˜)أ( 

. )إذا رأيت أنياب الليث بارزة أعرف أن الليث ال يبتسم (الصياغة الرمزية لبيت الشعر السابق 441

 هي.............

 ل(˜←)د( )ق  ل(           )ج( )ق . ل(        vل(        )ب( )ق  ←)أ( )ق 

 ل )طه حسين ( : الشعراء ليسو من أالدباء تشير القضيه السابقه إلي قضيه............ يقو444

 )ب( عطفية             )ج( انفصالية              )د( شرطية           )أ( بسيطه  

. يجمع علماء المنطق الرمزي أن القضايا سواء كانت بسيطه او مركبة يكون لها قيم صدق. 448

 ة أي من القضايا التالية تشير لها الفقرة السابقة...............عدا قضية واحد

 )ب( تامر ليس معلم                                          )أ( تامر معلم  

 )ج( تامر اما معلم او مدرب                            )د( تامر معلم ومدرب

جوهرة فالمرأة الفاضلة كنز(القضية السابقه تصدق في . يقول العقاد )إذا كانت ألمرأه الجميلة 444

 جميع االحوال ماعدا ...............

 )ب( ص )ق( ص )ل()أ( ص )ق( ص )ل(                                     



 

 

 )ج( ك )ق( ص )ل(                                      )د( ك )ق( ك )ل(

 كل اسبوع( قضيه تفيد..............)زين وسيم يسافر إلي أالسكندرية 421

 )ب( السلب             )ج( التشارط             )د( الشرط               )أ( االيجاب

 .مروان ليس طالب بالقسم العلمي( قضيه تفيد..............424

 )ب( اللزوم               )ج( الوصل             )د( الفصل                )أ( النفي 

.يقول )تامر صفوت( : معلم المواد الفلسفية اثناء الشرح أن المنطق الرمزي هو تحويل القول 422

ثنائية الحكم الي اشارات وعالمات ماهيتها محدد المحتوي, ولكن الطالب لم المفيد الخبري القابل ل

 تفهم هذا الكالم , النها تعبر عن احد عيوب اللغات الطبيعية وهي ...............

 )أ( التباس اللغة                                             )ب( غموض تركيب الكالم

 )ج( اساليب مجازية                                        )د( عبارات مضللة

 .اختالف قيم الصدق في القضايا االنفصالية الضعيفة يجعلنا نحكم عليها ب........424

 الكذب)ب(                                      الصدق            )أ(

 الصحه والبطالن)د(                          الصدق والكذب             )ج( 

 .عند عكس القضايا اللزومية فانها ..............421

 تتصف بالتبادلية)ب( تتكافئ منطقيا                                           )أ( 

 تكون متساوية المعني)د(                                غير قيم صدقها        يت)ج( 

)رابط يكذب إذا كذب أحد أطرافه أو كالهما معا ويكون له صفه التبادلية( ويشير إلي  .424

 القضية......

 الفصل)د( الوصل               )ج( اللزوم             )ب( النفي                 )أ( 

.رابط له داللة استبعادية تحول دون الجمع بين البديلين ،وفي هذا النوع البد ان يكون أحد  421

 البديلين فقط صادق ، يشير الحكم السابق إلي ..............



 

 

 القضية العطفية )ب( الفصل القوي                                             )أ( 

 القضية اللزومية)د(                            الفصل الضعيف              )ج( 

 .)احمد ال يحب سعاد الكن يحب فتاة أخري ( يمكن صياغة هذه القضيه رمزيا ب..........424

 ل( ←)د( )ق        ق . ل(   ˜)ج( ) ل(           vل(       )ب( )ق  ←)أ( )ق 

صحيح يعبر ذالك عن قيم صدق إذا صدقت قضية موجبه فان سلبها يكون كاذب والعكس . 428

 رابط ..........

 )أ( النفي            )ب( اللزوم              )ج( الوصل              )د( الفصل

 ...............ما عدا  ئيةروابط تكاف. 424

  الشرط)د(            طراالتش)ج(          العطف )ب(         الفصل )أ( 

 ...............تشير هذه القضيه الى الصيغه الرمزيه  (ن مروان افريقيأاذا مروان مصريا ف. )441

 P ↔ Q)د(             P →Q)ج(             P V Q)ب(                P.Q )أ( 

تامر مدرب )هي تمام ان نقول  (تامر معلم مدرب تنميه بشريه )نأعندما نستطيع القول ب. 444

 .............. جسدالن ذلك ي (تنميه بشريه

  التكافؤ المنطقي)ب(                                              قضيه سالبه )أ( 

 رابط التشارك )د(                                           رابط الوصل )ج( 

 ...........المنطقي لهذه القضيه هي  ؤالتكافعبقري(فأن زويل عالم و. )442

 زويل عبقري وعالم )ب(                                 عبقريزويل عالم و)أ( 

 زويل اما عالم أو عبقري )د(              نو اذا كان زويل عالم كان عبقري)ج( 

 ...........يكون  كذبها فانكية هذه القض تصدقاذا  ه(جتهد في دروسيالطالب . )444

 في دروسهالطالب )ب( يجتهد                    روسه في د يجتهدالطالب ال)أ( 



 

 

 الطالب المجتهد او غير مجتهد)د(                       ينجح )ج( اذا اجتهد الطالب 

 

 :غه الرمزيه للقضايا االتيهاالصي دحد :تذكر: تدريبات . 441
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 متنوعة علي الموضوع الثانياسئلة 

 اختر االجابة الصحيحة من االجابات العطاه امامك

صبح ال فاصل أور االزمنه الحديثه ع تطنه مأا اال ممنه دراسات كاليزت ماترغم انه تاريخيا . 4

 ................العباره افكار  داالختالف بين الصبي والرجل تجسكالختالف بينهما ابينهم ف

 بيكون )ب(                                                     و سطار)أ( 

 جابر بن حيان )د(                                            برتراند راسل )ج( 

اما االستدالل المنطقي فاستدالل  ,ان االستدالل الرياضي استدالل توليدي (:نكاريابو)يقول . 2

 .............لف تلك المقوله ما اكده اخت _قدماتمتضمنه في الم هنتائج يتكرار

  راسل نداتدرب )ب(                                            فرانسيس بيكون)أ( 

 ن ابن حي رجاب)د(                                     ستيوارت ميل )ج( جون 

ويل تفسر أول بشكل ال يحتمل التيقوم بوظيفته عند االنتقال من ما هو معلوم الى ما هو مجه.4

 ............العباره الى وظيفه 

 االستقراء )ب(                                           النسق الرياضي )أ( 

 االستنباط )د(                                                   البرهان )ج( 

  ............. ذلك فيتماثل تشير العباره الى _نه غير متزوج أيعرف المناطقه االعزب ب. 1

 المنطقيه  ةالحج)ب(                                        النسق الرياضي )أ( 

 الرياضي  سقبناء الن)د(                          خصائص النسق الرياضي )ج( 

 ............ي العباره فالدائره مربعه الشكل تنا. 4



 

 

 مفهوم النسق الرياضي  ي                                      )ب( ل التمثيلداتاالس)أ( 

 بناء النسق الرياضي)د(                           خصائص النسق الرياضي )ج( 

 

وتعد تلك المصطلحات  ,هءالرياضي مصطلحاته لبعض االلفاظ المستخدمه في بنالنا يقدم . 1

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

 تحصيليه )د(         اشتراطيه  )ج(               تكراريه )ب(         اجرائيه)أ( 

اره العب جسدلتفسير غيري ت انونرجونا اأك كذل ,ورجانون وسيلتنا نحو بلوغ الهدفأليعتبر ا. 4

 ...............مفهوم 

 النسق الرياضي )ب(                                             المعرفات )أ( 

 الالمعرفات )د(                                           نات هالمبر( )ج

 ............خل تشير العباره الى مفهوم اغيوم وال تد ه الانظرك للمرك ةواضح. 8

 ات رفالمع)ب(                                       النسق الرياضي )أ( 

 المبرهنات )د(                                           الالمعرفات )ج( 

 هومالعباره مف دتجس هصله في نسيج العقل  فهي ليست من منتجاتأعقليه مت. مبادئ 4

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

 البديهيات )ب(                                                  التعريفات )أ( 

 ات هنالمبر)د(                                                الالمعرفات )ج( 

 لى إفعجزت عن االجابه تشير العباره والدك؟  نت امأكبر سنا أصديقي من منكما  نيلأس. 41

 البديهيات )ب(                                                     المعرفات )أ( 

 النظريات )د(                                                  الالمعرفات )ج( 



 

 

فهوم إلي م العبارهتشيررف امعال ةقيبليها إنها ذاتيه الصحه تستند أحقائق مستقله توصف ب. 44

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

 )أ( الالمعرفات                                                   )ب( المبرهنات

 )د( المعرفات                                                  درات)ج( المصا

 

. يعرفها الجرجاني بأنها: قضايا يسلم بها الخصم ويبني عليها الكالم لدفعه تشير العبارة إلي 42

 مفهوم ...............

 )أ( الالمعرفات                                           )ب( المبرهنات

 )د( المعرفات                                        )ج( المصادرات 

. يقوم رجل المباحث بالبحث عن األدلة المؤدية إلي كشف الجاني بحيث تكون األدلة مكملة 44

 لبعضها دون اختالف تشير العبارة الي إحدي خصائص المسلمات وهي .............

 )ج( مستقلة               )د( مترابطة              )ب( متسقة   )أ( كافية           

. صورتي في الممراة كشاكلتي في الحقيقة ليس هناك ما هو غيري تشير العبارة إلي أحد 41

 المبادئ المنطقية وهو .............

 )ب( مبدأ عدم التناقض                                                  )أ( مبدأ الهوية

 مبدأ الثالث المرفوع                                       )د( مبدأ المماثلة )ج(

. هي جملة رياضية ذات معني يمكن إثبات صحتها عن طريق استخدام الفروض والمفاهيم 44

والحقائق والمسلمات بحيث تتصف بالثبات وال تتغير إال إذا تغيرت هذه المفاهيم والحقائق 

 إلي إثباتها تشير العبارة إلي مفهوم .............. والمسلمات التي أدت

 )ج( البديهيات        )د( النسق الرياضي         )ب( النظريات )أ( االستنباط      

. كل أطروحة تحتمل اإلثبات أو الدحض وفقا ما تخبرنا به من نتائج كذلك الجمل الخبرية تحتمل 41

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



 

 

 )ب( القوة أو الضعف                              )أ( الصحة أو البطالن 

 )د( المعلوم أو المجهول                                  )ج( التأييد أو التفنيد

 . تبطل االستدالالت االستنباطية في حالة ..............44

 )أ( لزمت النتيجة عن مقدماتها                      )ب( كذب كل قضاياها

 )د( عدم اإلتيان بما هو جديد      عدم لزوم النتيجة عن المقدمات  )ج(

. كل النباتات تنمو _ وكل الزهور نباتات _لذا فكل الزهور تنمو.... يمكننا الحكم علي تلك الحجة 48

 االستنباطية بأنها............

 )ب( فاسدة              )ج( قوية              )د( ضعيفة         )أ( صحيحة

. كل الفواكه لونها احمر_ السبانخ من الفواكه_ لذا السبانخ لونها اخضر .... يمكننا الحكم علي 44

 تلك الحجة بأنها..............

 بطالنة         )ج( صحيحة        )د( تحتمل الصحة وال)ب( فاسد )أ( كاذبة      

 . المقدمات الكاذبة والنتيجة الكاذبة في الحجة االستنباطية تعني ...........21

 )ب( فساد الحجة احتمالي )أ( فساد الحجة بالضرورة                     

 )ج( صحة الحجة بطريقة الية                   )د( ضعف الحجة

سود خطرة .... يمكننا الحكم علي تلك الحجة . كل الطيور خطرة _ كل األسود طيور_ لذا فكل األ24

 االستنباطية بأنها .............

 )د( تحتمل الصحة والبطالن        )ج( صحيحة)أ( كاذبة       )ب( فاسدة         

. يقول )ابن جني( : هذه اللغة أكثرها جار علي المجاز, وكلما يخرج الشئ منها علي الحقيقة 22

 .........تجسد العبارة .......

 )ب( معوقات اللغة )أ( مزايا الرموز                                           

 )ج( الصعوبات اإلنشائية                                   )د( عبقرية اللغه



 

 

فقم وأوريها تشير العبارة إلي احد عيوب اللغة وهي  !. ما أجمل ألوان الزهور بالحديقة 24

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

 )ب( األساليب اإلنشائية)أ( التباس اللغة                                   

 )ج( األساليب المجازية                           )د( العبارات االصطالحية المضللة

يمكننا الحكم علي تلك القضية بأنها صادقة في حالة . الرياضيون أصحاء والكسالي ضعفاء .... 21

 واحده وهي ............

 )ب( صدق أحد أطرافها                                             )أ( صدق طرفيها

 )ج( كذب أحد أطرافها                                         )د( كذب طرفاها

 أجزاء الداله االنفصالية يجعلنا نحكم عليها بأنها ............... اختالف قيم الصدق والكذب في 24

 )ب( صادقة )أ( كاذبة                                               

 )ج( تبادلية الصدق والكذب                           )د( تحتمل الصحة والبطالن

 ا .............. عند عكس وضع القضيتين في الدالة االنفصالية فأنه21

 )ب( تحدث تكافؤ منطقي)أ( تتغير قيم صدقها                                      

 )ج( قد تتغير قيم صدقها                                  )د( ال تتصف بالتبادلية

 يمكننا. إذا فاز المرشح في جولته االنتخابية القادمة فسوف يحصل علي مقعد في البرلمان 24

 الحكم علي تلك القضية بأنها كاذبة في حالة واحدة وهي ................

 )ب( صدق الطرف االول وكذب الثاني )أ( صدق طرفاها معا                        

 )ج(كذب الطرف األول وصدق التالي       )د( كذب طرفاها معا

 ............... عند عكس وضع القضيتين في الدالة اللزومية فإنها 28

 ا                                )ب( تحدث تكافؤ منطقيقيم صدقه تتغير)أ( 

 )ج( تثبت قيم صدقها                               )د( تتصف بالتبادلية



 

 

. سيأكل احد التفاحة إذا وفقط إذا كانت ناضجة _ يمكننا الحكم علي تلك القضية بأنها كاذبة في 24

 حالة

 صدق طرفاها معا                                 )ب( عدم نضج التفاحة)أ( 

 )ج( صدق الطرف األول وكذب التالي والعكس      )د( كذب طرفاها معا

 . عند عكس وضع القضيتين في دالة التكافؤ فإنها ............ 41

 ها)أ( تتغير قيم صدقها                          )ب( ال تتغير قيم صدق

 )ج( قد تتغير قيم صدقها                       )د( ال تتصف بالتبادلية

الستنتاجات برهانيه لزوميه  هعناصر ودناتقفميه انيبد ةتفاعل عناصرتمترابط ومنظم  نياك. 44

 ............عباره الى مفهوم ال رتشي

 المنطق )ب(                                         االستقراء الناقص )أ( 

 المماثله )د(                                          النسق الرياضي )ج( 

يم مع العقل السلتتفق النها  ,يه ال تنتمي الى العلم الذي تبحث به بل الى علم اعم واشملضفر. 42

 ..............تشير العباره الى  _رهطلفبا

 ناتهربمال ات       )د(عرفمالال)ج(             المعرفات )ب(         ياتهديبال)أ( 

ساسه تشير العباره أنه وهبرال أبدم يفه يهاقامه الحجه علإزين على جمقدمات افتراضيه عا. 44

 ..............مفهوم إلي 

 ناتهربمال )د(    ات   عرفمالال)ج(             المعرفات )ب(        يات هديبال)أ( 

لقول ا جسد ذلكمن الطبيعي ان كل الزوايا القائمه مساويه لبعضها البعض ي: (فيثاغورث)يقول . 41

 ............معنى 

 ناتهربمال ات       )د(عرفمالال)ج(             المعرفات )ب(        يات هديبال)أ( 

باره الى الع رتشي ريسالعقل البشري يشتق منها التفا  سيجن خلاعلى ما د قةحالقضايا جزئيه . 44

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



 

 

 ناتهربمال ات       )د(عرفمالال)ج(             المعرفات )ب(        يات هديبال)أ( 

خالل العام الدراسي حتى يمكنه  ةنيتحقيق الطالب حضور بنسبه مع التعليميه  تتشترط الجها .41

يشبه ذلك احد خصائص  ,الدراسيه و يحقق النجاح والتفوق في االمتحاناتالمناهج بم يلان 

 .............رات وهي ان تكون صادالم

 مترابطه )د(            مستقله )ج(               قه تسم)ب(            كافيه)أ( 

تلك المقوله  سدتج ي(اكون او ال اكون هذا هو سؤال)في مسرحيه شكسبير ( ت يهامل)يقول . 44

 ...........وهو  ةمبادئ المنطقيالاحد 

 عدم التناقض  بدأم)ب(                                      مبدا الهويه )أ( 

 مماثلهال )د( مبدأ                                 الثالث المرفوع أمبد)ج( 

 جغه الحجابانواعها مركزين في اهتمامهم في صي دودعمل المناطق على تناول الح. يرتكز 48

 .......... طقه باالعباره الى اهتمام المن تشير ,الموضوع والمحمولذات  اياقضالاالستنباطيه على 

 الجمله الخبريه )ب(                                       الجمل المجازيه  )أ( 

 الجمله االعتراضيه )د(                                       الجمله االنشائيه )ج( 

م العبي كره القد ا متح _العبي التنس رياضيون_ناس لديهم عضالت قويه أجميع الرياضيين . 44

 ...........نها بأ ةالحج تلكالحكم على  ناقويه يمكن عضالت لديهم

 ضعيفه )د(           يه قو)ج(             فاسده )ب(           صحيحه )أ( 

الحكم على تلك  نايمكن ...ذن كل الطيور خضرواتإ _كل الطيور طعام _كل الطعام خضروات. 11

 ..........نها أاالستنباطيه ب ةالحج

  )د( تحتمل الصحة والبطالن        )ج( صحيحة         )ب( كاذبة        )أ( باطلة

 ............ جعلنا نحكم عليها بيجميع قضايا الحجه االستنباطيه كذب  .14

  )د( بالبطالن       )ج( الصحة أو الفساد        )ب( بالصحة         )أ( بالضعف

 ............مقدمات الحجه رغم صدق النتيجه يجعلها حجه ب كذ .12



 

 

  )د( الصحة والبطالن        )ج( صحيحة         )ب( فاسدة        )أ( كاذبة

يجسد هذا القول احد عيوب اللغه وهي  ن_نا البحر في احشائه الدر كامأ (:حافظ ابراهيم) لوقي. 14

........... 

 غموض تركيب اللغه  )ب(                                     التباس اللغه)أ( 

 له لالمض العبارات االصطالحي)د(                            االساليب المجازيه )ج( 

نها أقضيه بتلك الالحكم على  نايمكن (_ذا توافر غاز االكسجينإ طذا وفقإعل النيران شتت. )س11

 ........... في حالةصادقه 

 التالي  دقب الطرف االول وصذك)ب(              معا طرفاها وكذبهما )أ( صدق

 فر االكسجيناتو عدم)د(    الطرف االول وكذب التالي  )ج( صدق

 

 اختبار شامل ع الموضوع الثاني

 اختر االجابة الصحيحة من االجابات المعطاه امامك

ي ذب هذه القضيه فكاع النبات القيام بالبناء الضوئي تاستطالبالستيدات الخضراء إذا توافرت . 4

 ............ه لحا

 ق المقدم وكذب التالي )ب( صد                   دق الثاني صالمقدم و)أ( صدق 

 ي تالكذب المقدم وكذب ال)د(                     يالتال صدقالمقدم و بكذ)ج( 

 يحسبالوصول الى قانون  هدفهكان ذا المنشوده ا صالتهمان رين في هندسه ياينشتد ا. لقد وج2

 اينشتاين يعبر عن احد يهلإا توصل مالمسافه بين االحداث والزمان الرباعي االبعاد وعليه فان 

 .........الرياضيات طبيعة  تفسر ىت التالنظريا

 النظره االولى )ب(                                     نظريه الثانيه )أ( ال

  رابعة                                    )د( النظرية الثالثةالنظره ال)ج( 



 

 

فال خالف على ذلك باختالف الزمن  شيباليوم في المنت أذا كنت باالمس في مرحله الشباب ف. إ4

 .........عند  نطقر عالقه الرياضيات بالمةك الفكتل تعبر

 )د( برتراند راسل      جون ستيوارت ميل)ج(      بيكون  يكارت      )ب( د)أ( 

 ............ كامام اثلمتوافقه مع الجدول المالر القضيه . تخي1

 مصر دوله افريقيه واالمارات دوله اسيويه )أ(  

 شرب شاي او اشرب القهوه أن أ ام)ب( إ

 تحقيق النجاح على االجتهاد  رص)ج( بقت

 كلعملك تحقق ام )د( إذا اجتهدت في

 هواخما ان يكون احمد او إمن مسافه بعيده  ارعسمن ياتي م. 4

 .............القضيه عن  ر تلكعمر تعب

 داله شرطيه )ب(                                     ترجيحيه  ةدال)أ( 

 طفيةع ستبعادية                                   )د(دالةداله ا)ج( 

 سهسلت مته فيقي نعلى التحليل والتركيب انطالقا من مقدمات افتراضيه وتكم عتمدعمليه عقليه ت. 1

 .................ره فكر تلك الشينتائجه تى ودقه المنطق

 البرهان الرياضي )ب(                                     الرياضي  نسقال)أ( 

 رات الرياضيه صادالم)د(                                   المعرفه الرياضيه )ج( 

الطقس معتدل لكن  كونمن رغم اللى عاحمد لزياره صديقه و بهذسي اذا كان الطقس معتدل. 4

 ..............لقضيه الشرطيه في هذه الحاله لاحمد لم يذهب لزياره صديقه الصوره الرمزيه 

 ل←ق ل ق 

 ص ص ص )أ(

 ك ك ص )ب(

  ل ق 

 ص ص ص أ

 ك ك ص ب

 ك ص ك ج

 ك ك ك د



 

 

 ص ص ك )ج(

 ص ص ك )د(

 

 ............الى ير شي امامك الماثلالشكل . 8

 الى فساد الحجه  دبه تقوذكاالالقضايا )أ( 

 صحه الحجه  ورةضربال عنيصدق القضايا ال ي)ب( 

 كذب القضايا ال يعني بالضروره فساد الحجه )ج( 

 يحتم صحه الحجه  ياالقضا )د( صدق

الموجوده في تلك الفكره  قيناليب + ج = )أ( ن إف )ب( و )ب( = )ج(  ضعف)أ( اذا علمت ان . 4

 ................ها نيرجع لكو

 ة            )د( بديهيةهنبرم)ج(        معرفه )ب(          مسلمه )أ( 

. سيحصل الالعب علي هداف الدوري في حالة واحدة فقط تهديفه في المباراة القادمة الصياغة 41

 الرمزية الصحيحة لهذه القضية هي .............

 ل v ل         )د( ق  ←)ب( ق . ل           )ج( ق               ل    ↔)أ( ق 

 

 .............يعبر عن  انمإثالث  بديل يوجد  والاسود او ال اسود  فذا المعطهالقول بان . 44

 الوسط الممتنع  انونق)ب(                                  قانون االحتماالت )أ( 

 قانون سلب الذاتيه )د(                                      قانون الهويه )ج( 

 لتلك الدالة ب ...........االشاره الضباب يمكن دد باذا ظهرت الشمس ت. 42

 ل v )د( ق          ل ←)ج( ق  ل                 )ب( ق . ل           ↔)أ( ق 

 ............نها ورياضيه منطقيه ذلك لك عد قضيهتال . فان لدكل مخ نأالقول ب. 44

 كل االشجار بالستيك

 كل الحديد اشجار

بالستيككل الحديد   



 

 

  يةيقين)د(            متناقصه )ج(             ترجيحيه )ب(              يةتكرار)أ( 

تفاء لذلك اأن وقت حدوثها ف  ريمةاذا تم اقرار واثبات وجود المتهم بعيده تماما عن موقع الج. 41

 .............ط المسلمات تلك الفكره مع احد شروتتفق دليل االتهام عنه 

 الكفايه )د(           االستقالل )ج(             االحتمال )ب(            قاتساال)أ( 

تم الحكم عليه يهذه القضيه  بن سلإبفوز مصر في المباراه ف قائلةالقضيه ال تصدق. إذا 44

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

 التفاوت )د(             الترجيح )ج(           الكذب )ب(           الصدق )أ( 

لى ل يشير ذلك انجحد الموضوعات التعبير معنى كلمه السجأل اثناء مناقشتهم اختلف االصدقاء . 41

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

 اسلوب المجاز )ب(                                             ه اللغه لوهس)أ( 

 صعوبه تركيب اللغه)د(                                       غموض اللغه )ج( 

 ق( فأن قيم الصدق فيها ................. ←ل( إذا تم فيها )ل  ←. القضية التر يرمز لها ب )ق 44

 )أ( تبقي علي حالها                                  )ب( تتفاوت في درجتها

 باطلة)ج( يزيد معدل ترجيحها                            )د( تكون 

 

 . يشير الجدول الماثل امامك الي الرابط القضوي ..............48

 ل ←)أ( ق  

 )ب( ق . ل

 ل ↔)ج( ق 

 ل  v)د( ق 

  ل ق 

 ص ص ص أ

 ك ك ص ب

 ك ص ك ج



 

 

. يقول )غاندي( : الخوف له استخدام لكن الجبن ليس 44

له استخدام الصياغة الرمزية للقضية السابقة 

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

 ل  vل            )د( ق  ↔ل           )ب( ق . ل            )ج( ق  ←)أ( ق 

. هي منطق أو قضية أو مبدأ يسلم به دون برهان أو دالئل تسنده, ألنه واضح كالمبادئ العقلية 21

 واألوليات والضروريات تشير تلك الفكرة إلي .............

 )ب( المسلمات          )ج( المعرفات         )د( المبرهنات )أ( الالمعرفات        

. إذا قال أحدهم أن المستقيمان )أب , ج د( يتقاطعان في نقطتي )س , ص( يعد ذلك مخالفة 46

 صريحة لشروط المسلمات من حيث كونها ................

 )د( مستقلة      )أ( يقينيه               )ب( متسقة            )ج( كافية        

.  كما أن تحليل األعداد يفضي إلي أصغر رقم صحيح يمكن الوصول إليه ونعجز بعد ذلك عن 44

الوصول إليه لرقم صحيح أصغركذلك فإن تحليل المعرفات يصل بنا إلي حدود دنيا ال يمكن أن نصل 

 ألقل منها تعد تلك الفكرة بمثابة إشارة ل ...............

 ت           )ب( المسلمات           )ج( البديهيات       )د( المعرفات)أ( الالمعرفا

. يشار إليه بأعتباره مركب عقلي ينتقل بينا مما هو معلوم يقيد ألي ما هو أخص منه له صفة 24

 اليقين بشكل ال يقبل التأويل ..............

 )د( البديهيات     )أ( البرهان         )ب( النسق الرياضي       )ج( المسلمات  

 

 

 . يبطل االستدالل االستنباطي في حالة ..............21

 )أ( عدم صدق القضايا                            )ب( لزوم النتيجة عن المقدمات

 )ج( مساواة المقدمات والنتائج                    )د( مخالفة صورية األستدالل

 ك ك ك د



 

 

 . يعبر الشكل الذي أمامك عن ................24

 )أ( فسااد الحجة يقتضي بالضرورة كذب قضاياه

 )ب( قوة الحجة تتوقف علي دعم مقدماتها

 )ج( ال يرتبط صدق النتائج في الحجة الصحيحة بصدق مقدماتها

 )د( صحة الحجة تتوقف علي صدق المقدمات

 المصري ) اما النصر أو األستشهاد يمكن التعبير عن تلك القضية.................. شعار الجيش 21

 ل  vل          )د( ق  ←ل           )ج( ق   .ل         )ب( ق  ↔)أ( ق 

. يري )ويليام ووردورث(: أن الرياضيات عالم مستقل ,خلق من قبل ذكاءء صرف ,تتفق تلك 24

 تفسر طبيعة الرياضيات ............الفكرة مع إحدي النظريات التي 

 )أ( النظرية األولي                                   )ب( النظرية الثانية

 )ج( النظرية الثالثة                                   )د( النظرية الرابعة

 .............. يشار إليها بأعتبارها مجموعة حدود أولية ال تقبل التحليل لما هو أقل منها 28

 )أ( المعرفات           )ب( البديهيات          )ج( الالمعرفات        )د( المسلمات

 

 

 

 

 .......... أمامك الماثلقضيه يمكن التعبير عنها في الجدول الكامل . 24

 ر ثامروان في كليه اال نمااحمد في كليه االداب بي)أ(  

 من االصوات  %04 حاجز ةنجاح المرشح على تخطي )ب( يقتصر

 ...... ل ق

 ص ص ص

 كل األرانب نباتات

 كل الزهور ارانب

 كل الزهور نباتات



 

 

 اقرا جريده  وأن استمع للموسيقى أ ما)ج( إ

 المراض با صبتطعام صحي لما ا تتناول)د( إذا 

 تعليم االبناء تعبر تلك القضيه عن قانونلاعدت  املاطالمدرسه هي المدرسه . 41

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

 عدم التناقض)د(      امتناع الوسط )ج(           الذاتيه )ب(          االحتمال )أ( 

 اختبار شامل ع الموضوع الثاني

 اختر االجابة الصحيحة من االجابات المعطاه امامك

ن قدر االله مماتي ال إبنا أ (:ابراهيم ناجي)قصيده مصر تتحدث عن نفسها يقول الشاعر في . 4

يمكن  رأسه(رفع  قشرولكن ال عانيلم يقدر االله م)مع صدق  ي .. س بعدأترى الشرق يرفع الر

 ..............الفكره من خالل  تلكالتعبير عن 

 ل ←ق  ل ق 

 ص ص ص )أ(

 ك ك ص )ب(

 ص ص ك )ج(

 ص ك ك )د(

 

 

 

 ...............يتم اضافه  صحيحة ةالحجه الممثاله امامك حج . لتصبح2

 فاكهةكل الحديد )أ( 

 معادنكل الحديد )ب( 

 ص ك ص

 ص ص ك

 ك ك ك

 كل الفاكهة معادن

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

 كل الحديد معادن



 

 

 كل المعادن حديد  )ج(

 كل الفاكهه حديد )د( 

 عبر تلكتفى العلوم الصوريه المنطق والرياضيات  أالخطوواب الص معيارهو أنهاب لقوليمكن ا. 4

 ...............حد شروط المسلمات أالفكره عن 

 الترجيحات )د(            قاالتصا)ج(        االستقالل )ب(          الكفايه )أ( 

 اقرب به االفكره عم تلكتعبر للمنطق الرجوله طور الرياضيات وشباب الرياضيات  وهالمنطق . 1

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

 كارتدي اسل              )د(ر )ج(          بيكون)ب(                و طسرا)أ( 

البحث من خالل ما نحصل  أبدأن ن هارسدينبغي في الموضوعات المقترح : (كارتدي )ربنيه قولي. 4

 ..............الفكره مع رؤيه تلك تفق تهدافنا أحتى نصل الى  ةداهبعليه بوضوح و

  يربو لركا)د(         لراس )ج(         بيكون)ب(           و سطار)أ( 

قرص الشمس من اجل تحديد بر الزهراء ع بورطريقه لمراقبه عهالي غ صا (4444)في عام . 1

وهي  طبيعة الرياضياتفسر ي تلتااحدى النظريات  تتفق تلك الفكرة معمسافه بين االرض والشمس 

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

 الثانيه  نظريةال)ب(                                     النظريه االولى )أ( 

 الثة                                      )د( النظرية الرابعةالنظره الث)ج( 

 هرمصدموجود فيها الاليقين )أ( + )ج( =)ب( ذا )ب( ,)أ( =)ج( إيعادل  أن)أ( ب ئلةفكره القا. ال4

 .............ا نهوك

  يةه)د( بدي           مبرهنه )ج(          معرفه )ب(         مسلمه )أ( 

 اية)همن يكون رائعا الى النبالبدايه اهتم  رائعا فيمن يكون ال تهتم ب (:ويليام شكسبير) لوقي. 8

 ..............لمات سالم شروطتختلف تلك المقوله احد 

 الترجيحات  ق        )د(ادساالت)ج(        االستقالل )ب(         كفايه )أ( ال



 

 

 اتزاجاالنلضاعت  وجود االحالملوال االحالم و تضاعلال وجود المعنى ول) (ابراهيم الفقي)يقول . 4

 ...............الرياضي فنحن بصدد التحدث عن  قسنحد خطوات الكأمعنى لمفهوم ال رناذا اشإ

  مسلماتال)د(      ات رفالمع)ج(         ات هيالبدي)ب(         معرفات الال)أ( 

 ..........تصف بالتبادلية هي ...الوحيده التي ال ت. الدالة 41

 ل   vل         )د( ق  ←ل              )ب( ق . ل             )ج( ق  ↔)أ( ق 

 ............الى  كامام اثللمااالستنباطيه  ةيشير شكل الحج. 44

 ده سحجه فال تقود بهذكا )أ( قضاية

 القضايا ال يعني بالضروره صحه الحجه  )ب( صدق

 الحجه فساد  ضرورةال يعني بال ياقضاال )ج( كذب

 صادقه  هابعض قضايا ة فاسدةحج)د( 

ه يوجتيجب ان يكون هدف الدراسات  رت(:ديكا )ربنيةتوجيه الفكر يقول لفي كتابه قواعد . 42

 كرةالفك تل يرشتل ئاسفي كل ما يعرض له من م ةيمكنه  من بناء احكام متبنيه حقيقي االفكر توجيه

 ............لى احد مكونات النسق الرياضي إ

 المعرفات )د(       المبرهنات )ج(         المسلمات )ب(          البديهيات )أ( 

 غيرها ولها شروط محدده تشير بذلك الى  ةلبرهن استخدمن ةضايا رياضيق. 44

 ت صادرام)د(       ات يهديب)ج(         ات عرفمالل)ب(           )أ( معرفات

تنتجه مس هانأادره بل يمكن القول بصتعتبر مال  ااذا فقدته تياحد شروط المسلمات وال. 41

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

 الترجيح)د(           تساقاال)ج(            الكفايه )ب(           االستقالل )أ( 

ريه كنا واحد تلو االخر في حركه فهدفح كل االشياء التي تصل بصفتنالعلم ان يكتمل  يكل يغينب. 44

 دالمنشو اليقين تصل إليه كامله حتى هجيمن أن نحيط األشياء أحاطةه وبتقطعه النغير م ؤوبةد

 .............فكره عن ال ر تلكتعب

 كل النباتات اخشاب

 كل الحشرات نباتات

الغاء  كل الحشرات اخشاب

كتم العلم ان تصحح كل 

االشياء التي تصل بعد 

احنا واحد تلو االخر في 

حركه في قريه داقوف 

غير مقاطعه الماده 

والوحيد االشياء حط 

مناجاه كامله حتى االن 

لكن المنشور تعبت فكره 

عن العالم في جاردنر انا 

صحابي الذكاء الرياضي 

يتسلمون في القدره على 

لعالقات االستنتاج العقل ا

الرياضيه باالضافه الى 

القيام بعمليات الحساب 

الذي الصف الثالث الفصل 

رائحه المبيدات التي كتبها 

سيا الغاء كتم العلم ان 

تصحح كل االشياء التي 

تصل بعد احنا واحد تلو 

االخر في حركه في قريه 

داقوف غير مقاطعه الماده 



 

 

 المعرفات )د(        نسق الرياضيال)ج(       المسلمات )ب(          البديهيات )أ( 

 

 

القدره على االستنتاج بالذكاء الرياضي يتسمون  صحاباان : (جاردنر )هواردالعالم . يري 41

دي تتفق تلك الفكرة مع إحي هنلعالقات الرياضيه باالضافه الى القيام بعمليات الحساب الذل يالعقل

 النظريات التي تفسر طبيعة الرياضيات ............

 )ب( النظرية الثانية )أ( النظرية األولي                                

 )ج( النظرية الثالثة                               )د( النظرية الرابعة

كرة مع أحد خصائص القضية الرياضية في كونها . كل الكائنات غير الحية ميتة تتفق تلك الف44

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

  )ب( تكرارية تعبر عن تحصيل حاصل )أ( تعبر عن اللزوم المنطقي                

 )ج( يوجد تفاوت بين طرفيها                 )د( عالية الترجيح بين طرفيها 

توصل لفكرة مفادها انه عند رسم مثلث علي . في الهندسة الالتقليدية استطاع العالم )ريمان( ال48

درجة تتفق تلك الفكرة مع إحدي  481سطح كروي فأن مجموع زوايا المثلث الداخلة تكون اكبر من 

 النظريات التي تفسر طبيعة الرياضيات وهي ...............

 )أ( النظرية االولي                               )ب( النظرية الثانية

 )د( النظرية الرابعة                               ظرية الثالثة)ج( الن

 . اي من القضايا التالية تعبر عن قيم جدول الصياغة الرمزية الماثل أمامك ...............44

 )أ( محمد طالب وأحمد مهندس

 للموسيقي)ب( إما أن استذكر دروسي أو استمع 

)ج( يقتصر نجاح الطالب علي حالة واحدة فقط وهي حصوله علي اكثر من 

 من الدرجات  04%

 ...... ل ق

 ص ص ص

 ك ك ص

 ك ص ك



 

 

 )د( إذا تناولت سعرات حرارية عالية سوف تصاب باالمراض 

 

 

كن إذا ال يم . يمكن اعتبارها بمثابة النواة التي تنطلق منها لبناء تعريفات المفاهيم الرياضية21

 تحليلها لما هو أدني منها ...............

 )أ( التعريفات

 )ب( البديهات

 )ج( المسلمات

 )د( الالمعرفات

( فإن تلك القضية ال تنطبق عليها 42= 4+4. إذا قال لك أحدهم أن كل )24

 إحدي خصائص القضية الرياضية ذلك لكونها ..............

 )ب( تناقضت بين طرفيها                  )أ( تكرارية                

 )ج( لزم الشطر الثاني عن الشطر أالول   )د( معدل الترجيح فيها منخفض

. يقول ) إقليدس ( إن المستقيمان المتوازيان ال يتقاطعان مهما امتدا تعد تلك القضية قضية 22

 ...............رياضية اذ ينطبق عليها شرط

 )ب( تناقضت بين طرفيها                          )أ( تكرارية          

 )ج( لزوم الشطر الثاني عن الشطر أالول   )د( معدل الترجيح فيها مرتفع

 ................ يشير شكل الحجة االستنباطية الماثلة امامك الي24

 تقود لحجة فاسدة)أ( قضايا كاذبة 

 )ب( صدق قضايا الحجة ال يعني بالضرورة صحتها 

 ب القضايا ال يعني بالضرورة فساد الحجة )ج( كذ

 ص ك ك

  ل ق

 ص ص ص

 ص ك ص

 ص ص ك

 ك ك ك

 كل السكر حلو المذاق

 البسبوسة من السكر

 الجاتوه حلو الطعم



 

 

 )د( حجة فاسدة بعض قضاياها صادقة

. إذا كان لدينا فردين امن احدهما يراقب المكان بالنهار واآلخري بالليل وانك تؤكد أن أحدهما 21

 ...............ل ، يجسد ذلك أحد المبادئ االساسية المنطقية وهو موجود إما رجل النهار أو اللي

 )أ( الهوية                              )ب( عدم التناقض

 )ج( الثالث المرفوع                   )د( االختالف المنطقي

 ................ هذه تعتبر حجة استنباطية 24

 )أ( صحيحة وقضاياها صادقة

 )ب( باطلة وقضاياها صادقة 

 )ج( صحيحة وقضاياها كاذبة

 )د( باطلة وقضاياها كاذبة

 ................ إذا ثبت ان كل ما يلمع ليس ذهب فإن كل ما يلمع ذهبا تعد21

 ج( متفاوته          )د( احتمالية )أ( صادقة           )ب( كاذبة        )

 ................ للتعبير عن حجة صحيحة صوريا ووقضاياها موثق منها موضوعيا 24

 )أ( السوائل ماء

 )ب( الماء من سوائل

 )ج( الماء يتمدد

 )د( الزيت من السوائل 

 ................ تصدق في حالة صدق وكذب طرفيها معا يجسد الحكم السابق القضية28

 )أ( رابط العطف                           )ب( رابط الفصل 

 )ج( رابط النفي                             )د( رابط التشارط  

 كل االفاكهة لونها احمر

 كل البرتقال خضراوات

 كل التفاح اصفر

 كل السوائل تتمدد بالحرارة

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

 الماء يتمدد بالحرارة



 

 

( وهو ≡≡≡) . رابط منطقي وكذب في حال صدق مقدمة وكذب تاليه وال يتصف بال24

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

 ل  v ل              )د( ق  ←ل            )ج( ق   .ل          )ب( ق ↔)أ( ق 

 

 

م حتما العبي كرة القد –العبي التنس رياضيين  –. جميع الرياضيين أناس لديهم عضالت قوية 41

 ...............لديهم عضالت قوية يمكننا الحكم علي تلك الحجة بأنها 

 )ج( قوية           )د( ضعيفة           )ب( فاسدة)أ( صحيحة         

 اسئله الشاملة علي الموضوع الثالث

 اختر االجابة الصحيحة من االجابات المعطاة امامك

. تغذية الفكر لفهم العالم المعايش هي شمس ثانية تشرق بضيائها بالنسبة إلي الناس ، تعبر تلك 4

 ...............الفكرة 

 )أ( مفهوم العلم                        )ب( األنشطة اإلنسانية 

 )ج( الواقع اإلمبيريقي                 )د( الشطوط العقل

. الفكر البشري حين يتحرر ويخرج عن المألوف ال يستيطع أن يحتفظ بطابع الميول علي أيه 2

 ...............صورة ، تلك الفكرة ل 

 )ب( التفسيرات الفلسفية                          )أ( تعريف العلم 

 )ج( التفسيرات الموضوعية للعلم        )د( صرح المعرفة

. يقول ) ماجد عرسان ( : السلوك االنساني هو قصد و حركة ، و إن القصد يتجسد في الفكر 4

 ...............عنواإلرادة والحركة تتجسد في التعبير والممارسات العملية ، تعبر تلك الفكرة 

 )أ( مفهوم العلم                    )ب( األنشطة اإلنسانية 

 )ج( الواقع األمبيريقي             )د( الشطوط العقلي



 

 

. إن التوقف عن العلم يشبه إيقاف الساعة عل أمل تثبيت الزمن ، تجسد تلك الفكرة لقيمة العلم 1

 ...............من حيث كونه 

 التقنية التكنولوجية            )ب( تجليا للموهبة للبشرية  )أ( تطوراته

 )ج( صرح المعرفة عبر العصور          )د( موضوعية نتائج العلم 

. من أقوال اإلمام )أبو حامد الغزالي ( : )لو عالج الطبيب جميع المرضي بنفس الدواء لمات 4

 ...............معظمهم ( تعبر تلك الفكرة عن دور العلم كونه 

 )أ( تطوراته التقنية جعلت اعمار البشر اطول    )ب( ركون للفطرة االنسانية

 )ج( صرح المعرفة عبر العصور                 )د( تعبير عن موضوعية نتائجه

. يقول ) نابليون هيل ( : ) أي شئ يستطيع العقل البشري تصوره واإليمان به ، تستطيع اإلرادة 1

 ...............تعبر تلكرالفكرة عن دور العلم كونه  البشرية تحقيقه ،

 )أ( تطوراته  التقنية جعلت اعمار البشر اطول      )ب( ركون للفطرة االنسانية 

 )ج( صرح المعرفة عبر العصور                    )د( تجليا للموهبة البشرية 

أن األوان للخروج من تقييم  . من أقوال ) أحمد الشقيري ( : ) في القرن الواحد والعشرين4

الشخص إلي تقييم العمل بغض النظر عن رأينا في الشخص ذاته ، تعبر تلك الفكرة 

 ...............عن

 )أ( طبيعة العلم المعاصر                  )ب( الفرض في العلم المعاصر 

 )ج( الفرض في العلم التقليدي             )د( طبيعة العلم التقليدي 

 ...............اإلنحياز يقينية الجاهل ، كما أن الحياد ربيبة العالم تعبر تلك الرؤية عن. 8

 )أ( طبيعة العلم التقليدي            )ب( الفرض في العلم المعاصر 

 )ج( طبيعة العلم المعاصر          )د( الفرض في العلم التقليدي 

ة ، بل أن تكتشف طرق جديدة للتفكير في . المهم في العلم ليس أن تحصل علي حقائق جديد4

 ...............النظريات الموجودة مسبقا ، تجسد تلك الرؤية عن



 

 

 )أ( الفرض في العلم التقليدي          )ب( طبيعة في العلم المعاصر 

 )ج( طبيعة العلم التقليدي             )د( الغرض في العلم المعاصر 

 

 

: إن مجرد كون العقل البشري ال يستطيع تخيل حدوث شئ ... ال . من أقوال ) دان براون ( 41

 ...............يعني أن ذلك لن يحدث ، تعبر تلك الرؤية عن 

 )أ( طبيعة العلم المعاصر              )ب( الفرض في العلم المعاصر 

 )ج( الفرض في العلم التقليدي          )د( طبيعة العلم التقليدي

بدأ بفكرة معينة ولكنه يجتهد بالبحث حتي يصل إليها تعبر تلك الفكرة عن . العالم ال ي44

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

 )أ( طبيعة العلم المعاصر                           )ب( الفرض في العلم المعاصر 

 )ج( الفرض في العلم التقليدي                      )د( اهمية العلم المعاصر 

( : العلم يرفع بينا ال عماد له ، والجهل يهدم بيت العز والشرف ..تتوافق  . يقول ) احمد شوقي42

 ...............تلك الفكرة مع دور العلم كونه 

 )أ( تطوراته التفنية جعلت اعمار البشر اطول     )ب( ركون للفطرة االنسانية 

 )ج( صرح المعرفة عبر العصور                  )د( تجليا للموهبة البشرية 

. عند تأسيسه للنسبية العامة افترض العالم ) اينشتاين (أن الزمان والمكان غير مطلقين وأن 44

الجاذبية ليست مجرد قوة تطبيق علي جسم أو كتلة ما ، بل أن اقتران الكتلة والجاذبية هي ما تسبب 

  ...............في المكان في الفضاء ، يعبر ذلك عن انبعاج

 )أ( طبيعة العلم المعاصر              )ب( الفرض في العلم المعاصر 

 )ج( الفرض في العلم التقليدي        )د( طبيعة العلم التقليدي 



 

 

حو بة علي ن. يستنتج من مجموعة من القوانين ، والنظريات ، واآلراء بالتأمل وال يتحقق بالتجر41

 ...............مباشر ، حتي إذا كنا في مجال العلوم التجريبية 

 )أ( طبيعة العلم المعاصر                 )ب( الغرض في العلم التقليدي 

 )ج( الفرض في المنهج التكاملي         )د( طبيعة العلم التقليدي 

 

لقانون لم يتوصل اليه سابقيه ، مفادة أن كل . استطاع العالم العربي ) جابر بن حيان ( توصل 44

 ...............المعادن عندما تتعرض للنار فأن الوانها تتغير ، تعبر تلك الفكرة عن

 )أ( طبيعة العلم المعاصر                )ب( طبيعة العلم التقليدي 

 )ج( الفرض في المنهج التكاملي         )د( الغرض في العلم التقليدي 

يعتقد )جون لوك ( أن اإلنسان يولد وهو من الناحية المعرفية مثل الكراسة الفارغة أو  .41

السبورة الممسوحة صفحة بيضاء لم يخط فيها قلم ، وبالمالحظة والتجربة ، يعرف اإلنسان ما 

 ...............يعرفه تعبر تلك الفكرة عن

 ي العلم التقليدي)أ( طبيعة العلم المعاصر                 )ب( الفرض ف

 )ج( الغرض في العلم المعاصر          )د( طبيعة العلم التقليدي

. يقول ) ستيف هوكينج ( : ) ال يُجري أحد أبحاث في الفيزياء بنية الفوز بجائزة بل منعه 44

 ...............اكتشاف شئ لم يعرفه أحد من قبل ، تلك الفكرة تعبر عن العلم كونه 

 تقنية جعلت أعمار البشر أطول     )ب( ركون للفطرة االنسانية)أ( تطوراته ال

 )ج( صرح المعرفة عبر العصور                   )د( تجليا للموهبة البشرية 

. إن العلم يغدو جميالً عندما يعطي تفسيرات جديدة بسيطة للظواهر أو روابط بين المالحظات 48

 ...............المختلفة تعبر تلك الفكرة عن 

 )أ( طبيعة العلم المعاصر               )ب( الفرض في المنهج التكاملي 

 )ج( الغرض في العلم التقليدي          )د( طبيعة العلم التقليدي 



 

 

. األشياء ال تبدو دائما كما نراها عليه فكل ما علينا فعله هو المحاولة واالكتشاف بتوعي 44

 ...............فكرة االستدالل المنطقي ، تتوافق تلك ال

 )أ( طبيعة العلم المعاصر               )ب( الفرض في المنهج التكاملي 

 )ج( الغرض في العلم التقليدي          )د( طبيعة العلم التقليدي

 

. ليس لعالم النفس الحق في وصف السلوك اإلنساني أن يقول عنه إنه سلوك مستحب أو 21

بات حين يصف زهرة ان يقول عنها إنها جميلة أو قبيحة ، تتوافق مستهجن وكذلك ليس لعالم الن

 ...............تلك الفكرة مع أحد خصائص العلم في ضوء المنهج العلمي المعاصر 

 )أ( التجريد والتعميم                  )ب( قابلية العلم للقياس 

 ذيب النظريات)ج( الموضوعية                      )د( التنبؤ والمخاطرة بتك

. يقول عالم األحياء ) كلورد برنار ( : ) إن علي العالم أن يتخلي عن خياله عندما يدخل إلي 24

معمله ، تماماً كما يخلع معطفه، وعليه أن يستعيده ثانيةً حينما يغادر معمله، تتوافق تلك الفكرة مع 

 أحد خصائص العلم في ضوء المنهج العلمي المعاصر 

 التعميم             )ب( قابلية العلم للقياس )أ( التجريد و

 )ج( الموضوعية                 )د( التنبؤ والمخاطرة بتكذيب النظريات

. يقول ) كارل بوبر ( : إذا ما ظهرت لك نظرية علي أنها الوحيدة اليقينية ، فاعتبر ذلك 22

تحلها هذه النظرية ، تعبر تلك  مؤشراعلي أنك لم تفهم النظرية ولم تفهم المشكلة التي يفترض أن

  ...............الفكرة عن الدعوة ألحد خصائص العلم المعاصر

 )أ( التجريد والتعميم                  )ب( التحقق من صدق الفروض 

 )ج( حقائق العلم قابلة للتغيير         )د( التنبؤ والمخاطرة بتكذيب النظريات 

من اكتشاف اإلنسان وأنها نتاج علمي مجزأ فالصحة فيها وقت  . لما كانت الحقيقة العلمية24

اكتشافها وهي معرضة للصواب والخطأ ، وبالتالي فالحقائق العلمية حقائق نسبية وليست مطلقة ، 

  ...............تعبر تلك الفكرة عن أحد خصائص العلم المعاصر



 

 

 قق من صدق الفروض )أ( التجريد والتعميم                          )ب( التح

 )ج( التنبؤ والمخاطرة بتكذيب النظريات     )د( حقائق العلم قابلة للتغيير 

 

م ( بدأ أبحاثه علي نبات البازالء ) 4881-4822. بالرغم من أن مؤسس علم الوراثة مندل ) 21

ة بما ت الحيقانون انعزال الصفات وقانون التوزيع الحر ( إال أن نتائج ابحاثة تضمنت جميع الكائنا

 ...............فيها االنسان ، تعبر تلك الفكرة عن أحد خصائص العلم المعاصر 

 )أ( التجريد والتعميم                  )ب( التحقق من صدق الفروض 

 )ج( حقائق العلم قابلة للتغيير        )د( التنبؤ والمخاطرة بتكذيب النظريات 

ارات الجيدة تقتل النظريات الواهية ، ونبقي نحن أحياء لنخْمن . يقول ) كارل بوبر ( : االختب24

 ...............مرة أخري تعبر تلك الفكرة عن أحد خصائص العلم المعاصر 

 )أ( التجريد والتعميم                  )ب( التحقق من صدق الفروض 

 النظريات    )ج( حقائق العلم قابلة للتغيير         )د( التنبؤ والمخاطرة بتكذيب

. القانون القائل بأن ) األجسام ذات الكثافة األقل تطفو فوق األجسام ذات الكثافة األعلي ( يعبر 21

 ...............عن أحد خصائص العلم المعاصر 

 )أ( التحقق من صدق الفروض       )ب( التجريد والتعميم 

 لمخاطرة بتكذيب النظريات)ج( حقائق العلم قابلة للتغيير          )د( التنبؤء وا

االنسان منذ القدم وحتى وقتنا  دتاعد سالمختلفه ق وعهارفرياضيات بالمما ال شك فيه ان . 24

الحاضر في دراسه وتحليل العالقات بين الظواهر الطبيعيه المختلفه وبالتالي في التعرف على بعض 

احد خصائص العلم في المنهج  عفكره مال لكتتوافق ت سراراالبالقوانين التي تحكم الكون المليء 

 .............المعاصر 

 التنبؤ والمخاطره بتكذيب النظريات )ب(                         التجريد والتعميم )أ( 

 ه العلم للقياس يقابل)د(               حقائق العلم قابله للتغيير )ج( 

 



 

 

 

العلوم الطبيعيه   لتي يقوم عليها تطور وتقدمالرياضيات كانت وال تزال الدعامه االساسيه ا. 28

 ..............فكره عن احد خصائص العلم في المنهج المعاصرالك لالمختلفه تعبر ت

 التنبؤ والمخاطره بتكذيب النظريات )ب(                         التجريد والتعميم )أ( 

 العلم للقياس  هيقابل)د(               حقائق العلم قابله للتغيير )ج( 

منهجيه الستشراف المستقبل باالستدالل من الحقائق المعروفه والتي تساعد على الالمحاوله  .24

 ............لمنهج المعاصرفي االعلم  ائصحد خصأ نعالفكرة تلك  رايجاد منتجات جديد تعب

 التنبؤ والمخاطره بتكذيب النظريات )ب(                         التجريد والتعميم )أ( 

 ه العلم للقياس يقابل)د(               حقائق العلم قابله للتغيير )ج( 

ارات دوخسوف القمر بدقه من خالل متابعه مأحساب كسوف الشمس من يتمكن علماء الفلك  .41

ص العلم في تعبر تلك الفكره عن احد خصائ ,من الشمس واالرض والقمر في السنه المقبله كال

 .............المنهج المعاصر 

 التنبؤ والمخاطره بتكذيب النظريات )ب(                         التجريد والتعميم )أ( 

 ه العلم للقياس يقابل)د(               حقائق العلم قابله للتغيير )ج( 

ات تقود قوانين ونظري ةسابقنظريات من نات واقعيه مستنبطه ياوريه كصن الفروض الأالقول ب. 44

 ............... تعبر تلك الفكره عن ,جديده روضنستنبط منها ف ةجديد

 )أ( طبيعة العلم التقليدي                          )ب( دينامية وحيوية العلم

 )ج( وظيفة الفرض المعاصر                    )د( طبيعة العلم التقليدي

 

 

ورا مفاجاه انه اذا اصطدام جسمين من الثقوب السوداء يؤدي الى زياده تص) اينشاتين( وضع . 42

وء ال يمكن حتى للض ئلةاهذلك قوه جذب  نتولد عفي ,التي تؤدي الى انبعاج الزمان الكتلةرهيبه في 

 ........... تشير تلك الفكره الى احد ,الهروب من تلك القوه



 

 

 المعاصر  ضوظائف الفر)ب(                                    ديناميات العلم  )أ(

 في العلم التقليدي  ضالفر)د(                            طبيعه العلم التقليدي )ج( 

لفكره علميه تعبر تلك ا ةركبح فصكد منها بالطرق التقليديه حتى تأتنبها و أالعباره العلميه نبد. 44

 عاصرة ...........الم ميمنهج العلال فيحد شروط الفرض عن أ

 يحدد العالقه بين متغيرين )ب(              اء نظربواسطه ال هاختبار امكانية )أ(

 بليه للتفنيد االق)د(         ختيار القبل اتنات قاريترتب عليه م)ج( 

يعد  ضالفر ن هذاإدرجه مئويه ف 411ن عند درجه حراره ااذا افترضنا ان الماء يحدث له غلي. 41

 .............ن ن ينطبق عليه شروط الفرض العلمي ذلك ألأل طقيا,من اعلمي ضافر

 يد فنتليمكن ان يكون قابل ل)ب(                     يمكن اختباره تجريبيا )أ( ال

 )د( يخضع لإلدراك العقلي الخالص     يحدد وجود عالقه بين المتغيراتال  )ج(

مكن ال ي ضفر (لعنه الفراعنه تصيبهن من يحاول فتح مقابر ملوك الفراعنه أب)القائل  ضالفر. 44

 .............اعتباره علميه ذلك لكونه 

  بين المتغيرات عالقة وجود حددي)ب(                     يمكن اختباره تجريبيا )أ( 

 لمباشرغير قابل للتنفيد                          )د( يخضع لإلدراك الحسي ا )ج(

عدل حدوث االحتباس م عرديا ميتناسب ط معدل ثاني اكسيد الكربون)ن أقائل بض الالفر. 41

 ذلك لكونه ..............  اعلمي اعد فرضي (الحراري

 )ب( اليخضع لإلدراك الحسي المباشر                   يمكن اختباره تجريبياال )أ( 

 )د( يحدد وجود عالقة بين المتغيرات       غير قابل للتنفيد                    )ج(

 

اماكن اختلفت من شروط الفرض العلمي المعاصر وصول المناظرين لنفس النتائج مهما . 44

 ..............احد شروط الفرض العلميالفكرة عن  لكتعبر ت ,تواجدهم

 للتفنيد)أ( القابلية لالختيار                                  )ب( القابلية 



 

 

 )ج( بحدد عالقة بين المتغيرات                     )د( يخضع لألدراك المباشر

ن قوه الضغط أذا اردنا غمرها في الماء فإ ةكثافات مختلفذات  وادم (المطاط,الخشب  ,الفلين). 48

حد شروط الفرض العلمي تلك الفكره أل سدتختلف باختالف كثافه كل منها تج ليهاع

 .............المعاصر

 ال يحدد العالقه بين متغيرين )ب(               بواسطه النظراء  هامكانيه اختبار )أ(

 القابليه للتصديق )د(          االختيار  لبقت اترنايترتب عليه مق)ج( 

لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في )ن أد لقانون نيوتن الثالث القائل بانتاس. 44

الى اعلى وهذا  ادفع الهواء الى االسفل ثم يقوم الهواء برفعهت ائرةطال نأترتب عليه )يالتجاه ا

الفروض في المنهج  ائصتتوافق تلك الفكره مع احد خص,عن االرض  هاببساطه ما يسبب ارتفاع

 ..............العلمي المعاصر

 تجريبيه مباشره  رقيتم التحقق منه بط ضالفر )أ(

 يفسر ظاهره مفرده  ضالفر)ب( 

  كذيبوالت فنيده للتيقابل)ج( ال

  ةمن نظريات سابق نستنبطها ضروفال ضبع)د( 

التي ارجع بها وته النسبيه العامه ياشتقاق نظر من (البرت اينشتاين)كن عالم الفيزياء . تم11

 ن في قانونقره نيوتاعلى ما وذلك استناد  زماننحناء الألى إالجاذبيه  بين االجسام في الفضاء 

  ............ وريه وهوصاحد خصائص الفروض الإلي تشير تلك الفكره  ,الثالث

 تجريبيه مباشره  رقيتم التحقق منه بط ضالفر )أ(

 يفسر ظاهره مفرده  ضالفر)ب( 

  كذيبوالت فنيده للتيقابل)ج( ال

  ةمن نظريات سابق نستنبطها ضروفال ضبع)د( 



 

 

الجاذبية األرضية بشكل مباشر ولكن نتيقن من وجودها من خالل عجلتها . نحن ال نستطيع رؤية 14

متر / ثانية, تشير تلك الفكرة ألحد خصائص الفروض الصورية وهو  4884والتي تساوي 

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

 )أ( الفرض ال يفسر ظاهرة مفردة                    )ب( القابلية للتصديق

 نظريات سابقة       )د( ال يمكن التحقق منه امبريقيا)ج( الفروض يستدل عليها من 

الناتج في العموم  أنف قلوىي مركب ع أم ضيمامن قوانين الكيمياء عند تفاعل اي مركب ح. 12

 ..........الفروض  ائصحد خصالالفكره  ير تلكشت ,هو ملح وماء

 بليه للتفنيد اقلا)ب(                    ةمفردظاهرة  فسري ال ضالفر)أ( 

  ريقيابمال يمكن التحقق من ا)د(       سابقا  اترين نظيستدل عليها م ضالفرو)ج( 

المالحظات تقدم كل يوم ادله ال حصر كانت  قدنظريه اينشتاين فونظريه نيوتن بين  ةرناالمق. ب14

حد أل كرةفالتلك  يرشت ,سيس الصدقأولكن التاكيد وحده ال يكفي لت ,نظريه نيوتنل أييدالها ت

 ...............خصائص الفروض 

                   ةمفردظاهرة  فسري ال ضالفر)أ( 

 والقابلية للتأييدبليه للتفنيد اقلا)ب(

 ة      سابق اترين نظيستدل عليها م ضالفرو)ج( 

 ريقيابمال يمكن التحقق من ا)د( 

 فروضمجموعه من ال عضبو قومنك تإيجاد حل علمي فإلعى تسحينما يكون لديك مشكله . 11

لى ان تصل الى إ طئاد الخابعستبإوتقوم  ضدراسه كل فرب أالقريبه من حل المشكله ومن ثم تبد

 .................تعبر تلك الفكره عن  لصدق,قرب ما يكون لأيه هي ضيه واحده تكون تلك الفرضفر

        ةمفردظاهرة  فسري  ضالفر)أ( 

  في المنهج المعاصرواعد االسترشادية قلا)ب(

        الحقة اترين نظيستدل عليها م ضالفرو)ج( 



 

 

 ريقيابمال يمكن التحقق من ا)د( 

ن الفروض التي أدراسه العوامل الوراثيه على ذبابه الفاكهه ف ةخاصبفي مجال علم الوراثه و. 14

عوامل تفسير البها ل بل يسعونذبابه ال تلك سماتل لمحددةا العواملتفسر ال هايقوم الباحثون بوضع

وهو  وريصال ضيعكس ذلك احد خصائص الفر ,نفسهمأالوراثيه على كل الكائنات حتى على البشر 

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

 بليه للتفنيد اقلا)ب(                    ةمفردظاهرة  فسري ال ضالفر)أ( 

 ريقيابماال يمكن التحقق من )د(       سابقا  اترين نظيستدل عليها م ضالفرو)ج( 

 لنا ................. هصاغلى ما إتشير تلك الفكره  ؟(هرت مكونات عروسهانصلماذا . )11

 

 

 

 

 

 )أ( وليام هوويل                                     )ب( كلود برنارد

 )ج( كارل همبل                                     )د( فرنسيس بيكون

عل لكل فعل رد ف)بنص قانون نيوتن الثالث  ,من خالل ؟بوصولنا لماذا ترتفع الطائره الى اعلى. 14

ن موتور الطائره يدفع الطائره نحوه في إوعليه ف ,مساوي له في المقدار ومعاكس له في االتجاه

ترتب على ذلك ارتفاع يه  حركالهواء يقاوم تلك ال ائرة, في اجنحه الط ةنياتجاه ما مع درجه ميل مع

 ................ قدمه لناا فكره مع مال لكتتوافق ت ,الطائره عن االرض

 برنارد      دكلو)ب(                                        ويل هوويليام  )أ(

 فرنسيس بيكون  ل همبل                                         )د(ارك )ج(

 

 درجة الحرارة العالية تسبب احتراق المواد البالستيكية )قانون عام(

 تركت ابنتي عروستها البالستيكية داخل سيارتي في شهر يوليو 

 السيارة محكمة الغلق احتبست الحرارة داخلها

 لماذا احترقت مكونات العروسة في السيارة



 

 

 

 

مجموعه من الفروض  بوضعنك تقوم إف ,يجاد حل علمي لهاإلعي سحينما يكون لديك مشكله ت. 18

ه فحصطريق  عن اد الخاطئبعستبإ موقوت ضالقريبه من حل المشكله ومن ثم تبدا بدراسه كل فر

 تلك عبرت ,تصدقليه هي اقرب ما يكون ضلك الفرتيه واحده تكون ضتصل الى فرأن لى إ ياتجريب

 ..............فكره عن ال

 ارد      برن دكلو)ب(                                  كارت دي ةربني)أ( 

 فرنسيس بيكون  مبل                                    )د(ه )ج( كارل

ني ظلاحدث ذا قدم الإفي الترابطيه في المنهج االستقرائي التجريبي  . عالم استطاع احداث تعديل 14

 ...............نه يلمعااعلى االحداث 

      الحسن بن الهيثم )ب(                         فرنسيس بيكون)أ( 

  )ج( كارل همبل                           )د( ويليام هوويل

بتعد تم العالم المحيط بطريقه فهلغوص في بحار المعرفه ولت التي يستخدمها البشر لياحد اال. أ41

 ...........لك الى شير بذن ,عن االهواء و المشاعر والرغبات الذاتيه

 العلم )د(          الفن )ج(            الدين )ب(             لفلسفه)أ( ا

 م ولفه وصلفنجد االنسان المعاصر  ,الفرق الشاسع بين االنسان البدائي واالنسان المعاصر. 44

 .............التحكم في كثير من الظواهر الطبيعيه مستخدما التفكير 

 الفلسفي  ي         )د(االجتماع)ج(            ديني لا)ب(            العلمي )أ( 

في  (بهوط)ه بنتي كل عالم بوضع لأولكن ي ,تي في يوم وليلهأالعلم يشبه المباني الشاهقه لم ي. 42

يكتمل بعد, تشير العبارة إلي أن العلم يتميز بال  مليكتمل بناء المعرفه ول قتلك البناء العمال

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

 )أ( الفهم              )ب( التجارب          )ج( التراكمية           )د( الموضوعية



 

 

. استطاع علماء القرن العشرين اصطناع منهج بحثي جديد لدراسة الظواهر المختلفة معتمدين 44

 علي الفكر ................

 )ب( االستقرائي )أ( االستنباطي                                  

 )ج( االستنباطي االستقرائي                    )د( المغالطات المنطقية

ي ركز عليها في بحثايه التي رالمحو ةعلم هو بدايه بالفكرالي المفضل في لحق: ر(اني)ت لوقي. 41

 ذلك الى طريقه المنهج يشير ,فيما بعد ةك الفكرتلبدا  من خاللها مراحل التاكد من أو

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

 )أ( االستقرائي التقليدي                                 )ب( العلمي المعاصر

 )ج( االستقرائي التجريبي                              )د( المنهج القديم

 ,ىيدلن البحث العلمي التقاديهواء الشخصيه في مرائه الذاتيه واالأالعالم عن  يبتعدعندما . 44

 ............ذلك التزام العلماء في المنهج االستقرائي التقليدي من حيث  سكيع

 االهميه )د(         الغرض  ة         )ج(الطبيع ض           )ب(الفر)أ( 

 حقيقية,نك لم تصل الى معرفه علميه أعلماء بدون الوصول الى قواعد علميه جديده فال يير. 41

 .................ذلك فكر المنهج  عكسي

 )أ( االستقرائي التقليدي                                 )ب( العلمي المعاصر

 )ج( االستقرائي التام                                    )د( المنهج الرياضي

 ,الدرجه الثانيه كابالدرجه االولى وهناك ر هناك ركابيوجد في الطائرات الحامله للركاب . 44

ميز بين بذلك الى الت يرنش ,بالمثل التفسيرات التنبؤيه العلميه تمييز بين نوعين من المستوياتو

 .............المنهج التقليدي والمعاصر من حيث 

 االهميه )د(         الغرض  ة         )ج(الطبيع ض           )ب(الفر)أ( 

 هو فرض من الدرجه ,ثانيهالفيمتوفي نظريه  (احمد زويل .د ) توصل اليهاالذي  ضيعتبر الفر. 48

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

 )ب( الثانية              )ج( الثالثة            )د( الرابعة               االولى)أ( 



 

 

ستخدام ا شبهنه يأف ,طرفينمتال ديين بتفنيد شبهات الغلو والتطرف لزهرعندما يقوم بعض األ. 44

 .................في المنهج  ضالفر

 العلمي المعاصر )ب(                            االستقرائي التقليدي )أ( 

 المنهج الرياضي )د(                          االستقرائي التجريبي )ج( 

 

ت ان السماء في الخارج كانت ضرأفتفعلي مالبس اصداقائك  لبلل والطينا ثارا تالحظعندما . 11

 ................التفكير المنهجذلك  قفيوا بتلت,واالرض ا طرتم

 العلمي المعاصر )ب(                            االستقرائي التقليدي )أ( 

 رسطيالمنهج االلمنهج الفرضي                               )د( ا)ج( 

ارب التج جراءذاتيه واالجتماعيه والسياسيه اثناء ال المن شروط المنهج التجريبي البعد الميو .14

 ................احد خصائص العلم في ضوء المنهج المعاصر وهي إلي  ر ذلكيشي ,العلميه

 المفروض  صدقالتحقق من )ب(                            الموضوعيه )أ( 

 ه للقياس يقابل)د( ال             ه للتعديل والتغيير يقابل)ج( ال

ن الشمس هي ألى وتوصل إ كون,ن االرض هي مصدر الأر القدماء بكف (:سنيكوبروك)رفض . 12

 وهي عاصرفى ضوء المنهج الم لمالعخصائص حد أر ذلك الى يشي ,مركز المجموعه الشمسيه

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

 الفروض التحقق من صدق)ب(                        اديةوعيه والحيضالمو )أ(

 )د( القابلية للقياس الرياضي  )ج( القابلية للتعديل والتغير                   

احد خصائص إلي لك ذر يش)يعلم الحساب ملك الرياضيات و ,يقال ان الرياضيات ملكه العلوم. 14

 ............في ضوء المنهج المعاصر وهي   العلم

 المفروض  صدقالتحقق من )ب(                            الموضوعيه )أ( 

 ه للقياس يقابل)د( ال             ير ه للتعديل والتغييقابل)ج( ال



 

 

المستقبل  امأ ئل,وسا جردفالماضي والحاضر م... ليس هدفا  رضاالح(:سكال أبليز ب)يقول . 11

ص العلم ائصخاحد إلي  ذلك يرشي ,ريد الوصول اليه من خالل الماضي والحاضرنفهو الهدف الذي 

 ...............في ضوء المنهج المعاصر وهي 

 الفروض  صدقالتحقق من )ب(                   خاطره العلميه مالتنبؤ وال)أ( 

 للقياس الرياضي ابليةالق)د(                  ه للتعديل والتغيير يقابل)ب( ال

 

 

. يقول نيوتن : يمتد أمام ناظرى محيط الحقيقة الالمتناهى وهو لم يستكشف بعد ، من استفاد 40

 من تلك األفكار لنيوتن فى فهم اإلجرام السماوية ، تشير بذلك إلى ........ 

 )أ( هوويل            )ب( هالي           )ج( اينشاتين         )د( همبل

الماضي إال علم , ةما المستقبل إال رؤية , عيش الحاضر بحب تام  . يقول )ابراهيم الفقي( : ما11

هللا سبحانه وتعالي يجعل من الماضي علما من السعادة ومن المستقبل رؤية من األمل ,يشير ذلك 

 إلي أحد خصائص العلم في ضوء المنهج المعاصر وهي .................

 )ب( التحقق من صدق الفروض   )أ( التنبؤ والمخاطرة العلمية                

 )ج( القابلية للتعديل والتغير                     )د( القابلية للقياس الرياضي

ما  ةادع ل,شاموها بشكل معنوي ضترافتدريبات واالالمشتركه وتخطيط  خصائصالتمييز بين ال .14

من خالل فهم مولية التي تتميز بالشبها للقواعد  لصمهارات في المواضيع التي نال هذهتقف 

 .......... المنهج المعاصر وهيضوء العلم في  خصائص ذلك إلي احد يريش ,هاائاجز

 )أ( التنبؤ والمخاطرة العلمية                   )ب( التحقق من صدق الفروض

 )ج( القابلية للتعديل والتغير                     )د( القابلية للقياس الرياضي

الفيزياء الحديثه عن نظريه كل شيء هي محاوله لتوحيد القوى االساسيه االربعه  تبحث .18

القوه النوويه الضعيفه والقوه وه يالثقافه والقوه النوويه القو)أي  ةالموجوده في الطبيع

 ............ العلم في ضوء المنهج المعاصر وهي حد خصائصا إليذلك  شيري (الكهرومغناطيسيه



 

 

 لمخاطرة العلمية                   )ب( التحقق من صدق الفروض)أ( التنبؤ وا

 )ج( القابلية للتعديل والتغير                     )د( القابلية للقياس الرياضي

بقه فكار الساالا لتلك  ستمرمن العلماء المراجعه والتصحيح الم بالنظريات العلميه تتطلكامل ت .14

 وهو ............ العلم المعاصر د خصائصذلك الى احبير شا, نلتاكد من صحتها من عدمهل

 )أ( التنبؤ والمخاطرة العلمية                   )ب( التحقق من صدق الفروض

 )ج( القابلية للتعديل والتغير                     )د( القابلية للقياس الرياضي

كامله لمحاوله شرح طبيعه  نظريةهي superstring theory ) . نظرية األوثار الفائقة )41

 هم جميعا فيتنظريه واحده عن طريق نمذج ضمناالساسيه في الطبيعه  ىقوالاالوليه و جسمياتال

 .............المنهج المعاصر وهي  ءوضعلم في ال د خصائصاحي لإذلك  شيرواحد ي إطار

 ابلية للتفنيدالق تنبؤ والمخاطرة العلمية                           )ب(ال)أ( 

 رياضي اله للقياس يقابل)د( ال                          للتعديل والتغيير  ةقابلي)ج( ال

تاكد نذب حتى كالفرض العلمي م قولولكن العلم يادانته, يقول القضاء المتهم بريء حتى يتم . 44

 وهو ............ احد شروط الفرض العلمي المعاصري لإذلك ب يرشنمن صحته 

 للتنفيذ  ةبلياالق)ب(                                       الختبار ل يةلابقال )أ(

 ختبارالات تقبل ا)د( مقارن                                    تحديد المتغيرات )ج( 

في  علميهال هابحاث لتاكد من صحته صديق لمصري باالستعانه بعالم امريكي  لمعندما يقوم عا . 42

 ............وري وهو صعبر عن احد شروط الفرض الين ذلك إف,عالج جديد لفيروس كورونا  يجادا

 للتنفيذ  ةبلياالق)ب(                                       الختبار ل يةلابقال )أ(

 ختبارالات تقبل ا)د( مقارن                                    تحديد المتغيرات )ج( 

ويبلغ عند مستوى سطح البحر  ,الضغط الجوي مع االرتفاع عن مستوى سطح البحر اقضيتن. 44

atm 1  كس الضغط الجوي والع قلاالرتفاع عن سطح البحر زاد  امعنى كلمبار ب 431442أو

 .............وري وهو صشروط الفرض ال كس ذلك أحد يع, صحيح



 

 

  أو التكذيب للتنفيذ ةبلياالقمن العلماء                   )ب(  الختبارل يةلابقال )أ(

 الفرض ات تقبل اختباريرات                 )د( مقارنالمتغالعالقة بين تحديد )ج( 

يصل ذلك وريه وصال فروضكد من الأالتجارب للتالمالحظات وبالعديد من   عندما يقوم العالم. 41

 ........... ذلك الىوبالتالي يصل بعد إلي نظريات 

 )أ( قوانين جديدة                                      )ب( نظريات جديدة

 )ج( تعرريفات جديدة                                 )د( فروض جديدة

 

. أكد ) ارسطو ( : مؤسس علم المنطق علي ان المنطق هو المدخل األساسي لدراسة كافة 44

االستغناء عنه في اي تخصص ، نشير بذلك الي احد خصائص الفرض العلمي العلوم وال يمكن 

 المعاصر وهو ......................

 )أ( الفروض ال تخضع لالدراك المباشر

 )ب( الفرض ال يتحقق بطرق تجريبية مباشرة

 )ج( الفرض ال يفسر دائما ظاهرة مفردة

 )د( القابلية للتقليد باألضافة للقابلية للتأييد

: كان هناك مرشح لشهادة الدكتوراه من جامعة برنسيتون اسمه ) هيو إيفيرت  4441. في عام 41

( جاء بفكرة وهي أنه يوجد أكوان متوازية ، بالضبط شبه كوننا ، ولكن ال نراها ، كل هذه األكوان 

ائص احد خصعلي عالقة بنا، وتوصل الي تلك الفكرة من نظرية االنفجار العظيم ، تشير العبارة الي 

 الفرض العلمي المعاصر وهو ..............

 )أ( الفروض ال تخضع لالدراك المباشر

 )ب( الفرض ال يتحقق بطرق تجريبية مباشرة

 )ج( الفرض ال يفسر دائما ظاهرة مفردة

 )د( القابلية للتقليد باألضافة للقابلية للتأييد



 

 

نصت أن كل حركة نسبية ، فمفهوم الزمن . غيرت نظرية النسبية مفهوم الحركة لنيوتن ، حيث 44

تغير من كونه مطلق ، إلي كونه نسبي ، وجعلت الزمان والمكان شيئا موحدا بعد أن كان التعامل 

معهما سابقاً كشيئين مختلفين ووصل اينشتين الي نظرية كاملة عن الزمان والمكان معا ، تشير 

 ...............العبارة الي احد خصائص الفرض العلمي المعاصر وهو 

 )أ( الفروض ال تخضع لالدراك المباشر

 )ب( الفرض ال يتحقق بطرق تجريبية مباشرة

 )ج( الفرض ال يفسر دائما ظاهرة مفردة

 )د( القابلية للتقليد باألضافة للقابلية للتأييد

 

 

م ، أخذ أربع ساعات ذرية من شعاع 4444. ) كتينغ ( اختبر نظرية النسبية في أكتوبر 48

السيزيوم علي متن طائرات تجارية حلقت مرتين في جميع أنحاء العالم ، أوال شرقا، ثم غربا، 

ومقارنة الساعات بعد فترة ، وجد الساعات تختلف مع بعضها البعض، وكانت خالفاتهم تؤكد صحة 

النظرية النسبية الخاصة والعامة الينشتين تعبر تجارب كتينغ علي احد خصائص الفرض العلمي 

 معاصر وهو ....................ال

 )أ( الفروض ال تخضع لالدراك الحسي المباشر 

 )ب( الفرض ال يتحقق بطرق تجريبية مباشرة

 )ج( الفرض ال يفسر دائما ظاهرة مفردة  

 )د( القابلية للتنفيذ باألضافة للقابلية للتأييد

سابقة ثم نصل الي افكار ونتأكد منها . يؤكد ) كارل بوبر ( ان المنهج العلمي يقوم علي نظريات 44

بالمالحظات والتجارب ، حتي نصل لنتائج تتميز بدرجة من االحتمالية ، نشير بذلك الي 

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

 )أ( وظيفة الفرض في المنهج المعاصر     )ب( قواعد استرشادية للمنهج المعاصر 



 

 

 المنهج المعاصر)ج( خصائص الفرض في المنهج المعاصر)د( شروط الفرض في 

. عندما وصل العلماء لقانون مثل المعادن تتمدد بالحرارة فان تلك القوانين من رؤية العلماء 81

 المعاصرين انها قوانين ................

 )أ( يقينية           )ب( احتمالية          )ج( حتمية             )د( مطلقة 

مه في مخلتف العلوم النفسية والعلمية ، تشير العبارة الي . المنهج المبهر هو الذي يمكن استخدا84

 نموذج المنهج المعاصر عند ...............

 )أ( هوويل            )ب( برنارد          )ج( همبل          )د( بوبر

. من الخطأ ان تبدأ بحواسك المتغيرة ولكن ابدأ بما ميزك به الخالق عن كثير من خلقه وهو 82

وافكارك ثم استخدم حواسك واألجهزة واآلالت المختلفه للتأكد من تلك األفكار العقلية ، نشير العقل 

 بذلك الي نموذج المنهج العلمي المعاصر عن ................

 )أ( هوويل             )ب( بيكون          )ج( همبل             )د( بوبر

 

لم الي افتراضات اوالً ثم يختبرها بالطرق التجريبية . يمكن للمالحظات الحياتية ان تسوق العا84

 المختلفة من مالحظات وتجارب ، تشير العبارة الي نموذج المنهج المعاصر عند .....................

 )أ( هوويل         )ب( برنارد         )ج( همبل          )د( أرسطو 

اء بحمي النفاس في القسم االول بالمستشفي . الحظ الطبيب ) سملويز ( ان النسبة اصابة النس81

اعلي اصابة من القسم الثاني ، فقام بجمع معلومات كمقدمات لتلك الحدث منها قاعدة عامة وتوصل 

الي تفسير تلك الحدث بان احد اطباء القسم االول يستخدم مشرط ملوث ، تشير العبارة الي نموذج 

 عند .............

 نارد         )ج( همبل           )د( هوويل  )أ( بيكون       )ب( بر

 اسئلة متنوعة علي الموضوع الثالث

 اختر االجابة الصحيحة من االجابات المعطاه امامك



 

 

. ألية الكتساب البشر المعارف والثقافة بما تتضمنه من عادات وتقاليد وأعراف يستطيعون من 4

الحقيقية الموضوعية تشير العبارة إلي خاللها استيعاب ما يحيد بهم دون الغوص في الغرفة 

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

 )أ( العلم                                      )ب( األنشطة اإلنسانية

 )ج( الحقائق الموضوعية                    )د( أحالم اليقظة

ا رض كانت مسطحه قديمي األا هفه.... فكل يوم تطلع علينا بجديد . المعرفة العلمية ليست نهائية 2

سباب تفوق العلم وقيمته أحد أ سد العبارةحت بيضاويه تجصبثم ا ويةصبحت كرأولكنها 

 ...........وهو

 الحديثه  اتالتقني)ب(                                             ح المعرفه صر )أ(

 واهده الشودج)د(                                      البشر واهبار مظها)ج( 

عسكريه  نشطة عدةتوظيف االقمار الصناعيه في تحديد المواقع واصبح تخدم ا . يتم اليوم4

افرين وساعدت في خدمه الشركات مسله والاالرحوائقين سد للمفيبشكل  توميدانيه حتى استخدم

العباره احد اسباب تفوق العلم وقيمته  سدلكتروني تجإ كلشب متسويق منتجاتهفي والمصانع 

 ..............وهو

 الحديثه  اتالتقني)ب(                                             ح المعرفه صر )أ(

 واهده الشودج)د(                                      البشر واهبار مظها)ج( 

 ابتطورا خصملحوظا و ثلث نضجارفه العلميه ومفي المع جزريا انقالبااحدث نظريه النسبيه  . 1

 إلي .............. العباره يرشت _صالخاللمنهج العلم التجريبي ل

 )أ( طبيعة العلم تقليديا                            )ب( طبيعة العلم المعاصر

 )ج( الغرض التقليدي للعلم                       )د( الغرض في العلم المعاصر

يهدف العلماء إلي الوصول إلي قوانين ونظريات من خالل المالحظة واختبار الفروض المكتشفة . 4

 بالتجربة معتمدين علي مبدأ العلية في تفسير الظواهر_ تشير العبارة إلي ..............

 )أ( طبيعة العلم تقليديا                                 )ب( طبيعة العلم المعاصر



 

 

 التقليدي للعلم                            )د( الغرض في العلم المعاصر )ج( الغرض

. اعتمدت قوانين ونظريات الماضي علي تقديم تفسيرات سببية حتمية ثم عدلت مسارها لتقدم لنا 1

 تفسيرات وصفية احتمالية يشير تعديل المسار في العبارة إلي .............

 )ب( طبيعة العلم المعاصر                           )أ( طبيعة العلم تقليديا      

 )ج( الغرض التقليدي للعلم                            )د( الغرض في العلم المعاصر

 كمنا ييات هنضفضل في المنهج العلمي هو جمع بيانات لتوليد الفرالم قليح . يقول )جيم تانير( :4

 .............االمتاع واالبداع تشير المقوله الى 

                               الغرض التقليدي للعلم )أ( 

 طبيعه العلم المعاصر)ب( 

 الفرض في المنهج العلمي التقليدي         )ج( 

 )د( الفرض في المنهج العلمي المعاصر

 يرالى الهدف المنشود تش لتقوم على شواهد التجريبيه مسبقا ثم اثبات عليتها لنص . افتراضاتنا8

 .................. العباره الى

                               الغرض التقليدي للعلم )أ( 

 طبيعه العلم المعاصر)ب( 

 الفرض في المنهج العلمي التقليدي         )ج( 

 )د( الفرض في المنهج العلمي المعاصر

 عد فرضية ................ الفرضية في المهج االستقرائي التجريبي ت4

 )أ( من الدرجة الثانية                                 )ب( من الدرجة االولي

 )ج( اشتقاقية                                           )د( سابقة علي المشاهدة



 

 

عن الوعي العاطفي و عن  ةان الحقيقي توجد منفصل (اين راند)فه والروائيه ولسيالف قولت. 41

العلم المعاصر وهي خصائص  نالمقوله خاصيه م تجسدفيها  فلسفمزه فال ترمتشال اتناادراك

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

 الموضوعيه )ب(                        التحقق من صدق الفروض )أ( 

 للتعديل حقائق العلم قابله )د(                                              الذاتيه)ج( 

. يجب عليك تجنيب تحيزاتك ومخالفة واجتناب أهوائك تشير العبارة إلي أحد خصائص العلم 44

 المعاصر وهي..............

 )أ( الموضوعية                                       )ب( المخاطرة بتكذيب النظريات

 )د( حقائق العمل قابلية للتعديل                 )ج( الذاتية                            

. تبحث العلوم الطبيعية المعاصرة ظواهر الوجود بتوسع مستيقنة العالقات الكمية بين الظواهر 42

فال يسعها التقيد بفرضية واحدة تشير العبارة إلي أحد خصائص العلم المعاصر وهي 

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

 )ب( المخاطرة بتكذيب النظريات                            )أ( الموضوعية           

 )ج( التحقق من صدق الفروض                       )د( حقائق العمل قابلية للتعديل

عالقات الضروريه ال ملكال ن  بانناعين قتنكون حقيقه منيجب ان : رد(ناد بيركلو)يقول . 44

ن تمثل أبعد أالنظريات التي تمتلكها هي ان و ,او قليال اكثير يتقريب وجهب الإالموجوده بين االشياء 

 ..........خصائص العلم المعاصر وهي  ىاحدي لإ لةر المقوتشيحقائق ثابته 

 )أ( المخاطرة بتكذيب النظريات                        )ب( التجريد والتعميم

 )د( قابلية التحقق من الفروض )ج( حقائق العلم قابلة للتغيير                          

 ن جميعأن الصيغ الرياضيه هي الحقيقه الموضوعيه الوحيده في هذا الكون وأ س(:جين )يرى. 41

 ةؤيتلك الر سدتي مؤيده بالتجربه والمالحظه بشكل كمي تجأرسمها العلم الطبيعي تيالصور التي 

 ................المعاصر وهي  لمحدى خصائص العإ

 الموضوعية                                       )ب( التجريد والتعميم)أ( 



 

 

 )ج( حقائق العلم قابله للتغيير                       )د( قابلية قضايا العلم للقياس

تغلب ولهذا السبب ت,تنبؤات كذلك الثورات العلميه تصنع عندما تفشل التنبؤات بال ادن العلم مق. إ44

خصائص العلمي المعاصر وهي  ياحدإلي عباره ال ردائما على كلمه يوريكا تشي (يبهذا غر)كلمه 

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

 )أ( التجريد والتعميم                          

 )ب( التنبؤ والمخاطرة بتكذيب النظريات

 )ج( حقائق العلم قابله للتغيير                

 )د( قابلية قضايا العلم للقياس

نه ببساطه أحض باالختبار فدلل ةها قابلنيمخاج تي فرض ال يمكنه انت: أ (ل بوبراك)يقول . 41

  ............. م الفرض العلمي المعاصر وهيااحد مهي لإالمقوله  رما تشيعلليس 

 اقتراح مؤقت فقط )ب(                                 سور جتخمين )أ( 

 تقديم تفسيرات)د(                                 تقديم تنبؤات )ج( 

 

 

 

. افتراضنا بأن الخشب يتمدد بالحرارة أو ال يتمدد يعد فرض علمي خالص تنافي العبارة أحد 44

 خصائص الفرض العلمي المعاصر وهو ................

 ق منه)أ( قابل للتفنيد او التاييد                            )ب( قابل للتحق

 )ج( يحدد العالقة بين متغيرين                      )د( قابل للفهم

. تنجب خياالت الباحثين في مجال العلوم تنبؤات يتم صياغتها في شكل عالقة بين المتغير 48

 المستقل والمتغير التابع العبارى إليأحد شروط الفرض العلمي المعاصر وهو ...........

 تغيرين                         )ب( قابل للتحقق منه)أ( يحدد عالقة بين م



 

 

 )ج( قابل للتنفيد او التاييد                              )د( قابل لالختبار بالتجريب

. اعتقد الباحثين حول فسيلولوجيا الدماغ البشري وجود عالقة بين شرب الشاي والقهوة الغنية 44

فراد باألرق الدائم تشير العبارة إلي أحد شروط االفرض العلمي بمادة الكافيين وبين شعور هؤالء األ

 المعاصر وهي ...............

 )أ( قابل للتفنيد او التاييد                            )ب( قابل للتحقق منه 

 )ج( يحدد العالقة بين متغيرين                      )د( قابل لالختبار بالتجريب

, سليمةلميه عنتائج إلي ه للتوصل يوجود احكام منهج رةروضعلى  (كارل بوبر)تؤكد دراسات . 21

 عها واخضا لتناقضأن تحوي شيئا من ا ةفامنها مقارنه النتائج االستنتاجيه ببعضها البعض مخو

حد شروط الفرض العلمي المعاصر أاره الى بعال _تشير صلحا ليصحتى ال تكون تح تجريبيا

 .............هوو

 )أ( يحدد عالقة بين متغيرين                   )ب( قابل للتحقق منه تجريبيا

 )ج( قابل للتنفيد او التاييد                      )د( قابل للمقارنه واالختبار بالتجريب

 علم جتائنل وبيذهطبيعه االنسان ولكن لهري المنفرد ظعلماء الطب بالفحص الم فيال يكت. 24

 -ةحسيال تعميمات خاضعة للخبرة تقديممن  وتمكنيالتشريح ونظريات علم االحياء والفسيولوجي ل

 .............. الفرض العلمي المعاصر وهي ي أحد خصائص لإتشير العباره 

  دةمفرسر ظاهرة اليف)ب(             دراك الحسي مباشر إللع خضال ي)أ( 

 يدايلتفنيد والتلقابل )د(                    لتحقق منه مباشره ل )ج( يخضع

 

. يقول ) كارل بوبر ( : ال يمكن اعتبار نظرية التطور لدارون بحثا نظريا علميا ولكنه في 22

اعتقادي بحثا ميتافيزيقيا يفتقد القدرة علي التفنيد التجريبي تجسد المقولة افتقاد نظرية دارون 

 ................ لخاصية من خصائص الفرض العلمي المعاصر وهي

 )أ( ال يخضع لإلدراك الحسي المباشر   )ب( ال يفسر ظاهرة مفردة 

 )ج( يخضع للتحقق منه مباشرة           )د( قابل للتفنيد والتأييد 



 

 

. يقول ) أحمد خالد توفيق ( : من المفترض أننا أنهينا الدهشه منذ زمن وصار كل شئ قابل 24

 صية من خصائص الفرض العلمي المعاصر وهي ........... للتصديق تخالف تلك المقولة خا

 )أ( ال يخضع لإلدراك الحسي المباشر    )ب( ال يفسر ظاهرة مفردة 

 )ج( قابلية التفنيد                            )د( ال يخضع للتحقق منه مباشرة 

رضية وجود عالقة . في أواخر القرن التاسع عشر استطاع العالم ) جوزيف طومسون ( وضع ف21

بين الكهرباء والمادة وتفسيرها من خالل فكرة المغناطيسية تشير العبارة إلي أحد الخطوات 

 االسترشادية في المنهج العلمي المعاصر وهي.............

 )أ( صياغة فروض صورية          )ب( التأكد من صدق الفرض مباشرة

 نظريات العلم محتملة دائما  )ج( التحقق من النتائج                 )د(

. ستبقي نتائج العلم بعيدة عن حد اليقين القاطع أو التعيين الساطع تشير العبارة إلي أحد 24

 الخطوات االسترشادية في المنهج العلمي المعاصر وهي ..............

 )أ( صياغة فروض صورية            )ب( استنباط نتائج من الفروض 

 نتائج                   )د( نظريات العلم محتملة دائما )ج( التحقق من ال

ير العبارة تش –. لقد امتحنته فبهرني بنتائجه في مختلف العلوم النفسية واالجتماعية والطبيعية 21

 إلي أحد النماذج المتبعة في تفسير ظواهر العلم المعاصر وهو ..............

 نموذج وليم هوويل )أ( نموذج كارل همبل              )ب( 

 )ج( نموذج كلود برنار              )د( نموذج هالي

 

 

. عند مرور حزمة ضوئية من الشمس من خالل منشور زجاجي يتحلل إلي ألوان الطيف ويمكننا 24

معرفة ذلك من خالل ان شعاع الضوء األبيض للشمس يتكون من عدة ألوان لكل منها معامل انكسار 

تشير تلك العبارة إلي تحقيق هدفي من  –ل منها بلون مختلف عن اآلخر مختلف لذلك سيخرج ك

 أهداف العلم في نموذج كارل همبل وهما .............



 

 

 )أ( الضبط والتنبؤ                               )ب( التفسير والتنبؤ 

 )ج( الفهم والتنبؤ                                )د( الضبط والتفسير 

 إذا كان لديك حادثة ما وأردت تفسيرها وفقا لطريقة كارل همبل فإنك ستضعها ك................ 28

 )أ( حجة منطقية              )ب( مقدمة في حجة منطقية 

 )ج( استدالل استنباطي       )د( نتيجة في حجة منطقية

النابه المثمر موهبة عقلية . تقول سحر مطر : مما ال شك فيه أن المقدرة علي تكوين الرأي 24

 أندر وأسبق علي المقدرة علي إجراء التجارب تجسد المقولة فكر...............

 )أ( كارل همبل                                       )ب( وليم هوويل 

 )ج( فرانسيس بيكون                               )د( ستيوارت مل

لمرتجلة  يسوق العالم افتراضاته أوالً ثم يختبر نتائجها التطبيقية علي . في التجارب العشوائية ا41

 الظاهرة المعني بدراستها تشير العبارة إلي فكر .................. 

 )أ( كارل همبل                                        )ب( فرانسيس بيكون

 )د( ستيوارت مل )ج( كلود برنار                                      

. دروب العلماء وغايتهم تتمايز عن دروب المعارف اإلنسانية وأهدافها تشير العبارة إلي تميز 44

 العلم ب ...............

 )أ( تقديم فروض                     )ب( إقامة المالحظة

 )ج( تقديم تفسيرات حيادية          )د( استخدام قواعد المنطق

 

طالبنا خاصة المتميزين منهم إلي مناهج علمية تبتعد عن أساليب التلقين مركزة علي . يحتاج 42

التطبيق العملي واالستفادة من التقنيات الحديثة في إبراز ثرواتهم البشرية في التجديد واالبتكار مما 

 يفتح آفاق اإلبداع تجسد العبارة أحد أسباب تفوق العلم وقيمته وهو................

 صرح للمعرفة                  )ب( التقنيات الحديثة)أ( 



 

 

 )ج( اظهار مواهب البشر           )د( دقة األبحاث

الكواكب تدور  لتذيبه اراء ارسطو حول مركزية األرض وأن  طقةيهتم علم الفلك جاليليو بالهر .44

ثم  ,حركه دائمهجميع الكواكب في  وكذلكحولها بقولها ان االرض كوكب صغير يدور حول الشمس 

ما قام به جاليلو بخاصية من خصائص العلم  لىإتشير العباره  ,اراء جاليليوالحقا صحة  لتتج

 المعاصروهي .............

 التجريد والتعميم )ب(                                         الذاتيه )أ( 

 حقائق العلم قابله للتعديل  ض                 )د(التحقق من صدق الفرو)ج( 

 يةنالب همحول التعلم باالستبصار انتقالنا االيجابي من ف اتهمفي نظري جشطالتيونيؤيد ال. 41

دي احى لإتقديم حلول تشير العباره ل همتشابهات معالللموضوع الى بسطه على كل  ةاالصلي

 ..............العلم المعاصر وهي خصائص 

 التجريد والتعميم )ب(                               الموضوعيه )أ( 

 حقق من الفروضلتاه يقابل العلم قابلة للتغيير                )د(ق ائحق)ج( 

فالتفنيد هو ما يميز  ,يقهصدمن ت اسوأ هختبرن اليس هناك خطر على م (:كارل بوبر) قولي. 44

قول الى احدى خصائص العلم ال ذلك شيري ,العلم الحقيقي عن ما هو علم زائف او ميتافيزيقي

  ............المعاصر وهي

  فنيد والمخاطرةلتل قابليةالتجريد والتعميم                             )ب( ال)أ( 

 قضايا العلم للقياسه يقابل العلم قابلة للتغيير                   )د(ق ائحق)ج( 

حد الى االعبارة بعد تشير  هاركدلظواهر لم ي لةمحتئيه مبدمقامه افكار إح خيال العالم الى شطي. 41

 .............مهام الفرض العلمي المعاصر وهي 

  جسور خالص تخمين)ب(                                              اقتراح دائم )أ( 

  ؤاتتقديم تنب)د(                                         تقديم تفسيرات )ج( 

 : (ابو العالء المعري) قولي. 44

 وال تصدق بما البرهان يبطله       ***     فتستفيد من التصديق تكذيبا 



 

 

 

 .............المقوله شرط من شروط الفرض العلمي المعاصر وهو  تجسد

  هلتحقق منلقابل )ب(                                  عالقه بين متغيرين )أ( 

 التجريببختبار البل لاق)د(                                           نيدللتف لقاب)ج( 

. يقوم المنهج التجريبي علي إجراء مقارنه بين المجموعات التجريبية التي تعرضت للمتغير 48

المستقل وبين المجموعات الضابطة والتي لم نتعرض لذلك المتغير حتي نتمكن من التحقق وتقويم 

 العبارة إلي أحد شروط الفرض العلمي المعاصر وهي .......... الظواهر_ تشير

 )أ( يحدد العالقة بين متغيرين                

 )ب( قابل للتحقق من الفروض صوريا

 )ج( قابل للمقارنة ومعرفة العالقات بالتجريب

 )د( قابل للتفنيد او التأييد

العلم تعرض نوع من االنفجار المفاجئ يه تظهر في عالم ضكل فر . يقول )ماكس بالنك( : إن44

 دالمي ساعه ثم تدق باشربشكل م اسنبحوا دركحيث ال ت نطقيافي الظالم ال يمكن تفسيرها م زةوقف

 ..........هووالفرض العلمي المعاصر خصائص  دالمقوله اح تجسد ة,نظريه جديد

             مباشر الالدراك الحسي لع خضال ي )أ(

 منه مباشره  للتحقق خضعيال  )ب(

  دةهره مفراال يفسد ظ)ج( 

 دييأوالت فنيدلتلبل اق)د( 

 

 



 

 

كلها الرياح وسال إرمياه وال الفي السنن الكونيه مثل الرعد والبرق وانز لكيبحث علماء الف .11

 ياحدإلي  ,تشير العبارةمدارات الكواكب وتقدير القمروحركه الشمس بطه ابرمت اتذات عالق

 .............خصائص الفرض العلمي المعاصر وهي 

             مباشر الالدراك الحسي لع خضال ي )أ(

 منه مباشره  للتحقق خضعيال  )ب(

  دةهره مفراال يفسد ظ)ج( 

 دييأوالت فنيدلتلبل اق)د( 

ديه سترشاالمقوله احد الخطوات االتجسد االختبار هو معلم كل االشياء : (يوليوس قيصر) قولي. 06

 ..............في المنهج العلمي المعاصر وهي

  فروضاستنباط نتائج من ال)ب(                     وريه ص ضروفغه اصي )أ(

 دائما  ةمحتمل)د( نظريات العلم                          التحقق من النتائج )ج( 

 ولها صف دعدتت وفروايه س فصل واحد منسوي  ليستالدنيا كلها : (مصطفى محمود) قولي. 12

 ميالعلحد الخطوات االسترشاديه في المنهج أ المقولة  لكت سدتجبدايتها , لنهايه القصه بت سلي

 المعاصر وهي ............

 )أ( صياغة فروض صورية              )ب( استنباط نتائج من الفروض

 العلم يقينية)ج( التحقق من النتائج                    )د( نظريات 

. الوضعية المنطقية هي الحل في تفسير الظواهر معتمدين علي االستدالل الصوري وتفسيرها 14

والتنبؤ بها بعد وضعها في نتيجة الستدالل صوري تشير العبارة إلي أحد النماذج المتبعة في تفسير 

 الظواهر العلم المعاصر وهو ............

 )ب( نموذج كارل همبل                  )أ( نموذج وليم هوويل         

 )ج( نموذج كلود برنار                           )د( نموذج هالي

 



 

 

 

 

. يزعم فالسفة الوضعية المنطقية بأن التفسير العلمي الناجح يجب أن يستنتج حدوث الظاهرة 11

 ..........المعنية من القانون العلمي وباستقراء األحداث, تشير العبارة إلي .....

 )أ( تعريف نموذج همبل                          )ب( متطلبات نموذج همبل

 )ج( الفرض الصورية                             )د( االستقرار العلمي

. إذا أردت تفسير لذوبان شمعة البرافين في الماء المغلي فإنك ستنتقل من خالل قانون تم إثباته 14

 الحادثة يمكننا وضع القانون العام وفقا لنموذج همبل ك...........سابقا لتفسير 

  )أ( حجة منطقية                                )ب( مقدمة في حجة منطقية

 )ج( استدالل استنباطي                         )د( نتيجة في حجة منطقية

تلك الذبابات القدرة عن تحريك اجسام  . طرق الشوكة الرنانة يسبب ذبذبات غيرمرئية لكن ترتبط11

 خفيفة, تعبر تلك الفكرة عنأحد شروط الفرض الصوري وهو.................

 )أ( ال يخضع لالدراك الحسي المباشر

 )ب( تترتب عليه مقارنات تقبل االختيار

 )ج( تحديد العالقة بين متغيرين

 )د( القابلية للتصديق

 اختبار شامل علي الموضوع الثالث

 اختر االجابة الصحيحة من االجابات المعطاه امامك

وتحررها من عوار العرف  ناقولعتوسع  فةسللفإن ا (:برتراند راسل)من اقوال الفيلسوف . 4

 ..............الفكره الى ير تش,والتقاليد

 في العلم المعاصر  ضالفر)ب(                           غرض العلم المعاصر )أ( 



 

 

  يالعلم التقليد )د( طبيعة             ليدي          في العلم التق ضالفر)ج( 

 

 

 , تشير تلك الفكرة إليالتخطيط للمستقبل ريددراسه الماضي مهم لمن ي (:وسوشيفونك)يقول . 2

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

 في العلم المعاصر  ضالفر)ب(                           غرض العلم المعاصر )أ( 

  يالعلم التقليد )د( طبيعة             ليدي          في العلم التق ضالفر)ج( 

ي تناقص ف هام تنبعث كميات من الطاقه يتبعليوالعلماء انه عند تحول الهيدروجين الى هي . الحظ4

تحديد عمر الشمس باعتبارها ليه ضول علماء الفلك وضع فراحالفكرة  كالماده استنادا على تل كتلة

وري صال ضفي المنهج المعاصر وهو الفر روضحد خصائص الفمع أ ,تتوافقجباروي ومعمل ن

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

 ه مفردهظاهراليفسر )ب(                      المباشر  كادراللع ضيخال)أ( 

  ءيمكن اختباره بواسطه النظرا)د(                        نتائجهيستدل عليه من  )ج(

حكم التجربه تتوجيهها والى التجربه  و ودناقتوحي بالفكره والفكره يالحادث  برنار(: دكلو)يقول . 1

 ..............مع  ةتلك الرؤي قوافتفكره تالعلى 

                             طبيعه العلم التقليدي )أ( 

 القواعد االسترشاديه في المنهج المعاصر )ب( 

 المنهج المعاصر في  روضوظيفه الف)ج( 

 الفروض في النظره التقليديه)د( 

. استطاع مندل في وضع قوانين الوراثية الخاصة بالصفات السائدة والمتنحية, وجعلنا نستطيع 4

 التنبؤ بالسمات الوراثية للكائنات الحية, تتوافق تلك الفكرة مع .............

 )أ( نموذج وليام هوويل                     )ب( نموذج كلود برنارد



 

 

 التفسير المحكم عند همبل              )د( المنهج االستقرائي عند بيكون)ج( 

 . يري أن الحدس قبل المالحظة هو المنطلق األساسي لكل استدالل تجريبي .............1

 )أ( فرنسيس بيكون                              )ب( ربنية ديكارت     

 )د( وليام هوويل        )ج( كارل همبل                         

. ال يمكن للمرء أن يحصل علي المعرفة إال عندما يتعلم كيف يجدد فكرة القديم الذي به قصور, 4

 توافق تلك الرؤية .............

 )أ( طبيعة العلم المعاصر                        )ب( الفرض في العلم المعاصر

 )د( طبيعة العلم التقليدي        )ج( الفرض في العلم التقليدي            

. يقول )كارل ياسبرس( : االسئلة في الفلسفة أهم من األجوبة إذ أن كل جواب يفضي إلي سؤال 8

 جديد , تتوافق تلك المقولة مع .................

 )أ( طبيعة العلم المعاصر                         

 )ب( القواعد االسترشادية في المنهج المعاصر

 )ج( خصائص الفروض في المنهج المعاصر                    

 )د( طبيعة العلم التقليدي

.من اقوال ) غوته(: اذا شككت بنفسك تكون واقفا علي ارض صلبة وتتاكد من معارفك تعبر تلك 4

 الفكرة عن احد خصائص العلم في المنهج المعاصر ...............

 )ب( التجريد والتعميم          )أ( الموضوعية                 

 )ج( حقائق العلم ليست نهائية            )د( قابلية العلم للقياس

. إذا تبلورت الفكرة وحضرك اإلستدالل فال ينقصك إال الورقة والقلم لتصبغ القانون تتوافق تلك 41

 الرؤي مع ما اقره ................

 )أ( فرنسيس بيكون                              )ب( ربنية ديكارت     



 

 

 )ج( كارل همبل                                 )د( وليام هوويل

. الطاقة الحراية المنبعثة من الشمس لها عالقة قوية بتحلل الهيدروجين الي هيليوم القضية تعد 44

 .........بمثابة فرض علمي صورها كونها .......

 )أ( ال تفسر ظاهرة مفردة                    )ب( يمكن اختبارها بالطرق التججريبية

 )ج( قابلية للتفنيد                              )د( تحدد عالقة بين متغيرين

 

. عالم تمكن من إيجاد التكامل المنطقي بين االستدالل العقلي التصوري واالستدالل االحتمالي 42

 فسير الظواهر العلمية بصفة عامة .............لت

 )أ( فرنسيس بيكون    )ب( كلود برنارد        )ج( كارل همبل        )د( دريكارت

عتمد على اختبار االستنتاجات والتي تالعلم المعاصر   التي يمر بهاخطوه اساسيه في مراحل . 44

 ...........العلم المعاصر ألحد خصائص ةتلك الفكر تشير كريةالمطروحه على الساحه الف

 التجريد والتعميم )ب(                                    عيه والموض )أ(

 التحقق من صدق الفروض )د(           حقائق العلم قابله للتعديل والتغيير )ج( 

 مجتمعات يرفض فيلسوف العلم المعاصر كارل بوبر اعتبار نظريه كارل ماركس عن تطور ال. 41

بير عن التعالنظريات نظريه فرويد الخاصه بالتحليل النفسي اعتبارهما نظريات علميه ذلك لعجز و

 ..............دور احد خصائص العلم المعاصرلتلك الفكره  سدبثوابت رقميه تج هاعن نتائج

 قابلة للتعديل والتغيير            )ب( التجريد والتعميم حقائق العلم )أ(

 ابلية العلم للقياس                            )د( الموضوعية)ج( ق

 دسالموضوع من اثار تج ماهو إال نتاج لهذا وضوع معينلم انرصو: إن ت رس(بي الزش)تيقول . 44

  ............. ص الفرض العلمي المعاصرائصخحد ألتلك الفكره 

 شكل مباشرب اتجريبي ققتحتوريه ال صالفروض ال)أ( 

 مباشر الالدراك الحسي لوريه تخضع صال فروضال)ب( 



 

 

  دةاليفسر ظاهره مفر ضالفر)ج( 

 وري قابل للتفنيد اذا سمحت قواعد المنطقالص ضالفر)د( 

 

 

 

 

. يقول )يوروا ايال( : المنطق هو الصناعة التي يحسن بها االنسان قيادة عقله عند سعيه لتعلم 41

 تلك الفكرة عن .................... االشياء بخطوات منظمة وليست صارمة تعبر

 )أ( القواعد االستشارية في المنهج المعاصر

 )ب( اهمية الفرض في المنهج العلمي المعاصر

 )ج(  خصائص الفروض في المنهج المعاصر

 )د( دينامية العلم المعاصر وحيوية

رة بالنسبة لألشعة الواد. يعد تعاقب فصول السنة مرتبط بالتغيرات التي تحدث في ميل االرض 44

درجة وبما ان هذا المحور ثابت  2434من الشمس فمحور دوران االرض حول نفسها زاوية 

بالنسبة للفضاء فأن أحد قطبي األرض يكون معارضا للشمس بدرجة أكبر من األخر تتوافق تلك 

 الفكرة مع احد شروط الفرض مع أحد خصائص العلم المعاصر ....................

 )أ( امكانية اختباره بطرق تجريبية 

 )ب( تترتب عليه مقارنات تقبل االختيار

 )ج( تحديد العالقة بين متغيرين

 )د( الفروض ال تخضع لألدراك الحسي المباشر



 

 

. في كتابة أصل األنواع توصل العالم )تشارلز دارون( إلي عبارة البقاء لألصلح والتي قصد بها 48

ن التكيف مع المتغيرات البيئية فإنه تعرض لإلنقراض وهذا ما قد يحدث أن أي كائن حي لم يتمكن م

 مستقبال تتوافق تلك الفكرة مع أحد خصائص العلم الحاضر..............

 )أ( التحقق من صدق الفروض       )ب( حقائق العلم قابلة للتعديل والتغيير

 عميم)ج( قابلية العلم للقياس                )د( التجريد والت

. وضعت إحدي شركات األدوية تركيبة كيميائية لعقار جديد لعالج فيروس كورونا المستجد 44

وقامت بطرحه في االسواق مباشرة دون الرجوع لمنظمة الصحة العالمية إلعتماد هذا العقار, تجسد 

 تلك الفكرة إلفتقاد أحد شروط الفرض في المنهج العلمي المعاصر وهو...............

 تحديد العالقة بين متغيرين                 )ب( اختباره بواسطة النظراء )أ(

 )ج( قابليته للتفنيد                               )د( اختبار المتغيرات

. قطرة فوق قطرة بحر .. وحكمه فوق حكمه علم ,تجسد تلك الفكرة فيمة العلم من حيث كونه 21

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

 ة جعلت الحيوان اطول)أ( طوراته التقني

 )ب( اعتباره تجليا للموهبة البشريةط

 )ج( لديه معايير لجوده الشواهد

 )د( صرح المعرفة المشيد عبر القرون

. استطاع علماء الفيزياء الكونية الوصول لفرض مفتده أنه في حال نضوب الهيدروجين في 24

عن إصدار طاقتنا فإننا لن ندرك ما الشمس وتحوله  ال هيليوم األمر الذي يؤدي الي توقف الشمس 

حدث إال بعد مرور تسعة دقائق وهو الزمن اللزم لوصول اشعة الشمس الي االرض تشير تلك 

 الفكرة ألحد خصائص العلم المعاصر ..............

 )أ( حقائق العلم ليست نهائية                 )ب( التجريد والتعميم

 )د( قابلية العلم للقياس            )ج( الموضوعية                  



 

 

. محاولة تفسير مؤقتة لظاهرة طبيعية معينة ثم مالحظتها بهدف الوصول لرابط يحاول تفسر 22

 مابين الظواهر من عالقاات , تعبر تلك الفكرة عن ...........

 )أ( طبيعة العلم المعاصر                                )ب( غرض العلم المعاصر

 ج( الفرض في العلم التقليدي                           )د( طبيعة العلم التقليدي)

. احتراق الغابات في استراليا يرجع الي الكائنات الماورائية أو لغضب هللا علي القاطنون بتلك 24

 القارة ال يمكن اعتبار تلك القضية فرض علمي منطقي لغياب شرط اساسي وهو ...........

 القابلية للتفنيد                          )ب( تذيب النظريات السابقة)أ( 

 )ج( ال تقدم تنبؤات علمية                 )د( الموضوعية

 

 

 

ب عليك تحديد اليات تجريبيه دقيقه جفيتو  في العلوم الطبيعيه ينةمع . عند دراستك لظاهرة21

 حدلى اإالفكره تلك  ترد ضفر الدقالمختلفه بهدف الوصول  ضورالف دينتفوقياس  ك منمكنتبحيث 

 ................هووشروط الفرض العلمي 

                           االختبار بواسطه النظراء  )أ(

 تحديد متغيرات الفروض )ب( 

     ت التجريبيه طياعقد المقارنات باستخدام المع)ج( 

 قابليه للتصديق )د( 

جهزه قياس السكري و قياس ضغط الدم و اجهزه التحاليل أ عالنسان اختراستطاع اعلم ا. بال24

  ه ............قيمه العلم من حيث كونو هميةال ةفكرال كلمعمليه االخرى تلا

 الحيوان اطول  تجعل التقنيه)أ( تطوراته 

 وهبه البشريه للماعتبار تجليا )ب( 



 

 

 الشواهد  لجودة معايير )ج( لديه

 د عبر القرونيالمعرفه المشرح )د( ص

. يقول ) اوجست كونت( :لكي تحتفظ بالسعادة عليك أن تقتسمها مع االخرين بنفس مقدار 21

 بالتساوي تشير تلك الفكرة الحد خصائص العلم المعاصر وهو .....................

 )أ( التحقق من صدق الفروض                   )ب( التجريد والتعميم

 قابلية العلم للقياس                            )د( حقائق العلم قابلة التعديل)ج( 

. القانون الفيزيائي القائل بأن الضغط يولد االنفجار عند تطبيقي علي العلوم االجتماعية فإن 24

الفساد السياسي االقتصادي يولد الثورات يرتبط ذلك بالتفسير والتنبؤ من خالل منهج استنباطي 

 تقرائي يمكن ارجاع تلك الفكرة الي المنهج الذي انتجه ..............اس

 )أ( وليام هوويل          )ب( كلود برنارد       )ج( نيوتن         )د( كارل همبل

 

 

. اقر بأن فلسفة العلم قائمة علي الوعي أوال وهو بذلك يصبح مخالفا للنزعه االستقرائية 28

رأي أن الفروض العلمية بمثابة نظرية عقلية يتم اداركها اوال قبل التجريبية التقليدية حيث 

 المالحظة .....................

 )ب( كلود برنارد       )ج( نيوتن         )د( كارل همبل          )أ( وليام هوويل

ن أبقائل  ضفرل . استناد علي النظرية النسبية )ألينشاتين ( فقد توصل الفيزيائي جورج لومتر24

مع المسافه بينها وبين االرض تتناسب تناسبا طرديا  ناالمجرات عمن بها مجره  بتعده التي تعالسر

 ..............في العلم المعاصر ضعن احد خصائص الفر تلك الفكرةعبر ت

 التجريد والتعميم  )أ(

 الدراك الحسي مباشر ل خضعت الوريه صال وضالفر ضبع)ب( 

 دةمفر ةهراظ يفسرال  ضالفر)ج( 



 

 

 ةتجريبيبطرق  هيمكن اختبار ضالفر)د( 

 لف ما ذهب اليهاخي ذلكاال اذا وجدت مشكله وهو ب أشنالتفكير ال ي(:أن جون ديوي )يقول  . 41

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

 )أ( وليام هوويل          )ب( كلود برنارد       )ج( نيوتن         )د( كارل همبل

 علي الموضوع الثالث2اختبار شامل 

 اختر االجابة الصحيحة من االجابات المعطاه امامك

  ةتصل بطائر البجعالم راله الشهيثم )بوبر( لمعيست (الكشف العلمي)نطق مفي بدايه كتابه . 4

 اينأر له نلك ,مالحظاتمن مستخلص  يفهذا قانون كل ,ع بيضاءالبجفعندما نقول ان جميع طيور 

 .........العلم المعاصر  ئصاخصحد أيعبر هذا التساؤل عن  ؟كل الطيور احق

  ضروالف صدقالتحقق من )ب(                         ادوالحي ضوعيةالمو)أ( 

 س ايقلل يةبلاقلا)د(                          التجريد والتعميم )ج( 

 ,قيقيهح  اناهمع ليصتحليل التفاوث اتفسير االحدب لويطيق الدقتالبالحقيقه و ميقالع وعيال. 2

 ...............ه لنا صاغ فكره عن ماال تلكتعبر  ,طبيعيه توقع ما ستؤول اليه االشياءالنتيجتها 

 كارل همبل )د(      نيوتن )ج(       كلود برنارد يل       )ب( وهوم اولي)أ( 

ف لخات حسي أمتى بد يجيبس ؟لو سالت االنسان متى يعرف (:جون لوك)من اقوال الفيلسوف . 4

 .............احد خصائص الفرض العلمي المعاصر قولةك الملت

 ال يتم التحقق منه بطريقه مباشره  ضالفر )أ(

 قبل االختيار تات ارنقمترتب عليه )ب( ت

 تحديد العالقه بين متغيرين )ج( 

 لمالحظه المباشره لع ضتخ روضالف)د( 

عن احد تلك المقولة  تعبر س)يحل وال عقشيء ي:ال مس(ويليام جي)فيلسوف ال قوالمن ا. 1

 ض..........ان الفروهو خصائص الفرض العلمي المعاصر 



 

 

 ال يتم التحقق منه بطريقه مباشره  )أ(

 قبل االختيار تات ارنقمترتب عليه )ب( ت

 تحديد العالقه بين متغيرين )ج( 

 المباشر الحسي  دراكاللع ضخ)د( ال ي

في العالم هو الفكره  : اثمن ما (البرت اينشتاين) الراهنالعصرر في هاالش ئيالفيزيامن اقوال  .4

 ما اقره ............. تفق معيوهو بذلك  ,الالمعه التي تاتي قبل التجربه

 كارل همبل )د(      نيوتن )ج(       كلود برنارد يل       )ب( وهوم اولي)أ( 

المكاتب المتخصصة ألجراء دراسة جدوي . شرع أحد رجال األعمال القيام بمشروع فعمد ألحد 1

للتعرف علي مدي فرصة نجاح المشروع وصياغة معدل النجاح بشكل رقمي إال أن النتائج لم تكن 

 بالدقة الكافية مرجع ذلك يتمثل في أحد خصائص العلم المعاصر ............

 )أ( الموضوعية والحياد                    )ب( قابلية العلم للقياس

 ( التجريد والتعميم                       )د( حقائق العلم قابلة للتعديل والتغيير)ج

. )يوسف إما أهالوي أو زملكاوي( هذه القضية ال تعد قضية علمية منطقيا ذلك لكونها تفتقد 4

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

 )أ( التنبؤ والمخاطرة                         )ب( تحديد العالقة بين متغيرين

 ج( الموضوعية والحياد                    )د( القابلية للتفنيد)

. تقول) سامية سامي( : )تساؤل يتسم بالحياد والموضوعية مبني علي المالحظات الحسية يهدف 4

 للوصول للتعميمات العقلية, تشير تلك المقولة إلي .............

 ( طبيعة العلم المعاصر)أ( طبيعة العلم التقليدي                       )ب

 )ج( الفرض العلم التقليدي                    )د( الفرض في العلم المعاصر



 

 

. االحساس هو ذلك الشعور بالتغير الذي يحدث في العضو الحسي وليس صورة صماء للعالم 4

لعلم االخارجي فاحساساتنا تتمايز بتمايز احوالنا النفسية تبين تلك الفكرة الفتقاد احد خصائص 

 المعاصر .............

 )أ( حقائق العلم قابله للتعديل والتغيير               )ب( قابلية العلم للقياس

 )ج( الموضوعية                                     )د( التجريد والتعميم

ها ف. مجموعة االسس التي توضع كتنظيم لعملية اكتساب المعرفة الطبيعية , التي تعرف بوص41

 معرفة علمية يشير ذلك التعريف إلي...............

 )أ( قواعد العمل في المنهج المعاصر          )ب( طبيعة العلم المعاصر

 )ج( الفرض العلم التقليدي                      )د( الفرض في العلم المعاصر

تطورات ال التي ستحدثها على التاثيرات  والتي سلطت الضوءاكدت دراسات وتقارير . 44

من وظائف المستقبل ال  % 81)أن  عملق الوظائف والسواالتكنولوجيا الالفته من حولنا على ا
الذكيه بانجاز اكثر من نصف الوظائف  التاال قومن تأودراسات اخر توقعت ب ,اليوملها د ووج

خصائص العلم حد عن أ لك الفكرةتعبر ت,الحاليه في العالم خالل العقدين المقبلين 
 ............المعاصر

                           الموضعيه )أ( 
 النظريات  كذيبتبالتنبؤ والمخاطره )ب( 
 صدق الفروض         التحقق من)ج( 

 )د( حقائق العلم قابلة للتعديل والتفنيد
 

 

ولكنه لو اكتفي  . يقول) فرنسيس بيكون ( : ) لو بدا اإلنسان من المؤكدات إلنتهي إلي الشك,42

 بالبدء ف الشك النتهي إلي المؤكدات )تعبر تلك المقولة عن .............

 )أ( الغرض في العلم المعاصر            

 )ب( طبيعة العلم المعاصر

 )ج( الفرض العلم التقليدي                 



 

 

 )د( الفرض في العلم المعاصر

فكار السابق تصورها اثناء البحث العلمي , إذ يري أن . هاجم الذين عابو استخدام الفروض واال44

واجب المجرب أن يطلق لخياله العنان, إذ ان الفكرة هي اصل كل استدالل واختراع, وإليها يرجع 

 الفضل في البدء............

 )أ( فرنسيس بيكون                                    )ب( كلود برنار      

 )د( كارل همبل                                  )ج( ربنية ديكارت   

. من أقوال) توماس هكسلي( : )النجاح ال يحتاج إلي كثير من العلم, ولكنه يحتاج إلي الحكمة 41

 )تعبر تلك الفكرة عن دور العلم كونه............

 )أ( التقنية الحديثة جعلت حياة االنسان اسهل     

 البشرية )ب( اعتباره تجليا للموهبة

 )ج( لدييه معايير لجوده الشواهد              

 )د( صرح المعرفة المشيد عبر القرون

. المثل الصيني القائل )إذا أردت ان تزرع لسنة فازرع قمحا , وإذا أردت ان تزرع لعشر سنوات 44

همية العلم فازرع شجرة أما إذا اردت ان تزرع لمائة سنة فازرع انسانا )تتوافق تلك المقولة مع ا

 كونه ..............

 )أ( تطوراته التقنية جعلت الحيوات اطول       

 )ب( اعتباره تجليا للموهبة البشرية

 )ج( لدية معايير لجودة الشواهد            

 )د( صرح المعرفة المشيد عبر القرون

االحاسيس في . عندما تبني االحاسيس علي منطق معين يكون القرار افضل , لكن لو أتت 41

 المقدمة فهنا تكون الخطورة تخالف تلك المقولة ..........

 )أ( الغرض في العلم المعاصر                )ب( طبيعة العلم المعاصر



 

 

 )ج( الفرض العلم التقليدي                     )د( طبيعة العلم التقليدي

ة وهذا ما يمكن ان ينطبق علي كافة . اثبت علماء الفلك ان الكواكب الصخرية لها كتل معدني44

الكواكب والتي لم يستطع االنسان الوصول إليها. تعبر تلك الفكرة عن احد خصائص العلم 

 المعاصر..............

 )أ( حقائق العلم قابلة للتعديل والتغيير               )ب( قابلية العلم للقياس

 )د( التجريد والتعميم       )ج( الموضوعية                               

. المشتري إما نجم أو كوكب غازي عمالق تلك القضية ال تعد فرض صوري منطقي الفتقادها 48

 أحد شروط الفرض الصورية ................

 )أ( القابلية للتفنيد                               )ب( تحديد عالقة بين متغيرين

 جريبية         )د( تترتب عليه مقارنات تتقبل االختبار)ج( امكانية االختبار بطرق ت

. تقول) سامية سامي( : ) التفكير هو الريح والمعرفة هي الشراع والعلم هو مرسي السفينة, 44

 تعبر تلك الحكمة عن )..........

 )أ( العلوم االنسانية                                    )ب( العلوم الطبيعية    

 نشطة البشرية                                 )د( الفسلفة العقليه)ج( اال

. في نظريته االشراط الكالسيكي وضع العالم )ايفان بافلوف( نظريته الخاص التي فرسها اسباب 21

سيالن لعاب الحيوان بأن ارجعه إألي كثرة االقتران بين المثيرات وهذا ما عممه علي كافة الكائنات 

 لفكرة عن احد خصائص الفرض المعاصر.................تعبر تلك ا

 )أ( الفروض الصورية ال تخضع لالدراك الحسي المباشر

 )ب( الفرض ال يتم التحقق منه تجريبيا بشكل مباشر

 )ج( الفرض ال يفسر ظاهرة مفردة 

 )د( القابلية للتفنيد أو التأييد المنطقي



 

 

شاتين روح عصره وحيث انه استند علي قوانين الحركة . لقد جسد العالم الفيزيائي البارت اين24

لنيوتن من خالل طرح فكرته النسبية العامة وصياغة قوانينها بشكل رقمي دقيق حيث جاءت 

 المشاهدات االمبيريقية مؤيدة لما قدمه تعبر تلك الفكرة عن...........

 المعاصر)أ( الغرض في العلم المعاصر                 )ب( طبيعة العلم 

 )ج( الفرض العلم التقليدي                      )د( الفرض في العلم المعاصر

. يقول )اينشاتين( : ال يزال المرء عالما ما دام في طلب العلم فإذا ظن انه قد علم فأنه قد بدأ جهله 44

 تشير تلك الفكرة إلي..............

 )ب( موضوعية العلم               )أ( دينامية العلم                          

 )ج( الفروض الصورية                                )د( غرض العلم المعاصر

. القول بأن التجربة ال تعتبر فقط المقياس االساسي في المنهج العلمي المعاصر , بل هي المحك 24

الفكرة مع رؤية للفصل في الحكم علي مدي جودة وكفاءة الفروض المصاغة تتوافق تلك 

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

 )أ( فرنسيس بيكون     )ب( جابر بن حيان    )ج( برتراند رسل   )د( وليام هوويل

. صياغة قضايا طبية من قبيل ارتفاع ضغط يزيد من فرصة التعرض للفشل الكلوي, وتناول 21

 ر عن أحد شروط الفرضالحلويات بافراط يعرض الفرد لألصابة بداء السكري انما تعد بمثابة تعبي

 العلمي المعاصر والمتمثل في .............

 )أ( امكانية اختباره بطرق تجريبية           )ب( تترتب عليه مقارنه تقبل االختبار

 )ج( تحديد عالقة بين متغيرين                )د( القابلية للتفنيد

سي المشهور القائل بأن ال شئ يأتي في . تبني الرواقيون نزعة تجريبية إذ صرحوا بالمبدأ الح24

الذهن ما لم يكن من قبل في الحس لكن ما يعاب عليهم نظرتهم الفضفاضة للعلم والتي تفتقر للدقة 

 تعبر تلك الفكرة عن غياب أحد خصائص العلم في المنهج المعاصر............

 )أ( الموضوعية                  )ب( قابلية العلم للقياس

 تجريد والتعميم            )د( حقائق العلم قابلة للتعديل والتغيير)ج( ال



 

 

. انتقد كارس بوبر بشدة نظرية التحليل النفسي التي صاغها سيجموند فرويد إذ وصفها بالالعلم 21

ذلك من حيث عدم وصولها لنتائج محددة وواضحة لدي جميع العاملين بها تعبر تلك الفكرة عن 

 الفرض العلمي إلفتقادها أحد..........أفتقادها ألحد شروط 

 )أ( اختباره بطرق نظريه                )ب( تترتب عليه مقارنا تقبل االختبار

 )ج( تحديد عالقة بين متغيرين          )د( القابلية للتفنيد

. عند قيلم علماء االحياء بتشريح حيوان ما والوصول لنتيجة مقادها أن المصادرة الصفراوية 24

تصنع في الكبد وتخزن في المرارة ولها وظيفة عامة وهي تكسير الدهون فإن تلك النتيجة ال تقتصر 

علي هذا الحيوان بل تطبق علي سائر المخلوقات الشبيهة, تعبر تلك الفكرة عن أحد خصائص العلم 

 المعاصر ...............

 علم للقياس)أ( الموضوعية                              )ب( قابلية ال

 )ج( التجريد والتعميم                        )د( حقائق العلم قابلة للتعديل

 . احالم األمس حقائق اليوم, وحقائق اليوم مستنبت الغد تعبر تلك الحكمة عن .................28

 )أ( دينامية العلم                                 )ب( موضوعية العلم

 لصورية                         )د( غرض العلم المعاصر)ج( الفروض ا

. افترض العلماء وجود عالقة بين ال تنقصم رحاها بين تناسب معدل الكالسيوم ونمو العظام 24

 بشكل طبيعي تشير الفكرة الي أحد شروط الفرض العلمي المعاصر ............

 )أ( امكانية اختباره بطرق تجريبية    

 ليه مقارنات تقبل االختيار)ب( تترتب ع

 )ج( تحديد عالقة بين متغيرين

 )د( القابلية للتفنيد

. الحكمة القائلة )ما التجارب اال حكم مستأنف ( تشير العبارة إلي أحد خصائص العلم المعاصر 41

........... 



 

 

 )أ( الموضوعية                              )ب( قابلية العلم للقياس

 والتعميم                        )د( حقائق العلم قابلة للتعديل)ج( التجريد 

 


