
للثانوية العامة



.ترى الفلسفة الطاوية أن هناك متايزًا بني اإلنسان وباقي الكائنات األخرى•
(العبارة خاطئة)

فالفلسفة الطاوية ال ترى فارق بني اإلنسان والكائنات األخرى، فهي تدمجه معهم 
.وتساويه بهم

وهذا ماجنده اليوم عند أنصار النبات واحليوان باملساواة بني كائنات الطبيعة وإلغاء 
.  وأن يحيا الكل فى تناغم وانسجام. التمايز بينهم



املبادئ واألسس واملعايير األخالقية التى ال تستقيم املهنة أبًدا
.بدونها



دلل عىل ذكل؟. ةقمية الاس تقالل اذلايت يقصد هبا مدى ثقة الإنسان يف قرارته اخلاص

هى قيمة فلسفية تبدو فى عدد من املذاهب الفلسفية التى 
.تناولت املوضوع الواحد في العصر الواحد

اخلاصة للحد من يقصد بها مدى ثقة اإلنسان في قرارته 
األنزالق في أسر التبعية لآلخرين حتى لو كانوا يتفوقون عليه 

.في اخلبرة والعمر، وهى ترتبط بذاتية الفرد وحريته



وحض؟ . للفالسفة دور كبري يف نشأ ة البيوتيقا

:دانيال كاالهان-1
.أهتم  بنشر الفكر البيوتقي  والتعريف به وأسس مركز هاستينغز•
.واملشاركة فى تأليف أول موسوعة بيوتيقية« البيوتيقا» تأسيس اجمللة الناطقة باسم •
:  هانز يوناس-2
.التأكيد على الطابع الشمولي للبيوتيقا من خالل ربطها بأخالقيات البيئة•
.«املسؤولية»  تطوير أحد أهم املفاهيم التى تقوم عليها البيوتيقا •
.  تنبيه خلطورة التجارب الطبيةوالعلمية بشكل عام ليس على احلاضر وإمنا على املستقبل•



حدد صواب أ و خطأ  العبارة الآتية،مع التعليل؟

.تعد أخالق العيادة أحد مجاال ت األخالق البيوطبية•
( العبارة صحيحة)

حيث تهتم أخالق العيادة مبا تهتم به البيوطبية بشكل أخص وهذا حينما تضع تلك 
االخالق لتنطيم ورسم العالقة بني املريض والطبيب ويتم وضع تلك األخالق من جانب 

.املؤسسات واملنظمات املعنية بهذا



قرتح ميثاقًا بيئيًا حلقوق ال جيال القادمة؟ ا

أو من التلوث خالي احلياة على كوكب االرض في القادمة األجيال حق كل جيل من •
.التلف 

طريقة تسبب خطر ال بأي على كل جيل واجب نحو هذه االجيال وهو عدم التصرف •
.صالحهإأو ميكن عالج نتائجه 

العلمي املراقبة الدائمة للتغييرات الناجتة عن التقدم في مسئولية كل جيل حتدد •
.على احلياة سلًبا املؤثرة والتكنولوجي 

.يجب اتخاذ االجراءات الالزمة  من تشريع وتعليم لضمان هذه احلقوق •
على االلتزام وتنفيذ األفراد يجب على احلكومات واملنظمات غير احلكومية تشجيع •

.هذه املبادئ 



حدد املقصود بأ خالقيات البحث العلمى؟ 

بيان اجلوانب األخالقية في األبحاث العلمية التي تتخذ 
.اإلنسان وأجزاء جسمه موضوعا لها



همتت العديد من املؤسسات غري احلكومية حبامية البيئة، وحض؟ ا

ة املنظمة العاملية حلماية احليوانات البري
26هى منظمة غير حكومية توجد فى •

مليون 4.7دولة فى يصل اعضاؤها الى 
.عضو

اهتماماتها•
حماية جميع انواع احلياة البرية املهددة •

باالنقراض 
املساهمة فى إنشاء احملميات الطبيعية •
حماية الغابات كوسط طبيعى •

للحيوانات 

منظمة السالم األخضر حلماية النبات والسلم
دولة 40هى منظمة غير حكومية توجد فى •

فى امريكا الشمالية واجلنوبية واوربا يصا 
مليون عضو فى مختلف 4اعضاؤها الى   

.انحاء العالم 
اهتماماتها •
حماية البحار والغابات •
احملافظة على املوارد الطبيعية •
احلد من االسلحة النووية •
التخلى عن استخدام املبيدات الكيماوية •

السامة 



.يُعد شيوع التعاون عند الفارابي أساس املدينة الفاضلة•
(العبارة صحيحة)
السمة التى متيز املدينة الفاضلة هى شيوع التعاون بني افرادها فى العمل من اجل •

.حتقيق السعادة 
اذا حتققت السعادة اصبحت املدينة فاضلة واتسم اهلها بالنظام وخضعوا •

.لتقسيم العمل 
.اذا فشلوا فى حتقيق السعادة ظهرت مدن غير فاضلة •



القمي نتاج اجامتعى ومصدرها احلياة، وحض؟
يتعلمها الفرد ويكتسبها من خالل عملية التنشئة اجتماعي نتاج القيم هي •

.االجتماعية
.بعضفمصدرها احلياة حيث تتم من خالل تفاعل الناس بعضهم مع •
.يعتبرها الفالسفة وعلماء االجتماع جزء رئيسي من الثقافة القومية ألي مجتمع•
مبثابة ربان السفينة توجه اإلنسان لهدف معلوم وهو فهم القيم التي متسك هي •

.بها
.االجتماعيتعتبر معايير يستهدي بها أفراد اجملتمع في عمليات التفاعل •



ة، عقب برأ يك؟احلفاظ عىل الهوية الثقافية للمجمتع من واجبات الفيلسوف املهني

األملان من التجزئة كما فعل فالسفة األمة يحدد عقيدة الوحدة الوطنية حلماية •
.  هيجلمثل  

.التقدممن أجل ألخرى يحاول نقل حضارته من مرحلة •
يقبل كل االفكار الواردة عليه وينقل تراث احلضارات االخرى  بعد أن يحللها ويعلق •

عليها ويلخصها ويفندها كما فعل الفارابى والكندى وابن سينا وابن رشد فى 
.للمجتمعمع احلفاظ على الهوية الثقافية اليوناني شرح التراث 



.ميكن للتفلسف أن ينمو في بيئات متارس السيطرة•
(العبارة خاطئة)

:فمن معوقات التفلسف السيطرة والقهر مثل
.باحلوارالتي ال تسمح :األسريةالبيئة ( 1)
.احلفظالتي تعتمد علي التلقني و : التعليميةالبيئة ( 2)

.االفكارالتي ال تؤمن بتنوع اآلراء ال تؤمن بتنوع :أجهزة اإلعالم( 3)



.يتعلق الصدق والكذب في احلجة االستنباطية بالواقع الفعلي•
(العبارةخاظئة)
أن تكون فالبد .ةصادقاذا كانت احلجة االستنباطية صحيحة ومقدماتها •

أضفنا من مهما العالميفيصدق خر آنتيجتها صادقة بصرف النظر عن أي شيء 
احلجة .ذلك ال يؤثر في صحتهافإن أو اكتشفنا معلومات مغايرة خري أمقدمات 

.صحةميكن أن يجعلها أكثر ضافي إالصحيحة ال شيء 



؟«أ رسطو»حدد املقصود ابلس تقراء التام عند 

اذا كان من املمكن تعداد وفحص احلاالت واألفراد اخلاصة بحجة معينة بحيث •
.املستدلةتشملها النتيجة 

تتمثل فائدته في حصر كل األمثلة  اجلزئية ومن خالل ذلك ميكن التعميم علي •
.الكل 

:مثال •
تلميذ 50عدد التالميذ املوجودين في الفصل -:1م•
وهذا العدد من التالميذ هم كل تالميذ الفصل-:2م•
كل تالميذ الفصل موجودينذن إ-:ن •



دارك احليس ىل كياانت ل ختضع لالإ دلل مبثال؟. بعض الفروض الصورية  تشري اإ

احلسي املباشر لإلدراك التخضع إلى كيانات ( الفروض الصورية)تشير بعض •
على الفرض اليقوم ألن تدل علي موجودات التدرك باحلس مباشرة أنها أي 

.املالحظة املباشرة فحسب بل فروض وحقائق ونظريات سابقة 

وهو استدالل من نظرية علمية ووزن ، االفتراض بان الهواء اجلوي ضغط -:مثال 
. للماء ضغط ووزن بأن سابقة تؤكد 



وحض مبثال؟.  قد تكون احلجة فاسدة مع أ ن مقدماهتا ونتيجهتا صادقة

ثريًاكل النقود املوجودة فى البنك املركزي لكنت أملك لو كنت 
املركزيالبنك في كل النقود املوجودة أملك ال 

ثريًالست فإنني لذا 



.يصاغ الفرض فى املنهج العلمي املعاصر بطريقة قابلة للتصديق•
(العبارة خاطئة)
بواسطة مالحظات ( التكذيب)تتم صياغة الفروض بصورة جتعله قابال للتفنيد ن أيجب -أ

ال من الناحية املنطقية ومن ثم ال يعتبر دقيًقا التجارب فان الفرض إجراء تعذر أخرى وإذا وجتارب 
. فرضا علميا يعتبر 

أشخاص اختباره بواسطة طرق جتريبية وإمكان تكرار تلك االختبارات من قبل أي إمكان -ب
. مؤهلني ضمانا لسالمة تلك التجارب 

. ميكن التحقق منها أو أكثر  يحدد الفرض عالقة محددة بني متغيرين -ج
وهذا التجريبية  املعطيات االحتبار باستخدام به مقارنات تقبل األخذ يترتب علي أن بجب -د

.  تكذيب الفرضعلى يتضمن قدرة املعطيات التي جمعناها األمر 



آاثر سلبية عىل الرمغ من مزاايها لل العبارة؟ح. تنكولوجيا الروبواتت لها أ

.  وترفع نسب البطالة بني الناس إلى التقاعد حتيل األشخاص إنها -ا
واتساع الفجوة الوسطى الطبقة على تعد سببا في القضاء تقريبا -ب

ر بني األغنياء والفقراء بشكل هائل مطالبيني بعدم التقليل من أهمية تأثي
.  االقتصاد على التطور التكنولوجي 

البشر في اآلالت فيها ستتخطى مرحلة على مقبلون أننا يري البعض -ج
.  احلياة مهام كل 



جراء التجارب؟ حدد الرشوط الواجب توافرها عند اإ
الشخصيةواملعتقدات باآلراء عدم التاثر أي املوضوعيه واحلياد •
.متوقعواالنتباة لكل ما هو غير اليقظه •
البشر أو املالحظه والتجارب على احليوانات إجراء عند األخالقيه القواعد مراعاه •

:أهمها ومن 
.بالبشراحلاق الضرر خاصه عدم -1

.اإلجراءاحلصول على املوافقات القانونيه عند -2



ضع القضية الآتية يف صور رمزية، وبني قمي الصدق فهيا؟
عصام ضابط وأحمد مهندس•

( ل. ق )•

ل.ق ل ق
ص ص ص
ك ك ص
ك ص ك
ك ك ك



.تنشأ أوهام الكهف عند بيكون من التكوين اخلاص للفرد•
(العبارة صحيحة)
تنشأ من التكوين اخلاص من الناحية البدنية والذهنية لكل فرد كما تنشأ عن •

وهذه ال شخص، متثل نقاط الضعف البشرية فى كل والعادةالتربية،أساليب 
.لهاحصر 



دلل عىل ذكل؟. يعمتد املكون املادي للحاسوب عىل الثوابت املنطقية
يقوم احلاسوب فى تصميمة املادى على استخدامه للثوابت املنطقية التى يكشف عنها املنطق •

الرمزى 
(←) والشرط  (~) والنفى او السلب ( v) والفصل ) . (  الوصل 

الثوابت املنطقية اإل جانب من اإلبداع املنطقى الذى خلفه مؤسسو املنطق الرمزى وعلى وما •
.رأسهم جورج بول 

الكشف الذى كان مبثابة فتح مبني لعلماء اإللكترونيات عامة ولعلماء احلاسوب خاصة ذلك •
الدوائر " باسم حيث هيأ لهم تصميم وبناء النواة االساسية ألى جهاز إلكترونى والتى عرفت •

واذا كانت اخللية هى وحدة بناء الكائن احلى فانه ميكن اعتبارا الدوائر االلكترونية هى " املنطقية 
.  الكترونىوحدة بناء أى جهاز 

.cpuاملركزية املعاجلة متكن علماء احلاسوب مبقتضى الدوائر املنطقية من بناء وحدة ولقد •



؟يف ضوء مادرست« اكرل مهبل» اس تخلص مبادئ التفسري احملمك عند 

تكون جميع املقدمات صادقة أن يتطلب اجليد، التفسير احملكم : األولاملعيار •
يتم اختيار و أ( صادقةنتيجة إلى  املقدمات الصادقة تؤدى أن يقوم على االستنباط )

املقدمات أن االستقراء يقوم على )قيمة احتمال مرتفعة أساس مقدمات على 
(.صدقهااحتمال أو صدق النتيجة في وجيهة لالعتقاد أسباب تقدم 

مقدمة تتضمن قانونا عاما واحدا سببي تفسير ألي يتوفر أن البد : املعيار الثاني•
باختالف العلوم وميكن التفسيرية تختلف النماذج األقل وال صحيحا على 
.االجتماعيةالعلوم في استخدامها 



.تتصف قضايا النسق االستنباطي بتعدد خصائها•
(العبارة صحيحة)
إلى محمولها ال يضيف جديدا أن تعبر عن حتصيل احلاصل مبعنى قضية •

.موضوعها
.على مبدأ عدم التناقض بني طرفيها تعتمد •
.األولعن الشطر منطقيًا يلزم الثاني الشطر أن مبعنى املنطقي عن اللزوم تعبر •






