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 اهم االسئلة المتوقعة في الفلسفة 

 -الفضيلة عند مسكوية –الخلق والتخلق عند الغزالي  -الحتمية  –الجبرية  –) قانون تداعي المعاني  ( حدد المقصود بكآل من :5س
 السعادة عند النفعيين ( -الواجب واالرادة الخيرة عند كانط  –العقد االجتماعي عند روسو –الحرية 

 و خطا العبارة :( علل صحة ا2س
 يري هيوم ان االفعال االنسانية تحدث بطريقة حرة  . -5

 الحكمة فضيلة القوي العاقلة عند الغزالي. -2

 ماهيه االنسان اسبق من وجوده عند سارتر . -3

 اهتم االجتماعيين بدور الدين في االخالق . -4

 رفض هيوم وجود مبدأ السببية في العالم الخارجي . -5

 رة والخمود عند الغزالي .فضيلة العفة وسط بين الش -6

 .السعادة الحقيقة من وجهة نظر الغزالي تتحق في الدنيا  -1

 الشجاعة فضيلة النفس العاقلة عند الغزالي  -8

 الحسن والقبح مردهما  للعقل عند الغزالي  -9

 الحرية تستتبع المسئولية عند سارتر . -50

 ند شافتسبري .في داخلها ع مادية ومكتسبة ومستقلة وتحمل جزائهاالحاسة الخلقية  -55

 المنهج العلمي في دراسة االخالق . المدرسة االنجليزية والفرنسية في االخالقتخدمت اس -52

  الضمير الجمعي )العقل الجمعي ( هو مصدر االلزام الخلقي عند الوضعيين . -53

 للقوة التخيلية دور في مذهب الغزالي االخالقي . -54

 نسبية االخالق عند االجتماعية تعني زوالها وفنائها او انحطاطها . -55

  عند الغزالي لها حكمة من وجودها . القوة الشهوانية -56

 الرذائل امراض ال يمكن عالجها عند الغزالي .  -51

  االمام عند والغضب الشهوة قوة باعتدال الرزائل من والتخلص الفضائل اكتساب للفرد يمكن -58

 الديمقراطية الوسيلة الثانية الصالح المجتمع عند روسو . -59

 رغم ان المنفعة اتجاة اناني اال انه يمكن تحقيق المنفعة العامة . -20

 ( اجب عن االتي :3س
 التربية ودعم الحرية وسيلة الصالح المجتمع عند روسو .   ناقش ذلك -5

 ذلك. وضح.  ثالثة الغزالي عند الهداية مراتب -2

 لحاسة الخلقية عند شافتسبري لخصائص اطبق بمثال   -3

 ان مسئولية االختيار تولد القلق عند االنسان . دلل علي صحة ذلك بمثال يري سارتر  -4

 كانط ( في االخالق للنقد .    فسر ذلك –النفعيين  –الغزالي  –مسكوية  –تعرض مذهب )الحاسة الخلقية  -5

 اذا .الجسمي (.ايهما تإيد ولم –استد انصار الحرية والجبرية في تدعيم وجهة  نظرهم بالدليل ) االجتماعي  -6

 نتائج الفعل هو مصر االلزام الخلقي عند النفعيين . هل تإيد اذكر مبرراتك  -1

 حدد خيرات الدنيا  عند الغزالي .  -8
 ( كن نظيفآ حتي يعجب بك الناس / : ايهما تفضل علي مذهب كانط االخالق ولماذا)كن نظيفميز بن االوامر المطلقة والشرطية عند كانط. -9

 كانط بالعديد من الخصائص .   برهن علي صحة ذلكيتميز الواجب العقلي عند  -50

 تكتمل الحياة االخالقية عند مسكوية عندما يسمو االنسان بنفسه الي القوة الناطقة . حلل هذه العبارة -55

 سارتر للحرية( . –اذكر اسباب دعوة )روسو  -52

 االخالق علم وضعي تجريبي عند االجتماعيين الوضعيين . هل توافق . ولماذا ؟ -53

 " مسكوية " النفس االنسانية الي ثالث اقسام . حلل هذه العبارة .قسم   -54

 . كانط عند العقل واقسام النقدي بالمذهب المقصود وضح . -55

 . العبارة هذه حلل.  اقسام فضائل النفس اربعة"  مسكوية"  قسم -56

 ربط مسكوية االخالق بالحياة االجتماعية . -51

 .  بين ذلكالوجدان محور االخالق عند شافتسبري   -58
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 اهم االسئلة المتوقعة في المنطق

اوهام الجنس  –التفكير الناقد واهميتة  –البديهيات والمسلمات قديمآ وحديثآ  –االمعرفات  –) المعرفات   ( حدد المقصود بكآل من :5س
 االستقراء وخصائصه(  –النسق الرياضي  –والكهف والسوق والمسرح 

  ( علل صحة او خطا العبارة :2س
 الرياضية البحتة فرع الرياضيات الذي يرتبط بالوقع ارتباطآ وثيقآ . .5

 النتيجة الوسيطة والنتيجة النهائية في التفكير الناقد تصلح مقدمة ونتيجة في نفس الوقت . .2

 هو منهج في التفكير والبحث .  العلم .2

 النظريات الرياضية صادقة في ذاتها . .3

 .المقدمات( في الحجة المنطقية مفاتيح معينة  –لتحديد ) النتيجة  .4

 . الفرض العلمي تفسير نهائي للظاهرة التي بقوم الباحث بدراستها .6

 .الوضوح والصحة والدقة من اهم معايير التفكير الناقد  .1

 .دي الي انهيار الحتمية في المنهج العلمي انهيار السببية ا .8

 قاعدة الوصل والتقرير من قواعد االستنباط الرياضي . .9

 رغم ان المصادرات مجرد افتراضات اال انها لها شروط يجب مراعتها. .01

 للقضية الرياضية خصائص متعددة . .00

 نتائج التفكير الغير ناقد موثق منها . .01

 ة والناقد علي العقل .يعتمد التفكير الغير ناقد علي العاطف .53

 القانون في المنهج العلمي المعاصر سببي حتمي . .54

 كل االنواع من جزئية واحدة.وهو الوصول إلي حكم عام علي عند ارسطو  حدسيالستقراء الا .55

 قوانين العلم يقينية ثابتة . .56

 .مباشر وغير مباشر بطريق الفرض صحة من التحقق يتم .51

 ( اجب عن االتي :3س
 الحجة المنطقية( .–القياس()االقناع الخطابي  –الحدسي()االستقراء  -الناقص  –ستقراء التام ميز بين ) اال  -5

 المعرفة العلمية(. –المعرفة الغير مباشرة  –ميز بامثلة ) المعرفة المباشرة   -2

 حدد خطوات التفكير الناقد . -3

 النسانية .القياس الكمي( في العلوم ا –المالحظة  –علل :  يصعب تحقيق )الموضوعية  -4

 التجربة ( العلمي في المنهج التقليدي . –الفرض  –اذكر شروط ) المالحظة   -5

 . انقد نظرية ارسطو في االستقراء  -6

 رهن علي صحة ذلك بامثلةبالحضارات القديمة: االسالمية في ظهور المنهج العلمي . ساهمت  -1

 المنهج العلمي المعاصر يبدأ المالحظة . هل تإيد اذكر مبرراتك -8

 دلل بمثال شارح علي الحجة المنطقية . -9

 يد هذا الرأي ؟ ولماذا ؟العلوم االنسانية فرع من العلوم الطبيعية . هل تإ -50

 حلل هذه العبارة. –هناك مجموعة من الصعوبات التي من خاللها اليستطيع الناس التعبير عن حججهم بلغة منطقية واضحة  -55

 القانون( في المنهج التقليدي والعلمي المعاصر . –التجربة  -وضح دور ) الفرض -52

 اذكر خطوات الجانب االيجابي في منهج بيكون العلمي . -53

 يعد كآل من ) العمق واالتساع والربط ( من معايير التفكير الناقد .  -54

 الظواهر االنسانية اكثر تعقيدآ وتشابكآ في دراستها العلمية . هل توافق . اذكر مبرراتك  -55

 يسهل تكررا الظواهر االنسانية . هل تإيد اذكر مبرراتك   -56

 قل ( . دلل بشريط االستدالل علي اننا ) يجب ان نستخدام سيارات ا -51

 دلل بطريقة االستقراء علي  ان " كل حيوان يؤكل العشب "  -58

 بيكون وديكارت اصحاب الروح العلمية الحديثة في اوروبا .    اشرح هذه العبارة   -59

 ما نوع االستقراء المناسب في المواقف االتية : -20

 معرفة كل المعادن تمدد بالحراة من خالل بعضها . ( أ

 سف االسماء بالمدرسة .معرفة كل الطالب ناجون من ك  ( ب

 معرفة  نوع من الحيوانات مفترس من رإية حيوان واحد منها مفترس.  ( ت


