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  االسئلة التى وردت في اجتماع السيدة مستشارة المادة
  اخرت االجابة الصحيحة مع التعليل:

   ..............ظھرت مرحلة االستغالل والسیطرة مع ظھور العلم -١
  الوسیط ) –الحدیث  –المعاصر  –القدیم (                             

رة االثار السلبیة للتقدم البشري في تنبھ العلماء والمفكرین والفالسفة الى خطو -٢
.........  
االحترام  –القھر واالستبداد  –مرحلة االستغالل والسیطرة  –( مرحلة التقدیس           

  والصون ).
فیلسوف قدم دراسة بیئیة ایكولوجیة تربط االسباب والنتائج بطریقة جدلیة  -٣

............  
  آرني نایس سینجر ). –ى ابن رضوان عل –( ابن خلدون                   

  .....................وطبائعھم.مفكر تحدث عن أثر الھواء على البشر  -٤
  ھانز یوناس ) –على ابن رضوان  –ابن خلدون  –( الفارابي                  

  فیلسوف استند الى المذھب النفعي للدفاع عن حقوق الحیوان ........... -٥
  سینجر ). –على ابن رضوان  –یوناس  –( آرني نایس                 

  فیلسوف یري ضرورة احترام القیمة الذاتیة لكل الكائنات الحیة ................ -٦
  ھانز یوناس ). –سینجر  –ارنى نایس  –( لیوبولد                

  .یري  .............. أنھ البد من مراعاة حقوق االجیال المقبلة  -٧
  ریجان) -آرنى نایس  –لیوبولد  –( ھانز یوناس                  
  ..............مع.بدأت مرحلة التفسیر والتوظیف  -٨

الحصر  -العصر الحدیث  –الحضارة الفرعونیة  –( الحضارة الیونانیھ                   
  الحالي )

  یري ............ أن القیم نسبیة الن قیمة الشيء في رغبتنا فیھ ولیس في ذاتھ. -٩
  جورج مور ). –ھوبز  –سبنیوزا   -( بروتاجوراس                      

  
  :اجب عن االسئلة التالية

  اعرض رؤیة ابن خلدون للعمل وأخالقیات مھنة التجارة. -١
 وصول الى الحقیقة عند الفالسفة . دلل بمثال.تتعدد دروب ال -٢
 اقترح ستة آلیات لتنمیة االعتبارات االخالقیة للوظیفة العامة . -٣
 اعرض وجھة نظر الدكتور مصطفي محمود في االستنساخ البشري. -٤
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  علل صحة أو خطأ ما يأتى مع التعليل

     لى التضحیة من اجل المصلحة العامةتقوم فكرة الید الخفیة عند آدم سمیث ع -١
   )     .(  

  یترتب على التحري الوراثي ضغوط اجتماعیة وسیاسیة             (           ). -٢

 
 

  
  


