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 2018مراجعة ليلة االمتحان فى الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 

 الفلسفةأوال 
 

 -الباب االول:
 اعرض المبدا االساسي لاليكولوجيا العميقة عند ارني نايس  
  –يوناس  هانز عند المسئولية أخالق مفهوم أعرض -
 –ومتوقع  هام البيئة علي للمحافظة وسائل اقترح-
 بين االخالق والمسئولية .. حلل هذه العبارة ربط هانز يوناس  -
 اعرض مظاهر الفكر البيئى فى الحضارة المصرية القديمة  -
 اعرض مظاهر الفكر البيئى فى الحضارة الصينية القديمة -
 –طالب الدوليوبولد بان يتسع مجال البحث االخالقى ليشمل االرض  -

 اشرح اهتمام احدى المنظمات–وضح بمثال -بحماية البيئةاهتمت العديد من المنظمات عير الحكومية  -اعرض
 اقترح ميثاق للمحافظة على حقوق االجيال المقبلة)يكتفى بثالث بنود( -

 -الباب الثانى :
 ومتوقع هام  - االستنساخ في محمود مصطفي الدكتور نظر وجهة أعرض -
 -للفالسفة دور فى نشاة الفكر البيوتيقى وتطوره  -ناقش ثالثا منها -يترتب على االستنساخ البشرى مشكالت عديدة -

  )مهم جدا(ناقش ثالث افكار منها –يتسم الفكر البيوتيقى بالطابع الفلسفى  -دلل بمثالين 
 دلل بثالث –استأجر االرحام يطرح عدة مشكالت اخالقية  -
 اعرض لرأى الدكتور احمد زويل من فكرة الجينوم مهم جدا -
 ) مهم للغاييييييية(حلل العبارة -ة الجينية منالعواقب االخالقية للتحرى الوراثىاليوجينيا والحتمي -

 -الباب الثالث :
 حدد عناصر احالقيات الوظيفة العامة– العامة للوظيفة األخالقية االعتبارات لتنمية أليات ستة اقترح  -
 ومتوقع هام مهنةمادور الفالسفة فى وضع مواثيق اخالق ال–ما لمهنة مهنية أخالق أقترح -
    التجارة مهنة وأخالقيات للعمل خلدون أبن رؤية أعرض -

  دلل بستة منها-مبررات تتطلب تنمية االعتبارات االخالقية فى مجال الوظيفة العامة عدة                    
  -دلل على ذلك–يترتب على التزام المؤسسات باخالقيات الوظيفة العامة عدة امور 

او االنتاج الفكرى لكل فيلسوف يتأثر دلل على ذلك –ف واجب مهنى فى الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع للفيلسو -
 -)مهم جدا جدا(بهوية وخصائص مجتمعه)النبت الطبيعى(دلل على ذلك  

 ميز بين االخالق المهنية واالخالق المثالية وفلسفة االخالق التطبيقية-
 احالقيات الوظيفة العامة ( –وظيفة العامة ال  –عرف كل من)احالق المهنة 

 بما تفسر ظهور االخالق المهنية -

 -الباب الرابع :
 حلل العبارة –القيم نتاج اجتماعى مصدرها الحياة -
 حلل العبارة مهم جدا جداالقيم نسبية ومطلقة فى ان واحد   -
 من خالل هذه العبارة  ) بهم استمتاعه زاد بالمسامحة الناس عاشر من (التسامح  عن التوحيدي حيان أبو يقول  -
 ) مهم جدا ومتوقع(ناقش –يشكل التسامح الفكرى اهمية فى حياة الفرد والمجتمع  -اشرح اهمية قيمة التسامح-
    مهم جدا حلل( -)الوصول للحقيقة امرصعب بمثال دلل الفالسة عند للحقيقة الوصول دروب تتعدد -
                          اشرح–او يصعب الوصول للحقيقة  اعرض -يقةهناك عدة شروط للوصول للحق-
 عقب برأيك-حرية االنسان ليست مطلقة وهناك ضرورات تحكمها -
 عقب برايك-الحرية والمسئولية حدان ال ينفصل احدهما عن االخر-
 حدد المقصود بقيمة االستقالل الذاتى-
 وضح -هل توافق على ذلك-رةالتفلسف يحتاج لبيئة التمارس القهر والسيط-

 وضح رأى ديكارت فى التفلسف واهميته للفرد والمجتمع 
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 اشرح او ما عالقة التفلسف بالقيم–تلعب الفلسفة دورا أساسيا وجوهريا فى عصر العولمة 
 ميز بين نظرية التطابق والترابط

 قيمة االستقالل الذاتى هى الوجه الظاهر لشعور الفرد بالحرية
 والخطأ بالصوا أسئلة

 (      )                                                  والمسئولية  األخالق بين يوناس هانز ربط -1
 (  xمدخل أصحاب القرار يهتم بتخصيص جزء من الموارد لشئون البيئة                   )      -2

 (     xنات البرية        )    منظمة السالم االخضرلحماية البيئة تهتم بحماية جميع انواع الحيوا -3

 (    xتهدف المنظمات البيئية للعمل التطوعى للربح                                             )      -4

 (   )                                   عدم الحاق االذى احد معايير االخالقيات الطبية الحديثة      -5

 (   x)                                                            ستنساخاال محمود مصطفي الدكتور أيد -6

 (   )                                                   قة المستنيرة فتعد االهلية احد العناصر للموا  -7

 (   )                                              تعد اخالق العيادة احد مجاالت االخالق البيوطبية   -8
                                  (   )                                        وسياسية  اجتماعية ضغوط الوراثي التحري علي يترتب -9

        (   )     يعتبر ارسطو نظام الرق نظاما طبيعيا                                                       -10
  (        )      العامة     المصلحة أجل من التضحية علي سميث أدم عند الخفية اليد فكرة تقوم  -11
 مهم  (       )                          يعد تحسين االداء احد فوائد االلتزام بمواثيق اخالقيات المهنة   -12
 مهم جدا  (    x   )                                 االخرى  يعد العمل وظيفة مشتركة بين االنسان والكائنات -13
 (   x   )                                            قيمة الحق هى الموضوع االساسى لعلم االخالق  -14
 (       )                                                   قيمة الجمال من القيم الفلسفية االساسية  -15
 (       )                                                    تعد نظرية الترابط احدى نظريات الحقيقة -16
 ( مهم جدا     x  )                                                           حرية االختيار مرادفة لحرية الفعل  -17
 مهم للغاية(      )                                                  عتبر نشاطا للوعىقيمة البحث عن الحقيقة ت -18
 

 متعدد من االختيار أسئلة
 

 المرحلة االولي التي مرت بها عالقة االنسان بالبيئة هي مرحلة : ١ س
 ] التقديس والتاليه – االحترام والصون –السيطرة  –التفسير والتوظيف  [                                 

 العلم ظهور مع والسيطرة االستغالل مرحلة ظهرت  -2س
  ]الوسيط  -الحديث - المعاصر - القديم [

 

 ............................... مرحلة في البشري للتقدم السلبية اآلثار إلي والمفكرين العلماء تنبه  :3س
  ]والصون الحتراما - واالستبداد القهر - والتآليه التقديس  - والسيطرة االستغالل [

 ................................ بطريقة جدلية والنتائج األسباب بين تربط بيئية دراسة قدم :فيلسوف4س
  ]ريجان توم - نايس أرني - رضوان أبن -  خلدون أبن [

 

 ............................... وطبائعهم البشر أخالق في الهواء آثر عن تحدث فيلسوف : 5 س
 ]خلدون أبن - نايس أرني - رضوان أبن - الفارابي [

 الحيوان حقوق عن الدفاع في العامة المنفعة مذهب إلي استند فيلسوف  :6 س
 ]نايس أرني  - كاالهان دانيال  - بولد الدليو  - سنجر بيتر [

 يةالح الكائنات لكل الذاتية القيمة احترام ضرورة يري فيلسوف  :7 س
 ]نايس أرني  - كاالهان دانيال  - بولد الدليو  -سنجر  بيتر  [

 

 المقبلة األجيال حقوق مراعاة من البد أنه ................ يري : 8 س
 ]نايس أرني  - كاالهان دانيال  - بولد الدليو  -سنجر  بيتر [

 ................... مع والتوظيف التفسير مرحلة بدأت  :9س
  ]الراهن العصر - العصرالحيث-   اليونانية الحضارة-   الفرعونية الحضارة [
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 او مرحلة تركت اثارها على البيئة نتيجة التطور العلمى..مرحلة في البيئة علي المعاصر العلم أثار ظهرت  10 س
 والصون االحترام - واالستبداد القهر-  والتآليه التقديس - والتوظيف التفسير [

 ........................... ب تعرف ما بقرار المتعلقة المعلومات فهم يعل القدرة  :11 س
  ]الموافقة  -  الطواعية - األهلية  -اإلفصاح   [

 

 ............................ عند الطبيعة قيود من اإلنسان تحرير آداة هو العمل  -12 س
  ]الفارابي  أرسطو  هيجل  أفالطون [

 باإلنتاج تتعلق قرارات اتخاذ عند هامة ......................  -13 س
  ]القانونية بالمسئوليات االلتزام  للموارد األمثل االستخدام  اآلداء تحسين  اإليجابية الذهنية الصورة [

 

 الفلسفي بالبحث يقومون األحرار المواطنون أن ................ يري  ١4: س
  ]رابيالفا - أرسطو - سميث أدم - أفالطون [

 الفاضلة المدينة تميز التي السمة هو التعاون أن ................. يري  -15س
  ] الفارابي -  أرسطو -  خلدون أبن -  أفالطون [

 طبيعيًا نظاًما الرق نظام أن .................... يعتبر : ١6 س
  ] الفارابي -  أرسطو -  خلدون أبن -  أفالطون [

 العمل في .................. لفلسفة النظري األساس والحرية الخاصة المصلحة تشكل  :17 س
  ]الفارابي-  أرسطو – خلدون أبن -  سميث أدم[

 

  االلتزام باخالقيات وقيم العمل فى اطار التشريعات يقصد به  22 س
  ]ت القانونية واالجتماعية االلتزام بالمسئوليا   -الصورة الذهنية    - االستخدام االمثل للموارد–  تحسين االداء[

 

 .......................... به المحيط بالعالم معرفته منذ الفرد لدي تتكون قيمة :23س
  ]اإلنسانية  الحرية  -  الذاتي االستقالل  -  الحقيقة عن البحث  -الفكري  التسامح  [

 ............................ عند نسبية ذاتية القيم 24: س
  ]مور جورج  شبلر ماكس  هوبز توماس  ونأفالط[

 ............................ عند مطلقة موضوعية القيم  :25 س
  ]مور جورج  سبنيوزا باروخ  هوبز توماس  بروتاجوراس [

 

 ذاته في وليست فيه رغبتنا في ئالش قيمة ألن نسبية القيم أن .................... يري  26س
  ]مور جورج-  هوبز توماس-  سبنيوزا وخبار  -بروتاجوراس [

 

 قيمة يترتب عليها ادراك الضرورة والشعور بالمسئولية وااللتزام هى .................-27س
 البحث عن المعرفة(-االستقالل الذاتى -التسامح الفكرى-الحرية االنسانية)

 
 
 
 

 
 المهم فى الفلسفة

 الرابع الثالث الثانى الباب االول

 ثالث جزئيات ثالث جزئيات ثالث جزئيات ياتثالث جزئ
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 مع تمنياتى بالتفوق واالبداع
 االستاذ / سمير محمود

 01069938387ت/


