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 ثانيا المنطق
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 ظلل االجابة الصحيحةتي العبارة االتية مع التعليل :  -1س 
 ايكولوجية تربط بين ع من  االسباب والنتائا ....................مفكر فدم راسة  -
 توم ريجان –علي بن رضوان               د  –ارني نايس                 ج  –ابن خلون                ب  –أ 
 تي ضو  دراستك المعني الفلسفي للقيم  أعرض  -٢س
 العيادة احد مجاالت االخالق البيوطبية  .....د لل علي ذلكتعد اخالق    -أ     ب   أو أ عن أجب  -3س

 يري البعض ضرورة تحص الثقاتة السائدة تي المجتمع فبل وضع المعايير االخالفية للمهنة .. دلل علي ذلك  -ب  
 (               ) تعد مما رسة الظلم علي اسس وراثية او عرفية من عوافب التحري الوراثي                -4 س
 حد المقصود باخالق المسئولية عند هانت يوناس -5س
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التسام  الفكري فيمة تجعل االنسان فادرا علي تقبل االخر ... تي ضرو  هرذه العبرارة اسرتخلص ثالثرا مرن اهميرة  -6س
 التسام 

 ظلل االجابة الصحيحةتي العبارة االتية مع التعليل :  -7س
 يحرر االنسان من سيطرة الطبيعة يري ........................ ان العمل -

 
 هيجل –الفارابي                         د  –ارسطو                      ج  –ادم سميث                             ب  –أ 
التلقي  الصناعي , بنوك االجنة من المشكالت االخالفية الناجمة عن الثورة البيولوجية    -أ     ب   أو أ عن أجب -8س

 افترح ثالث وسائل لحماية البيئة من فهر االنسان لها  -ب  حلل هذه العبارة           … تي  الطب 
 يتاثر االنتاج الفكري الي تيلسوف بهوية مجتمعه . نافش -9س
 ي الغبارة االتية مع التعليل :ظلل االجابة الصحيحةت  -10س
 يري ........................ ان القيم ذاتية نسبية الن الفرد هو معيار الخير والشر -

 ماكس شيلر –بوتاجوراس             د  –توماس هوبت                ج –باروخ سبنوتا            ب  –أ      
 مع التعليل :ظلل االجابة الصحيحةتي العبارة االتية   -11س
 عالم اكتشف وجه المماثلة بين الهربا  والبرق ..................... -
 رذر تورد –نيلت بور                   د  –ارخميدس                       ج –بنجامين ترانكلين              ب  –أ  

..... اعررض احرد خصرائص العلرم  التحقق من صحة الفروض احد خصائص العلم تي المرنها العلمري المعاصرر -12س
 تي المنها المعاصر 

يرري بيكرون ان االسرتقرا  هرو اهرم وسريلة للكشرف واالخترراع .. عقرب علري مرنها    -أ     ب   أو أ عرن أجرب -13س
 بيكون  

 العبارةتعد المواطنة الرفمية هي المدخل للتعامل مع الصور السلبية لتكنولوجيا المعلومات .... حلل هذه   -ب   
 ظلل االجابة الصحيحةتي العبارة االتية مع التعليل :  -14س
 التشارط ( –الشرط   د  –الوصل     ج  –الفصل       ب  –رابط .................. ال يتصف بالخاصية التبادلية )  أ  -
 التنبؤ هو المعيار الحقيقي للتمييت بين العلم والالعلم .. دلل بمثال  -15س
 د خطوات المنها االستقرائي التجريبي عند جابر بن حيانحد  -16س
 (               ) الفرض الصوري يتم التحقق منه بطريقة مباشرة                                       -17س
 عمل ويل هوويل علي تطوير المنها االستقرائي التجريبي الي المنها الفرضي االستنباطي وايه تي ذلرك كلرود -18س

 برنار . دلل علي ذلك
اسرتدل بحجرة اسرتنباطية صرحيحة علري انره يمكرن ان تكرون مقردمات ونتيجرة الحجرة    -أ     ب   أو أ عن أجب -19س

 ال غني عن الالمعرتات تي النسق الرياضي .. دلل علي ذلك  -ب             كاذبة  
 العالفات المنطقية لها دور تي تطوير برمجيات الحاسوب    -20س

                               
 مع تمنياتف بالنجاح والتفوق
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