
 

 

 االسم:                  ي األول ــــان الفصلـــــاالمتح                                                                                                                              

  ، املدة: ساعتان 400الدرجة: الفلســــــــــــــــــفة                                                                                                                                                                                
      2018/  1/  7األحد التاريخ:   (               2018 – 2017) األدبيالثالث الثانوي                                                                                                                      

 درجة( 20)                                                                            املعنى وانقلهما إىل ورقة إجابتك :أكمل اجلملتني اآلتيتني حبيث يستقيم : أ     أواًل:

  متعاقبة .... وفق خطوات منطقية............... و التفكري ...........عملية التفكري مركبة تتضمن استخدام مهارات التفكري ...........( 1

 .......... ...................................:........ثل هدف ماركس يف حتقيق االنعتاق الروحي لإلنسان و حتريره من قيود احلتميةيتم( 2

              درجة( 20)                                                                                                                                     اخرت اجلواب الصحيح و انقله إىل ورقة إجابتك: :ب      
                                                                                        :( عند من يهب نفسه للجميع ال يهب نفسه ألحد) ( 1

 .روسو (د                            .كانط ج(        .                    لوك ب(.                      هوبز أ(                  

                                                                                                  : الثغراتالتفكري الذي يتمثل يف النظر خارج حدود املعلومة املعطاة بهدف سد ( 2

 .تنبؤ (د                             .استنتاج ج(        .                 مقارنة ب(.                     ترميز أ(                  

              درجة( 20)                          .العبارات اآلتية إىل ورقة إجابتك و ضع صح أمام العبارة الصحيحة وغلط أمام العبارة املغلوطةانقل : ج    
                                                                                                                            .                            التنشيط املؤقت السريع يدوم ثوان وحيدث يف الذاكرة العاملة ويركز على التمثيالت املعرفية وعملة ترميز املثريات( 1

 .العلم أوسع من املعرفة وهي أحد فروعه ، واملعرفة أدق من العلم وأكثر ختصصًا( 2

                                                                                                                               درجة( 20)                                                                                         (.التفكري عالي الرتبة)  ،  (قانون اإلغالق التاليني :)حدد معنى املصطلحني : د    

 درجة( 40)                                                                                                                                                                            : أجب عن السؤال اآلتي: ثانيًا
 .طويلة املدىحتدث عن الذاكرة        

 ( 40لكل  سؤال  درجة 80)                                                                                                                                         : من األسئلة اآلتيةفقط  سؤالنيأجب عن ثالثًا: 
 خلدون .  اشرح مبدأ حرية الفعل اإلنساني عند ابن (1

 احبث وعي اهلدف كأحد عناصر اإلرادة (2

 حدد مسلمات نظرية جاردنر . (3

 ( 20لكل  سؤال  درجة 100)                                                                                               من األسئلة اآلتية:  مخسةأجب عن : ًارابع
 وازن بني املنطق عند أرسطو و املنطق عند هيغل ؟ (1

 ل ال ميكن إطالق صفة الوعي على األطفال  ؟عّل (2

 ل التمثيلي ذاكرة بال تعرف ؟ي التخّيل مّسعّل (3

  وازن بني الذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي  ؟ (4

 ل عند روسو جيب إبعاد الطفل عن األسرة ؟عّل (5

 ف  ؟ر والتعّرق بني التذّكفّر (6

 درجة( 100)                                                                                                                               كتب يف املوضوع اآلتي:ا: خامسًا

  .قدم رؤية حول األثر السليب للذات عند هيوم ، مبينًا رأيك       
 **انتهت األسئلة**
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