
 

 االسي:    يف ماد  الفلسـفة   األوىلالتحةيةية اذاـــة  امل                                                                                                       

 الصعبٛ:              8102 - 8102األول  الثانوي                                                                  
 درجة(                                                                                                                   60)                                                                                                                                        أجب عن األسئلة  اآلتية:   :أواًل

 :يستقيم املعنىحتى املناسبة  أكمل اجلمل اآلتية بالعبارات  (0
  ْكمىا تكدً بالعىس. ................................................................. ٔ ٖطٕزِا عمٜ أساس .................................................................  الفٗمسٕف ِٕ الرٙ ال ٖفكد ومك 

  بن استخداوْ االفضن ٔ ِرٓ ٔظٗفٛ   .................................................................اوتالك العكن غري كايف لمتفكري.................................................................  

 ضع عبارة )صح( أو )خطأ( أمام اجلملة املناسبة:   (8
 .عّسف أفالطُٕ الفمسفٛ بأٌّا الٍعس باملٕجٕدات وَ حٗث دالالتّا عمٜ الصاٌع -أ

 التٕاصن االجتىاع٘ أِي أسباب التفمسف.ٖسٝ )كازه باسرب( أُ -ب
 :اليت تعاجل العمن األٔىل ِٕاحلكىٛ  بأٌّاوَ عّسف الفمسفٛ  :اإلجابة الصخيخة لكل مما يأتيحدد  (3

 أ سكساط ب ابَ زشد ج تٕوا الكٕٖيت د الكٍدٙ

 .(النقد احملكم, ) (الشك) وّضح املفاهيم التالية  (4
 درجة( 00)                                                                                                                                              عّلل اثنني مما يلي: ثانيًا:
 ؟ملاذا ٍٖتكد الفٗمسٕف الٕاقع-3             ؟ملاذا ٖمجأ الفٗمسٕف لالختٗاز-2          اختالف اِتىاوات األفساد.  -1

 درجة( 00)                                                                                                 .عدد خصائص احلوار أجب عن السؤال اآلتي:ثالثًا: 
 درجة( 60)                                                                                                                     من األسئلة  اآلتية: سؤالني فقطأجب عن : ًارابع

  .ٔاشُ بني التحمٗن ٔ الرتكٗب كىّازٚ وَ وّازات التفمسف-2     .حّدد ٔاجب الفٗمسٕف جتآ اجملتىع -1

 .إلّٗا اِتىاً مجٗع الٍاسبَّٗ االِتىاوات العاوٛ اليت ٖتٕجْ  -3

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                    Tel. 2218807                  info@alandalos-school.com 
 

 

 االسي:    يف ماد  الفلسـفة  التحةيةية األوىل اذاـــة  امل                                                                                                       

 الصعبٛ:            8102 - 8102األول  الثانوي                                                                  
 درجة(                                                                                                                   60)                                                                                                                                        أجب عن األسئلة  اآلتية:   :أواًل

 :يستقيم املعنىحتى املناسبة  أكمل اجلمل اآلتية بالعبارات  (0
    ْكمىا تكدً بالعىس. .................................................................ٔ ٖطٕزِا عمٜ أساس  .................................................................الفٗمسٕف ِٕ الرٙ ال ٖفكد ومك 

  بن استخداوْ االفضن ٔ ِرٓ ٔظٗفٛ   .................................................................اوتالك العكن غري كايف لمتفكري.................................................................  

 ضع عبارة )صح( أو )خطأ( أمام اجلملة املناسبة:   (8
 .عّسف أفالطُٕ الفمسفٛ بأٌّا الٍعس باملٕجٕدات وَ حٗث دالالتّا عمٜ الصاٌع -أ

 ٖسٝ )كازه باسرب( أُ التٕاصن االجتىاع٘ أِي أسباب التفمسف.-ب
 وَ عّسف الفمسفٛ بأٌّا احلكىٛ اليت تعاجل العمن األٔىل ِٕ: :اإلجابة الصخيخة لكل مما يأتيحدد  (3

 أ سكساط ب ابَ زشد ج تٕوا الكٕٖيت د الكٍدٙ

 وّضح املفاهيم التالية ) الشك( , )النقد احملكم(. (4
 درجة( 00)                                                                                                                                              عّلل اثنني مما يلي: ثانيًا:
 ؟اقعملاذا ٍٖتكد الفٗمسٕف الٕ-3             ملاذا ٖمجأ الفٗمسٕف لالختٗاز؟-2          اختالف اِتىاوات األفساد.  -2

 درجة( 00)                                                                                                 .عدد خصائص احلوار أجب عن السؤال اآلتي:ثالثًا: 
 درجة( 60)                                                                                                                     من األسئلة  اآلتية: سؤالني فقطأجب عن : رابعًا

  .ٔاشُ بني التحمٗن ٔ الرتكٗب كىّازٚ وَ وّازات التفمسف-2     .حّدد ٔاجب الفٗمسٕف جتآ اجملتىع -2

 .إلّٗا اِتىاً مجٗع الٍاسبَّٗ االِتىاوات العاوٛ اليت ٖتٕجْ  -3

**انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                    Tel. 2218807                  info@alandalos-school.com 


