
 

 

 االسي:                  ي األول ــــان الفصلـــــاالمتح                                                                                                                              

  ، املدة: ساعتاُ 400الدزجة: الفلســــــــــــــــــفة                                                                                                                                                                                
 التازيذ:   (               8102 – 8102) األدبيالثالث الثانوي                                                                                                                      

              درجة( 20)                                                                                                                                  اخرت اجلواب الصخيح و اىقله إىل ورقة إجابتك: :أ أواًل:
                                                                                        :العصبية اليت تٍتج عَ اٌتكاه الفسد وَ ٌشبْ إىل ٌشب آخس ٌتيجة ظسوف اجتىاعية عٍد ابَ خمدوُ ِي( 1

 عصبية الدخالة. (د                  عصبية الكسابة. ج(     .        عصبية الوالء ب(.           عصبية احلمف أ(                  

                                                                                                  : يعّد كن مما يأتي وَ أٌواع تكابن الكضايا وا عدا( 2

 التٍاقض. (د                          التضايف. ج(.                   التضاد ب(.                     التداخن أ(                  

              درجة( 20)          أماو العبارة الصخيخة وغلط أماو العبارة املػلوطة. يخةصخاكتب كلنة إىل ورقة إجابتك و اجلنلتني اآلتيتني اىقل : ب   
                                                                                                                            الكضيتاُ املتكابمتاُ بالدخوه حتت التضاد ال تكرباُ وعًا و لكَ حيتىن أُ تصدقا وعًا.                            ( 1

 .التكميد عٍد ابَ خمدوُ قاٌوُ عاً يدفع حسكة التطوز إىل األواً( 2

                                                                                                                               درجة( 20)                                                                     التػذية الزاجعة(.)  ،  احلق الطبيعي عيد روسو( حدد معيى املصطلخني التاليني :): ج    

 درجة( 20)                                                                                       واىقلهنا إىل ورقة إجابتك :أكنل اجلنلتني اآلتيتني حبيث يستقيه املعيى : د    

  ُإ احملسك األساسي عٍد وازكص ِو وا يشىيْ ............................................( 1

 يتٍاسباُ .......................... ..................... .الظىوه و التضىَ كداصتني لمحد املٍطكي ( 2

 درجة( 40)                                                                                                                                                                            : أجب عً السؤال اآلتي: ثانيًا
 .وّضح أسص املواطٍة عٍد زوسو       

 ( 40لكل  سؤال  درجة 00)                                                                                                                                         : مً األسئلة اآلتيةفقط  سؤالنيأجب عً ثالثًا: 
 . طبيعة المغةاطسح  (1

 اطسح قاعدتي الكيف يف الكياض وع األوثمة. (2

 ٌاقع ٌظسية أزسطو حوه الطبيعة البظسية. (3

 ( 20لكل  سؤال  درجة 000)                                                                                               مً األسئلة اآلتية:  مخسةأجب عً : ًارابع
 ؟، ملاذا احلكي املمكي ِو أفضن أطكاه احلكي عٍد ِوبز (1

 ؟ملاذا يعد التكابن بالتٍاقض أكىن أٌواع تكابن الكضايا املٍطكية (2

 خيتمف وٍطل ِيغن عَ املٍطل التكميدي ، عمن ذلك. (3

  قازُ بني التفكري االبتكازي و التحميمي. (4

 المغة ِي ٌبض احلضازة البظسية. (5

 ؟البظسية يف املاضي أٌّا عٍاصس بيولوجية فطسية وزاثية ثابتة ال تتغري وال تتبدهملاذا كاُ ُيٍَظس لمطبيعة  (6

 درجة( 000)                                                                                                                               كتب يف املوضوع اآلتي:ا: خامسًا

 يكوه توواض ِوبز: اإلٌشاُ لإلٌشاُ ذئب، و الكن يف حسب ضّد الكن، و الواحد يف حسب ضّد اجملىوعة.       

  .زأيكووّضحًا  ٌاقع ِرا الكوه يف ضوء دزاستك لٍظسية العكد الشياسي عٍد ِوبز ،
 **انتهت األسئلة**

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


