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الوحـدة األوىل أسئلة على ) املوضوع األول(  طبيعة املوقف الفلسفي -اسئلة للنراجعة:

 حدد الصواب واخلطأ فينا يأتى ، مع التعليل : -أواًل

( انًٕلف انفهسفٗ يبؼذَا ػٍ انحياة .1)

 اإلَساٌ انؼادٖ حكًت َظشيت .( انحكًت ػُذ 2)

 ( حخشابّ انحكًت انؼًهيت يغ انحكًت انُظشيت .3)

 ( يؼخًذ انفيهسٕف ػهٗ انهغت انبسيغت فٗ فهسفخّ.4)

 ( أسهٕب حؼبيش اإلَساٌ انؼادٖ يفصم .5)

 ( انيمظت انذائًت يٍ خصائص انًٕلف انفهسفٗ .6)

 ( يخسى انًٕلف انفهسفٗ بانًصاسحت.7)

 انفهسفٗ نهخُاسك بيٍ يكَٕاحّ. ( يفخمش انًٕلف8)

 ( أثبج فالسفت اإلسالو حٕافك اإلسالو يغ انؼمم.9

 ( دػا بيكٌٕ ٔديكاسث انٗ حجذيذ انفكش اإلَساَٗ فٗ انؼصش انشاٍْ .11

 ( أْخًج انفهسفت بانمضايا انحياحيت فٗ انؼصش انٕسيظ .11

 ( خضٕع انًشء نهخمهيذ يٕجّٓ انٗ عشيك انًٕلف انفهسفٗ .12

 نخضٕع نهسهغت يفمذ صاحبّ انمذسة ػهٗ االسخمالل.( ا13

 ( انخضٕع نهًأنٕف ٔانًؼخاد ٔانخضٕع نهسهغاث يٍ انخحذياث انخٗ حٕاجّ انًٕلف انفهسفٗ .14
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 ثانيًا: أجب عن األسئلة اآلتية:

( انخشٖٔ ٔانصبش انغٕيم يٍ انسًاث انخٗ حًيز انًٕلف انفهسفٗ  ..دنم ػهٗ رنك .1

 بانيمظت انذائًت .. حهم ْزِ انؼباسة( يٕلف انفهسفٗ 2

 ( يخخهف يٕلف انفيهسٕف ػٍ يٕلف انفُاٌ .. ػهم .3

 ( يخًيز انًٕلف انفهسفٗ بانحٕاس ٔلبٕل انُمذ .. ْم حخفك ؟ٔنًارا؟ 4

 ( يخًيز انًٕلف انفهسفٗ بانًصاسحت .. أكذ صذق ْزِ انؼباسة .5

 : التعليلثالثًا(أخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني ، مع 

( جسذ يبذأ سمشاط "اػشف َفسك"عبيؼت انًٕلف انفهسفٗ فٗ انؼصش .........  1)

 )انيَٕاَٗ / انٕسيظ / انحذيث / انشاٍْ(                                                        

 ( يٍ ححذياث انًٕلف انفهسفٗ ........2)

 ذيت / انخضٕع نهًأنٕف ٔانًؼخاد / انمذسة ػهٗ االسخمالل ()انشجاػت انفكشيت / انشٔح انُم             
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 رابعًا : أجب عن األسئلة اآلتية:

( فشق بيٍ انًٕلف انفهسفٗ فٗ انؼصش انيَٕاَٗ ٔانؼصش انشاٍْ.1

 ( حكهى ػٍ انفهسفت فٗ انؼصش انٕسيظ 2

 ( َالش يا حٕصهج انيّ انفهسفت فٗ انؼصش انحذيث 3

 نأليٕس أو حؼاسضٓا ؟ .. اركش يبشساحك. ( ْم حؤيذ انُظشة األحاديت4

 ( يٕاجّ انًٕلف انفهسفٗ انؼذيذ يٍ انخحذياث ..اششح ثالثت يُٓا . 5

 ( اركش أْى انخحذياث انخٗ حٕاجّ انًٕلف انفهسفٗ .6
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 (1أسئلة املوضوع األول : تدريب )

 حدد الصواب واخلطأ فى كل عبارة مما يأتى مع التعليل : -1

صجاًل نتعايم انعمم انبششٖ يع انٕالع انًتغيش.( يعذ انًُطك 1)

 ( اتخزث كهًت انًُطك يعُٗ ٔادذ يٍ جاَب عهًاء انًضًهيٍ.2)

 ( يشٖ انفاسابٗ اٌ انًُطك ْٕ انهغت انفٕليت.3)

 ( أعهٗ انغزانٗ يٍ شأٌ انًُطك.4)

 -اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني ، مع التعليل : -2

)طانيش / انغزانٗ/اسصطٕ/انفاسابٗ(  ........... ( يؤصش عهى انًُطك 1ْٕ)

 ( "ال يٕثك بعهًّ يٍ نى يذسس انًُطك" انمائم ْٕ .......)اسصطٕ/ انغزانٗ / انفاسابٗ / افالطٌٕ(2)

 ( كهًت انًُطك ْٗ األكثش دالنت عهٗ عًهيت انتفكيش ..... عهم3)

 االصتذالل -2  انًُطك نغت ٔاصطالدًا -1 -( عشف كم يٍ :4)

 ( كم اَضاٌ يُطمٗ بطبعّ .... ْم تٕافك عهٗ ْزِ انمضيت ؟ ٔنًارا ؟5)

 )يضتخذو اإلَضاٌ انعادٖ لٕاعذ انتفكيش انًُطمٗ دٌٔ دساصتّ( .... ْم تٕافك عهٗ ْزا انمٕل؟ دعى اجابتك بًثال.

 ( دذد أًْيت انًُطك نإلَضاٌ انعادٖ فٗ انذياة انيٕييت.6)

 ٗ يكٌٕ تطبيميًا ؟( يتٗ يكٌٕ انًُطك صٕسيًا ؟ ٔيت7)

 ( تشتبط َشأة انًُطك بُشأة اإلَضاٌ ٔٔجٕدِ عهٗ األسض ... ٔضخ بًثال8)

 ( ٔضخ جٕٓد انفاسابٗ فٗ تطٕيش عهى انًُطك9)

 ( ال يٕثك بعهًّ يٍ نى يذسس انًُطك( .... أَضب انعباسة نمائهٓا، اششح يضًٌٕ انعباسة.11)

 طك بانًُطك انشيزٖ أ انشياضٗ ... فضش.( و ٔدتٗ االٌ صًٗ ان19ًُ( يُز انمشٌ انـ )11)

 ( و ٔدتٗ األٌ .... ٔضخ19( تطٕس عهى انًُطك يُز انمشٌ انـ )12)

 ( تطٕس انًُطك ٔاصبخ اكثش التشابا يٍ يُاْج انشياضياث ... دنم عهٗ رنك.13)

 ( دساصت انًُطك تفيذ انبادث ٔاإلَضاٌ انعادٖ .... ْم تتفك يع ْزِ انعباسة ؟ ٔنًارا؟14)

 ( انًُطك ٔثيك انصهت بانهغت .... عمب بشأيك15)

 ( انهغت ْٗ انفكش انًُطٕق ٔانفكش ْٕ انهغت غيش انًُطٕلت .... ٔضخ16)

 ( يشٖ ابٕ دياٌ انتٕديذٖ اٌ : )انُذٕ يُطك نغٕٖ ٔانًُطك َذٕ عمهٗ( ... فضش انًمٕنت انضابمت.17)

 


