امتحان شهادة اتمام الثانوية العامة فى مادة الفلسفة والمنطق للعام الدراسى
( دور اول )  ( 2020/2019البوكليت االول ) اعداد  /د  /إسالم عيد
 )1حدد المقصود باالخالق التطبيقية ؟
هى مجموعة من القواعد االخالقية التى يسعى لتنظيم الممارسة داخل مختلف
ميادين العلم والتكنولوجيا وما يرتبط بها من انشطة اجتماعية بعينية ومحاولة ان
تحل المشكالت اخالصه والمعقدة
 )2حدد الصواب او الخطا فى العبارة التالية مع التعليل :
اخالق العيادة لها ثالث ابعاد
( العبارة صحيحة )
التعليل  :لها  3ابعاد طبيب ومريض ومجتمع وضعت من خالل المنظمات
والمؤسسات حتى يسهل اتخاذ القرار ورسم خريطة العالج وتقدير واحترام
المريض الذى يضع ثقته فى الطبيب ويقول ديفيد روس " وضعت تلك االخالق
لما يواجه الطبيب من مشكالت امام سرير المريض داخل غرفة العمليات "

 )3حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :
اعتبر ارسطو الرق نظام طبيعى
( العبارة صحيحة )
التعليل  :يعتبر ارسطو نظام الرق نظاما طبيعيا ويصف العبد بكونه اله للحياة الن
وجوده ضرورى النجاز االعمال االلية والمناخية لكرامة المواطن الحر  .اله
منزلية النه يساعد على تدبير الحياة داخل المنزل  .ويرى ارسطو ان الطبيعة
تؤدى الى ايجاد التمايز بين البشر فتجعل بعضهم قليل الذكاء اقوياء البنية
وبعضهم اكفاء للحياة السياسية وينتج عن ذلك ان البشر صنفان صنف حر
بالطبيعة وصنف عبد بالطبيعة
 )4حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :
اكد ليوبولد على ان اخالق االرض تغير دور االنسان العاقل
( العبارة صحيحة )
التعليل  :اكد ليوبولد على ان اخالق االرض تغير دور االنسان العاقل من
مستعمر لمجتمع االرض الى عضو عادى ومواطن فيه ايها تقتصى منه احترام
المجتمع بحد ذاته ص 12
 )5وضح اسهامات المنظمة العالمية لحماية الحيوانات البرية ؟
هى منظمة غير حكومية لها فروع فى  26دولة وعدد افرادها 4,7مليون عضو
اهتماماتها :
 حماية جميع الحيوانات البرية المهددة باالنقراض -حماية الغابات كوسيط طبيعى

 )6حدد المقصود بالموافقة المستنيرة ؟
هو مصطلح يصف التزام االطباء او الباحثين بالسماح للمرضى ان يكونوا
مساهمين نشيطين فيما يتعلق بالرعاية التى يتلفونها او المشاركة فى االبحاث
 )7حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :
العمل عند هيجل هو انتاج االنسان بواسطة االنسان
( العبارة صحيحة )
التعليل  :يعرف هيجل العمل باعتباره انتاجيا لالنسان العمل اداة التحرير الوحيدة
لالنسان ان عمل االنسان هو الذى يحرره من سيطره الطبيعة يرى هيجل ان
عالقة االنسان بالطبيعة ليست عالقة معرفية فقط ولكنها ايضا وقبل كل شئ
عالقات تحويل وتغيير متبادلة فالعمل فى نهاية المطاف نشاط اجتماعى ينجزه
الناس بعضهم لصالح بعض من اجل تلبية حاجاتهم ص 45
 )8حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :
البديهية كافية لتاسيس عام
( العبارة خطا )
التعليل  :البديهية عقلية اولية لذا فهى سابقة على المسلمة لكنها ال تكفى لتاسيس
لعلم بمفردها لذا فهى بحاجة للمسلمة لكى تتكامل معها وتعتمد البديهيات
والمسلمات تعتمد على مبادئ منطقية اهمها مبدا عدم التناقض ومبدا الثالث
المرفوع

 )9باستخدام الصياغة الرمزية بين قيم الصدق فى القضية االتية :
اذا كان ايمن مصريا فان ايمن عربيا
نوع القضية  :شرطية لزومية
الحكم يكذب الشريط فى حالة واحدة هى صدق المقدم وكذب التالى قيم الصدق
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التبادلية  :اليتصف التبادلية الن ترتيب اجزاء القضية الشرطية قد يحدث فرعا فى
قيمتها الصدقية
)10

استخلص خطوات المنهج العلمى المعاصر عند وليم هوويل وكلودبرنارد ؟

عمل وليم على تطوير المنهج الفرضى االستنباطى حيث يرى ان الفروض تاتى
اوال وليست المالحظة وابده كلود برنار الذى راى الفكرة اسبق من التجريب
وتاتى من التخمين او العقل او المالحظة المبريقية ثم ياتى دور التجربة الختيار
مدة الفكرة ويتم االختبار عن طريق استنباط نتائج جزئية ومن ياتى دور التجريب
والمالحظة .

)11

قد تكون الحجة االستنباطية صحيحة وكل قضاياها كاذبة ( وضح بمثال )

مثال  :لكل المخلوقات ذات العشر ارجل اجنحة
لكل العناكب عشر ارجل
لكل العناكب اجنحه
المقدمات الكاذبة والنتيجة والكاذبة التعنى فساد الحجة – والحجة الصحيحة
التعنى صديق المقدمات بصورة الية
)12

باستخدام الصياغة الرمزية بين قيم الصدق فى القضية التالية :

اما ان اذاكر دروسى او استمع الى الموسيقى
نوع القضية  :الفصل
الصياغة الرمزية ( ق  vل )
الحكم بصدق الفصل اذا صدق احد طرفيه ويكذب اذا كذب احد طرفاه
قيم الصدق
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التبادلية يتصف بخاصية التبادلية اى يمكننا عكس وضع القضيتين فى قيمة صدق
القضية المركبة

)13

استخلص خطوات المنهج الفرضى االستنباطى عند كلودبرنارد ؟

أ -ان الفكرة او الفرض اسبق من التجريب وقد تتولد من التخمين او الفصل او
المالحظة – ثم ياتى دور التجربة
ب -االختبار يتم عن طريق استنتاج نتائج جزئية تلزم عن الفرض
ت -دور التجريب والمالحظة اذا جاءت النتائج متفقة مع النتائج الستنبطة من
الفروض يسلم بها مؤقتا واذا لم يتفق معها يتم تعديلها او الغاؤها والبحث عن
فروض جديدة
)14

حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :

تنشا اوهام المسرح عند بيكون نتيجة التاثر بالمشاهير .
( العبارة صحيحة )
التعليل  :اوهام المسرح وهذه االخطاء ليست فطرية ولكنها تنشا عن التاثر
بنظريات القدماء وتقديس فيها دون نقض او تمحيص وكأن الشخص متفرج فى
مسرح يشاه الممثلين دون ان يتاثرون ويسمون بارائهم دون ان يتطرق الى
اذهانهم الشك فى صحتها مثال ماحدث بين ارسطو وجاليليو
)15

حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :

يتميز العلم فى المنهج العلمى المعاصر بالذاتية
( العبارة خاطئة )
التعليل  :يتميز بالموضوعية التى تعنى ان العلم المحايد ال يتاثر باحكام القيمة وال
برغبات االفراد واهوائهم

)16

حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :

اوهام السوق عند بيكون تنشا نتيجة لالستخدام الخاطئ للغة او غموضها
( العبارة صحيحة )
التعليل  :هى اخطاء تنشا لغموض واالستخدام الخاطئ وهى تهد اكثر االوهام
اثارة للمتاعب وهى السبب فى اصابة السفسطة مثال  :هناك الفاظ لها اكثر من
معنى جببن – جببن
)17

استخلص شروط الفرض فى المنهج العلمى المعاصر ؟

أ -يجب ان التتم صياغة الفروض بصورة تجعله قابل للتنفيذ ( التكذيب ) بواسطة
المالحظة والتجربة اال يعتبر غير دقيق علميا
ب -الفرض هو مجرد تفسير مؤقت اذا ثبت صحته ونجاحه فانه يتحول الى
نظرية مقبولة اما اذا ثبت فشله فيجب التخلى عنه او تعديه
ت -ان يكون قابل للتحقيق منه بواسطه طرق ظبط تجريبية وامكان تكرار تلك
االختبارات بواسطة اشخاص مؤهلين ( النظراء ) او بواسطه لجنة علمية
ث -يحدد العالقة بين متغيرين او اكثر بحيث يمكن التحقق منها
ج-يجب ان يترتب على االحدية مقارانات تقبل االختبارات
)18

ضع كلمة صح او خطا مع التعليل  :تصدق القضية العطفية اذا صدق

طرفاه ويكذب احد طرفاه (

)
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………………………………………………………………………………………………

)19

تكلم عن اهم اسهامات الحسن ابن الهيثم ؟

أ -عالم موسوعى قدم اسهامات بالرياضيات والبصريات والفيزياء وعلم الفلك
والهندسة وطب العيون واالدراك البصرى مستخدما المنهج العلمى
ب -صحح بعض المفاهيم الى تستند على نظريات ارسطو وبطليموس واقليدس
واثبت حقيقة ان الضوء ياتى من االجسام الى العين وليس العكس وينسب اليه
مبادئ اختراع الكاميرا
ت -اول من شرح العين تشريحا كامال ووضح وظائف اعضائها ودرس العوامل
النفسية لالبصار
ث -يعد المؤسس االول لعلم المناظير ومن اوائل الفيزيائيين والتجربيين
)20

س  :اتبع خطوات المنهج االستقرائى التجريبى عند ابن حيان ؟

س  :رتب ابن حيان خطوات المنهج االستقرائى صح او خطا مع التعليل ؟
ج :أ -ان ياتى الكيميائى بفرض يفرضه من مشاهدته حتى يفسر الظاهرة
ب -ان يستنبط مما افترضه نتائج تترتب عليه نظريا
ج-ان يعود بهذه النتائج الى الطبيعة ويثبت ما اذا كان ستصدق على مشاهدته ام ال
فان صدقت نحو الفرض الى قانون علمى يعتمد عليه فيه التنبؤ بما يكن ان
يحدث

امتحان شهادة اتمام الثانوية العامة فى مادة الفلسفة والمنطق للعام الدراسى
( دور اول )  ( 2020/2019البوكليت الثانى ) اعداد  /د  /إسالم عيد
 )1اكد جابر ابن حيان على اهمية التجارب دلل على ذلك ؟
أ -وصفه مؤرخى العلم بانه " رجل التاجرب التى اطلق عليها التدريبات "
ب -كان يراعى شرط ضروريا للعلم الحقيقى فيقول " من كان ضربا كان عالما
حقا ومن لم يكن ضربا لم يكن علما "
ت -يشير الى اهم مراحل المنهج فقال قد علمته بيدى وعقلى من قبل ويبحث عنه
حتى صح وامتحنته فما كذب
 )2س  :ميز بين التجربة المرتجلة والسلبية مع ذكر مثال
س  :قارن بين التجربة الغير مباشرة والتجربة العلمية
س  :تتعدد انواع التجربة فى المنهج االستقرائى
س  :تعد التجربة المرتجلة تجربة اولية ناقش ؟
س  :التجربة السلبية يصممها الباحث بدقة صح او خطا مع التعليل ؟
ج  - :التجربة المرتجلة  :تجربة اولية لرؤية مايترتب عليها من اثار تعتبر اولى
المراحل فى المنهج التجريبى يلجئ اليها الباحث اذا كان يجهل خواص االشياء
 التجربة الغير مباشرة ( السلبية )  :اليتدخل الباحث فى هذا اللون من التجاربوانما تقوم الطبيعة بدور الباحث حيث اليتدخل الباحث عبر اى اجراء لكنه
يقوم بمتابعة التغيرات

 التجربة العلمية  :تدخل الباحث تجريبيا فى المرحلة االخيرة وعندما يؤدىالتحقق من صدق الفروض التى يضعها واى انها تهدف الى غاية اكثر وضوحا
من التجربة المرتجلة
 )3س  :طبق بمثال خطوات البحث بمنهج بيكون ؟
س  :رتب بيكون خطوات البحث بطريقة منطقية صح او خطا مع التعليل ؟
س  :تتبع خطوات البحث فى الجانب االيجابى فى منهج بيكون ؟
س  :يعتقد بيكون ان الجانب الطريق االكثر فاعلية لتفسير الظواهر دلل بمثال ؟
ج  :المالحظة وجمع المعلومات
ترتيب المعلومات فى ثالث قوائم هى :
أ -قائمة الحضور يضع الباحث جميع الشواهد التى تظهر فيها الظاهرة
ب -قائمة الغياب يضع الباحث جميع المظاهر التى تنعدم فيها الظاهرة
ت -قائمة التفاوت فى الدرجة يضع المصادر التى تتفاوت فى الظاهرة وزيادة و
نقصان
تحليل البيانات الواردة بالقوائم
تفسير الظاهرة ( القانون )
مثال تطبيقى ( ظاهرة الحرارة  :اعطى بيكون مثاال واحد لتوضيح منهجه
االستقرائى ظاهرة الحرارة
أ -قائم الحضور وضع فيها  27حالة للحرارة مثال الشمس وحرارة االحتكاك
وحرارة الكالئنات الحية
ب-

قائمة الغياب وضع فيها حاالت منعدمة الحرارة مثل ضوء القمر

وغيره من الكواكب

ت-

قائمة التفاوت فى الدرجة وضع فيها حاالت التفاوت الحرارة مثل

حرارة الشمس فى ساعات متفاوتة من النهار
 )4س  :للمنهج العلمى معنايان اذكرهم ؟
س  :وضح خصائص المنهج العلمى ؟
ج  :المعرفة المنهجية التى نستخدمها بغرض فهم الظواهر وتفسيرها مثل الفيزياء
والكيمياء محددة فى السعى نحو الحصول على المعرفة المنظمة ولكن باتباع
قواعد المنهج التجريبى
من خصائصه :
أ -الموضوعية وامكان اختبار القضايا
ب -تكرار النتائج اذا تبعنا نفس الشروط
ت -التنبؤ بالظواهر والتحكم فيها
 )5علل  :عقب على راى كال من  :ابن خلدون – على بن رضوان ؟
 ان نظرة كال منهما نظرة وصفية بالبيئة وذلك الن تلك الفترة من الزمن لم يكنهناك مشكالت بالبيئة فاقتصرت نظرتهم على الوصف فكيفية السيطرة على
البيئة واالستفادة منها .

 )6للفالسفة دور فى نشاة البيوتيقا دلل بمثالين ؟
دانيال كاالهان
 اسس ( مركز هاستفر ) الذى اهتمبنشر الفكر البيوتيقى والتعريف به
 اسس المجلة الناطقة باسم (البيوتيقا)
 شارك فى تاليف اول موسوعةبيوتيقية

هانز يوناس
ساهم بافاكر فى عامية الفكر
البيوتيقى :
 لقد اكد على الطابع الشمولىللبيوتيقا من ربطها باخالقيات البيئة
 طور مفهوم المسئولية ونبه علىخطورة االبحاث والتجارب العلمية
ليست على الحاضر فقط بل على
المستقبل

 )7لو انك عضو فى منظمة غير حكومية لحماية البيئة حدد المدخل الذى تتبناه
لتحقيق هدفك ؟
 -1مدخل يهم اصحاب القرار

 سن التشريعات المالئمة لحمايةالبيئة
 -التشجيع على البحث العلمى

 -2مدخل يهم االقتصاديين ( القطاع
العام والخاص )

 تخصيص جزء من الموارد لشؤنالبيئة
 التخفيف من التلوث البيئى ومعالجته استخدام وسائل الحد من تاثيراتالبيئة

 -3مدخل يهم المنظمات غير الحكومية  -المشاركة فى مجهودات حماية البيئة
 نشر الثقافة البيئية عن طريق برامجالتربية البيئية
 مواجهة كل االخطار التى تهددباختالل توازن البيئة

 )8حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :
تحسين االداء من خالل االلتزام بالمواثيق االخالقية المهنية
( العبارة صحيحة )
التعليل  :االلتزام بالمواثيق االخالقية يساهم فى تحسين االداء وعدم االلتزام يؤثر
سلبيا على التكاليف بسبب القضايا المرفوعة ضدها
 )9الرق نظام فرضته الطبيعة – انسب هذا الراى لصحابه ثم عقب برايك ؟
ارسطو هو قائل العبارة وهو يتفق :
أ -مع افالطون فى ان المدينة هى اعلى وحدة اجتماعية وسياسية ووظيفتها تحقيق
السعادة
ب -يرى نظام العبودية ( نظام الرق ) نظام فرضته الطبيية ولذلك صنف البشر
الى :
 احرار بالطبيعة  :الذكاء للحياة السياسية عبيد بالطبيعة  :قليلى الذكاء  /اقوياء البنية يصف العبيد بانهم  :اله الحياة النهم يقومون باعمال تتعارض مع كرامةالمواطن الحر
 اله منزلية النهم يساعدون فى الشئون المنزليةتعقيب على موقف ارسطو :
 يؤخذ على ارسطو االخذ بنظام الرق كنظام طبيعى اجتماعى يؤدى الى انتاجالثروة الن فكرة الرق مرفوضة وتتعارض مع حقوق االنسان
 فكرة الرق عند ارسطو ذات عنصرى -اعتباره الرق نظام طبيعي امر غير مؤكد فى العلم المعاصر

 )10ما المقصود بالوظيفة العامة ؟
هى مجموعة تشمل مهام ومسئوليات يتم تحديدها من خالل المبادئ والقيم
االخالقية – تخدم المصلحة العامة وتشمل حقوق وواجبات العامل او الموظف
وتسقط هذه الحقوق اذا اخل العامل بهذه الواجبات او المسئوليات .
 )11قضية زرع االعضاء وموت الدماغ احدى القضايا الناجمة عن الثورة
البيولوجية فى الطب ؟
زرع االعضاء

مشكلة ندرة االعضاء القابلة للزرع

موت الدماغ

هل يمكن قبول معيار للمو ؟ رغم استمرار جزع
الدماغ فى اداء وظائفه

الحالة النباتية

التمييز بين الغيبوبة القصيرة والطويلة التى
وصلت لدرجة االوجوع ومدى مشروعية نزع
الوسائل االصطناعية

ماهية الطبيعة االنسانية هل ترتبط بالجانب الجسمى ام بالجانب النفسى ام
كالهما ؟
نزع الوسائل االصطناعية الداعمة للحياة
قيمة الحياة

هى للحياة القدسية فى ذاتها ؟ ام هى حق من
حقوق االنسان ؟ وماهى نزع الحياة التى يجب ان
تقرها ؟ هل الحياة بكل اشكالها ؟ مثال  :اجراء
التجارب على االجنة والمشوهيين ( هل فى ذلك
تقدير للحياة )

 )12ميثاق لحقوق االجيال المقبلة ؟
أ -لالجيال المقبلة الحق فى كوكب االرض ان يكون غير ملوث
ب -على كل االجيال الحالية منع االضرار التى اليمكن اصالحها او عالجها فى
المستقبل
ت -االجيال الحالية عليها مسئولية رقابة وتقييم للتغيرات السلبية الناتجة عن
التكنولوجيا
ث -يجب اتخاذ االجراءات المالئمة لضمان هذه الحقوق ( التعليم والبحث
والتشريع )
ج -يجب حث الحكومات و المنظمات غير الحكومية واالفراد على تنفيذ هذه
المبادئ
ح -ميثاق لحقوق االجيال المقبلة
 )13سبب اهتمام المؤسسات والمنظمات باخالقيات الوظيفة العامة ؟
ث -تحسين الخدمات المقدمة للجمهور
ج-حرية الراى والتفكير واالبداع للعاملين
ح-تنمية قدرات العاملين المهنية وتحفيزهم
خ-شفافية الموظفين فى تنفيذ االعمال

 )14حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :
يعد كل من االفصاح والفهم من عناصر الموافقة المستنيرة
( العبارة صحيحة )
 -1االفصاح

يعنى الطبيب يخبر المريض
بالمعلومات ذات الصلة بالبحث

 -2الفهم

هو وعى المريض بالمعلومات التى
حصل عليها

 هذا يشجه علىالمشاركة فى القرارت
 خلق الثقة بينه وبينالطبيب المعالج

 )15حدد الطابع الفلسفى للفكر البيوتيقى ؟
 -1كان الفالسفة من اعضاء اللجان االخالقية التى صاحبت الفكر اليونانى
 -2اصحاب الفكر البيوتيقى دعوا الى :
أ -ناقشوا قضايا مثل ( الحياة والموت والذات )
ب -نجدول مفاهيم ومصطلحات فلسفية مثل ( الحق والخير والجمال والواجب)
ت -اكدوا على الطابع العلمى للفكر البيوتيقى
ث -رسخوا قيم مثل ( الحوار والتسامح والديموقراطية وحقوق االنسان )
 -3اظهرت التكنولوجيا الحيوية العديد من القضايا التى تشير الجدل الفلسفى
واالخالقى والدينية والقانونى مثل  :اطفال االنابيب – االرحام المستاجرة –
الموت الرحيم )

 )16كشف المصرى القديم عن حبه للبيئة دلل بمثالين :
كتاب الموتى  -هو اقدم كتاب مصور عرفته االنسانية
 نجد فيه ان المصرى القديم يدرك ان الحفاظ على البيئة احدوسائل التقرب الى االله
تعويذه اعالن فيها يؤكد المتوفى على احترامه للكائنات االخرى ولحقوقها
البراءة امام

فيقول  :لم ال احرم الماشية من عشبها ولم اصنع الفخاخ

االله العظيم

لعصافير االلهة ومل اصطاد سمكا من بحيراتهم

احترام البيئة السماء واالرض والشمس والحيوانات هى مصدر الديانة
المصرية مثل اتخاذ الشمس اله من االلهه
تقديس النيل

قدس المصريون القدماء نهر النيل لدرجة العبادة وتوجيه
التراتيل واالناشيد وخالل صلواتهم

 )17حدد المقصود بالتجربة المرتجلة فى المنهج ؟
ح-هى اولى مراحل المنهج التجريبى
خ-هى تجربة اولية لرؤية مايترتب اجرائها من اثار
د -يلجا اليها الباحث اذا كان يجعل خواص االشياء التى يدرسونها للوصول الى
احد الفروض مثال  ( :اختيار حقن البنسلين لمعرفة اثر الحساسية على الجسم)

 )18ضع كلمة صح او خطا مع التعليل  :تتصف القضية اللزومية بخاصية
التبادل بين طرفيها (

خطا

)

...........................................................................................
.........................................................................................
 )19حدد مفهوم االستقراء عند ارسطو ؟
هو اقامة البرهان على قضية كلية بالرجوع الى امثلة جزئية او االنتقال من
حاالت فردية الى كلية ومن المعلوم الى المجهول .
 )20ضع كلمة صح او خطا مع التعليل :
العلم استجابة لحاجة البشر فى فهم العالم
( العبارة صحيحة )
التعليل  :يحوز العلم على قيمة كبرى بسبب
 -1استجابة لحاجة البشر الى فهم العلم
 -2صرح المعرفة الذى شيده العلماء عبر القرون
 -3سبب التطورات ( العلمية والتكنولوجية ) الحديثة التى اعمار البشر وحياتهم
 -4يظهر مواهب البشر فى اعلى وارقى المستويات
 -5يتمتع بمنهج علمى يتميز بالموضوعية والعقالنية للوصول الى المعرفة

امتحان شهادة اتمام الثانوية العامة فى مادة الفلسفة والمنطق للعام الدراسى
( دور اول )  ( 2020/2019البوكليت الثالث ) اعداد  /د  /إسالم عيد
 )1تصدق القضية التشارطية اذا صدق طرفاها معا او كذب معا ويكذب اذا اختلف
طرفاه صدقا او كذبا دلل بدوال الصدق ؟
...........................................................................................
...........................................................................................
 )2استخلص وظيفة الفرض فى المنهج العلمى المعاصر ؟
 -1القدرة على تفسير الظواهر العلمية التى نالحظها
 -2تقديم تنبؤات عن ظواهر لم نالحظها بعد ( الوظيفة المنهجية للفرض )
 -3اذا الفرض ليس مجرد او تفسير مؤقت بل اعتماده على الخيال يعبر عن العبقرية
العلمية
 )3حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :
اذا صدقت قضية معينة فان سلبها يكون كاذبا والعكس صحيح
( العبارة صحيحة )
...........................................................................................
...........................................................................................

 )4حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :
الفروق بين الحجة االستنباطية واالستقرائية يمكن فى العالقات بين المقدمات
والنتائج
( العبارة صحيحة )
التعليل :
...........................................................................................
...........................................................................................
 )5تعتبر قابلية الظواهر للقياس احد خصائص المعرفة العلمية دلل بمثال
أ -ارتبطت العلوم الطبيعية بالرياضيات حتى اطلق على الرياضيات العصر
ب -قويت العالقة فى المعاصر بين الرياضيات والفيزياء والفلك والكيمياء
ت -يرجع سبب نجاح استخدام االرقام الى ان العلوم الطبيعية تمتلك مجموعة من
العالقات الثابتة يمكن التعبير عنها باالرقام وقياسها ومن امثلتها الثوابت مثل ثابت
سرعة الضوء وثابت الجاذبية
 )6س  :الفروض فى المنهج االستنباطى يتم اختيارها بصور غير مباشرة دلل
بمثال علمى ؟
س  :يتم التحقق من الفرض فى المنهج االستنباطى الفرضى بطريقة مباشرة (
صح او خطا مع التعليل ) :
اليتم التحقق من صحة الفرض بطريقة مباشرة يتم من الفرض بطريقة غير
مباشرة عن طريق التحقق من صحة النتائج المترتبة عليه
مثال  :فرض ( ان للهواء ضغط ووزن ) يكون صحيح اذا ترتب عليه ارتفاع
عمود الزئبق فى البارومتر  76سم

 )7س  :الفرض العلمى المعاصر اليفسر ظواهر مفردة برهن بمثال ؟
س  :الفرض العلمى المعاصر يفسر ظواهر مفردة ( صح او خطا مع التعليل )
س  :الفرض العلمى المعاصر صوريا خالصا ( صح او خطا مع التعليل )
اليفسر الفرض ظاهرة مفردة الفرض يفسر مجموعة من القوانين العلمية السابقة
التى تيم وضعها على اساس الخبرة الحسية الفرض ليس صوريا خالصا لتنه مستند
من قوانين سابقة خضعت للمالحظة والتجربة
 )8س  :حدد القواعد االسترشادية فى المنهج العلمى المعاصر ؟
س  :توجد خطوات مرتبة صارمة للمنهج فى كل العلوم واالزمنة ( صح او خطا
مع التعليل ؟
التوجد خطوات مرتبة صارمة فى كل العلوم واالزمنة انما هى خطوات
استرشادية اليخرج عنها خطوات البحث فى المنهج العلمى المعاصر وهى :
 -1صياغة الفروض الصورية بهدف تفسير مشكلة تحتاج للتفسير
 -2استنباط النتائج المترتبة عن الفروض وصياغتها فى صورة رمزية او رياضية
 -3التحقق من النتائج عن طريق المالحظة والتجربة
اليستطيع العلماء اختبار كل عنصر من عناصر النظرية التى النهاية لها الفروض
العلمية دائما محتملة وليست يقينية النها قد تتعارض مع التجارب المستقبلية

 )9س  :حدد اهم مالمح نموذج همبل فى التفسير والتنبؤ ؟
س  :يتعبر نموذج كارل همبل من اكثر النماذج نجاحا وانتشارا وضح ذلك ؟
س  :طبق بمثال شارح نموذج همبل فى التفسير والتنبؤ ؟
س  :ترجع اهمية نموذج همبل الى تقاطع هدفى التفسير والتنبؤ صح او خطا مع
التعليل ؟
نموذج كارل همبل
 -1اكثر النماذج نجاحا فى العلوم الطبيعية واالجتماعية
 -2ترجع اهميته الى تقاطع هدفى التفسير والتنبؤ ( اهم اهداف العلم ) فالتنبؤ بظاهرة
قبل حدوثها هو تفسيرها بعد حدوثها
 -3يميز همبل فى نظرية بين نموذجيين فى التفسير ( االستدالل العقلى – االستدالل
االحتمالى )
 -4التفسير المحكم يتم صياغته فى صورة تنبؤ لكى يتم تفسير حدث ما يتم صياغته
باعتباره نتيجه بحجة شقة من المقدمات مع وجود احد القوانين العامة
 -5تتصف التفسيرات بالسلبية اى لكل ظاهرة سبب
 -6النماذج التفسيرية التختلف باختالف العلوم الطبيعية او االجتماعية
)10

ناقش راى الدكتور احمد زويل فى تقنيات الجينيوم البشرى ؟

يرى احمد زويل ان :
 -1ان مسئولية الجينيوم البشرى التتوقف فقط عند تحديد االمراض والصفات
الجسمية بل انه لديه االمكانية من تحديد طريقة كتفكير الشخص
 -2الجينيوم مسئول عن تحديد الصفات االخالقية واالجتماعية النه يعطى االستعداد
للصفة والبيئة لها تاثير فى ذلك

 )11ناقش راى الدكتور مصطفى محمود فى تقنيات االستنساخ البشرى ؟
يرى الدكتور مصطفى محمود ان االستنساخ ثورة علمية لكنها ثورة عبثية النه
يقضى على فكرة التنوع فى اشكال الحياة ويرى ان حكمه الخالق تجلت فى
تكاثر االنسان عن طريق التزاوج لتحقيق تنوع الناس وتنوع االفكار .
 )12س  :قارن بين العلم من الممنظور التقليدى والمعاصر من حيث غرض كال
منهما ؟
س  :يتفق الفرض فى العلم المعاصر والتقليدى صح او خطا مع التعليل ؟
النظرة التقليدية للعلم  :الفرض االساسى هو العثور على قوانين ونظريات جديدة من
خالل المعطيات المتاحة ومن ثم يرتكز على عدة مبادئ اهمها مبدئ السببية
وتعتمد البحوث على الطرق الكمية
النظرة المعاصرة للعلم  :يقوم الباحث بدراسة وتحليل الظواهر والنظريات السابقة
يتوصل من خاللها الى فرض صورى جديد يقوم بالتحقق من التنبؤات المترتبة
عليه بالطرق التجريبية المعروفة
 )13س  :ميز بين العلم من المنظور التقليدى والمعاصر من حيث الفرض فى كال
منهما ؟
س  :الفرض فى العلم من المنظور المعاصر من الدرجة االولى صح او خطا مع
التعليل :
س  :يبدا العالم فى المنظور التقليدى برايا مسبق صح ام خطا مع التعليل
د -النظرة التقليدية للعلم من حيث الفرض  :الباحث اليبدا بحثه براى مسبق الن
هدفه هو العصور تفسير جديد للظواهر واى انه فرض من الدرجة االولى يتم
التوصل اليه بناء على المالحظة او المشاهدات الدقيقة

ذ -النظرة المعاصرة للعلم من حيث الفرض  :الباحث يبدا تاسيس الفرض الصورى
ثم يقوم بتنفيذه عن طريق التجربة الفرض الصورى فرض من الدرجة الثانية قد
يجتاز عددا كبيرا من المالحظات والتجارب الدقيقة .
 )14س  :قدم لنا التطورات العلمية التى جعلت لنا عمار البشر اطول وحياتهم ايسر
؟
س :قارن بين العلم من المنظور التقليدى والمعاصر من حيث طبيعة كال منهما
س  :تتباين طبيعة العلم التقليدى مع العلم فى المنظور المعاصر صح او خطا مع
التعليل
س  :تعتمد النظرة المعاصرة للعلم على التكامل بين االستنباط واالستقراء صح او
خطا مع التعليل .
النظرة التقليدية للعلم من حيث الطبيعة  :يسخدم العلماء المنهج االستقرائى التقليدى
( المالحظات – التجارب – الفرض – القانون ) والعلم موضوعيا متحرر من
الحاباة او التميز واليخضع اال لسلطة المنهج التجريبى
النظرة المعاصرة للعلم من حيث الطبيعة  :يستخدم الباحث المنهج الفرضى االستنباط
الذى يتكامل فيه المنهجين االستنباطى واالستقرائى وحيث لم يعد االستقراء
التقليدى مالئما

 )15ملحووووظة  :عقب على راى كال من ابن خلدون وعلى ابن رضوان ؟
..............................................................................................
........................................................................................
 )16س  :اشرح المنهج التجريبى عند ابن الهيثم ناقش
س  :اكد الفيلسوف راسل على المنهج العلمى عند ابن الهيثم ناقش
س  :االستقراء عند ابن الهيثم بمثابة منهج يقينى صح او خطا مع التعليل
 -1االستقراء عنده بمثابه منهج يقينى بهدف الى البحث عن حقيقة االشياء فيقول
ونبتدا فى البحث باستقراء الموجودات وتصفح احوال المبصرات المنهج
التجريبى يعتمد على االستقراء الذى ينتقل فيه الذهن من المعرفة الجزئية الى
الكلية وهو دراسة لحاالت جزئية مختلفة للقيام بتحليلها وقياسها ثم تحويلها الى
بيانات رياضية من اجل الوصول الى القانون العام الذى ينطبق على جميع
الحاالت المشابهة وهذا ماكان يفعله ابن الهيثم فى دراسة
 -2منهج ابن الهيثم اكد عليه الفيلسوف راسل بقوله ان العلم يبدا دراسة الحقائق
الجزئية وهذا ما اشار اليه ابن الهيثم بقوله تمييز خزاص الجزئيات ثم اضاف
ونلتقط باالستقراء مايخص البصر فى حالة االبصار
 )17حدد المقصود بالموضوعية ؟
العلم المحايد ال يتاثر باحكام اليمة وال برغبات االفراد واهوائهم
 )18حدد المقصود بالتجريد والتعميم ؟
فليس المقصود بحل المشكلة ان االمر يتعلق بهذه المشكلة فقط بل بكل المشكالت
المماثلة فى المستقبل

امتحان شهادة اتمام الثانوية العامة فى مادة الفلسفة والمنطق للعام الدراسى
( دور اول )  ( 2020/2019البوكليت الرابع ) اعداد  /د  /إسالم عيد
 )1حدد الصواب او الخطا مع التعليل  :تحددت اسهامات ابن رضوان فى مجال
الفكر البيئى
( العبارة صحيحة ) التعليل  :اوضح بكتابة ( رسالة فى الحيلة فى مضمار االبدان
بارض مصر )
 -1درس تاثير اشكال وعناصر البيئة واثره على االنسان بين سالمة البيئة والمناخ
واالمراض المنتشرة
 -2قدم دراسة االيكولوجية تربط بين االسباب والنتائج بطريقة شاملة مثل الكتب
المعاصرة
 -3درس موقع مصر الجغرافى واثره على السكان
 -4اكد على اثر البيئة فى اخالق المصريين وعاداتهم وتقاليدهم
 )2عرف اخالقيات الوظيفة العامة ؟
تعرف بانها مجموعة من المعايير التى يمكن فى ضوئها الحكم على السلوك باعتباره
صحيحا او خاطئا من الوجهة االنسانية ويحدث الفساد االدارى بسبب االنحراف
عن القواعد والمعايير االخالقية لتحقيق مصالح شخصية غالبا ما تكون على
حساب المصلحة العامة

 )3اشرح ثالثة من العواقب المحتملة للتحرى الوراثى من جهة نظر االخالقية ؟
س  :اليوجينيا والحتمية من العواقب المحتملة للتحرى الوراثى عقب برايك ؟
س  :التحرى الوراثى يساعد على المساواة فى المعاملة بين االفراد صح او خطا
مع التعليل ( خطا )
التمييز على اسس جينيه  :االشخاص المصابون بتشوهات جينية قد يمنع عنهم
 -1التامين على الحياة
 -2التامين الصحى
 -3الحصول على التعليم او الوظائف المناسبة
التفرقة فى المعاملة  :يحرص اصحاب العمل على تعيين االشخاص الذين لديهم
جيناتهم مقاومة للمخاطر الصحية المرتبطة بمواقع عملهم ( علل )
النه يعد بالنسبة لهم خيارا ارخص من جعل بيئة العمل اكثر منا
اليوجينيا  :تعنى تطبيق ضغوط اجتماعية او سياسية على االفراد التخاذ قرارت
انجابية على اساس المعطيات الوراثية
فالتزاوج بين من يمتلكون الجينات المرغوبة سيتم تشجيعه كما ان النسوة الحوامل
باطفال بهم شذوذ جينى قد يكرهن على االجهاض

 )4حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :
تقتصر اخالقيات السياسة الصحية على مستويين فقط )
( العبارة خاطئة )
التعليل  :تقتصر على  3مستويات رئيسية :
 -1الصحة العومية  :اى توفير الشروط المناسبة لصحة االنسان وتقوم خطئها على
الوقاية والحماية – من جانب وتحسين الحالة الصحية من جانب اخر
 -2منظمة العالج  :اى المبادئ العامة المواجهة للسياسة الصحية والتى من خاللها
يتم تقديم الخدمة الصحية للمواطنين
 -3توزيع الموارد الصحية  :وتعنى توفير الموارد الالزمة للعالج سواء كانت
مادية او بشرية
 )5قدم على بن رضوان دراسة ايكولوجية حلل العبارة ؟
-

قدم دراسة بيئية ايكولوجية تربط بين عدد من االسباب والنتائج بطريقة جدلية
تؤكد علمية المنهج المستخدم وشموليته ودقته وتكامل فقراته مما يحاكى الكتب
المعاصرة التى تتناول فلسفة البيئة

-

كما درس موقع مصر الجغرافى ومناخها من اجل بيان اثر ذلك الموقع والمناخ
فى السكان وما يمكن ان يصيبهم من امراض وكيفية عالجها اكد على اثر البيئة
فى اخالق المصريين وعاداتهم وتقاليدهم

 )6ظهرت مشكالت اخالقية نتجت عن الجينيوم البشرى دلل على ذلك (فك اسرار
الوراثة ) ؟
التنبؤ الوراثى  :يتمثل فى ان يعرف االنسان مستقبله الصحى وينتج عن ذلك
اضطراب حياة االنسان عند معرفة اصابته بمرض خطير
 )7س  :الحفاظ على البيئة كان حكرا على الفالسفة المعاصريين مامدى صحة
المقولة ؟
س  :االنسان لم ينتبه الى اهميه واحترام البيئة الطبيعية اال فى العصر الحاضر هل
تؤيد ولماذا ؟
س  :فلسفة البيئة ارتبطت بالعصر الحالى هل تؤيد ولماذا ؟
النه يعنى الحديث عن مرحلة االحترام والصون ان الفلسفة البيئية لم تنشا اال فى
العصر الحاضر وان االنسان لم ينتبه الى اهمية احترام البيئة اال مع ظهور
فلسفة البيئة المعاصرة والحقيقة هى ان الكثير مع البشر المفكرين فى مختلف
الحضارات االنسانية ومنذ الحضارات الشرقية القديمة كانوا واعيين باهمية
الطبيعة والحفاظ عليها .
 )8اهتمت العديد من المنظمات غير حكومية بحماية البيئة وضح بمثال ؟
هى منظمة تطوعية غير حكومية ممثلة فى  40دولة باوروبا وامريكا الشمالية
والجنوبية يصل اعضائها الى حوالى  4مليون عضو موزعين بمختلف ارجاء
العالم االهتمامات :
 -1حماية البحار والغابات
 -2الحد من االسلحة النووية
 -3التخلى عن استعمال المبيدات السامة

 )9حدد المقصود بمفهوم ميثاق اخالقيات المهنة ؟
يقصد به الواجبات واالعراف المحددة التى تفرضها المهنة على من يقومون
بممارستها ويؤدى احترامها الى الحفاظ على المستوى االخالقى
 )10حدد مستويات اخالقيات السياسة الصحية ؟
تتحدد اخالقيات السياسة الصحية فى ثالث مستويات رئيسية هى :
 -1الصحة العمومية  :اى توفير الشروط المناسبة لصحة االنسان وتقوم
استراتيجيتها فى الغالب على الوقاية والحماية من جانب وتحسين الحالة الصحية
من جانب اخر
 -2منظومة العالج  :اى المبادئ العامة المواجهة للسياسة الصحية والتى بموجبها
يتم تقديم الخدمة الصحية للمواطنيين فى اى منطقة من مناطق سكانهم
 -3توزيع الموارد الصحية  :تعنى توفير الموارد الالزمة للعالج سواء كانت
موارد مادية او بشرية من طرف السلطات الصحية المختصة
 )11حدد اغراض التجربة بالمنهج االستقرائى التقليدى ؟
 -1التدخل فى الظاهر للكشف عن فرض معين
 -2التحقق من صحة فرض معين
 -3القيام بعملية للكشف عن نتيجة غير معروفة

 )12حدد الصواب او الخطا مع التعليل ( تمثل مقدما الحجة االستنباطية اساس
حاسم لصدق نتيجتها )
( العبارة صحيحة ) تمثل مقدماتها اساس حاسم لصدق نتيجتها حيث ترتبط المقدمات
بالنتيجة فيستحيل ان تصدق المقدمات وال تصدق النتيجة
كل القطط ثدييات

صادقة

كل الفقراء بخالء

كاذبة

كل النمور قطط

صادقة

كل التجار فقراء

كاذبة

كل النمور ثدييات

صادقة

كل االغنياء بخالء

كاذبة

 )13حدد اهمية الفرض بالمنهج االستقرائى التقليدى ؟
ر -الكشف عن العالقات القائمة بين الظواهر او جزئيات الظاهرة
ز -تضيق الهوة بين االمثلة الجزئية والقانون العام
س -الفرض متى تاكد صدقه ال يظل فرضا انما اصبح قانون
ش -اما اذا ثبت بطالنه فتعدل عنه الى فروض
 )14عرف االستقراء عند ارسطو ؟
يقصد ارسطو باالستقراء اقامه البرهان عل قضية كلية باالستناد الى امثلة جزئية
تؤيد صدقها وايضا االنتقال من حاالت فردية الى قضية كلية من المعلوم الى
المجهول

 )15قد تكون الحجة صحيحة على الرغم من ان مقدماتها كاذبة ونتيجتها صادقة
وضح بمثال :
كل الطيور ثدييات
كل القطط طيور
كل القطط ثدييات
فهى حجة ذات مقدمات كاذبة ونتيجة صادقة ولكنها حجة صحيحة
 )16حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :
المسلمة ال تتقيد باى شروط
( العبارة خطا )
التعليل  :يجب ان تكون مجموعة مسلمات النسق
( متسقة – مكتملة – كامنة – مستقلة )
 )17حدد الصواب او الخطا مع التعليل  :تشير بعض الفروض الصورية الى كيانات
التخضع لالدراك الحسى
( العبارة صحيحة )
التعليل  :تشير بعض الفروض الصورية الى كيانات ال تخضع الى االدراك الحسى
المباشر ( االلكتروان – الطاقة ) اى انها تدل على موجودات التدرك بالحس
مباشرة ذلك الن الفرض اليقوم على المالحظة المباشرة فحسب بل على فروض
وحقائق ونظريات سابقة

 )18يقوم منطق التفسير عند كارل همبل على معيارين حلل العبارة ؟
التفسير عند همبل يقوم على اساس سببى ومنطقى التفسير يقوم عنده على معيارين
هما :
 -1الجمع بين النموذجيين االستداللى االستنباطى والنموذج االستقرائى
 -2ينبغى ان يشمل اى تفسير سببى مقدمة تتضمن قانونا عاما واحدا صحيحت على
االقل وبذلك فان النماذج التفسيرية التختلف باختالف العلوم الطبيعية او
االجتماعية
 )19وضح موقف رجال الدين من استنساخ الحيوانات ؟
تطبيق االستنساخ على الحيوانات مباح الن عالم الحيوان واسع التصرف فيه من هذه
الناحية مباح الن التوجد ضوابط اخالقية فى مجال االنجاب بين الحيوانات كما
هو فى االنسان كما ان تطبيقه فى النبات ايضا ال قيود له اال اذا كان االستنساخ
يضر بالحيوان والنبات بغير فائدة او يضر االنسان

 )20س  :الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع واجب مهنى للفيلسوف دلل باالمثلة
؟
س  :يستطيع الفيلسوف ان يعزل نفسه عن هوية مجتمعه هل توافق تلك المقولة
ولماذا ؟
س  :يبدا الفكر الفلسفى نشاطه من المواقع هل تؤيد اذكر مبرراتك ؟
ج :يبدا الفكر الفلسفى من الواقع الذى يعيش فيه الفيلسوف فلسفة ال تبدا من فراغ بل
تركز على الواقع وتبدا منه لتحديد هوية المجتمع واالفراد والحفاظ عليها
واليستطيع ان يعزل نفسه عن هويه مجتمعه فاليلسوف هو الذى :
 -1يحدد عقيدة الوحدة الوطنية لحماية االمة من التجزئة مثل نيتشة وهيجل فى
المانيا
 -2رسم الهوية وااليدلوجية الوطنية
 -3يقبل كل االفراد الواردة عليه من الحضارات االخرى بعد ان يحللها ويعلق
عليها ويلخصها ويفندها مثل الفارابى والكندى وابن سينا وابن رشد

امتحان شهادة اتمام الثانوية العامة فى مادة الفلسفة والمنطق للعام الدراسى
( دور اول )  ( 2020/2019البوكليت الخامس ) اعداد  /د  /إسالم عيد

 )1س  :اقترح  6اليات لتحسين وتنمية االعتبارات االخالقية فى مجال الوظيفة
العامة ؟
س  :حدد وسائل تنمية االعتبارات االخالقية فى مجال الوظيفة العامة ؟
 -1تقدير االداء االخالقى المتميز للموظفين ( الثواب )
 -2وضع جزاءات لمن يرتكب مخالفات اخالقية ( العقاب )
 -3التاكيد على سلوك الموظفين فى الدرجات العليا كنموذج لالخرين ( القدوة )
 -4تحسين النظام الرقابى فى المنظمة ( الرقابة )
 -5تحديد سلطات الموظفين واالداريين
 -6غرس السلوك االخالقى والضمير الذاتى بما يضمن االستمرارية
 -7مراجعة التعليمات االدارية التى تتعلق بالسلوك االخالقى

 )2س  :للفالسفة دور كبير فى الحس على وضع المواثيق االخالقية المهنية
برهن بثالث امثلة ؟
س  :تلعب الفلسفة دورا اساسيا فى استخالص االخالق المهنية صح او خطا مع
التعليل ؟ ب
 -1تحليل الواقع الثقافى واستخالص القيم والمعايير االخالقية التى يتطلبها المجتمع
والمرحلة التاريخية التى يمر بها
 -2تحديد قواعد الداء اعمال المؤسسة استناد الى القيم التى يقدمها الفيلسوف
للمؤسسة
 -3وضع اساس ميثاق اخالق المهنة مشاركة الفيلسوف والمتخصصين فى المهن
المختلفة
 -4وضع مبادئ السلوك االدارى والوظيفى بالمؤسسة هو مايؤدى فى النهاية الى
جودة العمل وجودة المنتج فى هذا تقدم المجتمع
 )3س  :حدد اسباب ظهور مفهوم االخالق المهنية ؟
س  :يعد مبحث اخالقيات المهنة تلبية لحاجة الواقع صح او خطا مع التعليل
 -1تلبية لحاجات الواقع حيث عجز االخالق العامة عن الوفاة بما تحتاجه كل مهنة
من اخالق
 -2محاولة بناء نسق اخالقى يعتمد على تكوين احوال المهن المختلفة
 -3حاجة المجتمع الصالح الخلل االخالقى
 -4وضع معايير جديدة باالخالق التطبيقية لضبط سلوك المهنيين

 )4اتخذ علماء المسلمين موقفا واضحا من االستنساخ البشرى بين ذلك ؟
االنسان يتسم عن المخلوقات باخالقيات ومشاعر يحددها تشريع ثابت يدعو الى
ضرورة وجود رباط اسرى فال يمكن للوليد ان يستغنى عن امه وحنانها وال عن
ابيه وراعايته ولذلك تتفق االديان السماوية على رفض وتحريم االستنساخ باى
طريقة تؤدى الى التكاثر البشرى بصورة غير طبيعية
بعد نجاح مع تجربة مع النعجة دولى بدا الحديث حول امكانية عمل ذلك البشر
اثارت والدة ازل طفلة امريكية مستنسخة فى العالم جدال فقيها ودينيا واسعا بين
علماء الدين  :حيث رفض غالبية رجال الدين تطبيق االستنساخ على االنسان
والحيوان مع جواز تطبيقه على النبات
 )5ضع القضية االتية فى صورة رمزية وبين قيم الصدق فيها
( اما ان اذاكر دروسى او استمع الى الموسيقى )
-

القضية ( ق  vل ) رابط الفصل اذا صدق احد طرفيه ويكذب اذا طرفاه معا
يتصف بالخاصية التبادلية – تكافؤ بين قضيتين ق  vل
ق

ل

قvل

ص

ص

ص

ص

ك

ص

ك

ص

ص

ك

ك

ك

 )6للفالسفة دور هام فى وض المواثيق االخالقية عقب برايك
اتفق حيث ان الفلسفة دور فى المواثيق االخالقية المهنية :
 -1تحليل الواقع الثقافى واستخالص القيم االخالقية حيث يؤسس ميثاق اخالق
المهنة على دراسة تحليله للواقع المجتمعى التى تطلبها المجتمع
 -2تحديد االسس والقواعد المحدد الداء اعمال المؤسسه
 -3وضع اسس ميثاق اخالق المهنة ( االطار المرجعى للسلوك )
 -4فيوضع ذلك الميثاق الذى يحدد معايير السلوك المهنى االساس بمشاركة
الفيلسوف والمختصين بالمهن المختلفة
 -5مبادئ االلتزام بالسلوك االدارى والظيفى داخل المؤسسة
 )7حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :
يقصد باالخالق البيوطبية اخالق الطبيب
( العبارة خاطئة )
التعليل  :االخالق البيوطبية ليس المقصود بها فقط اخالقيا الطبيب او اخالقيات عالم
البيولوجيا بل المقصود بها ايضا اخالقيات التطبيقات البيولوجية والطبية ذاتها
والنظر فى المشكالت التى ترتبت على هذه التطبيقات وهى كلها تدور حول
حدود التدخل االنسانى ف مواضيع شديدة الحساسية مثل ( االنجاب الصناعى –
نقل االعضاء – القتل الرحيم )

 )8عقب على موقف افالطون من العمل ؟
 -1يؤخذ على فطرة التخصص وتقسيم العمل عند افالطون رغم قيمتها العصرية
انه اغفال البعد االقتصادى للعمل باغفاله للمشكالت المترتبة على وفره االنتاج
 -2اغفل دور العمل كسلعه ونظر للعمل على انه مجرد خدمه
 -3نظرية الضيقة للعمل جعلت رؤيته عنصرية حيث قصر العمل على فئه العبيد
وهى نظره تتعارض مع الديمقراطية الحديثة
 )9حدد المقصود بمفهوم الوظيفة العامة ؟
هى مجموعة من المهام والمسئوليات يتم تحديدها فى ضوء القيم والمبادئ االخالقى
هدفها خدمة المصلحة العامة وتعطى لصاحبها حقوق وامتيازات
 )10للمواثيق االخالقية اهمية قصوى عقب برايك ؟
 -1اتفق حيث ان المؤسسات العامة والخاصة تجنى فوائد كثيرة فى حالة االلتزام
االفراد بالمواثيق االخالقية حيث ان تستغل تلك المعلومات من قبل مكاتب
التشغيل وشركات التامين
 -2اجهاض االجنة  :عند معرفة اصابتهم بتشوهات خلقية او التفه االسباب
 -3توفير مخزون احتياطى من االعضاء والخاليا البديلة حيث يقضى ذلك نهائيا
على العقم وعالج االمراض الوراثية ويقول اكسال كاهن فى عالم الوراثة ( ان
التكنولوجيا االحيائية تفتح افاق جديدة وتكون معرفة المخاطر سابقة للوقاية من
العالج )

 )11حدد الصواب او الخطا مع التعليل  :بين المصرى القديم حبه الشديد للبيئة
( العبارة صحيحة ) التعليل  :عرف المصرى القديم بحبه الشديد للبيئة بقدر
ما حاول استغاللها والسيطرة عليها وقدرها وعبدها والدليل :
 -1كتاب الموتى  :اوضح به ان الحفاظ على البيئة احد وسائل التقرب الى للا
 -2تعويذه اعالن البراءة امام االله العظيم  :اوضح به احترامه للكائنات الحية
وحقوقها
 -3ماظهر الطبيعة مثل الشمس واالرض والسماء ومنه ظهرت الديانه المصرية
القديمة
 -4تقديس النيل وعبادته
 )12تتعدد مداخل حماية البيئة للجمعيات والمنظمات غير حكومية دلل على ذلك
اتخذت عده مداخل لحماية البيئة منها :
 -1مدخل يهم اصحاب القرار مثل  :سن التشريعات المالئمة لحماية البيئة
والحرص على تنفيذها و تشجيع البحث العلمى والثقافة البيئية
 -2مدخل يهم الفاعلين االقتصاديين بالقطاع الخاص والعام ( تخصيص جزء من
الموارد لشئون البيئة – اعتماد وتقنيات ووسائل للحد من التاثيرات البيئية )
 -3مدخل يهم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ( المشاركة فى مجهودات
حماية البيئة – نشر الثقافة البيئية عن طريق االسهام فى برامج الحماية البيئية
ومواجهة كل االخطار الى تهدد بالخلل البيئى

 )13دعا سنجر لحسن معاملة الحيوان اشرح ؟
اعتمد سنجر بحسن معاملة الحيوان والمساواة بينه وبين الكائنات الحية على المذهب
النفعى التى انتشر فى اوروبا على يد بتنام وينص على ( تحقيق اكبر قدر من
السعادة الكبر قدر من الناس ) فراى ان الحيوان مثل االنسان يشعر بالسعادة
والشقاء لذا يجب على العلماء ان يضعوا فى حسابتهم مدى معاناه الحيوان فى
المعامل اثناء اجراء البحث عليهم وهو دعوة منه بمنع جميع صور العنف التى
تمارس ضد الحيوان
 )14اذكر مبادئ االيكولوجيا العميقة عند ارن نايس يكتفى بخمس مبادئ ؟
 -1ترعرع الحياة البشرية وغير البشرية على كوكب االرض لها بحد ذاتها
 -2ثراء وتنوع ادى الى الحياة يسهم فى تحقيق هذه القيم
 -3ليس للبشر الحق فى انقاص هذا الثراء والتنوع
 -4ترعرع الحياة البشرية وثقافتهايتوافقان مع عدد سكان اصغر
 -5التدخل البشر الحالى فى العالم وغير البشرى كثيف جدا
 -6السياسات يجب ان تتغير التى تؤثر البيئات االقتصادية والثقافية
 -7التغير االيدولوجى الرئيسى هو الذى يثمن نوعيه الحياة
 -8الذين يؤيدون النقاط السابقة عليهم الزام مباشر بمحاوله انجاز التغير

 )15االنجاب االصطناعى احد القضايا الفلسفية واالخالقية الناجمة عن الثورة
البيولوجية دلل بمثال ؟
االنجاب االصطناعى  :اللجوء ال طرف ثالث متبرع بالمنى ( مشكلة هوية الطفل
وحقه فى التعرف على والده البيولوجى )
االخصاب خارج الرحم  :مشكلة تغيير طرق االنجاب الطبيعية
بنوك االجنة  :مشاكل شروط حفظها ومدى مشروعية التخلص من االجنة الفائضة
ومشاكل انتاج اجنة بشرية خصيصا للبحث العلمى ومايتعارض مع مبدا االنسان
 )16حدد الصواب او الخطا فى العبارة االتية مع التعليل :
عالقة المقدما بالنتيجة بالحجة االستقرائية عالقة صارمة
( العبارة خاطئة )
التعليل  :عالقة المقدمة بالنتيجة فى الحجة االستقرائية اقل دقة واحكام فهى تتاثر
باضافة اى مقدمات جديدة او معلومات معايره
مثال :
كل محامى الشركات الكبرى اكفاء
مجدى محامى الحد الشركات الكبرى
من المرجع ان مجدى محامى كفئ
وبذلك فالحجة االستقرائية هى حجة تلتزم نتيجتها عن مفدماتها بشكل احتمال فقط

 )17الفرض بالمنهج العلمى المعاصر التتحقق منها مباشرة دلل بمثال
الفرض ال يتحقق تجريبيا بطرق مباشرة انما يتم ذلك عن طريق التحقيق التجريبى
الالزمة عنه مثال ( لوضع االفتراض بان الهواء ضغط ووزن فيترتب على ذلك
النتيجة القائلة بارتفاع الزئبق فى عامود البارومتر الى مستوى  76سم عند
مستوى سطح البحر
 )18للمنطق عالقة بالحاسوب دلل على ذلك ؟
ان المنطق الحديث الذى جعل الكمبيوتر ممكنا قام على اساس من اعمال ( ليبنز )
التى قادت اكتشافه الى اختراع اول كمبيوتر بدائى الى الكشف عن المنطق
الثنائى الذى ارسى القواعد لقيامه انظمه المعلومات اما جورج بول الذى اسس
مايسمى بجبر المنطق كان يستخدم صيغا معينة لترميز العالقات المنطقة
فالصيغ الرمزية فى الجبر يمكنها ان تصف العالقات العامة بين مجموعات من
االشياء التى لها خصائص معينه وقد بين جون فن كيف ان منطق جورج بول
عالج المصطلحات باعتبارها متغيرات جبرية وليس مصطلحات كلية وتشير الى
اشياء موجودة بالفعل

 )19حدد المقصود باالستدالل االستنباطى ؟
هو كل استدالل تتجوز نتيجته ماورد فى مقدماته فالنتيجه مساوية لمقدمة او اصغر
منها ننتقل من العام الى الخاص
مثال  :كل العزاب غير متزوجين
ايمن اعزب

ايمن غير متزوج
 )20قد تكون الحجة صحيحة على الرغم من ان مقدماتها ونتيجتها كاذبة دلل على
ذلك ؟
( كاذبة )

ح -لكل المخلوقات ذات عشر ارجل واجنحة
لكل العناكب عشر ارجل
لكل العناكب اجنحة

( كاذبة )
( كاذبة ) ( حجة صحيحة )

القدمات الكاذبة والنتيجة الكاذبة اليعنى فساد الحجة .

