
 

 انًادة فهسفت عايتعهىو عايت    + عهىو حُاة: انصف

 

 :عانج يىضىعا واحذا

 

 :انًىضىع االول

ال بّذ اٌ َتخهً عٍ انًبانغت فٍ تقذَر اهًُت انىعٍ كٍ َفهى انحُاة انُفسُت فهًا جُذا،عهُُا اٌ َري فٍ "

 ".انالوعٍ عًق كم حُاة َفسُت

 

 (ػالِبد9.                                          )اٌزي يؽشزٙب ثيٕب االشىبٌيخَ" فشٚيذ"اششذ ٘زا اٌمٛي ي - أ

 (ػالِبد7. )دد ػٍٝ اٌٚٛيخ ٚاّ٘يخ اٌٛػيفي ظٛء فٍسفبد ٚٚخٙبد ٔظش ِؼبسظخ رشٔبلش ٘زا اٌمٛي  - ة

 (ػالِبد4)              اٌشخصيخ االٔسبٔيخ؟ٌزفسيش ِدًّ  زٛي اٌسيبح إٌفسيخ ً٘ رىفي ٔظشيخ فشٚيذ  -ج

 
 

 

 

 



 

 اسس انتصحُح

 :انًىضىع االول

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :  انًىضىع انثاٍَ

  

 (ػالِزبْ:) انًقذيت _-أ   

اٌفالسفخ ٚاٌّفىشْٚ ِٕز اٌمذيُ ٌٚيِٕٛب ٘زا اٌشيبظيبد أّ٘يخ وجشٜ ٌّب رّيزد زمبئمٙب ِٓ اٌٛظٛذ  ٌٝاٚ

 . ٚاٌيميٓ

 .أوثش ِب أثبس فعٛي اٌجبزثيٓ ٘ٛ أصً ِٚصذس اٌّفب٘يُ ٚاٌسمبئك اٌشيبظيخ -

 .ٚخٙخ اٌّذسسخ اٌزدشيجيخ في ِسأٌخ أصً اٌّفب٘يُ اٌشيبظيخيزجٕٝ ٘زا اٌمٛي  -

 (عاليتاٌ: ) اإلشكانُت  -

 ِب ٘ٛ أصً ِٚصذس اٌّفب٘يُ اٌشيبظيخ؟ -

 ً٘ يّىٓ سد اٌّفب٘يُ اٌشيبظيخ ئٌٝ اٌزدشثخ اٌسسيخ؟ -

 (عالياث 5: ) انشرح   -

 .يخ اٌؼمالٔيخ، إٌظشيخ اٌزدشيجيخإٌظش: ٔظشح ربسيخيخ ػٍٝ أصً اٌّشىٍخ ٚأُ٘ إٌظشيبد اٌزي رٕبٌٚزٙب -

فشظذ اإلشىبٌيخ ٔفسٙب ثمٛح ثؼذ ظٙٛس األٔسبق إٌٙذسيخ اٌالئلٍيذيخ في إٌصف األٚي ِٓ اٌمشْ اٌزبسغ  -

 .ػشش

 .ِسزمبح ِٓ اٌزدشثخ اٌسسيخ: رٛظير ِعّْٛ ِب لبٌذ ثٗ اٌّذسسخ اٌزدشيجيخ في أصً اٌشيبظيبد -

 ...(وْٛ، ٘يَٛ ٚ٘ٛثز ٌٚٛن ٚخْٛ سزيٛاسد ًِ، اٌّبسوسيْٛ ثي: رسّيخ ثؼط أسثبة ٘زٖ اٌّذسسخ  -

اٌذائشح  –اٌخػ اٌّسزميُ ِدشد ِٓ سؤيخ خػ األفك : أِثٍخ ِأخٛرح ػُٕٙ: ِسبخدخ اٌمبئٍيٓ ثبٌٕظشيخ اٌزدشيجيخ  -

 ..إٌٙذسيخ ِدشّدح ِٓ اسزذاسح خزٚع األشدبس اٌخ 

ززٝ أسسؽٛ ٚئْ وبْ ِٓ ِإسسي اٌّز٘ت اٌؼمالٔي فمذ ألّش ثّب ٌٍسٛاس ِٓ أّ٘يخ في اٌّؼشفخ ِغ اٌؼٍُ أٔٙب  -

 . ال رمذَ ثسذ رارٙب ِؼشفخ

 (عالياث 7: ) انسؤال انثاٍَ  -2

 .ٔمذ ِمٌٛخ اٌزدشيجييٓ ِٓ خالي ؼشذ أسئٍخ ِٚسبئً ال يّىٓ أْ رصّذ إٌظشيخ اٌزدشيجيخ أِبِٙب - 

 .َ اٌزدشيجيخ يشخغ فيٙب اٌؼٍّبء ٚثشىً دائُ ئٌٝ اٌزدشثخ ٌزأويذ أٚ ٌٕفي ِصذاليخ أيخ ٔظشيخاٌؼٍٛ   -

في اٌشيبظيبد ِب يزُ اٌزٛصً ئٌيٗ ػٓ ؼشيك اٌجش٘بْ اٌشيبظي دْٚ اٌٛلٛع في اٌزٕبلط ثيٓ اٌّمذِبد    -

 .ٚإٌزبئح يؼزجش صبدلًب ثّؼزي ػٓ اٌزدشثخ

 .ايب اٌشيبظيخال دٚس ٌٍزدشثخ في ِصذاليخ اٌمط   -



 

 .وً رٌه دفغ ثبٌؼمالٔييٓ اٌمبئٍيٓ ثأْ اٌّفب٘يُ اٌشيبظيخ ٘ي ِٓ ثذع اٌؼمً ِٚأخٛرح ِٓ ِجبدئٗ   -

 .ؼشذ ِسأٌخ اٌّسٍّبد في اٌشيبظيخ ٌٍزأوذ ػٍٝ األصً اٌؼمٍي ٌٍّفب٘يُ اٌشيبظيخ   -

 ...أفالؼْٛ ٚديىبسد ٚوٕػ ٚ٘يغً : ِٓ اٌمبئٍيٓ ثبألصً اٌؼمالٔي ٌٍّفب٘يُ اٌشيبظيخ ُ٘ ِٓ وجبس اٌفالسفخ    -

ظٙٛس إٌٙذسبد اٌالئلٍيذيخ أػبد خٍػ األِٛس ألٔٗ ٌٛ وبٔذ اٌّسٍّبد ِٓ ِجبدئ اٌؼمً ٌّب رّىٓ اٌؼٍّبء ِٓ    -

 .رصذيك ٔميعٙب

 .ثٛأىبسيٗ: ٚ٘ي إٌظشيخ اٌؼّالٔيخ ِٓ أُ٘ اٌمبئٍيٓ ثٙب ظٙٛس ٔظشيخ خذيذح في ٘زٖ اٌّسأٌخ    -

 .ششذ ٚخٙخ ٔظش ثٛأىبسيٗ في اٌّسأٌخ   -

ثبٌشغُ ِٓ وً رٌه رجمٝ اٌشيبظيبد ِٓ أوثش اٌؼٍَٛ ثمخ ِٚصذاليخ ٚرززايذ اٌسبخخ ٌٙب في وً اٌؼٍَٛ    -

 .األخشٜ ثشىً ِّؽشد

 (عالياث 4)انرأٌ :  انسؤال انثانث  -3

 :يخ اإلخبثخ ٌٍّششر ششغ خٛدح اٌؼشض ٚاٌّسبخدخ ػٍٝ أْ يشاػي إٌمبغ اٌزبٌيخ رزشن زش  -

 .ِسبٌٚخ رؼشيف ػٍَٛ اٌؽجيؼخ•  

 .رزايذ اػزّبد ٘زٖ اٌؼٍَٛ ػٍٝ اٌشيبظيبد في صيبغخ إٌظشيبد ٚاٌمٛأيٓ• 

 .ِسبٌٚخ اٌؼٍَٛ اإلٔسبٔيخ االسزفبدح ِٓ اٌشيبظيبد• 

 

 

 


