
 (فلسفة ومنطق)دليل االسترشاد لمادة 

 الصف الثاني الثانوى العام
 

)ليست الشجاعة أن تقبل الرأى الذى يعجبك، بل الشجاعة أن تقبل الرأى  المأثورةمن األقوال : 1س
 اآلخر(

 :عيل أحد خصائص الموقف الفمسفى وهىفُيعد القول السابق دعوة لت
A. الحوار وتقبل النقد. 
B. المصارحة. 
C.  التروى. 
D. اليقظة الدائمة. 

 
 مميئة بالحبوب( ليست )كل سنابل القمح :2س

 :أى مما يمى يطابق القضية السابقة من حيث االستغراق
A. سعداء ليسوا ءبعض األغنيا. 
B.  ُتقطع تفيد البيئةال كل شجرة . 
C.  محدود الكل فضاء. 
D. معصوم من الخطأ. إنسان ال 

 
 بارزة...فال تظن أن الميَث يبتسُم(يقول المتنبى )إذا رأيت نُيوب الميث : 3س

 البيت الشعرى هو:ضوى الذى يتضمنه الشطر األول من قالالمنطقي  الرابط 
A. الشرط. 
B. الفصل. 
C. الوصل. 
D. السمب. 

 



 نك قاض  ذهب القاضى إلى المحكمة لمنظر فى القضية، وبعد الحكم قال له أحد الحضور)إ: 4س
 (عادل

 :حدا  عد الحد )عادَل( فى الموقف السابق ي  
A. اسم عمم. 
B. جزئي ا. 
C. كمي ا. 
D. اسم جمع. 

 يممكون قوت يومهم شرفاء النفس(ال)كل الذين : 5س
عمىىىىىىىىى فىىىىىىىىرض صىىىىىىىىدق القضىىىىىىىىية السىىىىىىىىابقة فىىىىىىىى ن القضىىىىىىىىية التىىىىىىىىى تقابمهىىىىىىىىا بالتنىىىىىىىىاقض 

 :ويكون حكمها كاذب هى
A. شرفاء النفس ليسوا يممكون قوت يومهمال الذين كل. 
B.  شرفاء النفس ليسوا يممكون قوت يومهمال الذين بعض. 
C. يممكون قوت يومهم شرفاء النفسال الذين قميل من. 
D. يممكون قوت يومهم شرفاء النفسال الذين كثرأ. 

 
 "دوستويفسكى": يقول 6س

 ر فيه(يلتفكباأنت  تجرؤال  )أنا أنطق ما
 :تخالف المقولة السابقة أحد تحديات الموقف الفمسفى 

 :أختر أدق إجابة
 

A. .النظرة األحادية لألمور 
B. .الخضوع لمسمطة 
C. .الخضوع لممألوف والمعتاد 

.D الفكرية لمشجاعة االفتقار. 

 

 



 د/مصطفى محمود: يقول 7س
 تعارض بين الدين والعمم، ألن الدين فى ذاته منتهى العمم(ال )

 :تستنتج من المقولة السابقة أن العالقة بين العمم والدين عالقة
A. تبادل. 
B. تناقص.  
C. .تكامل 
D. تنافس. 

 
 

 :األقوال المأثورةمن : 8س
 وب(رغمفكرًا لتنال الم اليكفى أن تكون عالما لتحقق المطموب، و ال)

 :يبين القول السابق أن مابين العمم والفمسفة عالقة.
 

A. .تكامل 
B. .تنافس 
C. .تبادل 
D. .تناقض 

 
  



العمم الىذى يىدرس العمميىات العقميىة التىى بواسىتطها يتوصىل  وه المنطق)ون: تيقول جميس كرا:9س
 .اإلنسانى إلى الحقيقة(العقل 

 :كس معنى االستداللعفى ضوء المقولة السابقة أعطى مثااًل من الحياة اليومية ي 
 )لقد عممتنا الصحراء أن نصبر طويال حتى ينبت الخير(: 10س

 طبق بمثال من عندك. تعكس المقولة السابقة أحد خصائص الموقف الفمسفى
 :أرسطو : يقول 11س

 آخر( معم لذا البد من معرفته وتعممه قبل تعمم)المنطق آلة العمم، 
 فى ضوء القول السابق برر أهمية المنطق وفائدته فى حياتنا اليومية

 :ابن رشد : يقول 12س
 )إن الدين يحث عمى التفكير وتعقل أمور الحياة وهو ماتسعى إليه الفمسفة(

 من خالل فهمك لممقولة السابقة استخمص عالقة الدين بالفمسفة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


