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نتذار إلى ا افة داخل البيت وخارجو تؤدي، وعجـ الشغاانخفاضيرتفاع درجات الحخارة أو ف السياه السمؾثة واإ - 1
 . اإلصابة بأمخاض الجياز اليزسي والتشفدي  ؼ  الفيخوسات والجخاثيؼ ومؽ ث  

 سيامات السفكريؽ العرب وىى .......ماسبق أحد إيؾضح 

 سبلمة البيئة مرادفة لدبلمة اإلنداف. أ .

 شياء.احتراـ الؿيسة الذاتية لؤل ب .

 عمى الكائشات. يإلغاء التسايز اإلندان جػ .

 نداف مع البيئة السحيظة.تظبيع اإل د .

  

التالعب بالعسميات  البيئة كؾسيمة لمحخب مؽ خالؿإلى مشع استخجاـ  "ENMOD تفاؾية الجولية "تيجؼ ال  - 2
 .البيئة الظبيعية إحجاث تغيخات فياألعاصيخ ومؾجات السج والجدر أو  :شتج عؾاىخ مثليسكؽ أف ت   الظبيعية التي

 مؽ خبلؿ .......تفاؾية الدابقة لزاـ الدوؿ ببشؾد االإيتحقق ػ 

 قترادييؽ.بلالسذاركات السالية ل أ .

 .أصحاب الدمظةقرارات  .  ب

  .األىمية التظؾعيةالسشغسات  . جػ

 ئلعبلمييؽ.التؾجييات السؤثرة ل.  د
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 تكؾف نتيجة الجيل باألشياء وعجـ معخفة مكشؾناتيا. ما غالًبامخاوفشا  - 3

 نداف بالبيئة باعتبارىا ......السقؾلة الدابقة عؽ عبلقة اإلتكذف ػ 

 . افدادً إو  إخبلاًل  أ .

 .تسايًزا وتعالًيا . ب

 .اوخشؾعً  اخزؾعً  . جػ

 . اوالتزامً  وعًيا.  د

 

مؽ  ... لؼ أزد ولؼ أنقص شبًخا يػ ربيلقج أتيت إل ... : " الجالؿ لػ أييا اإللو (أوزوريذ)يقؾؿ  - 4
 " حقؾؿ اآلخخيؽ ... لؼ أطخد قظيًعا مؽ مخاعيو عمى أستؾؿ  األرض ولؼ 

 .القديؼ لمبيئة مؽ خبلؿ ..... حتراـ السرري ادليل عمى كعظى السؾقف الدابق ػ ي  

 تعؾيذة إعبلف البراءة أماـ اإللو..  أ

 لشير الشيل لدرجة العبادة. تقديس السرري .  ب

 لمحياة الظيبة. ةالحفاظ عمى البيئة كؾسيم.  جػ

 الديظرة عمى السؾارد الظبيعية وتدخيرىا.  .  د
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الشا ألجلنبحث عؽ حسايتو مؽ نتائج أفع تيتؼ بالسدتقبل الحيأخالؽ معاصخة يؾناس( : " ىاند )يقؾؿ  - 5  
"مرمحة األجياؿ السقبمة  

 للمسئولٌة وهو ....... الموضوع األساسًعن  كشف القول السابقـ ٌ

 بالفعل. ماهو موجود  .  أ

 وانتهى. ماتم فً الماضً.  ب

 .متحقق ماهو معٌاري   . جـ

 مالم ٌوجد بعد. . د

 

( بحالة األمخيكيةولية بشدمفانيا  دورونا فيتعخضت ليا مجيشة ) ت اليؾاء التيالجراسات أف ممؾثاأثبتت   - 6
 شخص بأمخاض تشفدية ووفاة  6666صابة فؾؽ السجيشة وإ از الزباب الجخانيأدت إلى احتج انعكاس حخاري 

 مشيؼ. 26
 ...... فًنستخلص من العبارة السابقة أن هذه الممارسات تؤثرسلبًا 

 ناخٌة.الحالة الم  .  أ

 المائٌة. المجاري.  ب

 الموارد الصناعٌة..  جـ

 األحٌاء المائٌة. .  د

 

 

 

 

 

 

  



 اختبار تجريبى
الصف الثالث الثانوى  ف لسفة  

    

4 
 

لجى طالب السخحمة  والتقـدإعالف الجولة السرخية عؽ مبادرة الكذف السبكخ عؽ أمخاض الدسشة واألنيسيا  - 7
 ستخاتيجية لمؾقاية والحساية.اكبتجائية ال

 تدعى إلى ...... حد مجاالت األخبلؽ البيؾطبية التيالدابقة أندتشتج مؽ السبادرة 

 . تقشيؽ العبلقة بيؽ الظبيب والسريض. أ

 السريض. تقدر  رسؼ خارطة عبلج.  ب

 بحاث.مراعاة الجؾانب األخبلؾية فى األ .  جػ

 . ؾياـ الدمظات الظبية بؾضع خظط وقؾانيؽ. د

 

كدابيؼ عزاء فخيقو الظبي وإالرحية مؽ أجل تجريب أيسكؽ لمظبيب أف يرخح بحالة السخيض  - 8
بخاز مايجؿ عمى ىؾية أو شخرية زخر عؽ السخض ولكؽ مع ضخورة عجـ إزالة الالخظؾات اإليجابية إل 

 السخيض. 

 .....الظبية الحديثة وىؾ خبلؾياتمعايير األ لتزاـ بأحدلسؾقف الدابق ضرورة االندتخرج مؽ ا

 السرضى.اواة والعدؿ بيؽ دالس.  أ 

  إلحاؽ األذى بعامة البذر..  ب 

 فعل ما ؼيو الخير لمسجتسع. .  جػ

 احتراـ استقبللية وحرية السريض. . د
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 الحكاء بأنو : )سيخيل بيخت(ؼ سيخ عخ   ـ 1934فى عاـ  - 9
 وتجخل فى محل، ساسحجتياد أو اللتعميؼ أو التجريب ول تتأثخ بالتعؾد إلى ا ل جسالية مؾروثة"قجرة فكخية إ 

 .ما نفعمو أو نقؾلو أو نفكخ ؼيو"

 وىؾ.... يؽ األخبلؾية لمتحري الؾراثيؾعف القؾؿ الدابق لمداللة عمى أحد السزامي  

 .التسييز الجيشي . أ

 اليؾجيشيا..  ب

 الحتسية الجيشية..  جػ

 السعاممة. التفرقة في.  د

في إحجاث خمل  ديتدبب ذلػفنشا إذا تخكشا أمخ الستشداخ لمعمساء إ(: "الجكتؾر حدؽ الذافعي)يقؾؿ  - 16
 .إنتاج صؾر متظابقة مؽ البذخ في الشغاـ الكؾني" وفي الشياية يؤدي إلى

 ىؾ ......و  ستشداخ البذري لل القؾؿ الدابق عمى أحد آثار االيد

 إمكانية اإلصابة باألمراض الخظيرة. . أ

 الحياة.القزاء عمى فكرة تشؾع .  ب

 إنتاج أعزاء وخبليا بديمة..  جػ

 حرماف السدتشدخيؽ مؽ التؾعيف..  د
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لإلصابة  أنو ع خضةت غيخ  شاب ألف يكؾف رئيذ إدارة شخكة ولكؽ تقاريخه الظبية تأىيل مؾعف إداري  - 11
 تخقيتو. شغخ فيلؼ ي  ؛  ظيع السجازفة باحتساؿ مؾتو شاًباتبسخض القمب، ولسا كانت الذخكة ل تد

 ؟السؾقف الدابق يرات الدمبية لمجيشـؾ كسا ورد فيثمؽ الحمؾؿ السقترحة التالية تؾاجو التأ ػػ أي  

 .البذر لتسؾيل الكامل إلجراء التجارب عمىاالدعؼ و  .  أ

.جتشفيذ أبحاث ال التيدير عمى العمساء في.  ب  يشـؾ

 حجب السعمؾمات الجيشية عؽ أصحاب العسل.ضرورة .  جػ

 .إصدار قؾانيؽ التعؿيؼ ألصحاب الخمل الجيشي .  د

 

جسيع السعمؾمات الستعمقة باإلجخاء  تحتؾي عمى أو وثيقةً  االباحث أو الظبيب أف يقجـ ممفً  يجب عمى - 12
التي  كسا أف مؽ حق السخيض أف يظمب بعض الؾقت لجراسة الؾثيقة ، اآلثار الجانبيةو العالجي والسخاطخ 

 .حرل عمييا

 ثشيؽ مؽ عشاصر السؾافقة السدتشيرة وىسا....ماسبق ايبرر ػػ 

 .سؾافقة واألىميةال.  أ

 .الظؾاعية واألىمية.  ب

 .اإلفراح والفيؼ .  جػ

 عية والسؾافقة. ا الظؾ .  د
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 نقاذ شخص آخخ. السعزالت األخالؾية غيخ السدبؾقة إمكانية أف يتحؾؿ اإلنداف إلى قظع غيار إل مؽ  -13

 ....الشاجسة عؽ الثؾرة البيؾلؾجية وىي الدابق أحد القزايا الفمدؽية واألخبلؾيةالسؾقف ندتخمص مؽ 

 .الحالة الشباتية.  أ

 .زراعة األعزاء.  ب

 ؾيسة الحياة..  جػ

 .  مؾت الدماغ.  د

 

ا عؽ ية ألنيا مؽ داخميا تتزسؽ تفمدًفا أولي  ف الفمدفة تقؾد اإلندانإ" (:شفيتخألبخت إمؽ أقؾاؿ ) - 14
 . "شعبية ندانية والحزارة مسا جعل ليا سسةسع واإل تنداف والسجاإل 

 ..... اليؾية مؽ خبلؿ في الحفاظ عمى الفيمدؾؼتذرح السقؾلة الدابقة دور 

 عزؿ نفدو عؽ واقع مجتسعو..  أ

 .نظبلقو الفكري اجعل الؾاقع نقظة .  ب

 لمسجتسعات األخرى. نقل التراث الحزاري .  جػ

 ىؾية السجتسع. لظسسرسؼ صؾرة جديدة .  د
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وقؾاعج  شكل أحكاـ تراغ في ما إف القؾانيؽ والمؾائح عادةً ( : ")صجيق دمحم عؽيفي الجكتؾر يقؾؿ – 15
 ًقا لسجركاتو، وتبًعا، ويكؾف الفخد ىؾ السشؾط بتشفيح ىحه األحكاـ والقؾاعج العامة وفعامة دوف الشغخ لمتفاصيل

 ."لتفديخه

 الدابق عمى أف معايير أخبلؽ السيشة تدتشد إلى ......يبرىؽ القؾؿ 

 ميؾؿ الفرد الذخرية وواقعو. .  أ

 فحص الثقافة الدائدة لمسجتسع..  ب

 السجتسع. وضع الفرد ومكانتو في .  جػ

 س ؼيو.تسار   الظابع الثقافي الذي.  د

 

بؽ األكبخ ، ثؼ الاألـ لو السكانة األولى ثؼ تأتي األسخة بؾصفيا جساعة اجتساعية نجج فييا األب - 16
 نتساء بيؽ أفخادىا .ويدؾد الؾد وال 

 ......ضرورة رؤى الفبلسفة في العسل والتي تؤكد عمى الدابقة أحدندتخمص مؽ السقؾلة 

 .تدرج الدمظة.  أ

 .الحرية والسشافدة . ب

 .تمبية الحاجات.  جػ

 .ثروةالإنتاج .  د
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ىحا  دوف استئحاف رؤسائو مسا تختب عمىإحجى السؤسدات الخجمية  مؾعف عسؾمي عسمو فيتخؾ " - 17
 .وتعظيل مرالح السؾاطشيؽ" العسل عخقمة سيخ السؾؾف

 ؟خبلؾية لعبلج السؾقف الدابقعتبارات األتحديؽ اال أي  مؽ االقتراحات التالية يعسل عمى

 لمسؾعف. تعزيز الؾازع األخبلقي الداخمي.  أ

 لمسؾعفيؽ. والعسمية العمسية تشسية الكفاءات .  ب

 .التحديد الؾاضح لدمظات الؿيادات العميا. جػ

 تحديؽ الخدمات السقدمة لمجسيؾر. العسل عمى. د

 

أـ غيخ  يخ سعيًجاثػ الحىب الكمػ الحى يسمل يخيج الفيمدؾؼ أف يعخؼ إف كاف الس   " (:أفالطؾف يقؾؿ ) - 18
 . "سعيج وإنسا يخيج أف يعخؼ ما ىؾ الس مػ بؾجو عاـ وما ىى الدعادة والذقاء عمى وجو اإلطالؽ

 ......السقؾلة الدابقة غاية التفمدف فيػ ندتشتج مؽ 

 قبؾؿ األفكار عمى عبلتيا.. أ

 فكار.الكذف عؽ ماـية األ.  ب

 البحث عؽ العمل القريبة. .  جػ

 .اآلخرالتدامح وقبؾؿ فكر .  د
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أف و الخظأ، عتخاؼ بأنشا غيخ معرؾميؽ مؽ نيا مؾؾف أخالقي عقمي يشبع مؽ الأ" يرى )كارؿ بؾبر(: - 91
 "الغيخ مسا يمدمشا بزخورة تقجيخ خظئ طؾاؿ الؾقت، ونحؽ ن  وف البذخ خظاء

 تذير السقؾلة الدابقة لؿيسة ...... ػ

 لآلراء السختمفة. الفحص الستأني.  أ

 الكاشف عؽ الحؿيقة. الؾعي.  ب

 التخمص مؽ أسر التبعية. .  جػ

 خريؽ.الستفيؼ ألفكار اآل القبؾؿ.  د

 

 ."قرج تحقيق مشفعة عسميةيفكخ ب ليدت إل رجاًل الفمدفة (: "وليؼ جيسذيقؾؿ ) - 26

 ........ السقؾلة عؽ أىسية التفمدف فيتكذف ػػ 

 عؽ واقعو. شعزاًل م   اغيبً جعل اإلنداف م  .  أ

 الفكر. واختبلؼ لتشؾع خمق عقمية رافزة.  ب

 بالشغرة الدظحية لؤلمؾر. جعل اإلنداف مكتؽًيا .  جػ

 .مجتسعات متقدمة تقدر الفكر الؾاعيخمق  .  د
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نو ل إوعميو ف؛ ىؾ اإلنداف  ل يؾجج ليا أساس سؾى مبجعيا الحيإف الؿيؼ يقؾؿ  ) بؾلف ( : " - 21
 ."مثل أرض مجيؾلةكتذاؼ يؾجج عالؼ لمؿيؼ قابل لال 

 تدؿ السقؾلة الدابقة عمى طبيعة الؿيؼ ......

 العامة السظمقة. .  أ

 السظمقة الستعالية. .  ب

 الذاتية الشدبية. .  جػ

 السؾضؾعية الثابتة..  د

 

  ."كمية الذخ ةومجانب يخ،كمية الخ إنيا معخفةيقؾؿ )الحدؽ بؽ الييثؼ( :  " - 22

 باعتبارىا ......  األساسية الؿيؼ أحد يؾعف القؾؿ الدابق

 عاصسة لمتفكير ضد الخظأ. داةً أ .  أ

 صؾر الفؽ ونساذجو. ا فيبحثً .  ب

 الفزيمة الدمؾكية لئلنداف. في ابحثً .  جػ

 شروط الجساؿ ومقاييدو. ا فيبحثً .  د
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ياىا بجونيا تربح الحياة غيخ ججيخة بأف نح إنشى أدافع عؽ بعض الؿيؼ التي" يقؾؿ )ألبيخ كامؾ(: - 23
 ."حتخاـويربح اإلنداف غيخ ججيخ بال

 ......أنيا الؿيؼ فيتدعؼ دور  ليب التيتبرر السقؾلة الدابقة أحد األسا

 نفؾس البذر. يجب تقؾيزيا في.  أ

 يجب العمؼ بيا دوف مسارستيا..  ب

 بظؾف الكتب. أفكار معيارية ترقد في.  جػ

 .الفرد والسجتسع إلى التداميتدفع .  د

 

 أغمب الشاس مؽ ضعف البرخ  يعاني - 24

 بؿيادة الديارات ل ي دسح لزعاؼ البرخ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 دسح لبعض الشاس بؿيادة الديارات.مؽ السحتسل أل ي  

 يعكس السثاؿ الدابق حجة ......

 ستقرائية قؾية. ا  . أ

 ستقرائية صحيحة.ا.   ب

 ستشباطية باطمة. ا.  جػ

 ستشباطية صحيحة.ا.  د
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إلى القؾانيؽ  لمؾصؾؿ بسثابة الغاية تسثل عسمية البخىاف آخخ مخاحل السشيج الستقخائي التجخيبي وىي - 25
 .ي بيؽ الغؾاىخم   لى مبجأ التالـز الع  الدببية والتي تدتشج إ

 ؟ يدلل عمى صحة العبارة الدابقةمؽ األمثمة التالية  أي  

 ـ / ث. 900.111 سرعة الزؾء  تداوي  .   أ      

 سقؾط األجداـ إلى األرض بفعل الجاذبية. .  ب

 عمى بحر أو أكثر. جسيع القارات تحتؾي .  ػج

 األعمى لؤلقل. نتقاؿ الحرارة مؽ الجدؼ ا.  د  

 

اقتخانيسا باألعزاء  الخغؼ مؽ في كمييسا عمى ، الؾعائف مختمفةالظيخ ليج في اإلنداف والجشاح فيا - 26
 .في الجدؼ األخخى 

 ...... ستدالؿ التسثيمي فيالسثاؿ الدابق تفدير لدور اال ي عد

 العمؼ. برارات ميسة فيتتقديؼ اس.  أ

 التؾصل إلى حمؾؿ تقميدية لمسذكبلت..  ب

 جسؾد السعرفة. خمق مذكبلت تؤدي إلى .  جػ

 بيؽ األشياء الستعاؾبة. الكذف عؽ العبلقة.  د
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اإلنداف مسا أدى إلى كجر طبيعة  نحؽ لدشا في بخاء مسا ىؾ فيمؽ أقؾاؿ )الحدؽ بؽ الييثؼ( :  " - 27
 البذخية".

 أوىاـ ...... وىي أشار إلييا )بيكؾف( ى أحد األخظاء التيف السقؾلة الدابقة لمداللة عمتؾع  

 الجشس..  أ

 الدؾؽ..  ب

 السدرح. .  جػ

 الكيف..  د

        

 نبعاث الحخارة في األجداـ.يؤدي إلى ا أف وجؾد الحخكة )بيكؾف( عمىأكج  - 28

 ......عمي أحد طرؽ التحقق مؽ صحة الفروض وىي طريقة لمداللة مؾقف )بيكؾف( الدابق يؾعف

 .الجسع بيؽ االتفاؽ واالختبلؼ.  أ

 .لتبلـز في الػيابا.  ب

 .لتغير الكسي بيؽ الغاىرتيؽا . جػ

 .التبلـز في الحزؾر.  د
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 تؼ حرخىافرائل أخخى ل مالحغتشا أف الجسل و ثلسعخفة سبق تحريميا م " قج تكؾف القؾانيؽ تمخيًرا - 29
كل حيؾاف مجتخ مذقؾؽ )قزية عامة ونقؾؿ  فيه السعمؾمات ىحكل  جسعمذقؾقة الغفخ فش أيًزا تجتخ وىي

    الغفخ("

 ......االستقراء ػ يذير ذلػ إلى مفيؾـ 

 .الحدسي.  أ

 الشاقص..  ب

 التاـ..  جػ

 .التساثمي . د

 

صة إف كدؾؼ الذسذ يعج فخ لة ناسا الفزائية : "وكا السدئؾلة في( أدوليكا غؾاتاكؾرتاصخحت )  - 36
 يسكؽ مذاىجتيا إل عشج ل نادرة لسخاؾبة إكميل الذسذ وىي الظبقة العميا مؽ الغالؼ الجؾي لمذسذ التي

 .الكدؾؼ"

 ...... صؾر التجارب وىي التجربة ىحداالعتساد عمى إرريح الدابق مؽ التندتخمص 

 . الدمبية. أ

 . الكذؽية. ب

 . األولية.جػ

 يجابية.. اإلد

 

  



 اختبار تجريبى
الصف الثالث الثانوى  ف لسفة  

    

16 
 

 ختبار".اصؾرة أكيجة وبعج  جؿ  إل بسا شاىجناه ولسدشاه فينشا لؼ ن  إ" يقؾؿ )جابخ بؽ حياف(: - 31

 ...... وىي جابخ بؽ حياف(خظؾات مشيج ) ىحدإ السقؾلة بررتػ 

 رض مؽ خبلؿ مذاىدات الباحث.ف. صياغة ال أ

 .زمة عؽ الفرض عسمًيا. استشباط نتائج ال ب

 . استحالة التحقق مؽ الفرضية بظريقة مباشرة. جػ

 بعد التحقق مشو. . تحؾؿ الفرضية إلى قانؾف عمسي د

 

  ."الحكؼ دتغشى عشو لمتفكيخ الرحيح ول فيل ي   ػ عمًسا صحيًحاػ لفاظ األ  فاعػ فالعمؼ بسعانيحجد أل( : "فؾلتيخ)يقؾؿ  - 32

 .....ة أحد مكؾنات الشدق الرياضي وىؾندتخمص مؽ السقؾلة الدابق

 شتراطية.. الحدود اال أ

 .فة. الحدود البلمعر  ب

 .. القزية السبرىشة جػ

 .. القزية البلمبرىشة د
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 عسمو فاشل كل م جج في - 33

  عسمو جج فيكل كسبيؾتخ م   

 كسبيؾتخ فاشلكل    

 لمداللة عمى حجة..... ف السثاؿ الدابقيؾع  

 وقزاياىا مخالفة لمؾاقع. ة مشظؿًياز. متشاق أ

 . لزومية الرحة رغؼ مخالفة قزاياىا لمؾاقع. ب

 يا كاذبة.جت. صحيحة مقدمتيا مظابقة لمؾاقع ونتي جػ

 . صحيحة مقدماتيا صادقة وكذلػ نتيجتيا.د

 

ؼيجب أف يكؾف الستشباط فييا  ستشباطيكانت اليشجسة تخيج أف تقـؾ كعمؼ اإذا ":  ش(امؾرتازييقؾؿ ) - 34
 لأللفاظ اليشجسية كالشقظة والخط والدظح". مدتقاًل عؽ السعشى السمتبذ

 يؾضح القؾؿ الدابق قرؾر ......

 . المغة الكيؽية. أ

 ستخداـ الرمؾز.. ا ب

 .الرمزي . السشظق جػ

 . المغة الكسية.د
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ق بغض ئيتجو بأكسمو نحؾ معخفة الحقا ي مؽ السشظق والخياضة عمؼ نغخ  بعض العمساء أف كال  يخى  - 35
 .أو عجـ نفعيا غخ عؽ نفعيا العسميالش

 مؽ السشظق والرياضيات عمؼ ...... السقؾلة الدابقة أف كبًل مؽ  ندتخمصػػػ 

 تداؽ الفكر مع ذاتو..  يدعى إلى ا أ

 لؤلشياء. الحدي ييتؼ بالظابع .  وضعي ب

 .حتسالي ترجيحيا. صدؽ نتائجو  جػ

 تداؽ الفكر مع الؾاقع.ا. يدعى إلى  د

 

 ."نفذ الجرج خاء والستشباط يرعجاف وييبظاف فيستقف الإ":  يقؾؿ الفيمدؾؼ )ولياـ ويؾؿ( - 36

 السقؾلة ...... تؾضحػ 

 سشغؾر التقميدي.مؽ الالفرض . أ

 مؽ السشغؾر السعاصر. رضفال. ب

 .طبيعة العمؼ مؽ السشغؾر السعاصر. جػ

 .التقميدي مؽ السشغؾر طبيعة العمؼ .د
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 ػ و السدبقة في مجاؿ عسمو التجخيبيحكاممداجو وثقافتو وأ : الػياب الكامل والسظمق لحات الباحث - 37
 يجعل دراستو مرظبغة بالربغة العمسية.

 ......ية السعاصرة وىي سمخرائص السعرفة الع ىحدالسقؾلة عؽ إتكذف ػ 

 .قزاياىا قابمة لمتعديل والتغيير والشقاش .  أ

 .العمساء رغباتاتية و ذمرجعيا .  ب

 .التعسيؼو  قزاياىا تفيد التجريد.  جػ

 .أىؾاء العمساءال  الؾاقع الفعمي . مرجعيا د

 

إلى عجـ  وجيؽ يؤديالشيتخ أكديج ستشذاؽ غاز أوؿ كتذف أف اا" مخيكى )ىؾراس ويمد(:الظبيب األ - 38
 . "، مسا أدى إلى ميالد عمؼ التخجيخالذعؾر باأللؼ

 أنو...... ؾوى السعاصر ا مؽ شروط الفرض العمسيكتذاؼ الدابق يؾضح شرطً اال

 عاىرة مفردة. . يفدر دائًساأ

 . يترتب عميو األخذ بالسقارنات. ب

 . نتحقق مشو بظرؽ مباشرة.جػ

 . يحدد عبلقة بيؽ متغيريؽ.د
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 . وإذا كاف ىشاؾية عمسية تكؾف مجخد تجسيع لؾقائعالحؿيقة أنو ل وجؾد لشغخ يخى )بخونفدكى( : " - 39
ترؾيخ  عشا أو ندتخجـ آلةبفميذ ىشاؾ طخيق نتمسدو بأصا لمخؤية ؛ الظبيعة فيؾ ليذ مؾضؾًعا نغاـ في
 ، فالشغاـ يجب أف يكتذف ألف ما نخاه ىؾ مجخد فؾضى".لترؾيخه

 ......رض في السشيج العمسي السعاصر وىيخرائص الف ىحدإل القؾؿ الدابق تؾعيًفاي عد  ػػػ

 . القابمية لمتفشيد باإلضافة لمتأييد.أ

 السباشر. يخزع لئلدراؾ الحدي ال . كياف واقعيب

 مؽ الفروض أو القؾانيؽ. . يفدر عدًداجػ

 . يتحقق بظرؽ تجريبية غير مباشرة.د

 

مثاؿ  أف الشغخية الجيجة شاممة ومعقجة وتزؼ فخضيات مؤكجة.سسيث( : " - )جؾناثاف سييخى   - 46
األخزخ عمى مشع تجىؾر خاليا السخ، وتحفد  األخزخ : تداعج مزادات األكدجة في الذاي نغخية الذاي

 تحديؽ الحاكخة"ىحا التأثيخ السخكب ، ويشتج عؽ تجفق الجـ

 ......  ساستخشادية لظخؽ البحث في السشيج العمسي السعاصخ وىلدابق قاعجتيؽ مؽ القؾاعج الالقؾؿ ا يرفػػ ػ

 مشيا. . صياغة الفروض والتحقق التجريبي أ

 مشيا. صياغة التشبؤات والتحقق التجريبي . ب

 مشيا.  .  تعديل الفروض والتحقق التجريبيجػ

 ما يترتب عمييا مؽ نتائج.. صياغة الفروض و د
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 ألف ذلػ يؤدي ؛ستغشاء عشيايرظفييا فال يسكؽ ال لفخضية التيما يتختب عمى ا إف الباحث يدتؾحي - 41
 إلى غياب دور التجخبة.

 يشظمق مؽ.... الذي السعاصر ج التفدير العمسيذانسأحد  العبارة الدابقة عؽتكذف 

 ستشباط الشتائج.. التجربة ثؼ الفروض واأ

 . السبلحغة ثؼ الفروض والحكؼ عمييا.ب

 ا.ثؼ اختبار الشتائج تجريبيً الفروض . جػ

 لمقانؾف. وصؾاًل  السبلحغة ثؼ التحقق تجريبًيا. د

 

قادروف عمى درجة ما مؽ التعخؼ عمى  (ييؽ حدب الباحث )لؾتذيانؾ فمؾرديف الخفقاء الصظشاعإ - 42
يكؾنؾا أف و ، دمييؽل بشجاح مع السدتخجميؽ، اآليتسكشؾا مؽ التؾاصحتي ، لمغة الظبيعية الكالـ ومعالجة ا

 .ميخة معمؾماتًيا

 الحياة اليؾمية بؾصفيا...... ذف السؾقف الدابق عؽ السكانة التي تحتميا الروبؾتات فييك

 دية.. ذات كفاءة عقمية جدأ

 مرونة ذىشية بذرية. . تستمػب

 ذ مياـ بالغة الدقة.. تشفجػ

 . تستمػ قدرات إبداعية ابتكارية.د
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بحتة مسا ساعجنا  اكانت أرقامً  رقاـ والحخوؼ واألشياء والعبارات كسا لؾمع األ  ابتكار طخيقة تتيح التعامل) - 43
 .عسمياتو الستشتاجية ( في 0،  1ة ) ياستخجاـ الؿيؼ الحؿيؿعمى تذغيل الحاسؾب عؽ طخيق 

 ترسيؼ الحاسؾب وىسا..... ؼ فييدت ثشيؽ مؽ السجاالت التيتعانة باسبق ضرورة االس يؾضح ما

 .. جبر السشظق والسشظق الثشائي أ

 الرتيب.. السشظق السرف والسشظق غير ب

 . التفكير بالحس السذترؾ والسشظق السرف.جػ

 . السشظق الرتيب والسشظق السرف.د

 

تدتظيع التعامل مع السعمؾمات لة ل عسميا وفق بخنامج صاـر وإف اآلإف مؽ عيؾب األجيدة الحالية  - 44
ستؿباؿ وتبؾيب السعمؾمات الجاخمة ا( قادرة عمى لت ذاتية التشغيؼآالبخامج لحلػ صسست ) لؼ تخاع  في التي

 ليا القجرة عمى تكييف بخامجيا بحيث يدتؾعب مثل ىحه السعمؾمات.و الججيجة 

 باعتباره.... شاعيتؾضح ) اآلالت ذاتية التشغيؼ ( الدابقة مذروع الذكاء االصظ

 .ا لشدق حتسيابتكارً  . أ 

 .اصارمً  ا صؾرًياندقً  . ب

 لمسرونة الذىشية. محاكاةً   .جػ

  لمغات السشظق. ااستخدامً  .د
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" "العفؽ نؾع مؽ الفظخ :رمدية مؽ عمؼ أمخاض الشبات مثلمعمؾمة  استخجاـ بخامج الحكاء الصظشاعي - 45
 . "العفؽ عسؾًما تدبب وبالتالىعاـ  يدببيا الفظخ بذكل األضخار التيؾصل إلى معمؾمة رمدية أخخى وىى "ليت

 ......مؽ خبلؿ صمة السشظق بالذكاء االصظشاعي تدافع الفقرة الدابقة عؽ

 .الشتائج . استشباطأ

 الرتيب.. التفكيرغير ب

 . التفكير بالحس السذترؾ.جػ

 المغات الظبيعية. . استخداـد

 

عجـ  يقـؾ عمى مبجأ الحي (الؿيؼ ثشائي)عمؼ السشظق عمى  البجاية اعتسج الحكاء الصظشاعي في - 46
إلى  زفاضة دفع عمساء الحكاء الصظشاعيلكؽ عيؾر معمؾمات غامزة وف التشاقض والثالث السخفؾع.

 نؾع ججيج مؽ السشظق.عتساد عمى ال

 .........السقؾلة الدابقة عمى استخجاـ السشظق تجلل

 .الرؾري  .أ

 غير الرتيب. .ب

 الرتيب. .جػ

 متعدد الؿيؼ.. د   
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يعج حمقة الؾصل  إلى أف وضع معاييخ أخالؾية لالتراؿ الخارجي الحي( : "أشار )مرظفى حجازي  - 47
تعسل عمى تسكيؽ ثقة متبادلة  مؽ أجل تحقيق غايات ووعائف معيشة بيؽ السؤسدة والسجتسع السحيط بيا

 بيؽ السؤسدة وبيؽ جساىيخىا"

 عمييا بسثاؿ مؽ عشدؾ.   مجلاًل , فؾائد مؾاثيق أخبلؾيات السيشة ىحدمؽ السقؾلة الدابقة إ ستخخجا

 

بسجيشة شـخ الذيخ   (COP27-2022) أؾيؼ مؤتسخ األطخاؼ لتفاؾية األمؼ الستحجة بذأف السشاخ) - 48
ئؾف البيئة لسشاقذة الكثيخ مؽ السشغسات اإلقميسية السعشية بذ دولة ومسثمي 196ركة وفؾد أكثخ مؽ بسذا

 (. الذعؾب لمتعامل مع ىحه الكارثة يوتشسية وع قتخاحات لحتؾاء الحتخار الحخاري ال

 السدارس. طبلب لدى  لتشسية الؾعي البيئيمؽ وجية نغرؾ  وسيمتيؽ اقتخح

 

حاؿ  وتبظل في حاؿ اتحاد ؾيؼ جدئييا القزية التكافؤية ترجؽ في(: "يقؾؿ الجكتؾر )نجيب الحرادي - 49
 . اختالؼ تمػ الؿيؼ"

 عؽ الرياغة الرمزية ليا . الكذفمع   مؽ عشدؾ لقزية تذارطية  مثااًل  أعط    

 

تتجاوز  ، فييمحجودأنيا عابخة ل ج دولي أيلكتخونية ذات بعبخاـيؼ رمزاف( : "الجخيسة اإل يقؾؿ الجكتؾر )إ - 56
الحجود الجغخاؼية عمى أساس أف تشفيحىا يتؼ عبخ الذبكة السعمؾماتية وىؾ ما يثيخ تحجيات قانؾنية وفشية 

 .ؾاجيتيا وبذأف السالحقة الجشائية"وسياسية بذأف م

 مؽ اآلثار الدمبية السترتبة عمى الجريسة اإللكترونية.  اثشيؽبأسمؾبػ  ستخمصا

 

      


