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  وزارة التربية       

  مادة قضايا فلسفية واجتماعية ونفسيةالمطورل متحاناالنموذج 

  ٢٠١٥ – ٢٠١٤الفرع األدبي والثانوية الشرعية العام الدراسي 

ً أنَّ  ٢٠، لكل سؤال درجة ٨٠(:أجب عن أألسئلة اآلتية –أوالً  أسئلةھذه درجة، علما
  ). عن أربع أسئلة اوُيطلب الجواب فيھ ةإلزامي المجموعة

انقل  – ٢.)اختيار من متعدد( :اختْر الجواب الصحيح، مما يأتي، وانقله إلى ورقة إجابتك – ١
) مغلوطة(أمام الجملة الصحيحة، وكلمة ) صحيحة(واكتب كلمة ، الجمل اآلتية إلى ورقة إجابتك

دْ  - ٤....:أكمل الجملة اآلتية بحيث يستقيم المعنى – ٣....: أمام الجملة المغلوطة معنى  حدِّ
أرجع كاّلً من الفالسفة التالية أسماؤھم إلى االتجاه الفلسفي الذي ينتمي  – ٥.:...مصطلح

على المستوى  رتب الفالسفة التالية أسماؤھم من األقدم إلى األحدث  -  ٦....:إليه
  .إلخ....:التاريخي

كما وردت في كتاب المدرس ) في السؤال األول(يمكن استخدام نماذج أخرى من األسئلة الموضوعية  :مالحظة
  .للمرحلة الثانوية

 ً ً أنَّ درجة ٢٠، لكل سؤال درجة ١٠٠( :أجب عن خمسة من األسئلة اآلتية –ثانيا ، علما
  ).من أصل ستة عن خمسة أسئلة فيھاوُيطلب الجواب  أسئلة ھذه المجموعة اختيارية

ً أو غير منتج معلالً سبب اإلنتاج أو عدم اإلنتاجرّكْب ق – ١ ً منتجا ً صوريا بين مّيز  – ٢.ياسا
ً  – ٥...عللْ  – ٤.....وازنْ  – ٣.... ْم مثاالً يمثل اتجاھا ر سبب اختالف التوظيف  – ٦...َقدِّ برِّ

لى االتجاه الفلسفي المالئم أرجع المقولة اآلتية إ – ٧...االصطالحي لمفھوم كذا عند كلٍّ من
  .إلخ...قابْل بين مفھومي – ٨....لھا

 ً ً أنَّ أسئلة ھذه درجة ٤٠درجة، لكل سؤال  ٨٠: (أجب عن سؤالين مما يأتي - ثالثا ، علما
  ).من أصل ثالثة وُيطلب الجواب فيھا عن سؤالين المجموعة اختيارية

ْح      – ٢....قارنْ – ١ رْ  – ٤....بيِّنْ  – ٣وضِّ ْل المقولة اآلتية - ٥:...القول اآلتي فسِّ - ٦:..تأوَّ
دْ  – ٩...خصائص استخلصْ  – ٨...ضْع تصوراً  – ٧....اشرحْ    .إلخ...أسباب حدِّ

 ً   ).درجة، ھذا السؤال إلزامي ٤٠( :أجْب عن السؤال اآلتي - رابعا

ْن رأيك– ٣...حْل إشكالية التناقض – ٢....ابحث – ١   .إلخ...بيِّ

  ).درجة، سؤال إلزامي ١٠٠: (اآلتياكتب في الموضوع  –خامساً 

مْ    .إلخ....مشكلة عالجْ ...رأيك في موقف أو نظرية بيِّنْ .....قارنْ .....رؤية قدِّ

  انتھت األسئلة

  .يطبق ھيكل ھذه األسئلة على أنموذج اختبار الصف الثاني الثانوي األدبي والشرعي: مالحظة

  


