


 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (16)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

 ) مصر العام، التعليم  الثانيالصف  منطقال الفلسفة : ، ومادةالثانوي

ون تعليم عام ومن علي شاكلتهم ( و) المنازل و المستشفيات و السج

  ) ومن علي شاكلتهم 

 

 يم العامتعلال ) طالب المرحلة الثانوية العامة للصفين األول والثانيالفئة المستهدفة بالمواصفة
 لتهم (و ) المنازل و المستشفيات و السجون  ومن علي شاك مصر ومن علي شاكلتهم()تعليم عام 

 نطق(لما لمادة: مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي، ومادة: الفلسفة مواصفات الورقة االمتحانية
 م2022/2023للعام الدراسي ، الثاني، والدور الثاني الدراسيالفصل 

 األهداف العامة لمادة: الفلسفة والمنطق للمرحلة الثانوية العامة

 من المتوقع بعد أن ينتهى الطالب من دراسة المقرر الدراسى أن يكون قادًرا على أن:

 
 دقة استخدامها.المدرسى، ويتعرف المصطلحات الفلسفية الواردة فى الكتاب  -1

 تعرف طبيعة الموقف الفلسفى، ويطبقه على بعض المشكالت والمواقف الحياتية.ي -2

 ستنتج العالقة التكاملية بين كل من الفلسفة والدين، والفلسفة والعلم.ي -3

 حلل المذاهب األخالقية المختلفة، ويطبقها على بعض المواقف الحياتية، ويعقب عليها.ي -4

 يقارن بين الفلسفة السياسية عند بعض الفالسفة، ويعطى تطبيقات لها، ويعقب عليها. -5

 تعرف نشأة الفكر البيئى فى الشرق القديم، وعند المفكرين العرب.ي -6

 ناقش موقف الفالسفة المعاصرين من قضايا البيئة والحفاظ على بقاء األنواع.ي -7

 دد البيئة.ألخطار التى تهايقترح حلوًًل لمواجهة  -8

 حلل القضايا الفلسفية واألخالقية الناجمة عن تقدم علوم البيولوجى فى ميادين الطب.ي -9

 حلل دور الفلسفة فى المواثيق األخالقية والمهنية، ودور الفالسفة فى الحفاظ على الهوية الثقافية.ي -10

 ويطبقها فى مواقف حياتية.ميز بين القيم التى تكسبها الفلسفة الواردة بالكتاب المدرسى، ي -11

 تعرف المصطلحات المنطقية الواردة فى الكتاب المدرسى، ودقة استخدامها.ي -12

 تعرف الحدود المنطقية والقضايا المنطقية، ويطبقها على أمثلة من عنده.ي -13

 تعرف اًلستدًلًلت والحجج المنطقية المتضمنة، ويطبقها على أمثلة من عنده.ي -14

 المغالطات الصورية وغير الصورية، ويطبقها على أمثلة من عنده. يميز بين -15

 ميز باألمثلة بين الحجج اًلستنباطية واًلستقرائية من المنظورين التقليدى والمعاصر.ي -16

 طبق خطوات)مراحل( المنهج اًلستقرائى التجريبى على ظاهرة أو قضية حياتية.ي -17

 ياضية والطبيعية.م الريميز بين اًلستدًلل فى العلو -18

 حلل اًلستقراء والمنهج العلمى فى العصر الحديث، ويعقب عليه برأيه.ي -19

 تعرف معنى اًلستنباط، وتطبيقه فى العلوم الصورية.ي -20

 وضح األساس المنطقى للحاسوب، ويحلل العالقة بين المنطق والذكاء اًلصطناعى.ي -21

 يا اًلتصاًلت.ق فى بناء تكنولوجيبرهن على دور المنط -22

 

 ضوابط العامة للورقة اًلمتحانية:

 

 .أن تكون أسئلة الورقة اًلمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف 

 .أن تتوزع األسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها 

 ب.تحصيل الدراسي للطالأن تغطي األسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات  ال 

 .أن تتدرج األسئلة في الورقة اًلمتحانية من األسهل إلى األصعب 

 .أن توازن الورقة اًلمتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة 

 .أن تكون األسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية 

  الفصل الدراسي لغير الثانوية  –الدرجة  –الزمن  –لمادة ا –لصف ا –أن تستوفي الورقة اًلمتحانية البيانات األساسية )المرحلة

 تاريخ اًلمتحان(. –العامة 

  العناوين  –الهوامش  –المسافات بين السطور  –نوع الخط  –جودة تنسيق الورقة اًلمتحانية بما يضمن مقروئيتها ) حجم الخط– 

 باعة (لخلو من األخطاء اللغوية والطا –ودة الطباعة ج –تعليمات األسئلة 

 

 

 

 

٢



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (16)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

 ) مصر العام، التعليم  الثانيالصف  منطقال الفلسفة : ، ومادةالثانوي

ون تعليم عام ومن علي شاكلتهم ( و) المنازل و المستشفيات و السج

  ) ومن علي شاكلتهم 

 

 العام الصف األول الثانوي :أوًلً 

لثانوي ول اللصف األ جدول مواصفات الورقة اًلمتحانية لمادة: مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي -أ

 م2320 /2022 الدراسيللعام  ،الثاني  الدراسيالفصل  – )تعليم عام مصر ومن علي شاكلتهم(

 الوحدة الثانية: مبادئ التفكير العلمي

مبادئ التفكير الفلسفي  :مادةلينبغي اًللتزام بها في مواصفات الورقة اًلمتحانية  خاصة  معايير

الفصل الدراسي الثاني للعام ،)تعليم عام مصر ومن علي شاكلتهم(ثانويالللصف األول والعلمي 

 م2023 /2022 الدراسي
 عية ( أسئلة موضو%87,5 (و ،(صياغتان متنوعتان( مقال قصير)% 12,5) أن تكون األسئلة بنسبة -1

تويات %، المس 37,5%، التطبيق50تقيس المستويات المعرفية بنسبة )الفهم ،دد (متع ) اختيار من

 %( 12,5العليا 

( عشر دقائق 10( حيث يراعي زمن ) ونصف أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها ) ساعة-2 

 اءة الورقة اًلمتحانية ومراجعتها .لقر

لدرجة ا، وتوزع درجات ( 10والصغري )  ،عشرون درجة (20الفصل الدراسي الثاني الدرجة الكبري ) -3

 أعمال سنة ( درجات  4ورقة امتحانية + درجة ستة عشر  16 الكبرى على النحو التالى: )

 

 

 

 درجة السؤال مواصفاته سؤالرقم ال

 

 األول 

 

 

بيانها جزئيات، لكل جزئية درجة واحدة، و سبع يتكون من 

 كالتالي: 

 )فهم(ول أ موضوع -ب      .(فهم)  أول موضوع -أ

 م(.ثالث )فه موضوع -د     .( فهم)  نىثا موضوع -ج

 ) تطبيق( موضوع ثانى-و  )تطبيق(. موضوع أول -هـ 

 (تطبيق)موضوع ثالث  -ز

 (اختيار من متعدد ) موضوعي

 

 

 

 

7 x 1 = 7 درجات 

 

 الثاني

 

 

بيانها جزئيات، لكل جزئية درجة واحدة، و سبع يتكون من

 كالتالي: 

 فهم(.) ثانى موضوع -ب          أول )فهم(.  موضوع -أ 

 فهم(.)موضوع ثالث  -د       )فهم( .   لثثا موضوع -ج

 طبيق(ع ثالث )تموضو-و     )تطبيق(.أول موضوع  -هـ

 موضوع أول ) مستويات عليا( -ز

 (اختيار من متعدد )موضوعي

 

 

7 x 1 = 7  درجات 

 

 

 الثالث

 

 كالتالي: بيانهماولكل جزئية درجة،  ،جزئيتين يتكون من

 موضوع ثاني ) تطبيق (-أ

 ) مستويات عليا ( ثالث موضوع-ب

 (تانمتنوع تان) صياغمقال قصير

 

2 x 1 = 2   تاندرج  

 ست عشرة  درجة 16 جزئية 16 لمجموعا

٣



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (16)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

 ) مصر العام، التعليم  الثانيالصف  منطقال الفلسفة : ، ومادةالثانوي

ون تعليم عام ومن علي شاكلتهم ( و) المنازل و المستشفيات و السج

  ) ومن علي شاكلتهم 

 

 

األول  للصفتفكير الفلسفي والعلمي مبادئ ال :مادةلجدول مواصفات الورقة اًلمتحانية -ب

 م3202 /2202 الدراسيلعام ل  -الدور الثاني -)تعليم عام مصر ومن علي شاكلتهم( ثانويال

مبادئ التفكير الفلسفي  :مادةلينبغي اًللتزام بها في مواصفات الورقة اًلمتحانية  خاصة  معايير

 م2023 /2022للعام الدراسى  -الدور الثاني -العام  ثانويالللصف األول والعلمي 
 ( أسئلة موضوعية %85 (و ،(تانتنوعم تان( مقال قصير)صياغ% 15) أن تكون األسئلة بنسبة-1

 %، 40%، التطبيق50تقيس المستويات المعرفية بنسبة )الفهمو ،دد (متع ) اختيار من

 %( 10المستويات العليا

( عشر دقائق 10( حيث يراعي زمن ) ونصف ) ساعة أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها-2 

 لقراءة الورقة اًلمتحانية ومراجعتها .

 .درجات ( 10)  والصغرى ،عشرون درجة ( 20)  الكبرىالدرجة -3 

 

 

 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 األول 

 

 

 ي: كالتالبيانها جزئيات، لكل جزئية درجة واحدة، و ثمان يتكون من

  الوحدة األولي : الموضوع األول )فهم(. -أ

 الوحدة  األولي :  الموضوع الثاني )فهم(. -ب 

 لوحدة األولي : الموضوع الثالث )فهم( .ا-ج  

 لوحدة الثانية : الموضوع األول )فهم(.ا -د 

 لوحدة  الثانية :  الموضوع الثاني )فهم(.ا-هـ 

 لوحدة  األولي : الموضوع  الثالث )تطبيق(.ا -و

 )تطبيق(. لوحدة  األولي : الموضوع  الثالثا -ز

 لوحدة الثانية : الموضوع الثالث )تطبيق(.ا -ح  

 (اختيار من متعدد )موضوعي

 

 

 

 

8 x 1 = 8  درجات 

 

 الثاني

 

 

 : كالتاليوبيانها جزئيات، لكل جزئية درجة واحدة،  تسع يتكون من

 الوحدة األولي : الموضوع األول )فهم(.  -أ

 الوحدة األولي : الموضوع الثاني )فهم(. -ب 

 الوحدة الثانية : الموضوع األول )فهم( . -ج

 لوحدة الثانية : الموضوع الثاني )فهم(.ا -د 

 لوحدة الثانية : الموضوع الثالث )فهم(.ا-هـ 

 )تطبيق(. الثانيوحدة األولى : الموضوع ال -و

 لوحدة الثانية : الموضوع األول)تطبيق(.ا -ز  

 لوحدة األولى : الموضوع األول )تطبيق(.ا -ح

 الث )تطبيق(.الموضوع الث :الوحدة الثانية -ط

 (اختيار من متعدد ) موضوعي

 

 

 

 

 

9 x 1 = 9  درجات   

 

 الثالث

 

 كالتالي: بيانهما، وجزئيتين يتكون من

 درجة واحدة ( طبيق) تع الثاني الوحدة الثانية : الموضو-أ

 درجتان. ) مستويات عليا ( لثالثالوحدة األولي : الموضوع ا-ب

 (تانمتنوع غتان) صياقصيرمقال 

 

 

1 x 1 = 1 درجة 

     1 x 2 = 2 درجتان 

 ثالث درجات  3      

 

 عشرون درجة 20 جزئية 19 المجموع

٤



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (16)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

 ) مصر العام، التعليم  الثانيالصف  منطقال الفلسفة : ، ومادةالثانوي

ون تعليم عام ومن علي شاكلتهم ( و) المنازل و المستشفيات و السج

  ) ومن علي شاكلتهم 

 

 العام الثانوي  ثانيال: الصف ثانيًا

  عامال الثانوي لثانيللصف ا الفلسفة والمنطق  :مادةلجدول مواصفات الورقة اًلمتحانية -أ

 م3202 /2022للعام الدراسي  ،)تعليم عام مصر ومن علي شاكلتهم(،الفصل الدراسي الثاني 
 

 أوًًل: الفلسفة

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال
 

 األول 
 

وجميعها تقيس الفهم، ، جة، لكل جزئية در يتكون من خمس جزئيات
 :كالتالي بيانهاو 
   الثالث الموضوع –أ 
   لثالثا الموضوع -ب
   الموضوع الرابع – ج
  لرابعالموضوع ا - د
 الموضوع الرابع  -ه

 (اختيار من متعدد) موضوعى

 
 
 

5X  1 =5 درجات 
 

 
 الثاني
 

 كالتالى: بيانهاو درجة، لكل جزئية ، جزئيات خمس يتكون من 
 .لثالث )تطبيق(ا الموضوع  –أ  
 .        )تطبيق( ثالثال الموضوع –ب  
   ) تطبيق( رابعالموضوع ال-ج
  ابع ) تطبيق (الموضوع الر  -د
 الرابع ) مستويات عليا(الموضوع -ه

 (اختيار من متعدد) موضوعى

 
 

 5X  1 =5 درجات 
 
 
 
 

 
 

 الثالث

 وبيانها كالتالى:درجتان،  هاويخصص ل، ية واحدةجزئ تكون مني 
 الموضوع الثالث ) مستويات عليا(

 مقال قصير

 
1X  2 =2 درجتان 

 درجة  ةعشرإثنتا (  12)   جزئية 11 المجموع
 

 

          

 

 

 

 

 

 

٥
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 ثانيًا : المنطق

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

  الرابع

 

 

وجميعها تقيس ، جةلكل جزئية در  ،جزئيات خمس يتكون من
 كالتالى: بيانهاو الفهم، 

 .الثاني الموضوع-أ

 .الثاني الموضوع -ب

  .الثالث الموضوع-ج

 الث.الث الموضوع -د

  .الموضوع الثالث-ـ  ه

 (اختيار من متعدد ) موضوعى

 

 

 

 

 

5X  1 =5 درجات 
 

 

 الخامس

 

 

 كالتالى: بيانهاو لكل جزئية درجة، ، جزئيات ستيتكون من 
   (تطبيقالثاني )  الموضوع-أ

 ( تطبيقالثاني )  الموضوع -ب

  (تطبيقالثالث )  الموضوع-ج

  )تطبيق( لثالموضوع الثا -د

 ضوع الثالث ) تطبيق ( المو -هـ

  (مستويات علياالثاني )  الموضوع- و

 (اختيار من متعدد موضوعى)

 
 
 

6X  1= 6 درجات 
 
 

 

 السادس

 

 يخصص لها درجة واحدة، وبيانها، و ية واحدةجزئ يتكون من
 كالتالى:

 (تطبيقالموضوع الثاني )

 مقال قصير

 

1X  1 =1 درجة واحدة  

 درجة  عشرة اثنتا( 12) جزئية 12 المجموع
 ،م()تعليم عام مصر ومن علي شاكلته الثانوي لثانيللصف االفلسفة والمنطق  :مادةخاصة ل معايير

 م2023 /2022الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
 

% ( أسووئلة 587.(، ونسووبة )  صووياغات متنوعووة( مقووال قصووير ) % 2.51أن تكووون األسووئلة بنسووبة ) -1

  .موضوعية )اختيار من متعدد(

 أن تقيس الورقة اًلمتحانية المستويات المعرفية على النحو الثانى: -2

 %( 17العليا %، المستويات 41,5التطبيق %،  41,5م  )الفه

ئق لقوراءة دقوا 10( حيث يراعي زمون ) تانأن تتــناسب األســئلة مع الزمن المحـدد لإلجـابة عنها ) ساع -3

 الورقة اًلمتحانية ومراجعة اإلجابة (.

لى النحو وتوزع الدرجة الكبرى ع ،درجة ( 15من )  الصغرىدرجة ( و الدرجة  30جة الكبرى من ) الدر -4

 درجات أعمال سنة (.  6درجة +   24: ) الورقة اًلمتحانية التالي

٦



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (16)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا
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 ) مصر العام، التعليم  الثانيالصف  منطقال الفلسفة : ، ومادةالثانوي

ون تعليم عام ومن علي شاكلتهم ( و) المنازل و المستشفيات و السج

  ) ومن علي شاكلتهم 

 

  ويالثان لثانيللصف ا الفلسفة والمنطق  :مادةل دول مواصفات الورقة اًلمتحانيةج-ب

 م3202 /2202لعام الدراسي ل - الثانيالدور - ()تعليم عام مصر ومن علي شاكلتهم
 

 أوًًل:الفلسفة

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال
 

 األول 
 

درجة، وجميعها تقيس لكل جزئية  ست جزئيات،يتكون من 
 :كالتالي بيانهاو الفهم، 

 ألول.ا الموضوع-أ
 ألول.ا الموضوع –ب 
 .نيالثا الموضوع -ج 
 ني .الثاالموضوع  -د 

 رابع.لموضوع الا- هـ
 رابع.الموضوع ال -و

 (اختيار من متعدد) موضوعي

 
 
 
 

6X  1 =6  درجات 

 
 الثاني
 

 كالتالى: بيانها، و جةلكل جزئية در  ،جزئيات سبعيتكون من 
 .(تطبيقألول )ا الموضوع  –أ 
 .(تطبيق) ثانىال الموضوع –ب
 .(تطبيق)  ثالثال الموضوع -ج
 .(تطبيق)  ثالثال الموضوع -د

   )تطبيق(رابع الموضوع ال- هـ
  (مستويات عليا) ول الموضوع األ-و
 (مستويات عليا)  ثانىال الموضوع -ز

 (اختيار من متعدد) موضوعى

 
 
 
 

 7X  1= 7  درجات 
 
 

 
 

 الثالث
 

 كالتالى: بيانهاو  جزئية واحدة، ويخصص لها درجتان، يتكون من 
 (مستويات عليا )  لثالثا الموضوع 

 مقال قصير

 
 

1X  2= 2  درجتان 

 ( خمسة عشر درجة  15)   جزئية 14 المجموع
 

 

 

 

 

٧



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (16)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

 ) مصر العام، التعليم  الثانيالصف  منطقال الفلسفة : ، ومادةالثانوي

ون تعليم عام ومن علي شاكلتهم ( و) المنازل و المستشفيات و السج

  ) ومن علي شاكلتهم 

 

 انيًا: المنطقث     

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

  الرابع

 

 

وجميعها تقيس الفهم، ، جةلكل جزئية در ، يتكون من ست جزئيات
 كالتالى:بيانها و 
 .األول الموضوع-أ

  .ول (األ) مقررالفصل الدراسي  الثانى الموضوع -ب

 .) مقرر الفصل الدراسي الثاني ( الموضوع الثانى -ج

 ) مقرر الفصل الدراسي الثاني (. الموضوع الثانى.-د

 .الموضوع الثالث - هـ

 لث.الموضوع الثا-و

 (اختيار من متعدد موضوعى)

 

 

 

 

 

6X  1 =6  درجات 

 

 الخامس

 

 

 :كالتالي لكل جزئية درجة، وبيانها، سبع جزئياتيتكون من 

 (   تطبيقاألول  )  الموضوع -أ

 ) مقرر الفصل الدراسي األول (.(. تطبيقالثانى )  الموضوع -ب

 ي (.) مقرر الفصل الدراسي الثان ) تطبيق(ثانى  ال الموضوع  -ج

 (تطبيقالثالث )  الموضوع -د

 (تطبيقالثالث )  الموضوع -هـ

 لموضوع األول ) مستويات عليا(ا -و

 (الموضوع الثالث ) مستويات عليا -ز

 (اختيار من متعدد موضوعى)

 
 
 
 

7 X 1 =7  درجات 

 

 السادس

 

 كالتالى:بيانها و ، درجةويخصص لكل جزئية ، جزئيتين يتكون من
 ( تطبيق)  ولاأل الموضوع-أ

 فصل الدراسي الثاني (.) مقرر ال تطبيق() ثانىالموضوع ال-ب

 (صياغتان متنوعتانمقال قصير) 
 

 

 

 

2X  1 =2 درجتان  

 ( خمسة عشر درجة 15) جزئية  15 المجموع
 

 

 

 

 

٨



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (16)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

 ) مصر العام، التعليم  الثانيالصف  منطقال الفلسفة : ، ومادةالثانوي

ون تعليم عام ومن علي شاكلتهم ( و) المنازل و المستشفيات و السج

  ) ومن علي شاكلتهم 

 

لي )تعليم عام مصر ومن ع الثانوي لثانيللصف االفلسفة والمنطق  :مادةخاصة ل معايير

 م 3202 /2202للعام الدراسي الدور الثاني ،شاكلتهم(

  
 

% ( أسووئلة  87ة ) (، ونسووب صووياغات متنوعووة( مقووال قصووير ) % 13أن تكووون األسووئلة بنسووبة ) -1

  موضوعية )اختيار من متعدد(.

 أن تقيس الورقة اًلمتحانية المستويات المعرفية على النحو الثانى: -2

 ( % 20%، المستويات العليا40%، التطبيق40الفهم )

قوائق د 10( حيوث يراعوي زمون ) تانأن تتــناسب األسـوـئلة موع الوزمن المحوـدد لإلجوـابة عنهوا ) سواع -3

 اًلمتحانية ومراجعة اإلجابة (. لقراءة الورقة

 درجة (. 15درجة ( و الدرجة الصغري من )  30الدرجة الكبرى من )  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٩



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (16)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

 ) مصر العام، التعليم  الثانيالصف  منطقال الفلسفة : ، ومادةالثانوي

ون تعليم عام ومن علي شاكلتهم ( و) المنازل و المستشفيات و السج

  ) ومن علي شاكلتهم 

 

 الصف األول الثانوي العاما: ثالثً 

ل األو جدول مواصفات الورقة اًلمتحانية لمادة: مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي للصف -أ

 اسيالدرالفصل والمستشفيات و السجون ومن علي شاكلتهم( ) المنازل ، العامالثانوي 

 م2023 /2022 الدراسيالثاني ، للعام 

 الوحدة الثانية: مبادئ التفكير العلمي

مبادئ التفكير الفلسفي  :مادةلينبغي اًللتزام بها في مواصفات الورقة اًلمتحانية  خاصة  معايير

،الفصل ومن علي شاكلتهم(والسجون  المنازل والمستشفيات )ثانويالللصف األول والعلمي 

 م2023 /2022الدراسي الثاني للعام الدراسى 
 ( أسئلة موضوعية %85(و ،(صياغتان متنوعتان( مقال قصير)% 15)  لة بنسبةأن تكون األسئ .1

ويات العليا %، المست 40%، التطبيق 50لمعرفية بنسبة )الفهمتقيس المستويات ا ،دد (متع ) اختيار من

10 )% 

ئق شر دقاع( 10( حيث يراعي زمن ) ونصف أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها ) ساعة-2

 لقراءة الورقة اًلمتحانية ومراجعتها .

 (درجات  10)  والصغرى ،عشرون درجة ( 20)  الكبرىالفصل الدراسي الثاني الدرجة -3

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 األول 

 

 

 بيانهاجزئيات، لكل جزئية درجة واحدة، و ثمان يتكون من 

 كالتالي: 

 )فهم(أول  موضوع -ب      .(فهم)  أول موضوع -أ

 ( فهم ) نىثا موضوع -د     .( فهم)  نىثا موضوع -ج

 )تطبيق(. وضوع أولم - و    ثالث )فهم(. موضوع-هـ 

 تطبيق() موضوع ثاني -ح   ) تطبيق(موضوع أول-ز

 (اختيار من متعدد موضوعى )

 

 

 

 

 

8 x 1 = 8 درجات 

 

 الثاني

 

 

بيانها ، وجزئيات، لكل جزئية درجة واحدة تسع يتكون من

 كالتالي: 

 هم (فموضوع أول )  -ب          أول )فهم(.  موضوع -أ 

 )فهم( .   لثاث موضوع -د          )فهم(. ثانى موضوع -ج

     طبيق(.)تأول موضوع  -و         موضوع ثالث )فهم(. -هـ 

 وع ثالث ) تطبيق (موض -ح       )تطبيق( موضوع ثاني-ز

 (تطبيق)  موضوع ثالث-ط

 (اختيار من متعدد موضوعى)

 

 

9 x 1 = 9  درجات 

 

 

 الثالث

 

 كالتالي: بيانهماولكل جزئية درجة،  ،جزئيتين يتكون من

 درجة واحدة ) تطبيق ( موضوع ثالث-أ

 درجتان ) مستويات عليا ( ثاني موضوع-ب

 (تانمتنوع تان) صياغمقال قصير

1 x1 = 1 درجة واحدة 

1 x 2 = 2   تاندرج  

 درجات 3

 درجة  عشرون 20 جزئية 19 المجموع

١٠



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (16)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

 ) مصر العام، التعليم  الثانيالصف  منطقال الفلسفة : ، ومادةالثانوي

ون تعليم عام ومن علي شاكلتهم ( و) المنازل و المستشفيات و السج

  ) ومن علي شاكلتهم 

 

 
منازل ) ال ثانويالللصف األول مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي  :مادةلجدول مواصفات الورقة اًلمتحانية -ب

 م2023 /2022لعام الدراسى ل  -دور الثاني الومن علي شاكلتهم(و السجون والمستشفيات 

مبادئ التفكير الفلسفي  :مادةلينبغي اًللتزام بها في مواصفات الورقة اًلمتحانية  خاصة  معايير

- ومن علي شاكلتهم(والسجون المنازل والمستشفيات  )العام ثانويالللصف األول والعلمي 

 م2023 /2022للعام الدراسى  -الدور الثاني 
 ( أسئلة موضوعية %85 (و ،(تانتنوعم تان( مقال قصير)صياغ% 15) ئلة بنسبةأن تكون األس-1

 %، 40%، التطبيق50تقيس المستويات المعرفية بنسبة )الفهمو ،دد (متع ) اختيار من

 %( 10المستويات العليا

ائق ( عشر دق10( حيث يراعي زمن ) ونصف أن تتناسب األسئلة مع الزمن المحدد لإلجابة عنها ) ساعة-2 

 لقراءة الورقة اًلمتحانية ومراجعتها .

 .درجات ( 10والصغري )  ،عشرون درجة ( 20الدرجة الكبري ) -3 

 

 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 األول 

 

 

 ي: كالتالبيانها جزئيات، لكل جزئية درجة واحدة، و ثمان يتكون من

 الوحدة األولي : الموضوع األول )فهم(.  -أ

 )فهم(. الوحدة  األولي:  الموضوع الثاني -ب

 )فهم( .الوحدة األولي : الموضوع الثالث  -ج

 لوحدة الثانية : الموضوع األول )فهم(.ا -د

 لوحدة  الثانية :  الموضوع الثاني )فهم(.ا-هـ 

 )تطبيق(. الوحدة  األولي : الموضوع  األول -و

 )تطبيق(. الوحدة  األولي : الموضوع  الثاني -ز

 لوحدة الثانية : الموضوع الثالث )تطبيق(.ا -ح

 (اختيار من متعدد موضوعى)

 

 

 

 

8 x 1 = 8  درجات 

 

 الثاني

 

 

 : كالتاليوبيانها جزئيات، لكل جزئية درجة واحدة،  تسع يتكون من

 الوحدة األولي : الموضوع األول )فهم(.  -ب

 الوحدة األولي : الموضوع الثاني )فهم(. -ب 

 لوحدة الثانية : الموضوع األول )فهم( .ا -ج

 لوحدة الثانية : الموضوع الثاني )فهم(.ا -د 

 لوحدة الثانية : الموضوع الثالث )فهم(.ا- هـ

 )تطبيق(. حدة األولى : الموضوع الثالثالو -و

 )تطبيق(.لوحدة األولي : الموضوع الثالثا -ز  

 ضوع األول )تطبيق(.: المو الوحدة الثانية -ح

 )تطبيق(. الثاني الوحدة الثانية : الموضوع-ط

 (اختيار من متعدد موضوعى )

 

 

 

 

 

9 x 1 = 9  درجات   

 

 الثالث

 

 كالتالي: بيانهما، وجزئيتين يتكون من

 درجة واحدة ( طبيق) ت الثالث الوحدة الثانية : الموضوع-أ

 درجتان. ) مستويات عليا (ولالوحدة األولي : الموضوع األ-ب

 (تانمتنوع غتان) صيامقال قصير

 

 

1 x 1 = 1 درجة 

     1 x 2 = 2 درجتان 

 ثالث درجات  3      

 

 عشرون درجة 20 جزئية 19 لمجموعا

١١



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (16)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

 ) مصر العام، التعليم  الثانيالصف  منطقال الفلسفة : ، ومادةالثانوي

ون تعليم عام ومن علي شاكلتهم ( و) المنازل و المستشفيات و السج

  ) ومن علي شاكلتهم 

 

 العامالثانوي  ثانيال: الصف ارابعً 

 العام  الثانوي لثانيللصف ا الفلسفة والمنطق  :مادةلجدول مواصفات الورقة اًلمتحانية  -أ

 ومن علي شاكلتهم(و السجون  ياتالمنازل والمستشف ) ثانيالفصل الدراسي ال

 م3202 /2202للعام الدراسي 
 

 أوًًل: الفلسفة

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال
 

 األول 
 

 :كالتالي بيانهاو ، جة، لكل جزئية در جزئيات ستيتكون من 
 ) فهم (  الثالث الموضوع –أ 
 ) فهم (  لثالثا الموضوع -ب
 ) فهم (  الموضوع الرابع – ج
 ) تطبيق( الثالثموضوع ال - د
 ) تطبيق ( الثالثالموضوع  -ه
 ع الرابع   ) تطبيق (الموضو  -و

 (اختيار من متعدد) موضوعي

 
 
 

6X  1 =6 درجات 
 

 
 الثاني
 

 كالتالى: بيانهاو درجة، لكل جزئية ، جزئيات سبع يتكون من 
 ) فهم (لثالث ا الموضوع  –أ  

 الموضوع الرابع ) فهم ( -ب

 بع ) فهم (الموضوع الرا -ج
 .        )تطبيق( ثالثال الموضوع – د 
   ) تطبيق( رابعالموضوع ال-هـ
  ( امستويات علي)  الموضوع الثالث -و
 الرابع ) مستويات عليا(الموضوع -ز

 (اختيار من متعدد) موضوعى

 
 

 7X  1 =7 درجات 
 
 
 
 

 
 

 الثالث
 

 تالى:وبيانها كالدرجتان،  هاويخصص ل، ية واحدةجزئ تكون مني 
 الموضوع الثالث ) مستويات عليا(

 مقال قصير
 

 
1X  2 =2 درجتان 

 درجة  ةعشر خمس(  15)   جزئية 14 المجموع
 

 

 

          

١٢



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (16)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

 ) مصر العام، التعليم  الثانيالصف  منطقال الفلسفة : ، ومادةالثانوي

ون تعليم عام ومن علي شاكلتهم ( و) المنازل و المستشفيات و السج

  ) ومن علي شاكلتهم 

 

 ثانيًا : المنطق

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

  الرابع

 

 

 كالتالى: بيانهاو ، جةلكل جزئية در  ،جزئيات ست يتكون من
 ) فهم (الثاني الموضوع-أ

 )فهم (الثاني الموضوع -ب

 ) فهم (الثالث  الموضوع-ج

 لموضوع الثاني ) تطبيق (ا -د

 الثالث ) تطبيق ( الموضوع -هـ

 لموضوع الثاني ) مستويات عليا (ا-ـ  و

 (اختيار من متعدد ) موضوعي

 

 

 

 

 

6X  1 =6 درجات 
 

 

 الخامس

 

 

 :كالتالي بيانهاو ، جزئيات سبعيتكون من 
   (فهم الثاني ) الموضوع -أ

 ( فهم)  الثالث الموضوع -ب

  (فهمالثالث )  الموضوع-ج

  )تطبيق( نيالموضوع الثا -د

 لموضوع الثاني ) تطبيق (ا -هـ 

 الموضوع الثالث ) تطبيق (  -و 

  (مستويات عليا)  الثالث الموضوع- ز

 (اختيار من متعدد موضوعى)

 
 
 

7x  = 1 7 درجات 

 
 

 

 السادس

 

 درجة ، وبيانها يخصص لكل جزئية، و يتينجزئ يتكون من
 :كالتالي

 (تطبيقالموضوع الثاني ) -أ 

 الموضوع الثالث ) تطبيق ( -ب

 مقال قصير
 ) صياغتان متنوعتان (

 

2X  1 =2 تاندرج 

 درجة  عشرةخمس  ( 15)  جزئية 15 المجموع
و  تالمنازل والمستشفيا ) الثانوي لثانيللصف االفلسفة والمنطق  :مادةخاصة ل معايير

 م3202 /2202للعام الدراسي ثاني ال ،الفصل الدراسيومن علي شاكلتهم(السجون 
% ( أسئلة  87(، ونسبة )  صياغتان متنوعتان( مقال قصير ) % 13أن تكون األسئلة بنسبة ) .1

 موضوعية )اختيار من متعدد(.

 أن تقيس الورقة اًلمتحانية المستويات المعرفية على النحو الثانى: .2

 %( 20العليا %، المستويات 40التطبيق %،  40م )الفه

ئق لقوراءة دقوا 10( حيث يراعي زمون ) تانأن تتــناسب األســئلة مع الزمن المحـدد لإلجـابة عنها ) ساع .3

 الورقة اًلمتحانية ومراجعة اإلجابة (.

 (درجة  15من )  الصغرىدرجة ( و الدرجة  30الدرجة الكبرى من )  .4

١٣



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (16)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

 ) مصر العام، التعليم  الثانيالصف  منطقال الفلسفة : ، ومادةالثانوي

ون تعليم عام ومن علي شاكلتهم ( و) المنازل و المستشفيات و السج

  ) ومن علي شاكلتهم 

 

نازل الم ) ويالثان لثانيللصف ا الفلسفة والمنطق  :مادةل متحانيةدول مواصفات الورقة اًلج-ب

 م3202 /2202لعام الدراسي ل - الثانيالدور -ومن علي شاكلتهم(والسجون  والمستشفيات
 

 

 الفلسفة أوًًل:

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال
 

 األول 
 

درجة، وجميعها تقيس الفهم، لكل جزئية  ست جزئيات،يتكون من 
 كالتالى: بيانهاو 
 ألول.ا الموضوع-أ
 . ألولا الموضوع –ب 
 نى.ثاال الموضوع -ج 
 نىثالا الموضوع -د 

 رابع.الموضوع ال- هـ
 رابع.الموضوع ال -و

 (اختيار من متعدد) موضوعى

 
 
 
 

6X  1 =6  درجات 

 
 الثاني
 

 كالتالى: بيانها، و جةلكل جزئية در  ،جزئيات سبعيتكون من 
 .(تطبيقول )ألا الموضوع  –أ 
 .(تطبيق) ثانىال الموضوع –ب
 .(تطبيق)  ثالثال الموضوع -ج
 .(تطبيق)  ثالثال الموضوع -د

   )تطبيق(رابع الموضوع ال- هـ
  (مستويات عليا) ول الموضوع األ-و
 (مستويات عليا)  ثانىال الموضوع -ز

 (اختيار من متعدد) موضوعى

 
 
 
 

 7X  1= 7  درجات 
 
 

 
 

 الثالث
 

 كالتالى: بيانهاو  جزئية واحدة، ويخصص لها درجتان، من يتكون  
 (مستويات عليا )  لثالثا الموضوع 

 مقال قصير
 

 
1X  2= 2  درجتان 

 ( خمسة عشر درجة  15)   جزئية 14 المجموع
 

 

 

 

 

١٤



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (16)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

 ) مصر العام، التعليم  الثانيالصف  منطقال الفلسفة : ، ومادةالثانوي

ون تعليم عام ومن علي شاكلتهم ( و) المنازل و المستشفيات و السج

  ) ومن علي شاكلتهم 

 

 انيًا: المنطقث     

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

  الرابع

 

 

وجميعها تقيس الفهم، ، جةر لكل جزئية د، يتكون من ست جزئيات
 كالتالى:بيانها و 
 .األول الموضوع-أ

 ألول()مقرر الفصل الدراسي ا .الثاني الموضوع -ب

 )مقرر الفصل الدراسي الثاني( .الثانيالموضوع  -ج

 )مقرر الفصل الدراسي الثاني( .الثانيالموضوع -د

 .الموضوع الثالث - هـ

 لث.الموضوع الثا-و

 (تعدداختيار من م )موضوعي

 

 

 

 

 

6X  1 =6  درجات 

 

 الخامس

 

 

 كالتالى: لكل جزئية درجة، وبيانها، سبع جزئياتيتكون من 

 (   تطبيقاألول  )  الموضوع -أ 

 (. تطبيق)  األول الموضوع-ب

 ) تطبيق(ثانى  ال الموضوع  -ج

 (تطبيقالثالث )  الموضوع -د

 (تطبيقالثالث )  الموضوع -هـ

 ويات عليا(ل ) مستالموضوع األو -و

 (الموضوع الثالث ) مستويات عليا -ز

 (اختيار من متعدد موضوعى)

 
 
 
 

7 X 1 =7  درجات 

 

 السادس

 

 كالتالى:بيانها و ، درجةويخصص لكل جزئية ، جزئيتين يتكون من
 اسي األول()مقرر الفصل الدر( تطبيق)  ثانيال الموضوع-أ

  تطبيق() ثالثالموضوع ال-ب

 (تنوعتانصياغتان ممقال قصير) 
 

 

 

 

2X  1 =2 درجتان  

 ( خمسة عشر درجة 15) جزئية  15 المجموع
 

 

 

 

 

١٥



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (16)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

 ) مصر العام، التعليم  الثانيالصف  منطقال الفلسفة : ، ومادةالثانوي

ون تعليم عام ومن علي شاكلتهم ( و) المنازل و المستشفيات و السج

  ) ومن علي شاكلتهم 

 

و  تالمنازل والمستشفيا ) الثانوي لثانيللصف االفلسفة والمنطق  :مادةخاصة ل معايير

 م 3202 /2202للعام الدراسي الدور الثاني  ومن علي شاكلتهم(السجون 

  
 

% ( أسووئلة  87(، ونسووبة )  صووياغات متنوعووةصووير ) ( مقووال ق% 13أن تكووون األسووئلة بنسووبة ) .1

  موضوعية )اختيار من متعدد(.

 أن تقيس الورقة اًلمتحانية المستويات المعرفية على النحو الثانى: .2

 ( % 20%، المستويات العليا40%، التطبيق40الفهم )

ائق دقو 10مون ) ( حيوث يراعوي زتانأن تتــناسب األسـوـئلة موع الوزمن المحوـدد لإلجوـابة عنهوا ) سواع .3

 لقراءة الورقة اًلمتحانية ومراجعة اإلجابة (.

 درجة (. 15درجة ( و الدرجة الصغري من )  30الدرجة الكبرى من )  .4

 
   
   
 

 

 

١٦


