


 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (9)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

 مكفوفين(ال)

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

  انيالثالصف  منطقلا الفلسفة : ، ومادةمكفوفين(الالعام )  الثانوي

 )مكفوفينال) التعليم العام، 

 

 

  ) طالب المرحلة الثانوية العامة للصفين األول والثاني الفئة المستهدفة بالمواصفة
 لمادة: مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي، ومادة: الفلسفة المنطق((  مكفوفينال ) 

 م2022/2023للعام الدراسي ، الثانيالدور  -الثاني الدراسيالفصل 
 مرحلة الثانوية العامةاألهداف العامة لمادة: الفلسفة والمنطق لل

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

 
 ردة فى الكتاب المدرسى، ودقة استخدامها.يتعرف المصطلحات الفلسفية الوا -1

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

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

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

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

 لقديم، وعند المفكرين العرب.شرق ايتعرف نشأة الفكر البيئى فى ال -6

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

 ترح حلوًًل لمواجهة األخطار التى تهدد البيئة.يق -8

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

 لحفاظ على الهوية الثقافية.افلسفة فى المواثيق األخالقية والمهنية، ودور الفالسفة فى يحلل دور ال -10

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

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

 حدود المنطقية والقضايا المنطقية، ويطبقها على أمثلة من عنده.يتعرف ال -13

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

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

 ئية من المنظورين التقليدى والمعاصر.يز باألمثلة بين الحجج اًلستنباطية واًلستقرايم -16

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

 ميز بين اًلستدًلل فى العلوم الرياضية والطبيعية.ي -18

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

 ط، وتطبيقه فى العلوم الصورية.يتعرف معنى اًلستنبا -20

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

 برهن على دور المنطق فى بناء تكنولوجيا اًلتصاًلت.ي -22

 

 ضوابط العامة للورقة اًلمتحانية:

 

 دف.أن تكون أسئلة الورقة اًلمتحانية في حدود المقرر الدراسي المسته 

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

 ب.أن تغطي األسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات  التحصيل الدراسي للطال 

 .أن تتدرج األسئلة في الورقة اًلمتحانية من األسهل إلى األصعب 

  بين المستويات المعرفية المختلفة.أن توازن الورقة اًلمتحانية 

 .أن تكون األسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية 

  لفصل الدراسي لغير الثانوية ا –الدرجة  –الزمن  –المادة  –الصف  –أن تستوفي الورقة اًلمتحانية البيانات األساسية )المرحلة

 تاريخ اًلمتحان(. –العامة 

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

 لخلو من األخطاء اللغوية والطباعة (ا –ودة الطباعة ج –تعليمات األسئلة 

 

 

 

 

 

٢



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (9)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

 مكفوفين(ال)

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

  انيالثالصف  منطقلا الفلسفة : ، ومادةمكفوفين(الالعام )  الثانوي

 )مكفوفينال) التعليم العام، 

 

 

 العام الصف األول الثانوي :أوًلً 

لثانوي ول اللصف األ ميجدول مواصفات الورقة اًلمتحانية لمادة: مبادئ التفكير الفلسفي والعل -أ

 م2023 /2022 الدراسيللعام  ،الثاني  الدراسيالفصل  – (مكفوفينال)العام 

 الوحدة الثانية: مبادئ التفكير العلمي

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

 (المكفوفين)العام  ثانويالللصف األول والعلمي 

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

ويات المست%،  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 

 لقراءة الورقة اًلمتحانية ومراجعتها .

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

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

 

 

 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 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 

 ث )تطبيق(موضوع ثال -ز

 (اختيار من متعدد ) موضوعي

 

 

 

 

7 x 1 = 7 درجات 

 

 الثاني

 

 

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

 كالتالي: 

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

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

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

 موضوع أول ) مستويات عليا( -ز

 (اختيار من متعدد )موضوعي

 

 

7 x 1 = 7  درجات 

 

 

 الثالث

 

 كالتالي: بيانهماوزئية درجة، لكل ج ،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 المجموع

٣



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (9)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

 مكفوفين(ال)

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

  انيالثالصف  منطقلا الفلسفة : ، ومادةمكفوفين(الالعام )  الثانوي

 )مكفوفينال) التعليم العام، 

 

 

 

األول  للصفمبادئ التفكير الفلسفي والعلمي  :مادةلجدول مواصفات الورقة اًلمتحانية -ب

 م0232 /2022 الدراسيللعام  -الدور الثاني -(مكفوفينال) العام ثانويال

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

 م2023 /2022للعام الدراسى  -الدور الثاني -)المكفوفين(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 من) اختيار 

 %( 10المستويات العليا

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

 لقراءة الورقة اًلمتحانية ومراجعتها .

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

 

 

 

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

 ألول ا

 

 

 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 

 ثاني )فهم(.الموضوع ال  : الوحدة  الثانية-هـ 

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

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

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

 (اختيار من متعدد )موضوعي

 

 

 

 

8 x 1 = 8  درجات 

 

 الثاني

 

 

 : كالتاليوبيانها احدة، جزئيات، لكل جزئية درجة و تسع يتكون من

 الوحدة األولي : الموضوع األول )فهم(.  -أ

 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(. الثانيوع ألولى : الموضالوحدة ا -و

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

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

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

 (اختيار من متعدد ) موضوعي

 

 

 

 

 

9 x 1 = 9  درجات   

 

 الثالث

 

 كالتالي: بيانهما، وجزئيتين يتكون من

 ة واحدةدرج ( طبيق) تانية : الموضوع الثاني الوحدة الث-أ

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

 (تانمتنوع غتان) صيامقال قصير

 

 

1 x 1 = 1 درجة 

     1 x 2 = 2 درجتان 

 ثالث درجات  3      

 

 عشرون درجة 20 جزئية 19 المجموع

٤



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (9)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

 مكفوفين(ال)

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

  انيالثالصف  منطقلا الفلسفة : ، ومادةمكفوفين(الالعام )  الثانوي

 )مكفوفينال) التعليم العام، 

 

 

 العامالثانوي  ثانيال: الصف ثانيًا

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

 م2023 /2022للعام الدراسي  ،الفصل الدراسي الثاني 
 

 أوًًل: الفلسفة

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال
 
 ل األو
 

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، كل جزئية ل، 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



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (9)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

 مكفوفين(ال)

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

  انيالثالصف  منطقلا الفلسفة : ، ومادةمكفوفين(الالعام )  الثانوي

 )مكفوفينال) التعليم العام، 

 

 

 ثانيًا : المنطق

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

  الرابع

 

 

وجميعها تقيس ، جةية در لكل جزئ ،جزئيات خمس يتكون من
 كالتالى: بيانهاو الفهم، 

 .الثاني الموضوع-أ

 .الثاني الموضوع -ب

  .الثالث الموضوع-ج

 الثالث. الموضوع -د

  .الموضوع الثالث-ـ  ه

 (اختيار من متعدد ) موضوعى

 

 

 

 

5X  1 =5 درجات 
 

 

 الخامس

 

 

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

 ( تطبيقالثاني )  الموضوع -ب

  (تطبيقالثالث )  الموضوع-ج

  )تطبيق( لثالموضوع الثا -د

 لموضوع الثالث ) تطبيق ( ا -هـ

  (مستويات علياالثاني )  الموضوع- و

 (اختيار من متعدد موضوعى)

 
 
 

6X  1= 6 درجات 
 
 

 

 السادس

 

 ها درجة واحدة، وبيانهايخصص ل، و ية واحدةجزئ يتكون من
 كالتالى:

 (تطبيقالموضوع الثاني )

 مقال قصير

 

1X  1 =1 درجة واحدة  

 درجة  اثنتا عشرة( 12) جزئية 12 المجموع
 (مكفوفينال) الثانوي لثانيللصف االفلسفة والمنطق  :مادةخاصة ل معايير

 م2023 /2022الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
 

% ( أسوووئلة 587.(، ونسوووبة )  صوووياغات متنوعوووة( مقوووال قصوووير ) % 2.51لة بنسوووبة )أن تكوووون األسوووئ -1

  موضوعية )اختيار من متعدد(.

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

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

ئق لقووراءة دقووا 10( حيووث يراعووي زموون ) تانجـابة عنها ) ساعأن تتــناسب األســئلة مع الزمن المحـدد لإل -3

 الورقة اًلمتحانية ومراجعة اإلجابة (.

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

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

٦



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (9)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

 مكفوفين(ال)

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

  انيالثالصف  منطقلا الفلسفة : ، ومادةمكفوفين(الالعام )  الثانوي

 )مكفوفينال) التعليم العام، 

 

 

 العام ويالثان لثانيللصف ا الفلسفة والمنطق  :مادةل الورقة اًلمتحانية دول مواصفاتج-ب

 م3202 /2202اسي للعام الدر - الثانيالدور - (المكفوفين)
 

 أوًًل:الفلسفة

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال
 

 األول 
 

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

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

 رابع.الموضوع ال- 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 وضوعالم –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  يخصص لها درجتان،جزئية واحدة، و  يتكون من 
 (مستويات عليا )  لثالثا الموضوع 

 مقال قصير

 
 

1X  2= 2  درجتان 

 ( خمسة عشر درجة  15)   جزئية 14 المجموع
 

 

 

 

 

٧



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (9)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

 مكفوفين(ال)

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

  انيالثالصف  منطقلا الفلسفة : ، ومادةمكفوفين(الالعام )  الثانوي

 )مكفوفينال) التعليم العام، 

 

 

 انيًا: المنطقث     

 درجة السؤال مواصفاته رقم السؤال

 

  الرابع

 

 

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

  .ول () مقررالفصل الدراسي األ 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

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

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

 (تطبيقالثالث )  الموضوع -د

 (تطبيقالثالث )  وضوعالم -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 (.ر ال) مقر تطبيق() ثانىالموضوع ال-ب

 (صياغتان متنوعتانمقال قصير) 
 

 

 

 

2X  1 =2 درجتان  

 ( خمسة عشر درجة 15) جزئية  15 المجموع
 

 

 

 

 

٨



 

 مةالعا لثانويةالمرحلة ا صفحات (9)  جمالي عدد أوراق المواصفة:ا

 مكفوفين(ال)

  الثانيوالدور  الثاني سيالفصل الدرا

ول الصف األ مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي مادة: صفة امتحانموا 

  انيالثالصف  منطقلا الفلسفة : ، ومادةمكفوفين(الالعام )  الثانوي

 )مكفوفينال) التعليم العام، 

 

 

 (المكفوفين) الثانوي لثانيللصف االفلسفة والمنطق  :مادةخاصة ل معايير

 م 3202 /2202للعام الدراسي الدور الثاني 
% ( أسوووئلة  87(، ونسوووبة )  صوووياغات متنوعوووةمقوووال قصوووير )  (% 13أن تكوووون األسوووئلة بنسوووبة ) -1

  موضوعية )اختيار من متعدد(.

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

 ( % 20%، المستويات العليا40%، التطبيق40الفهم )

قووائق د 10يراعووي زموون ) ( حيووث تانأن تتـووـناسب األسـووـئلة مووع الووزمن المحووـدد لإلجووـابة عنهووا ) سوواع -3

 لقراءة الورقة اًلمتحانية ومراجعة اإلجابة (.

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

 

 
   

 

٩


