
أسئهة انًراخعةيُاهج انثحس انراسَخٍ

 ظهم )اخراس( اإلجاتح انصحُحح يًا َهٍ:

َضًً انًُهج انزٌ َقىو فُه تاصرشداد انًاضٍ ذثعا نًا ذشكه  االَضاٌ يٍ آشاس... -1

 انًُٓح انحهمبئً.-أ

انًُٓح اإلسحُحبخً.-ة

 انًُٓح انعشٕائً. -ج     

 انًُٓح اإلسحرظاظي.-ظ      

يٍ أهذاف دساصح يقشس يُاهج انثحس انراسَخٍ : -2

 يعرفة أًٍْة ظراسة انحبرٌص .-أ     

يعرفة انشرٔط انٕاخت جٕفرْب فً انًؤرش.-ة  

 يعرفة كٍفٍة كحبثة انجسث انحبرٌطً. -ج     

 .خًٍع يب غكر -ظ      

انًشجع األصاصٍ انزٌ اعرًذَا عهُه فٍ ذذسَش هزا  انًقشس هى: -3

عجعانغًُ عجع انفحبذ زْرِ ٔاضرٌٔ: كٍف جكٌٕ يؤرضبً؟ -أ 

 نًعضم انى عهى اندغرافٍب.شٕلً اندًم, ا -ة  

 لسطُطٍٍ زرٌك , َسٍ ٔانحبرٌص.-ج     

  اسع رسحى , يصطهر انحبرٌص.-ظ     

يجًىعح قىاعذ َرثعها انثاحس فٍ إعذاد تحصه او انطشَق انًؤدٌ انً انكشف عٍ انحقُقح فٍ  -4

انعهىو هى:

انعهى.-أ       

انجسث.-ة

انًُٓح  -ج

انحبرٌص -ظ 

يفهىو اإلحاطح واإلنًاو تاألشُاء وانًعشفح تكم يا َرصم تها تقصذ اراعرها نهُاس هى:  -5

انفٍ.  -أ    

انحمصً.-ة    

انجسث.  -ج    

انعهى. -ظ     

ًَكٍ اعرثاس دساصح يعُُح يهرزيح تانثحس انعهًٍ ششَطح :  -6

 أن تكون هناك مشكلة تستدعً الحل. -أ  

د الدلٌل الذي ٌحتوي عادة على الحقائق التً تم إثباتها بخصوص هذه المشكلة .وجو -ب  

 انحسهٍم انعلٍك نهعنٍم ٔجصٍُفّ ٔجرجٍجّ.-ج    

 خًٍع يب غكر -ظ    
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نرشذُة انذنُم فٍ حجج وإشثاذاخ حقُقُح عهًُح  يا  َرى  انهجىء انً:   -7

 االَفعبل.-أ     

 انعٕاطف -ة    

ةاألغراض انشطصٍ-ج    

 انعمم ٔانًُطك -ظ     

ذاسَخ( وكهها ذعٍُ : –وسدخ كهًح ذاسَخ تطشَقرٍُ:)ذأسَخ   -8

 انعهى  -أ

 يُٓح انجسث-ة  

جعرٌف انٕلث -ج         

 االسحمصبء. -ظ         

ذركىٌ يضُشج انراسَخ يٍ: -9

 االَسبٌ  - أ

انسيبٌ   - ة

  انًكبٌ. -ج

االَسبٌ ٔانسيبٌ ٔانًكبٌ. -ظ

هراسَخ تأَه) االصرعالو او االصرفهاو(:ذى ذفضُش........... ن -11

اإلغرٌك. - أ

انرٔيبٌ. - ة

انفراعُة -ج

انمجط. -ظ  

انزٌ عشف انراسَخ تأَه ) فٍ عزَز انًزهة , ششَف انغاَح , ار هى َىقفُا عهً احىال انًاضٍُ    -11

يٍ االيى فٍ اخالقهى , واألَثُاء فٍ صُشهى , وانًهىك فٍ دونهى وصُاصاذهى ..... هى:

انسطبٔي  - أ

اثٍ ضهعٌٔ -ة

انصٕنً -ج 

انمهمشُعي -ظ 

َُضة كراب انراسَخ انًرشجى انً انالذُُُح ذحد عُىاٌ ) هُضرىسَىس( تًعًُ انرعهى واالصرخثاس ل -12

:

نٍٍٍُ -أ

ٍْرظر-ة

فهٍت -ج     

ٍْرٔظٔت -ظ     
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ب:انحادشح االَضاَُح فٍ اطاسها انزياٍَ وانًكاٍَ وانرٍ ذشكم يىضىع انراسَخ ذعشف   -13

 ظراسة انًبضً. -أ  

يفٕٓو انحبرٌص ثبنهغة انفرَسٍة.-ة

 يفٕٓو انحبرٌص ٌبالَدهٍسٌة. -ج

 انسبظثة انحبرٌطٍة. -ظ

يٍ خصائص انحادشح انراسَخُح أَها:   -14

زبظثة اَسبٍَة اخحًبعٍة-أ

 غات يعُى. -ة      

 ال جحكرر.-ج

 خًٍع يب غكر -ظ

جة أٌ َشكز عهً يا كاٌ انقادج َفكشوٌ فُه حٍُانزٌ َشي أٌ انراسَخ هى ذاسَخ انفكش وأَه َ -15

اقذيىا عهً أعًانهى هى:

 ٍْدم.-أ

 ارسطٕ-ة

افالطٌٕ -ج

 رٔسٕ.-ظ 

ذُضة انًادَح انراسَخُح فٍ ذفضُش األحذاز ل: -16

 ارسطٕ. - أ

 ٍْدم.-ة

كبرل يبركس. -ج

افالطٌٕ -ظ

دساصح االحذاز يٍ حُس ظهىسها وذطىسها انراسَخٍ هٍ: -17

 ٍة.انُسعة انحبرٌط -أ 

انًثبنٍة انحبرٌطٍة.-ة 

 انًبظٌة انحبرٌطٍة.-ج 

 االسحشراق. -ظ  

غاَح انراسَخ واهذافه هٍ: -18

 ٔلٕف االَسبٌ عهى زمٍمة َفسّ -أ   

يعرفة ازٕال انًبضٍٍ  -ة        

جسدٍم انحدرثة االَسبٍَة ٔفًٓٓب  . -ج        

 خًٍع يبغكر -ظ        
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َعرثش انراسَخ : -19

عهى.-أ      

فٍ. -ة       

عهى ٔفٍ.-ج    

لبٌَٕ ٔفكر.-ظ   

انزٌ َعشف انراسَخ  فٍ كراته االعالٌ تانرىتُخ  تأَه )  فٍ َثحس فُه عٍ وقائع انزياٌ يٍ حُصُح -21

انرعٍُُ وانرىقُف, تم عًا كاٌ فٍ انعانى( هى:

 انسطبٔي.-أ

 ثٍٕري .-ة

 يٕجسٍكٍٕ -ج

 فٕنحٍر. -ظ


