
 (1122/1121)المدرسة التحضيرية للعلوم االقتصادية وعلوم التسيير           اختبار السداسي الثاني 

 فلســـــــفة: الســــــنة األولى                             المـــادة
 :  رقم التسجيل:             رقم الفوج:                 االسم:                     اللقب

 ســـــاعــــة: الزمن  
 :أمام كل عبارة من العبارات التالية( ال)أو ( نعم)ضع كلمة 

 أ(عن االمتناع 11عن كل إجابة خاطئة، 1.0ــعن كل إجابة صحيحة، 2+تمنح )

 .في المكان المخصص لهاأذكر اإلجابة الصحيحة إجباريا ( ال)في حالة اإلجابة 
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 .ال أتلقى على اإلطالق شيئاَ على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك ينإ: دافيد  يقولـ 6

........................................................................................................................................... 
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ان كل ما يؤدي إلى النجاح فهو حقيقي، وأن كل ما يعطينا أكبر قسط من الراحة، : تجريبيمن أسس المذهب الـ 8

 .ارنا ومفيد لنا بأي حال من األحوال فهو حقيقيوما هو صالح ألفك
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ماركس المادية الميكانيكية التي سادت عصره وذلك بإدخال بعض التعديالت عليها لتتحول بعد ذلك إلى  طورـ 21
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 فلســـــــفة: الســــــنة األولى                             المـــادة
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 ج(عن االمتناع 11عن كل إجابة خاطئة، 1.0ــعن كل إجابة صحيحة، 2+تمنح )

 .في المكان المخصص لهااإلجابة الصحيحة إجباريا  أذكر( ال)في حالة اإلجابة 
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........................................................................................................................................... 
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 .لو كان الناس يولدون، وفي عقولهم أفكار فطرية، لتساووا في المعرفة: يقول ديكارت ـ 7
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ان كل ما يؤدي إلى النجاح فهو حقيقي، وأن كل ما يعطينا أكبر قسط من الراحة، : من أسس المذهب التجريبيـ 8

 .ارنا ومفيد لنا بأي حال من األحوال فهو حقيقيوما هو صالح ألفك
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الميكانيكي اعتبار اإلنسان كسائر الظواهر الطبيعية يمكن إخضاعه للمالحظة والتجربة  من فلسفة المذهبـ 21

 .والقياس والتشريح
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 .إني ال أتلقى على اإلطالق شيئاَ على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك:  يقول دافيدـ 22
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 (1122/1121)المدرسة التحضيرية للعلوم االقتصادية وعلوم التسيير           اختبار السداسي الثاني 

 فلســـــــفة: الســــــنة األولى                             المـــادة

 :  رقم التسجيل:             رقم الفوج:                 االسم:                     اللقب

 ســـــاعــــة: الزمن  

 :أمام كل عبارة من العبارات التالية( ال)أو ( نعم)ضع كلمة 

 أ(عن االمتناع 55عن كل إجابة خاطئة، 5.0ــعن كل إجابة صحيحة، 1+تمنح )

 .في المكان المخصص لهاأذكر اإلجابة الصحيحة إجباريا ( ال)في حالة اإلجابة 

قة تقاس بمعيار العمل المنتج، أي أن الفكرة خطة للعمل أو مشروع له، إن الحقي: ـ من أسس المذهب البرغماتي1

 .وليست حقيقية في ذاتها

.......................................................................................................................................... 

 نعم

فلسفة المذهب الميكانيكي اعتبار اإلنسان كسائر الظواهر الطبيعية يمكن إخضاعه للمالحظة والتجربة  من ـ 2

 .والقياس والتشريح

......................................................................................................................................... 

 نعم

 يقول ماركس أن عالم المثل أو الوجود العقلي مقدم على الوجود الماديـ 3

 ................يقول ماركس أنالوجود المادي مقدم على عالم المثل أو الوجود العقلي....

 ال

 .يرى المذهب التجريبي إن كل المعارف هي معارف بعدية تكتسب بالتجربة الحسية ـ 4

............................................................................................................................................. 

 نعم

 .أن الحواس مجرد أدوات أو أعضاء لنقل المعرفة: يعتقد جون لوك ـ 0

 .........................لنقل المعرفة أن الحواس مجرد أدوات أو أعضاء: يعتقد ديكارت........................   

 ال

 .إني ال أتلقى على اإلطالق شيئاَ على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك: يقول دافيد ـ 6

 ...........إني ال أتلقى على اإلطالق شيئاَ على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك:يقولديكارت..............

 ال

 .لو كان الناس يولدون، وفي عقولهم أفكار فطرية، لتساووا في المعرفة: ديكارت يقول ـ 7

 .............لو كان الناس يولدون، وفي عقولهم أفكار فطرية، لتساووا في المعرفة:يقول جون لوك.............

 ال

طينا أكبر قسط من الراحة، ان كل ما يؤدي إلى النجاح فهو حقيقي، وأن كل ما يع: من أسس المذهب التجريبيـ 8

 .وما هو صالح ألفكارنا ومفيد لنا بأي حال من األحوال فهو حقيقي

 ........ان كل ما يؤدي إلى النجاح فهو حقيقي، وأن كل: من أسس المذهبالبرغماتي ..............

 ال

 إن التفسير المادي للتاريخ عند ماركس وانكلز يدعى بالمادية التاريخيةـ 9

........................................................................................................................................... 

 نعم

طور ماركس المادية الميكانيكية التي سادت عصره وذلك بإدخال بعض التعديالت عليها لتتحول بعد ذلك إلى ـ 15

 .دليةالمادية الج

............................................................................................................................................. 

 نعم

 .من قواعد المنهح عند ديكارت قاعدة اإلحصاء والمراجعة ـ 11

........................................................................................................................................... 

 نعم

هل يعتبر تفاقم  الصراع االجتماعي بين البورجوازية الصاعدة واالقطاعية عامل من عوامل ظهور المادية  ـ 12

 ؟الميكانيكية

................................................................................................................ 

 نعم

بالتوفيق   إعداد الفرقة البيداغوجية                                                                                                   



 (1122/1121)المدرسة التحضيرية للعلوم االقتصادية وعلوم التسيير           اختبار السداسي الثاني 

 فلســـــــفة: الســــــنة األولى                             المـــادة

 :  رقم التسجيل:             رقم الفوج:                 االسم:                     اللقب

 ســـــاعــــة: لزمنا  

 :أمام كل عبارة من العبارات التالية( ال)أو ( نعم)ضع كلمة 

 ب(عن االمتناع 55عن كل إجابة خاطئة، 5.0ــعن كل إجابة صحيحة، 1+تمنح )

 .في المكان المخصص لهاأذكر اإلجابة الصحيحة إجباريا ( ال)في حالة اإلجابة 

 .كل المعارف هي معارف بعدية تكتسب بالتجربة الحسية ـ يرى المذهب التجريبي إن1

........................................................................................................................................ 

 نعم

 .لتساووا في المعرفةلو كان الناس يولدون، وفي عقولهم أفكار فطرية، : يقول ديكارت ـ 2

 .............لو كان الناس يولدون، وفي عقولهم أفكار فطرية، لتساووا في المعرفة: يقول جون لوك.............

 ال

 يقول ماركس أن عالم المثل أو الوجود العقلي مقدم على الوجود الماديـ 3

 ................د العقلييقول ماركس أن الوجود المادي مقدم على عالم المثل أو الوجو....

 ال

إن الحقيقة تقاس بمعيار العمل المنتج، أي أن الفكرة خطة للعمل أو مشروع له، : من أسس المذهب البرغماتي ـ 4

 .وليست حقيقية في ذاتها

............................................................................................................................................. 

 نعم

 .أن الحواس مجرد أدوات أو أعضاء لنقل المعرفة: يعتقد جون لوكـ 0

 .........................أن الحواس مجرد أدوات أو أعضاء لنقل المعرفة: يعتقد ديكارت........................   

 ال

 .طالق شيئاَ على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلكإني ال أتلقى على اإل: يقول دافيد ـ 6

 ...........إني ال أتلقى على اإلطالق شيئاَ على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك: يقول ديكارت.............. 

 ال

الميكانيكي اعتبار اإلنسان كسائر الظواهر الطبيعية يمكن إخضاعه للمالحظة والتجربة  من فلسفة المذهبـ 7

 .والقياس والتشريح

......................................................................................................................................... 

 نعم

هل يعتبر تفاقم  الصراع االجتماعي بين البورجوازية الصاعدة واالقطاعية عامل من عوامل ظهور المادية ـ 8

 الميكانيكية

.......................................................................................................................................... 

 نعم

 إن التفسير المادي للتاريخ عند ماركس وانكلز يدعى بالمادية التاريخيةـ 9

........................................................................................................................................... 

 نعم

عصره وذلك بإدخال بعض التعديالت عليها لتتحول بعد ذلك إلى طور ماركس المادية الميكانيكية التي سادت ـ 15

 .المادية الجدلية

............................................................................................................................................. 

 نعم

 .عند ديكارت قاعدة اإلحصاء والمراجعة من قواعد المنهح ـ 11

........................................................................................................................................... 

 نعم

يعطينا أكبر قسط من الراحة، ان كل ما يؤدي إلى النجاح فهو حقيقي، وأن كل ما : من أسس المذهب التجريبيـ 12

 .وما هو صالح ألفكارنا ومفيد لنا بأي حال من األحوال فهو حقيقي

 ........ان كل ما يؤدي إلى النجاح فهو حقيقي، وأن كل: من أسس المذهب البرغماتي .............. 

 ال

بالتوفيق   إعداد الفرقة البيداغوجية                                                                                                   
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 :  رقم التسجيل:             رقم الفوج:                 االسم:                     اللقب

 ســـــاعــــة: الزمن  

 :أمام كل عبارة من العبارات التالية( ال)أو ( نعم)ضع كلمة 

 ج(عن االمتناع 55عن كل إجابة خاطئة، 5.0ــعن كل إجابة صحيحة، 1+تمنح )

 .في المكان المخصص لهااإلجابة الصحيحة إجباريا  أذكر( ال)في حالة اإلجابة 

هل  يعتبر تفاقم  الصراع االجتماعي بين البورجوازية الصاعدة واالقطاعية عامل من عوامل ظهور المادية . ـ1

 الميكانيكية؟

......................................................................................................................................... 

 نعم

طور ماركس المادية الميكانيكية التي سادت عصره وذلك بإدخال بعض التعديالت عليها لتتحول بعد ذلك إلى  ـ 2

 .المادية الجدلية

......................................................................................................................................... 

 نعم

 يقول ماركس أن عالم المثل أو الوجود العقلي مقدم على الوجود الماديـ 3

 ................المثل أو الوجود العقلي يقول ماركس أن الوجود المادي مقدم على عالم....

 ال

 .يرى المذهب التجريبي إن كل المعارف هي معارف بعدية تكتسب بالتجربة الحسية ـ 4

............................................................................................................................................. 

 نعم

 .أن الحواس مجرد أدوات أو أعضاء لنقل المعرفة: يعتقد جون لوكـ 0

 .........................أن الحواس مجرد أدوات أو أعضاء لنقل المعرفة: يعتقد ديكارت........................   

 ال

 .من قواعد المنهح عند ديكارت قاعدة اإلحصاء والمراجعة. ـ6

.......................................................................................................................................... 

 نعم

 .لو كان الناس يولدون، وفي عقولهم أفكار فطرية، لتساووا في المعرفة: يقول ديكارت ـ 7

 .............كان الناس يولدون، وفي عقولهم أفكار فطرية، لتساووا في المعرفةلو : يقول جون لوك.............

 ال

ان كل ما يؤدي إلى النجاح فهو حقيقي، وأن كل ما يعطينا أكبر قسط من الراحة، : من أسس المذهب التجريبيـ 8

 .وما هو صالح ألفكارنا ومفيد لنا بأي حال من األحوال فهو حقيقي

 ........ان كل ما يؤدي إلى النجاح فهو حقيقي، وأن كل: أسس المذهب البرغماتي  من.............. 

 ال

 إن التفسير المادي للتاريخ عند ماركس وانكلز يدعى بالمادية التاريخيةـ 9

........................................................................................................................................... 

 نعم

من فلسفة المذهب الميكانيكي اعتبار اإلنسان كسائر الظواهر الطبيعية يمكن إخضاعه للمالحظة والتجربة ـ 15

 .شريحوالقياس والت

............................................................................................................................................. 

 نعم

 .إني ال أتلقى على اإلطالق شيئاَ على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك: يقول دافيد ـ 11

 ...........إني ال أتلقى على اإلطالق شيئاَ على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك: يقول ديكارت.............. 

 ال

إن الحقيقة تقاس بمعيار العمل المنتج، أي أن الفكرة خطة للعمل أو مشروع له، : من أسس المذهب البرغماتي ـ 12

 .وليست حقيقية في ذاتها

............................................................................................................................................ 

 نعم
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