
- عدد أسئلة كراسة االمتحان )20( سؤااًل.
- عدد صفحات كراسة االمتحان )28( صفحة.

- تأكد من ترقيم األسئلة تصاعديًّا، ومن عدد صفحات كراسة االمتحان، فهي مسئوليتك.
- زمن االختبار )ثالث ساعات(.

- الدرجة الكلية لالختبار )ستون( درجة ، ودرجة النجاح )ثالثون درجة( .

عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية :

اقرأ التعليمات جيًدا سواء في مقدمة كراسة االمتحان أو مقدمة األسئلة، وفي ضوئها أجب عن األسئلة.
اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

إن األسئلة مترجمة لإليضاح ، والمطلوب اإلجابة بلغة واحدة فقط عن كل سؤال.
استخدم القلم الجاف األزرق لإلجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات، وعدم استخدام مزيل الكتابة .

عند إجابتك لألس���ئلة المقالية، أجب في المساحة المخصصة لإلجابة وفي حالة الحاجة لمساحة 
أخرى يمكن اس���تكمال اإلجابة في صفحات المس���ودة مع اإلشارة إليها ، وإن إجابتك بأكثر من 

إجابة سوف يتم تقديرها .
مثال: 

عند إجابتك عن األسئلة المقالية االختيارية أجب عن )A( أو )B( فقط .
عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت:

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظلياًل كاماًل لكل سؤال.
( مثاًل مثال: اإلجابة الصحيحة )

اإلجابة الصحيحة :

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب اإلجابة صحيحة.

- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب اإلجابة خطأ.
ملحوظة :

في حالة األسئلة الموضوعية )االختيار من متعدد( إذا تم التظليل على أكثر من رمز 	 
أو تم تكرار اإلجابة ؛ تعتبر اإلجابة خطأ.

فى حالة أسئلة )الصواب أو الخطأ( إذا تم اإلجابة عليها بإجابتين تقدر اإلجابة األولى.	 

تعليمات مهمة
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1- Determine whether this statement is "True 
or False". Give reasons.

Deep Ecology is based on the principle of 
Respect the value of subjectivity for  things.
Statement (   )
Reasons:

1-  حدد �صواب اأو خطاأ العبارة الآتية 

مع التعليل:

تقوم �لأيكولوجيا �لعميقة على مبد�أ 

�حتر�م �لقيمة �لذ�تية للأ�شياء.

)العبارة:                      (

التعليل :
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2- Answer only (A) or (B)
A-  Man’s freedom is not absolute; some 

necessaties control it.
Comment

B-  Freedom and Resposnsbility are two 
relationships that can’t be separated.

Comment

2- اأجب عن )اأ( اأو )ب(:

�أ-  حري���ة �لإن�ش���ان لي�ش���ت مطلق���ة 

وهناك �شرور�ت تحكمها.

عّقب بر�أيك

ب-  �لحري���ة و�لم�شئولي���ة حد�ن ل 

ينف�شل �أحدهما عن �لآخر.

عّقب بر�أيك 
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3-  Commetment of the institutions and 
organizations for the public occupation work 
ethic lead to some issues.                              Prove

3-  ي���ت���رت���ب ع���ل���ى �ل�����ت�����ز�م �ل���م���وؤ����ش�������ش���ات 

و�ل��م��ن��ظ��م��ات ب���اأخ���لق���ي���ات �ل��وظ��ي��ف��ة 

�لعامة عدة �أمور. دلل على ذلك.
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4-  Determine whether this statement is "True 
or False". Give reasons:

"No harm" is one of the standards of the Modern 
Medical Ethics.
Statement (   )
Reasons:

4-  حدد �صواب اأو خطاأ العبارة الآتية 

مع التعليل:

معايي���ر  �أح���د  �لأذى  �إلح���اق  ع���دم 

�لأخلقيات �لطبية �لحديثة.

)العبارة:                      (

التعليل:
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5- Answer only (A) or (B)
A-  Mention the Environmental Thinking 

features in the ancient Egyptian civilization.

B-  Mention the Environmental Thinking 
features in the ancient Chinese civilization.

5- اأجب عن )اأ( اأو )ب(:

�أ-   �عر�ض مظاهر �لفكر �لبيئي في 

�لح�شارة �لم�شرية �لقديمة.

ب-  �عر�ض مظاهر �لفكر �لبيئي في 

�لح�شارة �ل�شينية �لقديمة.
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6- A lot of problems are resulted from the human 
coloning.                     Discuss three of them

6-  يترتب على �ل�شتن�شاخ �لب�شري م�شكلت 

عديدة. ناق�ش ثالًثا منها.
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7- Determine whether this statement is "True 
or False". Give reasons.

Enhancing performance is one of the benefits of 
the obligation of Profession Codes of Ethics.
Statement (   )
Reasons:

7-  حدد �صواب اأو خطاأ العبارة الآتية 

مع التعليل:

فو�ئ����د  �أح����د  �لأد�ء  تح�شي����ن  يع����د 

�للتز�م بمو�ثيق �أخلقيات �لمهنة.

) )العبارة:  

التعليل:
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8- Philosophers have a role in forming and 
developing the Bioethical Thinking.

Prove by two example

�ل��ف��ك��ر  ن���������ش����اأة  ف�����ي  دور  8-  ل���ل���ف���ل����ش���ف���ة 

�لبيوتيقي وتطوره.

 دلل بمثالين.
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9-  Hegel beleives that work is a way to free 
man from the control of the nature.

Prove

تحري���ر  �أد�ة  �لعم���ل  �أن  »هيج���ل«  -  ي���رى  9

�لإن�شان من �شيطرة �لطبيعة.

دلل على ذلك.
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10-  Determine whether this statement is 
"True or False". Give reasons.

The Value of "Right" is the main topic in Ethics.
Statement (   )
Reasons:

العب��ارة  خط��اأ  اأو  �ص��واب  10-  ح��دد 

الآتية مع التعليل:

قيمة �لحق هي �لمو�شوع �لأ�شا�شي 

لعلم �لأخلق.

)العبارة:                      (

التعليل:
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11-  Determine whether this statement is 
"True or False". Give reasons.

In J .S. Mill the Method of Difference is based 
on the consonant conjunction (Causation) 
between the cause and the effect at occurrence.
Statement (   )
Reasons:

العب��ارة  خط��اأ  اأو  �ص��واب  11-  ح��دد 

الآتية مع التعليل:

تقوم طريقة �لختلف عند »جون 

�شتي���و�رت م���ل« عل���ى ت���لزم �لعل���ة 

و�لمعلول في �لح�شور.

) )العبارة:  

التعليل:
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12- Answer only (A) or (B)
A- Uncanny Logic plays an important role in 

the Artificial Intelligence.
Comment

B- Flexible Logic plays an important role in the 
Artificial Intelligence.

Comment

12- اأجب عن )اأ( اأو )ب(:

�أ- ي���وؤدي �لمنط���ق غي���ر �لرتي���ب دوًر� 

ا في �لذكاء �ل�شطناعي.   هامًّ

�عر�ض.

ا  ب- ي���وؤدي �لمنط���ق �لم���رن دوًر� هامًّ

في �لذكاء �ل�شطناعي.          �عر�ض.
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13-  In his interpretition for the atom, Ruther Ford 
depends on the Similar Inductive (Analogy) 
method.                                   Prove

13-  �ع���ت���م���د »رزف����������ورد« ع���ل���ى �ل��م��م��اث��ل��ة 

�ل�شتقر�ئية في تف�شيره للذرة.

دلل على ذلك.
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14-  Determine whether this statement is 
"True or False". Give reasons.

Indefinitons could be ignored in the 
Mathematical System.
Statement (   )
Reasons:

العب��ارة  خط��اأ  اأو  �ص��واب  14-  ح��دد 

الآتية مع التعليل:

يمك���ن �ل�شتغناء ع���ن �للمعرفات 

في �لن�شق �لريا�شي.

) )العبارة:  

التعليل:
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15-  Research Method, in the Modern Scientific 
Method, depend on several guiding rules 
(patterns).

Prove by explaining THREE from these 
patterns (three rules) of them

�لمنه���ج  ف���ى  �لبح���ث  ط���رق  تعتم���د   -15

�لعلمي على عدة قو�عد ��شتر�شادية.

دلل بثالث قواعد.
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16-  Induction is the most important method in 
Bacon for Detection and Invention.

Comment

16-  �ل�شتق���ر�ء عن���د »بيكون« �أه���م و�شيلة 

للك�شف و�لختر�ع.

عقب براأيك.
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17-  Determine whether this statement is 
"True or False". Give reasons.

In Carl Hempel, Logic Explanation is based on 
two criteria.
Statement (   )
Reasons:

العب��ارة  خط��اأ  اأو  �ص��واب  17-  ح��دد 

الآتية مع التعليل:

يق���وم منط���ق �لتف�شير عن���د »كارل 

همبل« على �أ�شا�ض معيارين.

) )العبارة:  

التعليل:
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18- Answer only (A) or (B)
 A-  Put the following proposition in a symbolic 

form, then deduct its "Truth -Value" indicating 
the logical equivalence in it.

- If you travell to Sharm El Sheikh, you will 
spend a happy time.

 B-  Put the following proposition in a symbolic 
form, then deduct its "Truth -Value" indicating 
the logical equivalence in it.

 - Either I study my lessons or I listen to music.

18- اأجب عن )اأ( اأو )ب(:

�أ-  �ش���ع �لق�شي���ة �لتالي���ة ف���ي �ش���ورة 

رمزي���ة، ث���م ��شتنت���ج قي���م �شدقها، 

مبيًنا �لتكافوؤ �لمنطقي فيها:

 »�إذ� �شاف���رت �إلى �ش���رم �ل�شيخ �شوف تق�شي 

وقًتا ممتًعا«.

ب-  �شع �لق�شية �لتالية في �شورة رمزية، 

ثم ��شتنتج قيم �شدقها، مبيًنا �لتكافوؤ 

�لمنطقي فيها: 

»�إما �أن �أذ�كر درو�شي �أو �أ�شتمع �إلى �لمو�شيقى«.
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19-  Sciences differ in their ability to use maths 
as a tool for measurement.

Analyse

عل���ى  قدرته���ا  ف���ي  �لعل���وم  19-  تتباي���ن 

��شتخد�م �لريا�شيات كاأد�ة للقيا�ض. 

حلل العبارة
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20- Determine whether this statement is "True 
or False". Give reasons.

Respectability of the individual privacy is one of 
the negativities of the Information Technology.
Statement (   )
Reasons:

العب��ارة  خط��اأ  اأو  �ص��واب  20-  ح��دد 

الآتية مع التعليل:

�حت���ر�م �لخ�شو�شي���ة �لفردية �أحد 

�شلبيات تكنولوجيا �لمعلومات. 

) )العبارة:  

التعليل:




