
 نموذج استرشادى

سفة القيم الفرقة الرابعة عام فلسفةمادة فل  

:سئلة االختيار من متعددأ  

ينظر إلى ......... باعتباره مؤسس علم األخالق قديًما أصبحت القيم األخالقية عنده عامة وثابتة   .1

   ومطلقة وقائمة على العقل.

 -a بروتاجوراس                  b -  سقراط                 - cأفالطون                        d- أرسطو 

قسم ....... السلم المتدرج للقيم إلى قيم اإلنسان فى العالم وقيم اإلنسان تجاه العالم وقيم اإلنسان . 2

 فوق العالم. 

  a -   كانط       b -  دور كايم           c - شيللر                   d-  لوى الفل 

 أنصار التفسير........ للقيمة. يعتبر ماينونج واهرنفلس وشبرانجر وماكدوجل وفرويد من  .3

   a-       البيولوجى b      -     السوسيولوجى        c السيكولوجى                 d - االقتصادى 

التفسير ............. أهمل القيم الروحية واألخالقية وجعلها تابعة ألساس معين وهو األساس  .4

 المادى.

 a - البيولوجى          b-  السوسيولوجى        c-     السيكولوجى           d-ىاالقتصاد 

التفسير........... من المدرسة الفرنسية فى علم االجتماع إميل دور كايم وليفى بريل أن    يرى أنصار .5

المجتمع هو أصل كل قيمة، وهذه وجهة نظر دور كايم ؛ فالقيمة الدينية فى نظره بل كل نوع من  

   تمع وفاعليته.أنواع القيمة ال يمكن تفسيرها بغير مراعاة ألثر المج

a - البيولوجى          b -  السوسيولوجى        c-     السيكولوجى           d-ىاالقتصاد 

 

 يؤكد .......... أن كل القيم التى يخلقها العبيد تصدر عن الكذب، وأنها بمثابة أوثان .  .6

 a -  كانط       b  هيجل-         c نيتشه  -    d-  شيللر 

ى يخلقها العبيد تصدر عن الكذب، وأنها بمثابة أوثان، بينما أن القيم يؤكد ......... أن كل القيم الت .7

 .الصادرة عن السادة تنبع من الفعل، أنها بمثابة قيم حقيقية

a. كانط             b. هيجل            c.   نيتشهd.             شيللر 



 من القائل :" بأن القيمة هى موضوع تقدير وليس موضوع تعريف"......... .8

a.  رويس            b. بوزانكيت- c                  شيلدون.d                 نيتشه 

هناك من يعارض موقف ........... الذى رفض فصل القيمة عن العقالنية والحقيقة حتى ال يكاد يميز  .9

 بينها.  

a.  رويس         .b   بوزانكيت -c          شيلدون. d                        نيتشه 

، ما عدا درجة واحدة؛ فتعد القيم ............األعظم وتستند إلى  نية واألخالقيةال فرق بين القيم الدي .10

 قوة أسمى من إرادة اإلنسان. 

a. الجمالية. b                   األخالقية             . c الثقافية.d                 الدينية 

 سئلة الصواب والخطأ:أ

 .    )بدأت محاوالت متعددة لتصنيف القيم منها القيم االشتمالية والقيم االستبعادية . ) .1

    ))بدأت محاوالت متعددة لتصنيف القيم منها القيم الكامنة والقيم الوسيلية .  .2

    ))قيم اإلنسان فى العالم عند لوى الفل تشمل القيم األخالقية والروحية.  .3

لية المتعلقة بمعرفة األشياء وتفسير الظواهر، قيم اإلنسان تجاه العالم عند لوى الفل تشمل القيم العق .4

    ))والقيم الجمالية. 

   ))يرى أنصار التفسير السوسيولوجى أن القيم ليست من خلق الفرد، بل هى من خلق الجماعة .  .5

أنصار التفسير السيكولوجى القيمة إلى محتوى الوعى أو الوجدان النفسى بما يضطرب به من  يرد 

    ))رغبات ومشاعر. 

المذهب المادى الحسى ينظر أنصاره إلى القيم على أنها مجرد أشياء او وقائع طبيعية أو سيكولوجية   .6

    )).أو اجتماعية

 (       يؤكد نيتشه أن الفقراء والعجزة وحدهم خالقين للقيم.)  .7

 (  ):" بأن القيمة هى موضوع تقدير وليس موضوع تعريف"هناك من يعارض موقف رويس القائل .8

هناك من يعارض موقف بوزانكيت الذى رفض فصل القيمة عن العقالنية والحقيقة حتى ال يكاد يميز   .9

 (     )  بينها.

أن الموضوع الجيد للفن المتحضر يجب فى الواقع أن يكون مساعًدا لهذا التوازن من الدوافع وسكونًا  .10

 (     ) للميول الفطرية، وإال فإنه لن يكون متطوًرا .


