
                                                                                         

                

 

 

 

  

  

                

    

  أ. د/ مدحت محمد نظيف  األولى  فلسفة يونانية (حتى افالطون)  ف ل   ١٢١
  د/ رضا كمال خالف  األولى  فلسفة الدين  ف ل ١٢٢
  د/ فتحي إبراهيم حسنين  األولى     مصادر فلسفية  ف ل ١٢٣

  ر ع ١٢٤
د.  –د. أسامة موسى   األولى  اللغة العربية

  صباح هيكل
  د/ إبراهيم عطا فودة  األولى  النفس العامعلم   ف ن ١٢٥
  د/ معتز محمد أمين العزبي  األولى  علم االجتماع العام  أ ج ١٢٦

  د. هيثم زينهم   األولى   حاسب آلي  ١٢٧
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                         

                

 

 

 

                

    

ف    ١٢١
  أ. د/ مدحت محمد نظيف  األولى  فلسفة يونانية (حتى افالطون)  ل

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  من الموضوعات التالية:  )بحثي واحد مشروع(قم بإعداد  المنوفية،جامعة 

  .عند فالسفة اليونان في العصر الهيليني المعرفة – ١

  .األلوهية لدى فالسفة اليونان من طاليس حتى المدرسة الفيثاغورية تصور – ٢

  .أصل الوجود بين كل من المدرسة األيونية والمدرسة اإليلية – ٣

  .رسة الفيثاغوريةدأصل الوجود بين مدرسة الطبيعيين المتأخرين والم – ٤

  .اإلنجازات العلمية لدى فالسفة العصر الهيليني – ٥

   

  

  



                                                                                         

                

 

 

 

                

    

  د/ رضا كمال خالف  األولى  فلسفة الدين  ف ل ١٢٢

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروع(قم بإعداد  المنوفية،جامعة 

  .التصور الديني في فكر فالسفة اليونان – ١

  .حركة اإلصالح الديني في أوربا وأهم نتائجها – ٢

  .مدى تأثر فلسفة مالبرانش بالتصور الديني عنده – ٣

  .العالقة الجدلية بين الدين والعلم والسياسة – ٤

  .زا وتأثره بديكارتنظرية الجوهر عند باروخ سبينو – ٥

  

   

   

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

  د/ فتحي إبراهيم حسنين  األولى  مصادر فلسفية     ف ل ١٢٣

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروعقم بإعداد ( المنوفية،جامعة 

  .النفس عند فالسفة اليونان – ١

  .األخالق عند ابن مسكويه – ٢

  .كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي – ٣

  .التوحيد عند اإلمام محمد عبده – ٤

  .سيرة اإلمام الغزالي وموقفه من المذاهب المختلفة – ٥
   

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

  د. أسامة موسي   األولى  اللغة العربية  ر ع ١٢٤
  د.صباح هيكل

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية:   مشروعاجامعة المنوفية ، قم بإعداد (  

  عنوان المشروع البحثي األول .
  سورة الملك وثالثة من أعظم حقائق الكون .   -١

  عنوان المشروع البحثي الثاني .
  القصة في القرآن الكريم "قصة موسى عليه السالم أنموذجا".   -٢

  عنوان المشروع البحثي الثالث .
  عناية القرآن الكريم ببر الوالدين .   -٣

  عنوان المشروع البحثي الرابع .
  اهتمام الرسول الكريم ببناء اإلنسان وتوجيهه صل اهللا عليه وسلم باألمهات. -٤

  عنوان المشروع البحثي الخامس .
  قصيدة بانت سعاد" لكعب بن زهير" بداية جاهلية واعتذارية في آن واحد. -٥

  
  وحفظكم اهللا من كل مكروه بالتوفيقلكم  يمع تمنيات

   

  



                                                                                         

                

 

 

 

                

    

  عطا فودةد/ إبراهيم   األولى  علم النفس العام  ف ن ١٢٥

حثي التي أعدتها عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع الب
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروع، قم بإعداد (جامعة المنوفية

  قارن بين فروع علم النفس وفقًا لمصدر وأثر المثير. – ١

له درجة عالية في نمو تفكير الفرد بشـكل  )، Glaser )1941جالسر المفكر الناقد والتفكير الناقد لدى  – ٢
  عام.

  بأنواعه وخصائصه يتحكم في مسيرة تفكير األفراد في المواقف المختلفة. هاالنتبا – ٣

  الدوافع بأنواعها المختلفة تتحكم في سلوكيات األفراد. – ٤

  تطور علم النفس في عالقته بفروع علم النفس المختلفة. – ٥

  تختلف فروع علم النفس وفقا لمصدر وأثر المثير والمنهجية. – ٦

في بناء نجـاح الفـرد فـي     فعاٌل ومراحله ومعوقاته له دورومستوياته  اإلبداعيالتفكير  – ٧
  حياته.

   

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

  د/ معتز محمد أمين العزبي  األولى  علم االجتماع العام  أ ج ١٢٦

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروعقم بإعداد ( المنوفية،جامعة 

  علم االجتماع بين النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة إلسهامات ابن خلدون وأوجست كونت. – ١

  علم االجتماع (قضايا وموضوعات ومفاهيم): التغير االجتماعي نموذجا. – ٢

  عالقة علم االجتماع بالعلوم اإلنسانية األخرى (تخير أحد الفروع وقم بربطه بعلم االجتماع). – ٣

  شخصية وعالقتها بقضايا التغير الثقافي.الثقافة وال – ٤

  إسهامات دوركايم في مجال دراسة الظواهر االجتماعية المختلفة. – ٥

  الرؤى النظرية المفسرة للقضايا والظواهر السوسيولوجية (تخير إحدى النظريات). – ٦

  األدوات الكمية والكيفية لجمع البيانات السوسيولوجية المختلفة. – ٧
   

  



                                                                                         

                

 

 

 

                

    

١٢٧   
(حوسبة العلوم اإلنسانية حاسب آلي

  د. هيثم زينهم   األولى  واللغات)

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها جامعة 
  ) من الموضوعات التالية:   ثالثةالمنوفية ، قم بإعداد مشروع بحثي باستخدام (  

يعد المنهج العلمي مجموعة من العمليات واإلجراءات الفكرية والعملية المنظمة المعتمدة لمعالجة  -١
قضايا معرفية محددة، وقد اتبع الباحثون الكثير من المناهج العلمية المختلفة التي كانت سبباً في 
تقدم العلوم الطبيعية ومواكبتها ركب التكنولوجيا ، واتهام العلوم اإلنسانية بالتخلف لعدم اندماجها 

كونت مشكلة العلوم مع التكنولوجيا، اشرح هذه المناهج مع التمثيل مشيراً إلى السلبيات التي 
  اإلنسانية.

تتهم العلوم اإلنسانية بالتخلف مقارنة بالعلوم الطبيعية من حيث مواكبة التقنيات الحديثة، وذلك  -٢
من خالل رصد مجموعة من الصفات ساعدت في تقدم الطبيعية وتأخر األخرى، ناقش ذلك معبراً 

 عن رأيك.

 استثمار ذلك في إثراء التخصص.وضح منطق بناء سلم قياس البيانات، واتجاهات  - أ -٣

  األنواع المختلفة للبرمجيات مع التمثيل. -ب
 المكونات المادية للحاسب اآللي. - ج

تعد اللغة بشكل عام المفتاح الذهبي لحل أزمة اإلنسانيات وتقنينها وحوسبتها يحل جزءاً كبيراً   -٤
 من أزمة اإلنسانيات، تناول ذلك بالبحث مقدماً تصوراً علمياً لك.

للحوسبة والخوارزميات أصول تاريخية شغلت اإلنسان من قديم األزل، صف الخـط الزمني  -٥
 لتاريخ الحوسبة وكيفية استثمار ذلك في حوسبة تخصصك مستقبالً.

 واهللا ولي التوفيق

   

  



                                                                                         

                

 

 

 

                

    

  د/ مصطفي محمد شاهين  الثانية  علم الكالم)(ونصوصها الفلسفة اإلسالمية   ف ل ٢٢١
  أ. د/ نادية عبد الغني البرماوي  الثانية  علم األخالق  ف ل ٢٢٢
  د/ رضا كمال خالف الثانية   علم الجمال  ف ل ٢٢٣

 الثانية  المنطق الصوري  ف ل ٢٢٤
  أ. د/ صالح محمود عثمان
  أ. د/ مدحت محمد نظيف

  د/ أحمد خليل الثانية  اللغة األوربية القديمة (يونانية أو التينية  ف ل ٢٢٥
  یحیى معوض حسنأ. الثانية  اللغة اإلنجليزية  نا ٢٢٦

  د. هيثم زينهم   الثانية  حاسب آلي  ٢٧٧
 

   

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

  د/ مصطفي محمد شاهين  الثانية  علم الكالم)(ونصوصها الفلسفة اإلسالمية   ف ل ٢٢١

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروعقم بإعداد ( المنوفية،جامعة 

  تعريف الخوارج بين تنظيرهم وتنظير خصومهم. – ١

  ألقاب الخوارج وموقفهم منها بين الرفض والقبول. – ٢

  صفات الخوارج ومدى تأثر بعض المعاصرين بها. – ٣

  نشأة الخوارج قبل وقعة صفين وبعدها. – ٤

  عالقة اإلمامة باهللا وبالنبي وبالنبوة وبالرسالة عند الخوارج. – ٥

  

  

  

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

  أ. د/ نادية عبد الغني البرماوي  الثانية  علم األخالق  ف ل ٢٢٢

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروعقم بإعداد ( المنوفية،جامعة 

  .فكرة العدالة في العصر الهيليني – ١

  النزعات األخالقية لدى السابقين على سقراط. – ٢

  فكرة النسبية لدى السفسطائيين. – ٣

  .علم األخالق (مشكالته واستخداماته) – ٤

  فكرة السعادة لدى السابقين على أفالطون. – ٥

  

  

    

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

  د/ رضا كمال خالف الثانية  علم الجمال   ف ل ٢٢٣

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروعقم بإعداد ( المنوفية،جامعة 

  .نشأة الفن وتطوره عبر العصور وارتباطه بالسحر والطقوس الدينية – ١

  .بنية العمل الفني من حيث الشكل والمادة والتعبير – ٢

  .الفن الجميل عند هيجل كنافذة تعبيرية للروح – ٣

  .تصنيف الفنون الجميلة عند شوبنهور – ٤

  .الجمال والحرية عند عباس محمود العقاد – ٥

  

   

   

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

 الثانية  المنطق الصوري  ف ل ٢٢٤
  أ. د/ صالح محمود عثمان
  أ. د/ مدحت محمد نظيف

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروعقم بإعداد ( المنوفية،جامعة 

  المصطلح الرمزي وقواعد االستدالل في حساب المحمول، مع ضرب األمثلة. – ١

  لحملية، مع التوضيح باألمثلة.معنى التقرير الوجودي في القضية ا – ٢

الضرب األول من الشكل األول من القياس األرسطي (صياغته الرمزية وكيفية البرهنـة عليـه، مـع     – ٣
  التوضيح بمثال).

  نظرية القضايا وعالقتها بالقياس. – ٤

  المقوالت أساس المنطق الصوري. – ٥

  إرهاصات المنطق األرسطي لدى السابقين عليه. – ٦

  

   

   

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

  د/ أحمد خليل الثانية  )اللغة األوربية القديمة (يونانية أو التينية  ف ل ٢٢٥

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروعقم بإعداد ( المنوفية،جامعة 

  اإلعراب). –العدد  –أسماء اإلعراب األول في اللغة الالتينية (الجنس  – ١

الالتينية في األزمنة البسيطة واألزمنة التامة في المبني للمعلـم فـي   التصريف األول لألفعال في اللغة  – ٢
  الصيغة الخبرية.

  اإلعراب). –العدد  –أسماء اإلعراب الثاني في اللغة الالتينية (الجنس  – ٣

التصريف الثاني لألفعال في اللغة الالتينية في األزمنة البسيطة واألزمنة التامة في المبني للمعلـم فـي    – ٤
  الصيغة الخبرية.

  اإلعراب). –العدد  –صفات المجموعة األولى في اللغة الالتينية (الجنس  – ٥

  

   

   

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

  یحیى معوض حسنأ/ الثانية  اللغة اإلنجليزية  ان ٢٢٦
Q (1) Wri ng(5m). Write a paragraph on: Reasons of pollu on. 

Q (2) Grammar (5m). Do as shown in brackets: 

(Complete) The mistake ………. I refer to is in the fourth line on page 
nine 

1/ 

(Use a possessive 
pronoun)  

my toys.The boys were playing with some off   2/  

Make indirect speech )(  "Sit still and be quiet" she told the children.  3/ 

(Correct) Hardly (the bell had stopped) ringing when the door opened.  4/ 

(Choose) I wish I (have/had) a garden.  5/ 

Q (3)Reading (5m). Read the passage then answer the ques ons.  

The term family commonly means a group of related people who share a home. 
The word family also refers to all person's ancestors and other relatives. Most 
families are based on kinship, that is, the members belong to the family through 
birth, marriage, or adoption. However some groups that are not based kinship 
think of themselves as a family because they share or fell ties of affection. For 
example, foster children and their foster parents are not related adoption, birth, 
or marriage. But they live together and consider themselves a family.      

1/ ……………… is a group of related people who share a home. (Complete) 

2/ A person's ancestors include (grandfathers / friends / managers).( Choose) 

3/To have a child who is not you son and to bring him up means the word………….. 

  



                                                                                         

                

 

 

 

4/ According to this passage those who work in the same room are a family.     ( 
true  / false ) .( Choose) 

5/ Most families are based on (kinship / marriage / adop on). ( Choose)   

Q (4) Transla on. 

a) Translate into Arabic(3m) 

People commit crimes for various reasons. For example, many people steal things 
they could not obtain. Others, such as drug addicts, steal to get money to buy 
drugs. 

b) Translate into English(2m) 

  یجب على دول العالم الثالث العمل بقوة للدخول إلى عالم الحداثة.

 

   

    



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

  د. هيثم زينهم  الثانية  (حوسبة العلوم اإلنسانية واللغات) حاسب آلي   ٢٢٧
عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها جامعة 

  ) من الموضوعات التالية:   ثالثةالمنوفية ، قم بإعداد مشروع بحثي باستخدام (  

عند حل المشكلة قد يستخدم منهج علمي واحد أو أكثر، من خالل دراستك لسلبيات هذه المناهج  -١
ة من حيث حوسبة اإلنسانيات، اختر جزءاً من تخصصك، وقم بمعالجته وإخراجه بشكل العلمي

  يسمح للتكنولوجيا بالتعامل معه (تطبيقي).
تعني حوسبة العلم/ التخصص توفيره بشكل حاسوبي يستطيع الحاسب فهمه ومعالجته والتعامل  -٢

ناقش طرق صناعة معه كمعرفة نظرية ضرورية من أجل حل أي مشكلة تتعلق بمعطياته، 
 البرمجيات وخطواتها، مع التمثيل لذلك (يفضل من التخصص).

تركت برامج الكتابة الحاسوبية بصمة كبيرة في تقدم الكتابة العربية، ناقش التسهيالت والمميزات  -٣
 والسلبيات من جهة نظرك، مع الشرح باألمثلة.

ئنات يستطيع الحاسوب أن يتعامل معها تعتمد البرمجيات على المنطق، فالعالقات المنطقية بين الكا -٤
ويجري عليها الكثير من عمليات المعالجة وإخراج الكثير من العالقات الجديدة من خالل برنامج 

وضح العالقات المنطقية في بنائه وكيف يمكن استثمارها في  Microsoft Wordاللوح األبيض 
 تخصصك (تطبيقي).

ة التواصل بين األجيال في العلوم والتخصصات، لذا لم يكن التدوين سجل اإلنسانية التاريخي، وأدا -٥
من الغريب أن تفرد التقنية مساحة له مصحوبة بأداة للتصحيح والتدقيق اللغوي مراعية الحدود 
اللغوية بين التخصصات المختلفة، ناقش هذه التقنية موضحاً طريقة العمل وعالقتها بالعلوم 

   من وجهة نظرك. المختلفة والسلبيات المتعلقة بها 

 واهللا ولي التوفيق

   

  



                                                                                         

                

 

 

 

                

    

  الثالثة  فلسفة المشرق والمغرب اإلسالمية  ف ل ٣٢١
  زينب عفيفي شاكر د/ أ.

  د/ فتحي إبراهيم حسنين

  د/ رانيا السيد الشرع الثالثة  (مشكالت أخالقية)علم األخالق   ف ل ٣٢٢

 الثالثة  مناهج البحث  ف ل ٣٢٣
  د/ صالح محمود عثمان أ.

  د/ رضا كمال خالف

نصوص فلسفية متخصصة بلغة   ف ل ٣٢٤
  عربية

  أ. د/ نادية عبد الغني البرماوي الثالثة

 الثالثة   ١٩الفلسفة الغربية في القرن   ف ل ٣٢٥
  د/ رضا كمال خالف
  د/ رانيا السيد الشرع

 الثالثة  نصوص فلسفية بلغة أوربية حديثة  ف ل ٣٢٦
  د/ أمين حافظ السعدني

  د/ رانيا الشرع

  ا/ یحیى معوض حسن  الثالثة  اللغة اإلنجليزية  ان ٣٢٧

 

  

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

  زينب عفيفي شاكر د/ أ.  الثالثة (الشعبة العامة)  فلسفة المشرق والمغرب اإلسالمية  ف ل ٣٢١
  د/ فتحي إبراهيم حسنين

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروعقم بإعداد ( المنوفية،جامعة 

  جهود الكندي في تقريب الفلسفة للعقلية العربية. – ١

  مدينة ابن باجة بين الواقعية والمثالية. – ٢

  .ابن طفيل كقُطب من أقطاب الفلسفة الرمزية – ٣

  .المتوحد كمحور لفلسفة ابن باجة السياسية واألخالقية – ٤

  .أثر األزمة الشكية في توجه اإلمام أبو حامد الغزالي إلى التصوف – ٥

  

   

  

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

  د/ رانيا السيد الشرع الثالثة (الشعبة العامة)  علم األخالق (مشكالت أخالقية)  ف ل ٣٢٢

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروعقم بإعداد ( المنوفية،جامعة 

  .األخالق النسبية في فلسفة باروخ سبينوزا – ١

  .االتجاه الوجداني في فلسفة األخالق (شافتسبري نموذجا) – ٢

  .مذهب المنفعة في فلسفة األخالق عند كل من هوبز وبنثام – ٣

  .األخالق المؤقتة في فلسفة ديكارت – ٤

  .الخير والشر في فلسفة ليبنتز األخالقية – ٥

  

   

   

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

 الثالثة (الشعبة العامة)  البحثمناهج   ف ل ٣٢٣
  د/ صالح محمود عثمان أ.

  د/ رضا كمال خالف

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروعقم بإعداد ( المنوفية،جامعة 

  .معنى المنهج وعلم المناهج (الميثادولوجيا) وما يندرج تحته من مناهج نوعية – ١

  مراحل منهج االستقراء التقليدي. – ٢

  .االستقراء التام واالستقراء الحدسي عند أرسطو – ٣

  المنهج االستنباطي: تطوره التاريخي ومكوناته وشروطه. – ٤

  كتابة تقرير البحث العلمي. – ٥

  

   

   

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

 الثالثة (الشعبة العامة)  نصوص فلسفية متخصصة بلغة عربية  ف ل ٣٢٤
أ. د/ نادية عبد الغني 

  البرماوي

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروعقم بإعداد ( المنوفية،جامعة 

  (تتقابل طبقات المدينة الفاضلة مع قوى النفس)، أذكر اسم كاتب النص مع شرحه والتعليق عليه. – ١

خصال عديدة منها ما هو بالفطرة ومنها ما هو مكتسب)، أذكر اسم كاتب الـنص مـع شـرحه    (للحاكم  – ٢
  والتعليق عليه.

  (للعدالة عند أفالطون تعريفات عديدة)، تناول هذه التعريفات بالشرح والتعليق. – ٣

كاتب النص، مع (هناك أسس تربوية البد من االلتزام بها لنشأة األطفال في المدينة الفاضلة)، أذكر اسم  – ٤
  شرحه والتعليق عليه.

  المدن المضادة للمدينة الفاضلة.هذه كاتب النص موضحا أهم  مللمدينة الفاضلة مضادات)، أذكر اسو( – ٥

  

   

  

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

 الثالثة (الشعبة العامة)  ١٩الغربية في القرن الفلسفة   ف ل ٣٢٥
  د/ رضا كمال خالف
  د/ رانيا السيد الشرع

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروعقم بإعداد ( المنوفية،جامعة 

  .النظرية التطورية في فلسفة هربرت سبنسر – ١

  .تفسير اإلرادة عند كل من شوبنهور ونيتشه – ٢

  .الداروينية وأثرها على فلسفة نيتشه – ٣

  .اإلرادة في فلسفة شوبنهور – ٤

  .النظرية التجريبية المتطرفة عند وليم جيمس – ٥

  

   

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

 الثالثة (الشعبة العامة)  نصوص فلسفية بلغة أوربية حديثة  ف ل ٣٢٦
  د/ أمين حافظ السعدني

  د/ رانيا الشرع

عزيزي الطالب / الطالبة، من خالل دراستك، ووفق آليات إعداد المشروع البحثي التي أعدتها 
  ) من الموضوعات التالية: بحثي واحد مشروعقم بإعداد ( المنوفية،جامعة 

Chose only one text and translate into Arabic, then comment on it: 
 

1 – The Monad, of which we shall here speak, is nothing but a simple substance, 
which enters into compounds. By 'simple' is meant 'without parts, and there must be 
simple substances, since there are compounds; for a compound is nothing but a 
collection or aggregatum of simple things.  
 

2 – The Monad, now where there are no parts, there can neither extension nor from 
(figure) nor visibility. These Monads are the real atoms of nature and, in a word, the 
elements of things. NO dissolution of these elements need be feared, and there is no 
conceivable way in which a simple substance can be destroyed by natural means. 
 

3 – The pragmatic method is primarily a method of settling metaphysical disputes 
that otherwise might be interminable. Is the world one or many? Fated or free? 
Material or spiritual? Here are notions either of which may or may not hold good for 
the world; and disputes over such notions are unending.  
 

4 – The monad, for the same reason there is no conceivable way in which a simple 
substance can come into being by natural means, since it cannot be formed by the 
combination of parts [composition]. Thus it may be said that a Monad can only come 
into being or comes to an end  all at once; that is to say, it can come into being only 
by creation and come to an end only by annihilation. 
 

5 - TRUH, as any dictionary will tell you, is a property of certain of our ideas. It 
means their agreement, as falsity means their disagreement, with reality. Pragmatism 
asks its usual question. "Grant an idea or belief to be true ",it says, what concrete 
difference will it's being true make in any one 's actual life? How will the truth be 
realized? What experiences will be different from those, which would obtain if the 
belief were false? What, in short, is the truth's cash-value in experiential terms?" 
 

  



                                                                                         

                

 

 

 

  

                

    

  قسم اللغة اإلنجليزية  (الشعبة العامة) الثالثة  اللغة اإلنجليزية  ان ٣٢٧
Q (1) Wri ng(5m). Write a paragraph on: Reading is important. 

Q (2) Grammar (5m). Do as shown in brackets: 

(Complete) Old newspapers are among things ………….. I have no use for.  1/ 

(Use a possessive pronoun)  his pupils.Mr. Brown talked about one of   2/  

Make indirect speech )(  "Sit still and be quiet" she told the children.  3/ 

(Correct) Seldom (I have read ) such an interesting history book.  4/ 

(Choose) Peter wishes his home ( is/was ) near.  5/ 

Q (3)Reading (5m). Read the passage then answer the ques ons.  

The term family commonly means a group of related people who share a home. 
The word family also refers to all person's ancestors and other relatives. Most 
families are based on kinship, that is, the members belong to the family through 
birth, marriage, or adoption. However some groups that are not based kinship 
think of themselves as a family because they share or fell ties of affection. For 
example, foster children and their foster parents are not related adoption, birth, 

or marriage. But they live together and consider themselves a family.      

1/ A person's ancestors include (grandfathers / friends / managers).( Choose)  

2/ According to this passage those who work in the same room are a family.            
   ( true  / false ) .( Choose) 

3/To have a child who is not you son and to bring him up means the word………….. 

4/ ……………… is a group of related people who share a home. (Complete) 

  



                                                                                         

                

 

 

 

5/ Most families are based on (kinship / marriage / adop on). ( Choose)   

Q (4) Transla on. 

a) Translate into Arabic (3m) 

   The motives also vary in crimes violence. A robber may kill the victim to avoid 
detection. Some gangster torture to obtain money. A man may beat his wife 
during a quarrel. 

b) Translate into English (2m) 

  .یجب تعمیم المعرفة العلمیة و الرؤیة العقلیة للعالم

luckGood  

 

  

 

  


