
 

 ناھج المطّورة)وحتى صدور الم ۲۰۱۷-۲۰۱٦للعام الدراسي والتوصیف المعّدل راعي تعلیق الدروس ی( مسابقةنموذج 
 

 من الموضوعات الثالثة اآلتیــة : واحــداً عالج موضوعاً 
 : الموضوع األول •

لكي یكون علم اإلجتماع علًما حقیقیًّا للظواھر اإلجتماعیة، علینا أن نكون قد توّصلنا إلى رؤیة حقائق إجتماعیة قابلة 
 .للتفسیر

 (تسع عالمات) .یة التي یطرحھاإشرح ھذا الحكم لـ"دوركھایم" مبیّنًا اإلشكال  -أ  
 (سبع عالمات) .في ضوء نظریات أخرى تعرفھا الحكمناقش ھذا   -ب 

ھل ترى أّن اختالف النتائج اإلحصائیّة للظاھرة اإلجتماعیة الواحدة یدفعنا إلى التشكیك بموضوعیّة علم االجتماع؟ علّل  -ج       
 (أربع عالمات) .إجابتك

 

  

 الموضوع الثاني : •
 الفلسفة تفتح آفاقًا جدیدة أمام العلم. إنّ 

 تسع عالمات)( .إشرح ھذا الحكم ُمبیِّنًا اإلشكالیّة الّتي یطرحھا  -أ  
 سبع عالمات)( .ناقش الحكم الّسابق ُمظھًرا التّعارض بین الفلسفة والعلم  -ب 
 بع عالمات)(أر .تعزیز ثقافة الحوار؟ علّل إجابتكھل ترى أّن الفلسفة تلعب دوًرا في   -ج 

 

 

 نّص    الموضوع الثالث : •
إّن الّسؤال عن إمكانیة قیام اآلمر األخالقّي الُمطلق ال یُمكن اإلجابة عنھ إالّ بمقدار ما نستطیع تبیان االفتراض الوحید الّذي  "

ا االفتراض، األمر الّذي یُمكنھ أن یقوم على أساسھ، ونعني بھ فكرة الحریّة، وبمقدار تفھّمنا للّضرورة الّتي ینطوي علیھا ھذ
یكفي لضمان االستعمال العملّي للعقل، أي لالقناع بصالحیّة ھذا اآلمر المطلق، وبصالحیّة القانون األخالقّي تبًعا لذلك، أّما 

ةً كیف یُصبح ھذا االفتراض نفسھ ممكنًا، فذلك ما ال سبیل لعقل بشرّي أن یفھمھ أبًدا. إّن افتراض إرادة الكائن العاقل حرّ 
یترتّب علیھ بالّضرورة استقاللیّة قراره، بحیث تكون الحریّة ّشرطًا ضروریًّا لھا. إّن افتراض حریّة اإلرادة ھذه لیس فقط أمًرا 
ممكنًا غایة اإلمكان، بل إّن من الضرورّي، من وجھٍة عملیّة، لكّل إنسان أن یجعل افتراض وجودھا، شرطًا الزًما لكّل سلوك 

 " ینبع من إرادتھ.
 
 عمانوئیل كنط 
 
 

 (تسع عالمات) إشرح ھذا النّّص، ُمبیّنًا اإلشكالیّة الّتي یطرحھا.  -أ  
 (سبع عالمات) ناقش األفكار الواردة في النّّص ُمستنًدا إلى نظریّات مختلفة حول الخیر والقیم.  -ب 
 (أربع عالمات) القیّة وتطبیقھا؟ علّل إجابتك.ھل تعتقد أّن التّقّدم التّقنّي والمعلوماتّي ینعكس على القوانین األخ  -ج 

 

 

 الھیئة األكادیمیّة المشتركة
 الفلسفةقسم : 

 

 فلسفة وحضاراتالمادة:
 الثانویة العامةالشھادة: 

 حیاة / علوم عامة اجتماع واقتصاد / علومالفرع: 
 -۱-نموذج رقم 

 ساعتانالمّدة : 

۱ 
 



 
 وحتى صدور المناھج المطّورة) ۲۰۱۷-۲۰۱٦للعام الدراسي المعّدل  والتوصیفراعي تعلیق الدروس ت( أسس التصحیح

 
 الموضوع األول :

 عالمات) ۹السؤال األول ( 
 المقدمة (عالمتان): 

مدخل إلى الموضوع یتناول بحث اإلنسان عن المعرفة، واستخدام المعرفة العلمیّة كوسیلة معرفة لفھم الطبیعة  -
 والمجتمع.

 سانیة وطبیعیة، والتركیز على المعرفة اإلنسانیة التي یتفّرع منھا علم اإلجتماع.تقسیم العلوم إلى إن -
 ذكر أّن علماء االجتماع اختلفوا حول منھجیة العلوم اإلجتماعیة. -
 

 اإلشكالیة (عالمتان):  
 ما ھو المنھج المالئم للعلوم اإلجتماعیة؟): ۰.٥العامة (

اعیة یمكن تفسیرھا كما نفّسر ظواھر الطبیعة؟ أم أّن لھا خصوصیّة كواحدة من العلوم أصحیح أّن الظاھرة اإلجتم): ۱.٥الخاصة (
 اإلنسانیّة ؟
 

 : عالمات) ٥الشرح (
 من حیث نشأتھ وموضوعھ وفروعھ والمناھج المستخدمة فیھ.التعریف بعلم االجتماع ): ۰.٥فكرة تمھیدیة (         
 عالمات):٤شرح الحكم (        

 .م اإلجتماع یتّبع منھجیّة محّددة تحاول أن تحاكي منھجیّة العلوم الوضعیّةذكر أّن عل -
 التحّدث عن علم االجتماع كعلم للظواھر االجتماعیة یعتمد بشكل أساسّي على المراقبة المباشرة.  -
ھي نتائج  التركیز على موقف دوركھایم الذي یعتبر أّن علم االجتماع یُدرس كشيء، وأّن النتائج التي یعطیھا -

 موضوعیة.
 أھمیّة المقارنات واعتمادھا في دراسة الظاھرة اإلجتماعیّة.  -
 إعطاء مثل عن اإلحصاء كطریقة أساسیّة للوصول إلى نتائج حول الظواھر االجتماعیة في علم االجتماع.  -
 ودراسة الحالة. اإلشارة إلى طرق أخرى معتمدة في علم االجتماع كاستطالع الرأي والتحقیق الدیمغرافي  -
 اإلشارة إلى علماء اجتماع آخرین وافقوا دوركھایم في موقفھ كأوغست كونت. -

 (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ) )۰.٥اإلبداع (
 

 عالمات)  ۷السؤال الثاني: المناقشة (       
على الرغم من النتائج الجیدة التي توصل الیھا علماء االجتماع الذین استخدموا المنھج التفسیري  ): ۰.٥ل) (فكرة تمھیدیة (صلة وص

 وعلى الرغم من محاولة التزامھم بالموضوعیة والعلمویة فقد وجھت لھم انتقادات أصابت نقاط الضعف عندھم.
 ( عالمة واحدة):  نقد داخلي

 ؟االجتماعي منھھل یمكن اختصار اإلنسان بالجانب  .۱
 ھل یجوز تحویل الظواھر اإلنسانیة ومنھا االجتماعیة إلى مجرد أرقام؟ .۲
 ھل یدل ما یظھر من اإلنسان كونھ كائنا اجتماعیا على حقیقتھ؟ ھل یجوز التغاضي عن باطنھ؟ .۳

 عالمة): ۳.٥نقد خارجّي (عرض الموقف الذي یتعارض مع الموضوع المطروح) (
 حاول المساواة بین العلوم الوضعیة والعلوم اإلنسانیة.نقد موقف دوركھایم حین  -
 القیام بمقارنة صغیرة إلظھار أوجھ االختالف بین العلوم االختباریة والعلوم اإلنسانیة. -
 . التركیز على تأثیر ذاتیة العالم في النتائج التي یتوّصل إلیھا في العلوم اإلنسانیة وتحدیًدا علم االجتماع -
 . أّن نتائج العلوم اإلنسانیّة تبقى تقریبیة التشدید على -
 عرض آلراء بعض علماء االجتماع المخالفین لرأي دروكھایم أمثال جول مونیرو وماكس فیبر. -
 االستشھاد ببعض األمثلة الواقعیّة على اآلراء والنظریات المشروحة. -

 

 

 الھیئة األكادیمیّة المشتركة
 الفلسفةقسم : 

 

 فلسفة وحضاراتالمادة:
 الثانویة العامةالشھادة: 

 اجتماع واقتصاد / علوم حیاة / علوم عامة الفرع: 
 -۱-نموذج رقم 

 ساعتانالمّدة : 

۲ 
 



 ) :۱.٥التولیفة (
لمیة، مما یعني أن اعتماد منھج وحید في دراسة الظواھر اإلنسانیة ومنھا الظواھر ال زال اإلنسان عصیا على الدراسات الع        

االجتماعیة لم ینجح في تفسیر وفھم اإلنسان بأبعاده النفسیة واالجتماعیة، لذلك أعتقد أن الدمج بین المناھج المتنوعة یساھم في فھم 
ءة على بعض الجوانب دون غیرھا حیث ینجح المنھج اآلخر، لذلك اإلنسان بشكل أفضل. كل منھج من ھذه المناھج یساعد في اإلضا

یذھب بعض العلماء الذین یھتمون بدراسة الظواھر االجتماعیة إلى االعتماد على أكثر من منھج واحد وذلك بحسب طبیعة الظاھرة 
 موضوع الدراسة.

 مصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ)(تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم ال )۰.٥الربط والتناسق بین األفكار (
 
 عالمات)  ٤الرأي ( السؤال الثالث: 

 االنطالق من السؤال وشرحھ (عالمة واحدة)
 عالمة): ۲.٥الدفاع عن الرأي (

 إجابة حّرة شرط التبریر. -
موضوعیتھ، فإذا اختلفت أو (قد یجیب المرشح باإلیجاب) ألّن عالِم اإلجتماع یعتمد على األرقام كضمان ل -

 .تناقضت كان ذلك مؤّشًرا إلى ضعف النتائج
(قد یجیب المرشح بالنفي) ألّن كّل العلوم الطبیعیّة وغیر الطبیعیّة لم تصل إلى حقائق نھائیّة، وھذا االختالف  -

 .یحفّز على المزید من البحث
 ابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ)(تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمس )۰.٥اللغة (

 
 الموضوع الثاني: 
 

 عالمات) ۹السؤال األول (
 المقدمة (عالمتان): 

 .تعریف الفلسفة والتحّدث عن خصائصھا -
 .تعریف العلم والتحّدث عن خصائصھ -
ة والمنھجیة العلمیة م الدقیقاعتبر بعض الفالسفة أّن الفلسفة والعلم طرفان متناقضان على اعتبار ان لغة العل -

تمیل اكثر الى أن صبحت ھي معیار المصداقیة للعلوم كافة على العكس من اللغة الفلسفیة التي االختباریة أ
 .و موقف میتافیزیقي من الوجود، في حین اعتبر فالسفة آخرون أّن العلم والفلسفة یتكامالنتكون وجھة نظر أ

 .لیبین لنا عالقة بین العلم والفلسفة في ھذا االطار یـأتي ھذا الحكم -
 اإلشكالیة (عالمتان): 

 ما حقیقة العالقة بین العلم والفلسفة؟): ۰.٥العامة (
یحتاج استكمال النّشاط العلمي إلى ممارسة فلسفیّة تتطلّع إلى المعنى والغایة وتجعل العلم أكثر إنسانیة؟ أم أّن العلم  ھل): ۱.٥الخاصة (

 ؟على تضاد واختالف والفلسفة
 

 : عالمات) ٥الشرح (
 العالقة بین العلم والفلسفة وسبب ھذه العالقة واإلشارة إلى میل العالقة لمصلحة العلم. التحدث عن بدایة ):۰.٥فكرة تمھیدیة ( 

 عالمات):٤شرح الحكم (
 .أّن نشأة الفلسفة ذاتھا كانت مرتبطة بالعلومإظھار  -
 .بالعلم ھي عالقة جدلیة ذكر أّن عالقة الفلسفة  -
 .التركیز على أّن الفلسفة معرفة ایجابیة تضیف شیئا الى العالم -
 .اتامً  التوّصل إلى أنّھ ال یمكن للعلماء أن یتجاھلوا الفلسفة ومباحثھا ومشكالتھا تجاھالً   -
ما یحیط بھ (تساؤل علمي) التشدید على أّن الفلسفة والعلم یبحثان معاً عن المعرفة، واإلنسان یحتاج أن یفھم  -

 .وھو یحتاج كذلك أن یعطي معنى لوجوده (قلق فلسفي)
مھا العلم جزئیة تنحصر في موضوع محّدد بكل علم. والفلسفة ال تكتفي بھا، ألنھا تریدھا المعرفة التي یقدّ  إنّ   -

 .شاملة للكون ككل
 سھ فھذا من اختصاص الفلسفة.بنى علیھا العلم نفالعلم ال یناقش األسس أو البدیھیات التي یُ  -
نھا مھمة الفلسفة النقدیة. وقد أصبحت الحاجة الى مثل ھذه األبحاث ة المعنى والقیمة أسئلة فلسفیة. إأسئل -

 …).واالستنساخ… سلحة الدمارأخصوصا بعد التطور التكنولوجي مثل ( 
 االستشھاد بأمثلة من واقع الحیاة في كّل مراحل الشرح. -

 (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ) )۰.٥اإلبداع (
 عالمات)  ۷السؤال الثاني: المناقشة (       

۳ 
 



ال  ذلك إلى القضاء على الفلسفة بل لم والفلسفة لمصلحة العلم لم یؤدّ على الرغم من التمایز بین الع ):۰.٥فكرة تمھیدیة (صلة وصل) (
 .زال حضورھا في عالم الفكر واضحا في أیامنا

 
 

 ( عالمة واحدة):  نقد داخلي
 ھل یكفي العلم لتأـمین كل حاجات اإلنسان وخاصة الروحیة؟ -
 التقدم العلمي والتقني إلى نتائج سلبیة وأحیانا مدمرة على اإلنسان والطبیعة؟ ألم یؤدّ  -
 تراود اإلنسان؟ھل استطاع العلم أن یجیب على كل األسئلة التي  -

 عالمة): ۳.٥نقد خارجّي (عرض الموقف الذي یتعارض مع الموضوع المطروح) (
 .التحّدث عن االختالف بین العلم والفلسفة، وتفصیل نقاط االختالف -
 .م بالشمول في حین أّن موضوع العلم جزئيّ سذكر أّن موضوع الفلسفة یتّ  -
العقل، في حین أّن منھج العلم ھو المراقبة والتجربة واإلختبار،  ذكر أّن منھج الفلسفة ھو المنطق وآلتھ ھي -

 . وآلتھ ھي العقل واآلالت المساعدة
ا ما تكون غامضة، أّن نتائج الفلسفة ھي عبارة عن فرضیات، تعمیمات أقرب الى وجھات النظر وغالبً  ذكر -

د للواقعة، ویصبح حقیقة متفق علیھا، ھا تعبر عن قناعة صاحبھا. أما نتائج العلم فھي وصف وتجریفردیة ألنّ 
 . وواضحة، عامة وموضوعیة

 .للعلم تطبیقات عملیة (تقنیات، أدویة...) أما الفلسفة فتبقى تنظیراً  -
 .االستشھاد بأمثلة من واقع الحیاة في كّل مراحل الشرح -

 ) :۱.٥التولیفة (                
بالعلم ونجاحھا الباھر في تلك التي ال یستطیع العلم أن یصل فیھا إلى نتائج دقیقة. كما  فشل الفلسفة في المواضیع الخاصة            

یسجل للعلم نجاحات باھرة في الظواھر التي یحاول تفسیرھا مع العلم أنھ كالفلسفة یقارب الحقیقة وال یصل إلیھا. لذلك تبقى الحاجة 
 قائمة لكلیھا.

 عطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ)(تُ  )۰.٥الربط والتناسق بین األفكار (
 
 عالمات)  ٤الرأي ( السؤال الثالث: 

 االنطالق من السؤال وشرحھ (عالمة واحدة)   
 عالمة): ۲.٥الدفاع عن الرأي ( 

 .شرط التعلیل اجابة حرة للطالب -
ّن الفلسفة ھي بحث عن الحقیقة ولیست امتالًكا لھا، وھذا شرط للحوار وقبول (قد یجیب المرّشح باإلیجاب) أل -

 .اآلخر
 .(قد یجیب المرّشح بالنفّي) ألّن الفلسفات تتناقض وبمستطاع كّل فریق أن یجد فلسفة داعمة لھ -

 الواردة ضمنھ) (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال )۰.٥اللغة (
 

 النصّ   الموضوع الثالث :
 
 ) عالمات ۹السؤال األول : ( 
 )عالمتانالمقدمــة : (  

 .وضع اإلطار العام لمحور األخالق: القلق األخالقي والتساؤل عن نوعیة السلوك -
 الخیر بما ھو المثال الذي ینزع البشر نحوه. -

 
 )عالمتاناإلشكالیــة : (  

 ھو معیار الخیر؟ما ): ۰.٥العامة (
( الجزء الثاني   ؟نستطیع أن نحّدد الخیر بطرق أخرىھل یكون الخیر في التزام الواجب فقط من أجل الواجب؟ أم أنّنا ): ۱.٥الخاصة (

 من سؤال االشكالیة الخاصة یجب أن یتمحور حول النظریة التي سیناقش بھا المرشح )
    
 ) عالمات ٥الشــرح : (      

 تعریف الفعل األخالقي وشروطھ ومصداقیتھ... ):۰.٥یة (فكرة تمھید
 عالمات):٤شرح النص (

٤ 
 



 .قز الواجب األخالقي عند كانط بطابعھ الكوني والمطلیتمیّ   -
 :التركیز في النص على األفكار التالیة -
 .تشدید على مفھوم "األمر القاطع" (المختلف عن "األمر المشروط") وشرحھ •
اإلرادة التي تعمل وفقًا لمقتضیات القانون األخالقي ھي إرادة  للقانون األخالقي بحیث أنّ  "الحریة" ھي في الخضوع •

 .حرة
 ."العقل" ھو الذي یجعلنا نتعّرف إلى اآلمر األخالقي المطلق •
 .منفعة ةاحترام القانون األخالقي یكون بالقیام بفعل الواجب دون انتظار أیّ  ز كانط على أنّ ركّ  •
ي وشامل. وعلى اإلنسان أن یتعامل مع اآلخرین كغایات ولیس قي أنّھ یصدر عن العقل الّذي ھو كلّ میزة القانون األخال •

 .كوسائل. كما علیھ أن یُعمم تصرفاتھ وأفعالھ إلى قوانین عقلیة شاملة
 .(ربط الفكرة بفلسفة كانط لتالزم اإلرادة والمسؤولیة) توضیح المقصود بمفھوم "اإلرادة" في النصّ  •
 .نط أّن الفعل األخالقي ھو الفعل القابل للتعمیمیؤّكد كا •

 (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ) )۰.٥اإلبداع (
 
 ) عالمات ۷(السؤال الثاني : المناقشــة   

وعلى الرغم من استفادتھ من النظریات التي  ،قام بھا كانط على الرغم من المحاولة الجدیة التي ):۰.٥فكرة تمھیدیة (صلة وصل) (
 ، فقد ووجھت نظریتھ بالعدید من االنتقادات. الحفاظ على شروط الفعل األخالقي وعلى الرغم من محاولتھ ،سبقتھ سلبا أم إیجابا

 نقد داخلي: (عالمة واحدة): 
 ومتحركة وألّن ھذه المثالیّة لیست بمتناول اإلنسان.كانط بالغ في مثالیّتھ، ألّن الحیاة مرنة  اعتبر كثیرون أنّ  -۱
 ؟من األفضل في كثیر من األحیان مخالفة القانون األخالقي إذا كان مفیًدا كالكذب إنقاًذا من الموتألیس  -۲

 
 عالمة): ۳.٥نقد خارجّي (عرض الموقف الذي یتعارض مع الموضوع المطروح) (

 قد یعرض المرّشح لنظریات أخرى: -
سعادة: الخیر في السعادة كما ذھب أفالطون، حیث اعتبر أّن السعادة ھي في البحث عن الحقائق األبدیة مذھب ال •

 .وتأّملھا
فعل تنتج عنھ لذة ھو فعل  اللذة ھي الخیر األسمى، فكلّ  مذھب اللذة الحسیة: حیث اعتبر أصحاب ھذا المذھب أنّ  •

 .خیّر
 .یجب أن یكون مدروًسا بعنایة ذات لكن ھذا الحدّ النفعیة: السعادة في تحقیق الحد األقصى من الل •
الخیر ھو الشعور مع اآلخر: الفعل الخیّر ھو الذي یكون دافعھ الشعور بالشفقة، أي التعاطف مع اآلخرین عندما  •

 .یُعانون ویتألّمون
 ) : ۱.٥التولیفة (               

المصلحین االجتماعیین والرسل واألنبیاء بمسألة األخالق، تبقى ھذه المسألة بالرغم من قدم اھتمام اإلنسان وكذلك الفالسفة و           
ساھمات التي خ والواقع، لذلك أعتقد أن كل المعصیة على وضعھا في إطار واحد یصلح لكل زمان ومكان وھذا ما یطلعنا علیھ التاری

 وضعت حول الفعل األخالقي ساھمت بنسبة معینة في توضیح ھذه المسألة.
 (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ) )۰.٥ط والتناسق بین األفكار (الرب

 
 )عالمات ٤الــرأي (السؤال الثالث : 

 االنطالق من السؤال وشرحھ (عالمة واحدة)   
 عالمة): ۲.٥الدفاع عن الرأي (

 .التعلیل شرط للمتعلّم الحریة في اإلجابة -
جرة وتحویل األموال... مّما لم (قد یجیب المرشح باإلیجاب) التقنیّات تملي قوانین وأخالق جدیدة (قواعد جدیدة خاّصة بالھ  -

 .كن مطروًحا في السابق) (قواعد جدیدة خاّصة بآداب المعلوماتیّة)ی
 .بعد أیّة تقنیّة (قد یجیب المرشح بالنفي) ألّن القیم واحدة سواء طبّقت كمبدأ قبل أو -

 (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ) )۰.٥اللغة (

٥ 
 


