
 

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

 

 من الموضوعات الثالثة اآلتیــة : واحــداً عالج موضوعاً 

 : الموضوع األول •

 .المیل حركة أو توقّف عن الحركة في طور النشوء

 (تسع عالمات) .إشرح ھذا الحكم لریبو مبیّنًا اإلشكالیة التي یطرحھا -أ      

 (سبع عالمات) .ذه المسألةء نظریات أخرى تناولت ھ ضوفي  الحكمناقش ھذا  -ب     

 (أربع عالمات) .إجابتكھل ترى أنّھ یجب السیطرة على میولنا لكي نصبح سعداء؟ علّل  -ج     

 

 الموضوع الثاني : •

 الطبیعة كتاب مفتوح وما على العالِم إالّ أن یُجید المراقبة.

 (تسع عالمات) .إشرح ھذا الُحكم ُمبیّنًا اإلشكالیّة الّتي یطرحھا  -أ  

 (سبع عالمات) .ناقش ھذا الُحكم ُمشّدًدا على أھمیّة الفرضیّة في المنھج االختباري  -ب 

 (أربع عالمات) .ھل تعتقد أّن العلماء في سعیھم إلى تحقیق الّربح المادي یتجاھلون الھاجس األخالقّي؟ علّل إجابتك -ج 

 

 نّص    الموضوع الثالث : •

على  ھ بوسعنا الردّ غیر أنّ  العمل علمیًا على أساس ھذه الفرضیة.د حیاة نفسیة الواعیة، ولیم بوجو" یُنازعنا الجمیع حق التس 

معطیات الوعي  لنا أدلة كثیرة على وجود الالوعي. فھي الزمة ألنّ  إنّ فرضیة الزمة ومشروعة، و فرضیة الالوعي القول إنّ ھؤالء و

ا، فھو یبدي من األفعال النفسیة ما ال یمكن تفسیره إال بافتراض أفعال أخرى تتخللھا ثغرات ھائلة: سواء أكان اإلنسان سلیًما أو مریضً 

ى أعراًضا نفسیة وظواھر ا یسمّ یضیق عنھا الوعي. ولیست ھذه األفعال من الھفوات ومن األحالم فقط، لدى اإلنسان السلیم، وال ممّ 

، وأمام لنا دون أن یكون لنا علم بأصلھا مام أفكار تخطرقسریة لدى المریض. إّن تجربتنا الیومیة الموغلة في خصوصیتھا تضعنا أ

خالصات تفكیر تخفى علینا مراحلھ. ھذه األفكار الواعیة تبقى غیر متماسكة إذا ما أصررنا على االدعاء بأنھ ینبغي أن ندرك، بوضوح، 

 ". من یحدث فینا من أفعال نفسیة عن طریق الوعي، كلّ 

 فروید 
 

 (تسع عالمات) .نًا اإلشكالیة التي یطرحھاإشرح ھذا النص مبیّ   -أ  
 (سبع عالمات) .ناقش ھذا النص في ضوء اآلراء الّتي اعتبرت أّن الوعي جوھر الحیاة النّفسیّة  -ب 

(أربع عالمات) .التّحلیل النّفسي قد یُساھم في إصالح الُمجرم؟ علّل إجابتك ھل ترى أنّ   -ج 

 

 الھیئة األكادیمیّة المشتركة
 الفلسفةقسم : 

 

 فلسفة وحضاراتالمادة:
 الثانویة العامةالشھادة: 

 اجتماع واقتصاد / علوم حیاة / علوم عامةالفرع: 
 -۲-نموذج رقم 

 ساعتانالمّدة : 

۱ 
 



 

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

 الموضوع األول :
 )عالمات ۹سؤال األول : (ال 
 المقدمة : (عالمتان)  

 موقع المیل في فھم اإلنسان لذاتھ. -
 التمییز بین الحاجة والرغبة والدافع والغریزة. -
 طرح الموضوع، من خالل التشدید أّن المیل ینتج عن الحركة أو إیقاف الحركة الناشئة. -

 
 اإلشكالیـــة : (عالمتان)   

 بیعة المیول وشكلھا؟ما ط): ۰.٥العامة (
 ؟ھل تظھر المیول من خالل الحركات حیث كّل حركة تعبّر عن میل؟ أم أّن المیول مكتسبة من التجربة الحسیّة): ۱.٥الخاصة (

 
 ) عالمات ٥الشــرح : (  

 .ھالتحدث عن المذھب السلوكي الذي یفّسر كّل حیاة اإلنسان انطالقًا من سلوك): ۰.٥فكرة تمھیدیة (         
 عالمات):٤شرح الحكم (        

 .شرح موقف ریبو من المیول حیث یعتبرھا حركة أو إیقاف حركة ناشئة  -
 إعطاء أمثلة عن كیفیة ظھور المیل من خالل السلوك. -

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

بالرغم من محاولة ریبو الكالم على المیول بموضوعیة وبنزعة علمیة واعتماده على مناھج ): ۰.٥فكرة تمھیدیة (صلة وصل) (
 السلوكیة فقد وجھت لنظریتھ انتقادات أظھرت بعض نقاط الضعف فیھا.

 نقد داخلي ( عالمة واحدة): 
 لسلوك ال یُظھر دائًما میول اإلنسان.نقد نظریة ریبو ألّن ا .۱
 ؟موضوع المیلعلى میول كالحركات االرتكاسیة واالجباریة وحركات االبتعاد عن أال یوجد حركات ال تدل  .۲
 ر عنھا ال بحركة وال بغیرھا؟كبتھا وال نعبّ  یتمّ  لأال توجد میو .۳

 ):عالمة ۳.٥نقد خارجّي (عرض الموقف الذي یتعارض مع الموضوع المطروح) (
 ة.التحّدث عن النظریة التجریبیة التي تعتبر أّن المیل ینشأ نتیجة تجربة تتبعھا لذّ  -
 إعطاء أمثلة عن النظریّة التجریبیة. -
 ) : ۱.٥التولیفة (

كل  العلم أنّ  وصول فیھا إلى نتائج موضوعیة، معة على دراستھا والعصیّ  ،قة باإلنسانكإحدى الظواھر المتعلّ  ،تبقى المیول
لى تفسیر المیول بشكل علمي وموضوعي. لذلك یعتبر عة منھا أیّ  لم تتوصل ولكن ،من المیول على جانب مھمّ  ألقت الضوء یةنظر

 المیول من طبیعة اجتماعیة. علماء االجتماع أنّ 
 السؤال الواردة ضمنھ) (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على )۰.٥الربط والتناسق بین األفكار (

 
  )عالمات ٤الــرأي ( السؤال الثالث : 

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

 .ترك حریة اإلجابة للمرشح شرط جودة العرض والتعلیل على أن یلتزم بتناول مكّونات السؤال المطروح -
زایدت وتكاثرت، وبات إرضاؤھا مستحیالً. ال بّد من بعض الحكمة في تحدید األھّم (قد یجیب المرشح باإلیجاب) لقد ت -

 والضرورّي... وإال صار اإلنسان تعیًسا محكوًما بعدم الرضى.

 

 الھیئة األكادیمیّة المشتركة
 الفلسفة: قسم 

 

 فلسفة وحضاراتالمادة:
 الثانویة العامةالشھادة: 

 اجتماع واقتصاد / علوم حیاة / علوم عامة الفرع: 
 -۲-نموذج رقم 

 ساعتانالمّدة : 

۲ 
 



 (قد یجیب المرشح بالنفي) المیل مكّون أساسّي في شخصیّة اإلنسان. كیف یكون الفنان سعیًدا إذا لم یرِض میلھ ویبدع؟ -
 تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ)( )۰.٥اللغة (

 
 الموضوع الثاني: 

 عالمات) ۹السؤال األول (
 المقدمة (عالمتان): 

 .أھمیة المناھج في تقدم علوم الطبیعة -
 .جربةتحدید مراحل مناھج العلوم اإلختباریة بثالث: المالحظة، الفرضیة، الت -
 .اختالف العلماء والفالسفة حول أولویة مرحلة على المراحل األخرى -
 .تركیز الموضوع على أولویة المالحظة -

 
  اإلشكالیة (عالمتان): 

 علوم الطبیعة؟منھج األھم في  رحلةما الم): ۰.٥العامة (
أم ) تتأسس المعرفة العلمیة فقط على المالحظة؟ھل ( ؟ھل تكفي المراقبة للوصول إلى وضع نظریات وقوانین علمیة): ۱.٥الخاصة (

 ؟في علوم الطبیعة نظریة علمیة جدیدة ةأیللوصول إلى  األساس الفرضیة ھي انّ 
 
 

 :عالمات) ٥الشرح (
 .لمحة تاریخیة عن المناھج المستخدمة في علوم الطبیعة ):۰.٥فكرة تمھیدیة ( 

 عالمات):٤شرح الحكم (
 . رائي شّكل نقطة انطالق جدیدة لعلوم الطبیعةالتحول إلى المنھج االستق  -
 . إعطاء أمثلة حول ھذه المسألة: فرنسیس بیكون وقوانینھ وجون ستیوارت مل وجداولھ -
 .التمییز بین نوعین في المراقبة: العادیة والعلمیة والمقصود ھنا النوع الثاني -
 . بالحواس اھر الطبیعة التي تدركدوافع التركیز على المراقبة: موضوع علوم الطبیعیة ھي ظو  -
ح باألدوات القیاس المسلّ  إعطاء بعض مواصفات المراقبة العلمیة: عزل الظاھرة، الدقة في المالحظة، استخدام -

 الالزمة التي تضمن نسبة عالیة من الموضوعیة.
 مالحظات توریشللي...اعطاء أمثلة من تاریخ العلم تبین أھمیة المراقبة: تفاحة نیوتن، مالحظات غالیلي،  -

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

 عالمات)  ۷السؤال الثاني: المناقشة (       
واستیعابھ فقد وجھت لھ انتقادات  على الرغم من سھولة تطبیق المنھج التجریبي والقدرة على فھمھ ):۰.٥فكرة تمھیدیة (صلة وصل) (

 .أصابت العدید من نقاط الضعف فیھ
 عالمة واحدة): نقد داخلي (

 ؟ كمرض السرطان مثال.ألم تخضع العدید من الظواھر لمالحظات من أھل االختصاص لسنوات عدیدة ولم نصل إلى حلّ    -
 ا؟ ألیس السبب في القدرة العقلیة ولیس في المالحظة؟القلیل منھم یصبح عالمً  ا للمالحظة ولكنّ كل الناس تمتلك حواسً  -
 زھم العقلي؟ن غیرھم بقدرتھم على المالحظة أم بتمیّ ھل یتمیز العلماء ع -

 عالمة): ۳.٥نقد خارجّي (عرض الموقف الذي یتعارض مع الموضوع المطروح) (
 .لتي اعتبرھا األكثر أھمیة للوصول إلى القانون العلمياالستعانة بما قالھ كلود برنار في تقییم دور المالحظة في بناء الفرضیة ا -
 . تحدید الفرضیة -
 . شروط الفرضیة -
 .وجھة نظر منھجیة كحلقة ربط أساسیة بین المالحظة واإلختبار قیمة الفرضیة، -
 نشتاین، ھیزنبرغ وبالنك...یتراجع دور المالحظة بدءاً من بدایة القرن العشرین مع علماء الفیزیاء كآ -
 اإلشارة إلى دور االختبار في تحویل الفرضیة إلى قانون علمي أو تكذیبھا. -
 دور المالحظة یتضاءل لمصلحة المرحلتین الالحقتین. م العلوم أنّ یبدو جلیاً مع تقدّ  -
 لعشرین.تزاید المؤیدین إلعطاء األولویة واألھمیة للفرضیة على حساب المالحظة والتجربة في النصف الثاني من القرن ا -
ل من دور المراقبة لحساب الفرضیة: على سبیل المثال: باشالر وكارل بوبر استعراض بعض وجھات النظر الفلسفیة التي تقلّ  -

 وغیرھما.
 
 

۳ 
 



 ) : ۱.٥التولیفة (
ب التعصّ و ،ى أدخلت مناھج علوم الطبیعة في صراع فكريرإن المواقف المتطرفة للعقلیین من جھة وللتجریبیین من جھة أخ       

ختبار األدوار من الفرضیة والمالحظة واال تتبادل كلّ ، إذ خطوات المنھج التجریبي یة التكامل بین كلّ  الفریقین عن رؤأعمى كال
ا علیھ أن یعتمد في ھذه اللحظة وفي اللحظة للوصول الى تفسیر الظاھرة الطبیعیة المشكلة. فالعلم ال یسأل نفسھ وھو یقوم بأبحاثھ عمّ 

التجریبي  الفصل بین خطوات المنھج ، إًذا،فال یمكن ما یستغل في مسیرتھ العلمیة كل خطوة یحتاج لھا في الوقت المناسب.لیھا إنّ التي ت
 فال امكانیة لھذا الفصل.  أما على المستوى العمليّ  إال على المستوى النظرّي،

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

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

 .إجابة حرة شرط المحاججة -
قد یسعى الى مصلحتھ، ویھمل ة والشھرة أي إنسان، شغوف بالثروم، كالعالِ  قد یكون الجواب إیجابیاً: نعم، إنّ  -

 .القیم (إحترام الحیاة، أو البیئة...)
 .أو سلبیاً: ال، ثمة قوانین تمنع الشطط والجشع على حساب سالمة وكرامة اإلنسان.. -

 (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ) )۰.٥اللغة (
 
 النصّ   لموضوع الثالث :ا
 عالمات )  ۹األول : ( السؤال  
 )عالمتانالمقدمــة : (  

مفھوم الالوعي كبناء ذھني لھ خصائصھ، وھو مجموعة من الغرائز والرغبات التي نكبتھا ألن المجتمع بقیمھ األخالقیة ال 
 .قتة تبقى فاعلة ومؤثرة في سلوكناؤھا، وھي كالقنبلة المیقرّ 

 
 )عالمتانــة : (اإلشكالی  

 ما الذي یتحكم بحیاتنا النفسیة؟): ۰.٥العامة (
 ؟دون سواه م بحیاتنا النفسیة؟ أم أّن الحیاة النفسیّة تقتصر على الوعيھل یُمكن التسلیم حقًا بوجود ذات الواعیة تتحكّ ): ۱.٥الخاصة (

        
 ) عالمات ٥الشــرح : (  

 طبیب أعصاب وتحولھ إلى الطب النفسي .....روید كفالتعریف ب ):۰.٥فكرة تمھیدیة (
 عالمات):٤شرح النّص (

 .إثبات فروید أّن الالوعي فرضیة مشروعة وقائمة وضروریّة  -
 .الالوعي لیس حكًرا على المرضى بل یمتد لیطال األصحاء أیًضا  -
 .مقصودة لموقف الواٍع مقرونة بالشواھدت اللسان واألفعال الناقصة بما ھي ترجمة غیر زالّ  -األدلة على وجود الالوعي:   -
 .واھد، مقرونة بالشاألحالم: بما ھي نفسیة وذاتیة وضرورة اكتشاف رموز األحالم المتنكرة الكتشاف الالوعي  -
 .ق الولد بأمھ وتمنیھ إزالة أبیھ..العقدة األودیبیة وتعلّ   -

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

 ) عالمات ۷( السؤال الثاني : المناقشــة      
ي موقفھ من قبل العدید من الفالسفة وعلماء على الرغم من حداثة نظریة فروید في الالوعي وتبنّ  ):۰.٥فكرة تمھیدیة (صلة وصل) (

 ل العدید من الفالسفة مقولة فروید وواجھوھا بالعدید من المالحظات النقدیة.یتقبّ  النفس وبعد ذلك من علماء من كافة االختصاصات، لم
 نقد داخلي (عالمة واحدة): 

 الغریزة الجنسیة ھي تتحكم بالموالید الجدد واألطفال، وفي ذلك مبالغة ال شك فیھا. اصرار فروید على اعتبار أنّ  .۱
لمجتمعات، ولم یأخذ بعین االعتبار الفروقات الفردیة عند البشر اصرار فروید على تعمیم نظریتھ على كل الناس وكل ا .۲

والثقافات االجتماعیة المتنوعة، بل ردھا كلھا إلى آلیة واحدة وھي أن الحیاة النفسیة لكل إنسان وأینما كان، تقوم على كبت 
 یذین عنھ ورفضھما لتعمیم نظریتھ.الغریزة الجنسیة أثناء الطفولة. وقد تبین خطأ ھذا التعمیم وذلك بعد انشقاق ألمع تلم

 لم یالحظ علماء األنتروبولوجیا أي وجود لعقدة أودیب عند أفراد القبائل البدائیة التي عایشوھا وكتبوا عنھا. .۳
 عالمة): ۳.٥نقد خارجّي (عرض الموقف الذي یتعارض مع الموضوع المطروح) (

ھ ال یكفي بمفرده لتفسیر الحیاة النفسیة برمتھا وھنا یبرز لكنّ  ،رةلمتستّ ق خرقًا معرفیًا وكشفًا عن ماھیة ذواتنا االالوعي حقّ  -
 .دور الوعي

٤ 
 



 .ف مع محیطناالوعي بما ھو حدس یبقینا على اتصال مع العالم الخارجي وأداة تكیّ  -
 .دیكارت: الوعي أساس الحیاة النفسیة، والمدخل الرئیسي لمعرفة هللا والعالم الخارجي -
 .أّما الالوعي فھو جسديّ وإظھار النفس كذات مفكرة مستقلة.  في تكریس سیادة الوعي اودورھ "رأنا أفكّ مقولة دیكارت " -
 .آالن: الفكر كلھ وعي وال وجود لذات الواعیة متخفیة وراء الذات الواعیة -
 سارتر: باطن الحیاة النفسیة وھم وكذب على الذات. -
 ر.كانط: األنا تدرك ذاتھا عبر أفعال التفكی -
ھ نحو الظواھریة: الوعي نشاط یربطنا بالعالم الخارجي، والوعي فعل حضور في قلب الوجود وخروج من الذات وتوجّ  -

 العالم.
بھ  االستبطان: دراسة الوعي لنفسھ بحیث یكون الشخص ھو موضوع الدراسة ویقوم بفحص ذاتھ وتقدیم تقریر عما أحسّ  -

الوعي ھو ھذا العالم الداخلي من المشاعر واألفكار  لوحید لدراسة الوعي ألنّ ن، وھو السبیل اضھ لموقف معیّ عند تعرّ 
 والحاالت النفسیة التي ال یُمكن معرفتھا من الخارج.

 
 ) : ۱.٥التولیفة (

 بوالتنبع االشكالیة من المبالغة في اعطاء األھمیة الكبرى للوعي أو لالوعي، اعتقد أنھ في القرن الوحد والعشرین لم یعد مق
ون ویوجد الكثیر من العلماء والمفكرین الذین یقرّ  ،وجوده عبر العدید من األبحاث في العلوم اإلنسانیة انكار دور الالوعي، ألنّھ فرض

بالالوعي ویعتمدون منھج التحلیل النفسي في أبحاثھم. من جھة أخرى ال یمكن أن ننكر دور الوعي والعقل في حیاتنا الیومیة فھو حاضر 
 بقیة الكائنات الحیة. زنا عناراتنا واختیاراتنا وھو الذي یمیّ في كل قر

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

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

 إجابة حّرة شرط التعلیل. -
قد یجد المرشح أن بعض السلوكات الجرمیة أو العنفیة، أو بعض اإلنحرافات تنتج عن حاالت مرضیة یمكن عالجھا.   -

 .(ھوس السرقة، مثالً)
تشار البؤس أو غیر ذلك، وال یفید التحلیل النفساني جذور الجنحة أو الجنایة في التربیة على العنف أو إن د على أنّ أو یشدّ   -

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

٥ 
 


