
 
 وحتى صدور المناھج المطّورة) ۲۰۱۷-۲۰۱٦(یراعي تعلیق الدروس والتوصیف المعّدل للعام الدراسي  نموذج مسابقة

 ــة :من الموضوعات الثالثة اآلتی واحــداً عالج موضوعاً 
 : الموضوع األول •

 اإلحساس باللّذة یولّد كل میولنا. 
 (تسع عالمات) اشرح ھذا الموقف مبینا االشكالیة التي یطرحھا. - أ
 (سبع عالمات) ھذا الموقف في ضوء نظریات أخرى مختلفة حول طبیعة وشكل المیول. ناقش - ب

 (أربع عالمات) ل إجابتك.ر عن موقف أخالقي؟ علّ ھل تعتقد أن كبت المیول یعبّ  -ج

 الموضوع الثاني : •
في العقل ولیس من تقارب في المكان. ة الشيء الملموس، وتولد من تقارب یتمّ ة عن نوعیّ عناصر الریاضیات ھي أفكار مستقلّ   

 (تسع عالمات) نا االشكالیة التي یطرحھا.اشرح ھذا الحكم مبیّ  - أ
 (سبع عالمات) .ةا الحكم في ضوء مواقف أخرى مختلفناقش ھذ - ب

 (أربع عالمات) ل إجابتك.ة؟ علّ ھل تصلح الریاضیات لتفسیر الظواھر اإلنسانیّ  -ج

 نّص    الموضوع الثالث : •
ون كمعیار للسلوك األخالقي، لیست سعادة فرد بعینھ، إنما ھي تلك التي تشمل كل المستفیدین السعادة، التي اعتمدھا النفعیّ  إنّ " 

ھ مراقِب محاید وعطوف، عندما یختار بین سعادتھ ب من الفرد أن یكون حازما في تجرده، كأنّ النفعیة تتطلّ  منھا. ولذلك،  فإنّ 
 الفردیة وسعادة اآلخرین.

ك، أحبب قریبك كنفسك. أن یعاملو في قاعدة یسوع الناصري الذھبیة: عامل الناس كما تحبّ  االخالق النفعیةنا لنجد جوھر إنّ 
 ھذا ھو الكمال المثالي الذي یسعى إلیھ مذھب المنفعة.

 :النفعیة توصي باتباع الطرق التالیة مكن من ھذا المثال،من ھذه الغایة، فإنّ أإذا اردنا تحقیق ما  
سعادة (أو كما اصطلح على تسمیتھا)، مصلحة كل فرد بتناغم تام مع مصلحة الأوال: على القوانین والتنظیمات االجتماعیة أن تجعل 

 الجمیع.
واحد من الناس  خلقا في فكر كلّ فعلیھما استغالل ھذه السلطة كي ی ثانیا: ألن للتربیة والرأي العام تأثیرا كبیرا على طباع وسلوك البشر،

تالزما متینا بین السعادة الفردیة وخیر المجتمع، وتحدیدا بین السعادة الشخصیة والممارسات، السلبیة واإلیجابیة، التي یملیھا ھاجس 
 " تحقیق السعادة العالمیة.

 جون ستیوارت میل

 

 (تسع عالمات) نا االشكالیة التي یطرحھا.مبیّ  ل"میل" ھذا النص اشرح - أ
 (سبع عالمات) نظریات أخرى مختلفة.ناقش أطروحة النص في ضوء  - ب

 (أربع عالمات) ة؟ علل اجابتك.ھل تعتقد بامكانیة تأسیس أخالق عالمیّ  -ج

 
 
 
 

 

 الھیئة األكادیمیّة المشتركة
 قسم : الفلسفة

 

 فلسفة وحضاراتالمادة:
 الشھادة: الثانویة العامة

 اجتماع واقتصاد / علوم حیاة / علوم عامة الفرع: 
 -4-نموذج رقم 

 المّدة : ساعتان

۱ 
 



 

 

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

 الموضوع األول :

 )عالمات ۹( السؤال األول :

 )عالمتانالمقدمــة :  (
 من وجھة نظر علمیة تعتبر المیول المدخل لدراسة تصرفات اإلنسان. -
 أفضل. بشكلٍ  لذاتھ ل فھم اإلنسانفاتنا، وھذا یسھّ ب لتصرّ بالمیول ھي الس الفالسفة والعلماء أنّ یفترض  -
 لخ...آاختلف الفالسفة وعلماء النفس حول تحدیدھا وشكلھا وطبیعتھا وتصنیفھا  -
 .یكّون میولھ انطالقًا من تجاربھالى اإلنسان ككائن  تجریبیینر ھذا القول عن نظرة الیعبّ  -

 )عالمتان(اإلشكالیة:

 ما ھو شكل المیول وطبیعتھا؟): ۰.٥العامة (

(أم أّن المیول  ؟والسلوك حركاتتظھر من خالاللھا نسان؟ أم أنّ إلبھا ا كتسب المیول من التجربة الحسیة التي یمرّ ھل تُ ): ۱.٥الخاصة (
 تعودإلى تركیبتھ العضویة والفیزیولوجیة؟)

 )عالمات٥( الشرح:  

ینطلق ھذا الموقف من فكرة أّن المیل ینشأ من تجربة سابقة رافقتھا لذة، وھو یلّخص موقف التجریبیین من ): ۰.٥فكرة تمھیدیة (   
 .)مبادئھا التعریف بالمدرسة التجریبیة وأھمّ طبیعة المیول... (

 عالمات):٤شرح الحكم (

 ة ملكات نفسیة أو فكریة أو عاطفیة.یولد اإلنسان دون أیّ   -
 یولد اإلنسان بقدرة وحیدة على اإلحساس. -
 ة قدرات وامكانیات.دون أیّ نسان الذي یولد بدون حواس یبقى باإل -
 .ي إلى رغبة بتكرار ھذا اإلحساس مما یولد میالً د لذة یؤدّ االحساس الذي یولّ  -
 اعطاء أمثلة توضیحیة. -

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

 )عالمات۷(السؤال الثاني:

ات ة في تكون المیول ولكنھا وقعت في مطبّ سفة على جوانب ھامّ لأضاءت المدرسة التجریبیة في الف): ۰.٥فكرة تمھیدیة (صلة وصل) (
 وزھا.ن من تجاوثغرات لم تتمكّ 

 

 الھیئة األكادیمیّة المشتركة
 قسم : الفلسفة

 

 فلسفة وحضاراتالمادة:
 الشھادة: الثانویة العامة

 اجتماع واقتصاد / علوم حیاة / علوم عامة الفرع: 
 -4-نموذج رقم 

 المّدة : ساعتان

۲ 
 



 نقد داخلي (عالمة واحدة): 
 االحساس باللذة یجب أن یسبقھ میل حتى نشعر باللذة. -
 .رئیساً  ضاع التجریبیون بین الحاجات الفطریة التي ال دور فیھا لإلحساس وبین الرغبات التي یلعب فیھا اإلحساس دوراً  -

 عالمة): ۳.٥نقد خارجّي (عرض الموقف الذي یتعارض مع الموضوع المطروح) (
 :تجریبیینعرض نظریات ومواقف أخرى ال تلتقي مع ال

 النظریة الفیزیولوجیة: التركیز فیھا على فطریة المیول. -
 .نظریة ریبو -
 أو نظریات أخرى مختلفة. -

 ) :۱.٥التولیفة (

مع العلم أّن كل نظریة  تبقى المیول، كإحدى الظواھر المتعلّقة باإلنسان، عصیّة على دراستھا والوصول فیھا إلى نتائج موضوعیة،
ألقت الضوء على جانب مھّم من المیول، ولكن لم تتوصل أیّة منھا على تفسیر المیول بشكل علمي وموضوعي. لذلك یعتبر علماء 

 االجتماع أّن المیول من طبیعة اجتماعیة.

 ة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ)(تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابق )۰.٥الربط والتناسق بین األفكار (

 

 عالمات)  ٤الرأي ( السؤال الثالث:

 االنطالق من السؤال وشرحھ (عالمة واحدة)

 عالمة): ۲.٥الدفاع عن الرأي (

 تترك حریة االجابة للمرشح شرط جودة العرض والتعلیل على أن یأخذ بعین االعتبار موقفھ من المیول وتقییمھ لھا ومن الجھة -
 بات الجسد.ق بمتطلّ األخرى موقفھ األخالقي وخاصة في ما یتعلّ 

ز اإلنسان ھو قدرتھ على السیطرة على المیول، وتحویلھا الى موضوع آخر، أو (قد یجیب المرشح باإلیجاب) ألّن ما یمیّ  -
 .تأجیل إرضائھا... العتبارات أخالقیة

 .(الفنیة، الریاضیة، العلمیة....) بكثیر من اإلنجازات(قد یجیب المرشح بالنفي) فالبشریة مدینة للمیول  -
(قد یجیب المرّشح بتولیفة) مطلوب أخالقیاً أن یسود اإلنسان على میولھ فیحّولھا الى أدوات للخیر واإلبداع، ویھّذبھا...ال أن  -

 یتجاھلھا أو یقمعھا.

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

 الموضوع الثاني:

 )عالمات ۹( السؤال األول :

 )عالمتانالمقدمــة :  (
تعریفھا ومصدرھا وجدواھا  ات عند الناس بكل فئاتھم والثقة بھا وبنتائجھا دفع الفالسفة للبحث في محاولةة الریاضیّ مصداقیّ  -

 ھا. اختالف الفالسفة حول ھذه العناوین. ومناھج
 مسألة أصل الكائنات الریاضیة. منر ھذا الموضوع عن موقف العقلیین یعبّ  -

 )عالمتان(االشكالیة: 
۳ 

 



 ما ھي طبیعة الریاضیات؟ ):۰.٥العامة (
 ھل مصدرھا وجذورھا في العقل؟ أم تم تجریدھا من التجربة الحسیة؟):۱.٥الخاصة (

 )عالمات٥(الشرح: 

ینطلق ھذا الموقف من فكرة أّن عناصر الریاضیات تتولّد من تقارب العقل بعیًدا عن الوقائع الحسیّة الملموسة، ):۰.٥فكرة تمھیدیة (   
 ).التعریف بالمدرسة العقلیة وأھم مبادئھافھي بالتالي من إبداع العقل... (

 عالمات):٤شرح الحكم (
 الریاضیات من العقل.البدء بالتعریف بالموضوع المطروح: أصل  -
 لمحة تاریخیة حول تاریخ الریاضیات والثقة بھا وخاصة بعد اقلیدس. -
 مواقف فالسفة عقلیین من ھذه المسألة: افالطون (الكائنات الریاضیة موجودة في عالم المثل لكمالھا) -
 دیكارت (عند اعمال العقل نصل الى مبادىء الریاضیات). -
 طلقان موجودان قبلیا في العقل وھما أساس الریاضیات).كنط (مفھوما المكان والزمان الم -
 الحجج التي دافع بھا الفالسفة عن موقفھم. -
 حجج یمكن للمرشح استثمارھا. -
 أمثلة توضیحیة. -

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

 عالمات)۷( السؤال الثاني:

حتى لحظة ظھور ھندسات الإقلیدیة وضعت  ،األقوى في تاریخ الفلسفة ھو ظل الموقف العقالني):۰.٥فكرة تمھیدیة (صلة وصل) (
 نوا من تجاوزه.العقلیین في مأزق لم یتمكّ 

 نقد داخلي ( عالمة واحدة): 
 رھا.تصوّ  من واألبلھ والجاھلن الطفل في العقل لتمكّ  اً موجودة قبلیّ  العناصر الریاضیة لو كانت -

 عالمة): ۳.٥نقد خارجّي (عرض الموقف الذي یتعارض مع الموضوع المطروح) (
 ل).یاإلنسان یولد كالورقة البیضاء والحواّس ھي في أساس أّي معرفة ومنھا الریاضیات.( ھیوم ولوك وجون ستیوارت م -
 ة.یحیّ ون عن موقفھم مع أمثلة توضالحجج التي دافع بھا التجریبیّ  -
 ة قبل ظھور القوانین والمعادالت في الیونان.بدأت الریاضیات لتلبیة حاجات یومیّ  -

 ) :۱.٥التولیفة (

یعود الخطأ في النظریتین السابقتین إلى إھمال الجانب البنائي العملي في الفكر الریاضي. فالریاضیات لیست انعكاًسا سلبیًا 
انعكاس للفكر المجرد. إنھا تُمثل النشاط المبدع في الفكر اإلنساني ومن المستحیل أن نفصل للوقائع المحسوسة والتجریبیة وال ھي 

 العملیات الریاضیة عن الفكر أو عن التجربة.

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

 

 عالمات)  ٤الرأي ( ل الثالث:السؤا

 االنطالق من السؤال وشرحھ (عالمة واحدة)

٤ 
 



 عالمة): ۲.٥الدفاع عن الرأي ( 

 تترك حریة االجابة للمرشح شرط جودة العرض والتوضیح ویمكنھ االستناد إلى ما یلي: -
الطبیعة، ألّن القدماء(ارسطو) تصلح الریاضیات في العلوم االنسانیة، كما ھي اآلن في علوم (قد یجیب المرشح باإلیجاب)  -

 .اعتبروا أن الطبیعة ال یمكن تفسیرھا بالریاضیات ألنّھا من طبیعة معنویة كیفیة؛ أما الیوم فھي الزمة ال یمكن االستغناء عنھا
ر أو ستباق الظواھاال تصلح ألّن الظواھر اإلنسانیة شدیدة التعقید ویستحیل فیھا التعمیم أو (قد یجیب المرشح بالنفي)   -

 .األحداث

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

 نص الموضوع الثالث

 )عالمات ۹( السؤال األول :

 )عالمتانالمقدمــة :  (
 القیم من المفاھیم المالزمة لإلنسان حتى سمي بكائن القیم.  -
 شغلت القیم الفالسفة القدماء وال زالت من المسائل الكبرى في الفلسفة الیوم.  -
 عن المذھب النفعي في األخالق. ر ھذا النصّ یعبّ  -

 االشكالیة: (عالمتان)

 ما ھو معیار الخیر والقیم؟):۰.٥العامة (

 (أم أن الخیر ھو ما یأمر بھ العقل؟) ھل المنفعة ھي الخیر؟ أم أنھ أوامر والزامات یفرضھا المجتمع؟):۱.٥الخاصة (

 عالمات)٥الشرح: (

التعریف بمذھب ینطلق ھذا النّص من فكرة أّن المعیار األساسي لألخالق ھو في البحث عن المنفعة العامة... ():۰.٥فكرة تمھیدیة (  
 ).المنفعة أو بكاتب النص

 عالمات):٤شرح النص (

 األخالقي.یبدأ النص بتحدید معیار السلوك  -
 ینتقل للكالم على الشروط التي یجب على الفرد العمل بھا حتى یكون سلوكھ أخالقیا. -
 السعادة التي تتأّسس على النفعیة لیست تلك التي تبتغي منفعة فردیة، بل تلك التي تبحث عن المنفعة العامة. -
 القاعدة األساسیة لألخالق ھي معاملة الناس كما نتمنى أن یعاملوننا. -
 ل لبلوغ ھذه السعادة ھو تكییف األنظمة والقوانین لكي توفّق بین مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة.رط األوّ الش -
 الشرط الثاني ھو تربیة الفرد على أن یجد في منفعة الجماعة سعادتھ. -
 مثلة توضیحیة....على المرشح أن یلتزم باألمور التالیة: شمولیة الشرح، أمانة الشرح ، الكالم على بنیة النص، واعطاء أ -
 عرض للمذھب النفعي. -

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

 

 عالمات)۷(السؤال الثاني:

٥ 
 



 .االنتقال بسالسة من الموقف النفعي في األخالق الى المواقف األخرى):۰.٥فكرة تمھیدیة (صلة وصل) (

 نقد داخلي ( عالمة واحدة): 
 .إّن المنفعة ال تبني األخالق بل تھدمھا -
لقد لجأ بنتام إلى مفھوم الجزاء (السرقة مثالً تعاقب بالسجن حیث ال لذات بل معاناة) ألّن المنافع ال یمكن التوفیق بینھا بشكل  -

 تلقائي.

 عالمة): ۳.٥نقد خارجّي (عرض الموقف الذي یتعارض مع الموضوع المطروح) (
 عرض مذاھب أخالقیة أخرى مختلفة: المذھب العقالني، المذھب االجتماعي... -

 ) :۱.٥التولیفة (
بالرغم من قدم اھتمام اإلنسان وكذلك الفالسفة والمصلحین االجتماعیین والرسل واألنبیاء بمسألة األخالق، تبقى ھذه المسألة عصیة 

ن وھذا ما یطلعنا علیھ التاریخ والواقع، لذلك أعتقد أن كل المساھمات التي وضعت على وضعھا في إطار واحد یصلح لكل زمان ومكا
 حول الفعل األخالقي ساھمت بنسبة معینة في توضیح ھذه المسألة.

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

 عالمات)  ٤الرأي ( السؤال الثالث:
 االنطالق من السؤال وشرحھ (عالمة واحدة)

 عالمة): ۲.٥الدفاع عن الرأي ( 
 تترك للمرشح حریة ابداء الرأي شرط جودة العرض والمحاججة على أن یأخذ بعین االعتبار النقاط التالیة: -
 والتراث بین المجتمعات.ال بسبب اختالف الثقافات (قد یجیب المرشح بالسلب)  •
 المجتمعات. اإلنسان ھو نفسھ في كلّ  نعم ألنّ (قد یجیب المرشح باإلیجاب)  •

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

 

٦ 
 


