
 التربیة والتعلیم العالي وزارة
 العامة للتربیة المدیریة  

 االمتحانات دائرة    

 شھادة الثانویة العامةال امتحانات
 والعلوم العامة علوم الحیاة اعفر

 ةستثنائیاال ۲۰۰٥سنة  دورة  

 والحضاراتالفلسفة مادة  في مسابقة 
 :االسم ساعتان: المدة

 :الرقم
 
 من الموضوعات الثالثة اآلتیــة : اً واحــدعالج موضوعاً   
 

 الموضوع األول :
 
 .ي ـاز إنسانـو إمتیـاء ھـالذك 
 

 (تسع عالمات)     ناً اإلشكالیة التي یطرحھا .إشرح ھذا القول مبیّ  -أ  
 (سبع عالمات)    ناقش ھذا الحكم في ضوء وجھات النظر المخالفة لھ . -ب 
 (أربع عالمات)  اء ؟ وّضح إجابتـك .ـلى نمو الذكھل تعتقد بوجود عوامل تساعد ع   -ج 

 
 الموضوع الثاني :

 
 ة .ـوت الفلسفـمعالن إ إلى أّدىرین یخألم العلوم المذھل في القرنین اتقدّ  
 

 (تسع عالمات)     ناً اإلشكالیة التي تطرحھا .إشرح ھذه الفكرة مبیّ  -أ  
 (سبع عالمات)     ناقش ھذا الرأي في ضوء وجھات نظر أخرى . -ب  
 (أربع عالمات)  لل إجابتـك .عفاً فكریاً ؟  ة أصبحت الیوم ترَ ـالفلسف نّ أھل ترى  -ج  

 
 

 نـص ّ :     الموضوع الثالث
 

إرغام أحدھم ف.  منع إیذاء اآلخرین ، ھو المبّرر الشرعي الوحید لجماعٍة كي تمارس القوة ضد أحد أفرادھاإّن "      

زام ـال یجوز شرعاً إل؛ وإلستخـدام القوة اً ـ، ال یشّكل تبریراً كافی یةوالمعنو المادّیةلما فیھ منفعتھ  ، ما على القیام بأمر

ف ـادة أكبـر لھ سعـسیوفول لھ ــون أفضـھذا سیك نّ أة ـبذریع، فرد القیام بعمل أو االمتناع عنھ ال ر، أو ألن التصرُّ

حذره ، ننصحھ نُ ة كي ــاب كافیـ، بالتأكید ، أسبنھا ر اآلخریـن. إـفي نظ یكون حكیماً أو حتى عادالً  ، على ھذا الشكل 

ھذا االكراه إالّ عندما یوشك ر الف ذلك . ال ُیبرَّ ـصّرف خـھ إذا تـقنعھ أو نتوّسل إلیھ ،  لكن لیس لنرغمھ أو نؤذی، نُ 

عد الوحید لسلوك الفرد االجتماعي ھو البُ رد آخر . إن ـبإیذاء ف بالتصّرف ، الذي نرغب في إبعاد الفرد عنھ ، أن یتسبّ 

د على ذاتھ وعلى جسده سیّ  إذاً  ة بال منازع . الفردـھ مطلقـق إالّ بھ ، فاستقاللیتـال یتعل في ما أّماما یتعلق باآلخرین . 

 وروحھ ".

"ن ستیوات جو "                                                                                       میل 
 

 (تسع عالمات)    ناً اإلشكالیة التي یطرحھا .إشرح أفكار ھذا النّص مبیّ  -أ  
 (سبع عالمات)       خرى تناولت مسألة الحرّیة.أالنّص في ضوء وجھات نظر أفكار ناقش  -ب  
 )(أربع عالمات  مسؤولیة الفرد تتوقف عند أفعالھ فقط ؟ علل إجابتك . نّ أھل تعتقد  -ج  

 
 



 
 
 
 

 



 االستثنائیة ۲۰۰٥دورة   -فرعا العلوم العامة وعلوم الحیاة   -أسس تصحیح مادة الفلسفة والحضارات  
---- 

  الذكــاء الموضوع األول :
  :  ( عالمتــان )  المقدمـة  -  ۱  

 لمعروفة : اإلنسان ھو سّید  وجود الذكاء اإلنساني لم یكن مشكلة في علم النفس التقلیدي الذي تأثر بالمفاھیم الدینیة ا  -       
 .المخلوقات            

     إلثبات عدم  (Behavioristes )، ظھرت محاوالت حثیثة عند بعض الفالسفة السلوكیین  عشرابتداًء من القرن التاسع   -              
 تجارب المختبریة أنھ یتمتع أیضاً " بذكاء " خاص بھ .الذي أثبتت ال، ھو الحیوان ، بذكائھ ، بل لھ " شریك " آخر تمّیز                  

 یبدو أن ھذا الرأي ال یعترف بوجود ذكاٍء حیواني  بل أن ذلك ھو " إمتیاز خاص باإلنسان ".   -           
 :  ( عالمتــان ) اإلشكالیـة   
 تع بذكاء عملي ؟ وھل ھذا الذكاء یتماھى مع الذكاء ھل منطوق علم النفس التقلیدي یستقیم مع اإلثباتات المختبریة أن الحیوان یتم  

 اإلنساني ؟ وھل الفرق بین اإلنسان والحیوان ھو فرق بالدرجة أم بالطبیعة ؟            
 ( خمس عالمات )    الشـرح :        

ن لھ السیطرة على الطبیعة والمس  -         تجدات التي كانت تخبئھا لھ . فجعلت منھ اإلنسان متمّیز بین الكائنات األخرى بأن ذكاءه أمَّ
 ملك الطبیعة " بما أوجده من إختراعات وتقنیات سمحت لھ بالتطور والتقدم . "           

 عنصر خوف في الماضي أصبح وسیلة لإلنتقال واستخـراج الطاقـــة ( الكھرباء ) . ←: الماء  شواھد على ذلك   -      
ل الذكاء ، أھمالنفط الذي كان نا  -        من عوامل االقتصاد الذي تندلع تحت غطائھ  عامل ئماً لمدة طویلة ، أصبح ، بعد تدخُّ

عة ... ( إعطاء شواھد أخرى ) .      الحروب المنوَّ
         الم الغریزة عالذكاء بمعناه التجریدي ، سمح لإلنسان بالتفوق على غیره من الكائنات الحیَّة ، وخاصة الحیوان ، الذي بقي في   -      
 الجامدة حتى الیوم .       
 خیر یحمل المشروع في رأسھ قبل تنفیذه ( ماركس ) .األالفرق بین النحلة الماھرة ، والمھندس السيء ، أن   -       
 ي ــوجود " الصبر الزمن ٌیتَرك للطالب حریة إبراز ھذه األفكار مشدداً على : *  التملّص من بعدي الزمـان والمكــان . *  -       

La Patience temporelle              الذي یسمح لھ بالتحكّم بكل األمور قبل بلوغ خطرھا ( اإلنذار المبكر ھو مJ. ( ن اختراع الذكاء      
 عدم اإلرتباط بالتقلید الموجود في عالم الغریزة .         

 : ( سبع عالمات )  المناقشـة   -  ۲ 
 فقط في اإلنسان ؟  ورٌ صھل الذكاء مح  -        
 على الرغم من استغراب البعض ، وخاصة أولئك الذین تقوقعوا في مفاھیم علم النفس التقلیدي ، یمكن الحدیث الیوم عن ذكاء   -         

 حیواني . كیف ؟              
 *  دراسات فالسفة علم النفس الحیواني أثبتت عدة أمور : 
 عن الجرذان التي تنتحر.  : األولىأثبت مثالُ حالتین :    P.Guillaumeد سلوك یعاكس الغریزة عند الحیوان ، غیوم وجو  -    

   Paille بدل القش   Brins de ferھا بواسطة بردات الحدید ش: عن العصافیر التي بنت أعشا الثانیة                    
       لمدرسة السلوكیة أوضحت وجود " ذكاء حیواني " ، قابٌل للقیاس كما ھو الحال في ، في ا Thorndikeإبحاث تورندیك   -    

 . اإلنساني الذكاء                
       یترك للمرشح إیراد أمثلة معاصرة عن القردة التي تتعلم الضرب على اآللة الكاتبة ، أو استعمال الكمبیوتر ، كاثباتات جلیة   *           
 على أن میزة الذكاء ال تحصر فقط في اإلنسان .            

 الرأي الشخصي :  -  ۳ 
  ، فالذكاء  Biologieالذكاء لیس عمالً وراثیاً فقط ، على الرغم من أھمیة الدراسات التي أثبتت ذلك في علم اإلحیاء   -      

   نأخذھا من أھلنا بنسبة مھمة ( البعض    Prédisposition Congénitaleأساسي ھو فقط استعداد مسبق  كموروث                       
 من ذلك ) .  ./. ۲٥یتحدث عن                        

 یبقى أن ھذا االستعداد ، ال یمكن أن یفّعل كموروث فقط ، بل نحن بحاجة إلى عوامل متعددة لتطوره ، نذكر منھا :   -  
 .العامل العائلي         

 .العامل االجتماعي   -                
 . العامل الثقافي   -              

 العامل النفسي   -
 العامل الوظیفي   -               

 العامل العقلي . –
     ھذه كلھا إذا ما تضافرت بطریقة متكاملة ، تسمح ألصحابھا بلوغ أعلى درجات االختراع واإلبداع ، التي ھي ، وھي فقط ،  *   

 تسمح بالقول إن اإلنسان لھ إمتیاز اسمھ الذكاء .              
 الموضوع الثاني :

 السؤال األول ( تسع عالمات )   - 
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 ( عالمتــان )   المقدمــة : 
البعض اآلخر جعل من  –إدعاء بعض الفالسفة بتقدم الفلسفة على العلم  -تاریخ العالقة بین العلم والفلسفة یسوده اإللتباس  -

. لتعاونلالوقت  م حافزاً للتفلسف وآخرون تكلموا على عالقة تكاملیة بین طرفین مستقلین عن بعضھما وبحاجة في نفسالعلو
 األول . لغلبةیضع ھذا القول : العلم والفلسفة في حالة صراع أفضى 

  
 ( عالمتــان )  اإلشكالیــة : 
 ھل قضى تقدم ىالعلوم على الفلسفة فعلیاً ؟  - 
 ھت الفلسفة ؟ وما ھو مصیرھا ؟ انتھل   - 
  ( خمس عالمات )الشــرح :  

 استعادة سریعة لتاریخ العالقة بین العلم والفلسفة :  -
 سیطرة الفلسفة على كل العلوم حتى سمیت ام العلوم .  -
 كان الفیلسوف ھو العالم .  -
 انفصال العلوم من الفلسفة في القرن الثامن عشرة .  -
 بشكل متسارع أدى إلى تراجع الفلسفة .تقدم العلوم   -
 استقالل العلوم بشكل نھائي عن الفلسفة .   -

 .  لمنھج األرسطي )امن أسباب تقدم العلوم ھو تخلیھا عن مناھج الفلسفة (   - 
 قطفھا اإلنسان من ھذا التقدم  التقدم المتسارع للعلوم بدءاً من القرن الثامن عشر . والفوائد المباشرة والملموسة التي  -  

 دفع بالعدید من العلماء والمفكرین للتساؤل عن جدوى الفلسفة ّمما أدى إلى اضطھادھا وتراجعھا .                       
 العلماء والمدارس الفكریة التي حاربت الفلسفة ...  ءتسمیة بعض ھؤال  -  
 نسان في حیاتھ العملیة . استعراض المنافع التي قدمتھا العلوم لإل  -  
 اإلقبال على األبحاث العلمیة على حساب األبحاث الفلسفیة .  -  
  ولكن ھل ماتت الفلسفة فعلیاً .  -  
 ( سبع عالمات )  السؤال الثاني : 
 تنبھ الفالسفة إلى ان النظرة بطریقة خطأ إلى كل من العلم والفلسفة أدى إلى ھذا االلتباس .   - 
  ة إلى تصحیح ھذا الخطأ بالنظر إلى كل منھما على انھ نشاط   مستقل لھ مواضیعھ ومناھجھ ونتائجھ الخاصة التي ال الدعو  - 

 إثباتاً لمجاالت المعرفة األخرى .  الصالحیة لھا ال نفیاً و             
 اط التشابھ واالختالف .لى نقاط التكامل بین المعرفتین ولیس على نقعھذه النظرة الجدیدة وجھت األنظار   - 
 أسباب بروز النظرة الجدیدة :  - 
 على البشریة خاصة وعلى الحیاة عامة . ىفرضھا التقدم العلمي االعمالمخاطر التي   -  

 االقتصاد ، صراع الحضارات  : القیم اإلخالقیة ، العالقات االجتماعیة ، البیئة ، التأثیرات السلبیة للعلم والتكنولوجیا   - 
 والثقافات الخ ...             

 ا العلماء ولم یستطیع العلم اإلجابة علیھا .حھوجود العدید من األجوبة التي طر  -  
الحاجة إلى معرفة شمولیة توحد النظرة إلى العلوم وتتفحص قیمتھا ومعناھا وغایاتھا إلى جانب البحث في مواضیعھا  -  
 ل في مجال المعرفة العلمیة ...ومناھجھا ونتائجھا وكل ھذا ال یدخ     
 ة والدائمة للفلسفة من خالل :تجدعملیاً تبرز الحاجة المس  - 
  ظھور فالسفة كبار في كل عصر من العصور وصوالً إلى أیامنا .  -  
 فلسفیة إلى الجامعات في الوالیات المتحدة خاصة في النصف الثاني من القرن العشرین ,المسائل الإدخال   -  
 رسل وواتھید ( ریاضیات ) أنشتاین ( فیزیاء ) السیر بیتر مدور رتراند باشتغال العدید من كبار العلماء في الفلسفة :  -  
 ( طـب ) .      
 ( أربع عالمات )  السؤال الثالث : 
 والمحاججة .تترك حریة اإلجابة للتلمیذ شرط جودة العرض  
 

 النّص الموضوع الثالث : 
ال یبتغون الخیر العام . تناول المنظرون العالقات بین المجتمع  المجتمع یضم اناساً  الواقع ان( أربع عالمات ) :  لیةالمقدمة واإلشكا

واألفراد الذین یكّونون ھذا المجتمع ، تناولوا موضوع العالقة بین الحریة الفردیة ومتطلبات الجماعة .كیف تّحل المسائل التي تطرح 
متى یمكن الكالم على ا ھي حدود الحریة الفردیة ؟ ما ھي حدود الحریة الفردیة التي یقبل بھا المجتمع ؟ بین المجتمع والفرد ؟ م

 ضرر ؟
   ( خمس عالمات )الشـرح :  
 .لیس اإلنسان عنصراً بسیطاً في المجتمع   - 

 . وحریتھفي المجتمع زوال استقاللیة الفرد ال یعني العیش   -         
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 وحریتھ في ذلك   .الجسد والروح : اإلنسان حر في أعمالھ وسلوكھ وكذلك في افكاره ألنھا أمور تخصھ ھو  تتناول الحریة  -
 مطلقة .    

 یبقى الفرد ، خارج عالقاتھ مع اآلخرین ، حراً في اختیار قیمھ الخاصة . ...الخاص واالجتماعي  بینھناك فصل قاطع   -       
 وحده على المجتمع عدم التدخل لتغییر سلوكھ . یجوز للمجتمع التدخل عندما یطال الضرر ھذا  إذا كانت أعمال الفرد تعنیھ  - 

 إذا ضرب ھذا األمرالمجتمع ( إذا تناول جاري الكحول لدرجة الثمالة بإمكاني تحذیره ، نصحھ ، اقناعھ ... ال منعھ . یختلف              
 . ) یصبح العقاب مبّرراً أوالده . في ھذه الحالة  الثمل             
  . في ذلك تتأمنیحق للمجتمع إیقاف حریة اآلخر عندما تصبح ھذه الحریة ضارة باآلخرین وذلك من منطلق الدفاع عن النفس  -

 حریة كل فرد وأمن الجمیع .    
 الضرر الممكن ان یتسبب بھ الفرد لآلخرین قد یكون مادیاً أو معنویاً .  -

 
 ع عالمات ) ( سبالمناقشـة :  
 : أال یعطي اإلنسان الثمل المثل السيء ألوالده ؟ ...یمكن التساؤل عن الضرر المعنوي واألخالقي الذي یمكن أن یسببھ الفرد  

للحفاظ على قدر كبیر من الحریة واالستقاللیة الفردیة حتى داخل المجتمع یسعى سیتوارت میل للحد من التدخالت الممكنة 
اص ، واالحتفاظ بالعقاب لحالة الضرر الذي یطال المجتمع . ولكن ألیس من الصعوبة بمكــان التمییز بین ما للجماعات بما ھو خ

 ھو  خاص وما ھو إجتماعي نظراً للعالقات المعقدة والمتنوعة بین الفرد والمجتمع ؟ 
 ھل الحریة ھي في ان أفعل ما أرید ؟یبقى السؤال األھم :   -
 لحریة ھي قدرة داخلیة في الفرد تجعلھ سیداً على أھوائھ وعواطفھ وآرائھ وأحكامھ ، وتحملھ على اإلذعان یعتبر الرواقیون ان ا -

 للحقیقة .   
 ركزت األدیان على الحریة المسؤولة . -
  لتحدید نت القوانین لتدارك النزاعات والصدامات و، بل مع الجماعة وھو مسؤول عن ھذه الجماعة وسُ  وحیداً ال یعیش اإلنسان  -
 ضوابط لحریة اآلخر والدول .  
 . ھمطلقة وفي ذلك مسؤولیت ة اإلنسانسارتر ان حری یرى  -
    ،عمیاء والعــادات الراسخـة والشھواتتحرر من عبودیة االنفعاالت الجامخة والعواطف الیرى البعض ان الحریة تحرر. -
 الحریة مرتبطة باالخالق . :وخضوع الحكام العقل  
 البعض ان الحریة ھي بالعمل بما تسمح بھ القوانین : ال وجود لحریة من دون قوانین : انھا الحریة بالقانون . یرى  -
 ترفض النظریات لقدریة وجود الحریة وھناك إرادة أقدر من البشر تحدد بشكل نھائي كل ما سیحصل .  -
 نا لألسباب التي تحّدد فعلنا .ن جھلع ةناتج اة الضرورة ان الحریة وھم وخدعة . انھیتعتبر نظر -
 .لى العمل بالوعي واإلرادة والتحّرر من الضغوطات الخارجیة والسیطرة على العواطف عالحریة ھي القدرة  -
 

 : ( أربع عالمات )  الرأي الشخصي
 تترك حریة اإلجابة للتلمیذ شرط ان یعلل إجابتھ . 

 
 

 
 
 
  
 
 

 3 


	PHILO_SV_SG_AR_2005_2
	  دورة سنة 2005 الاستثنائية
	فرعا علوم الحياة والعلوم العامة

	PHILO_SG_AR_2_BAREME

