
 التربیة والتعلیم العالي وزارة
 العامة للتربیة المدیریة

 االمتحانات دائرة

 شھادة الثانویة العامةال امتحانات
 والعلوم العامة  علوم الحیاة :  اعفر        

 االكمالیة االستثنائیة ۲۰۰٦سنة  دورة

 والحضاراتالفلسفة مادة  في مسابقة 
 :االسم ساعتان: المدة

 :الرقم
 

  من الموضوعات الثالثة اآلتیة :واحداً عالج موضوعاً 
 

 : الموضوع األول •
 الوظیفة الوحیدة للذكاء ھي التجرید والتعمیم .

 
 عالمات) ۹(     اإلشكالیة التي یطرحھا. إشرح ھذه الفكرة مبیناً  -أ 
 عالمات) ۷(    ناقش ھذه الفكرة متوقفاً عند وظائف أخرى للذكاء . -ب 
 عالمات) ٤(   إجابتك . علّلالذكاء ؟   إمكانیة لتنمیةھناك  نأھل ترى  -ج 
 

 الموضوع الثاني : •
 یة .من التجربة الحسّ  تنبعكل المفاھیم الریاضیة 

 
 عالمات) ۹(     إشرح ھذا القول مبّیناً اإلشكالیة التي یطرحھا. -أ 
 عالمات) ۷(    ناقش ھذا القول في ضوء نظریات أخرى تعرفھا. -ب 
 عالمات) ٤(  للریاضیات دوراً في علوم الطبیعة ؟  علّل إجابتك . ھل ترى أن -ج 
 

 نصّ      الموضوع الثالث : •
 

كلما نتفّكر لمعرفة كیف یجب أن نتصّرف، ھناك صوت یتكلم في داخلنا ویقول لنا :  ھذا واجبك.  
بلھجة األمر، نشعر بأنھ على فعلنا.  وألنھ یكلّمنا  وعندما نقّصر عن ھذا الواجب ... نسمع الصوت ذاتھ یحتجّ 

یجب أن یصدر حقاً عن كائن أرفع شأنا مّنا : غیر أننا ال نرى بوضوح من ھو ھذا الكائن وما ھو ... ھذا 
علینا نحن أن نجّرد ھذا المفھوم الصوت الخفي نسبھ خیال الشعوب إلى كائنات سامیة تفوق اإلنسان قدراً ... ف

من األشكال الخرافیة التي تغلّف بھا على مّر التاریخ ... وأن نصل الى الحقیقة .  ھذه الحقیقة ھي المجتمع .  
فالمجتمع، بتربیتھ إّیانا أخالقیاً ھو الذي وضع ھذه المشاعر التي تملي علینا سلوكنا بھذا المقدار من اإللزام 

نع المجتمع وھو یعّبر عنھ : وعندما یتكلم ضمیرنا یكون المجتمع من خالقي ھو ِمْن صُ ... إن ضمیرنا األ
یتكلم فینا.  إن الطریقة التي یكلمنا بھا ، والحالة ھذه، تشكل أفضل دلیل على السلطة االستثنائیة التي یتمتع 

 بھا.
ین علینا إطاعتھا ... الواجب ھو األخالق من حیث أنھا تأمر : إنھ األخالق باعتبارھا سلطة یتع

 الواجب ھو المجتمع من حیث أنھ یفرض علینا قواعده ویرسم حدوداً لطبیعتنا.
 دوركھایم         
 التربیة األخالقیة         
 

 عالمات) ۹(     إشرح ھذا النص مبیناً اإلشكالیة التي یطرحھا . - أ
 عالمات) ۷الموضوع.(ناقش األفكار الواردة في النص في ضوء ما تعرفھ من نظریات حول  - ب
 عالمات) ٤( ھل ترى أن الخروج على قواعد المجتمع األخالقیة ھو دائما سلوك ال أخالقي؟ -ج
  
 

 
 



 
 االستثنائیة ۲۰۰٦دورة سنة         

                                             
   مادة : الفلسفة والحضارات                   

 فرعا : العلوم العامة وعلوم الحیاة 
 أسس التصحیح

 

 اءــالذك
  : الموضوع االول

 )  (عالمتان المقدمة :  -أ
 تمیّز الذكاء اإلنساني 

توى علم النفس التقلیدي، جعل منھ خاصیة مرتبطة بوجود اإلنسان في أعلى درجاتھ العقلیة كالتجرید على مس 

حاجاتھ  أكفاءوالتعمیم وربط المفاھیم المتنوعة ، مما أّمن لھ السیطرة على كل أسرار الطبیعة واستخدامھا من أجل 

 المباشرة وغیر المباشرة (اختراع اآلالت).

  متان)(عال:  اإلشكالیة  •

ھل الذكاء ھو وظیفة عقلیة متسامیة؟ ما ھو دوره في التكیّف الیومي؟ وھل الذكاء ینجح دائماً في "مھمتھ" 

 االستخدامیة أم تبرز مؤشرات الذكاء أیضاً في التكیّف مع المسائل العویصة؟

 عالمات)٥(الشرح:   •

 اكتشاف العالقات بین عناصر موقف معین: منظورة وغیر منظورة. -

 عملیة أو نظریة. لمسائلل شاف حلواكت -

 ) (Courbe de Gossوضع المفاھیم التجریدیة العقلیة  -

 تعمیم النظریات من خالل المنھج التجریبي. -

 مفاھیم مجّردة دون ربطھا بمعطیات عملیة یومیة ملموسة = تطابق الذكاء النظري في أعلى درجاتھ مع العقل. -
 

 عالمات) ۷: ( المناقشة - ب

 نسان الناضج، ولكن ھل یحصر الذكاء في النضج فقط؟التجرید ھو لإل

 العادة. –الغریزة  –عوامل تكیّف أخرى تبنى على االرتكاس  -۱

الوسائل المناسبة لحلول المشاكل بعیداً عن الغریزة والعادات (تعریف  اختیارخصوصیة الذكاء أیضاً  -۲

 ) .Claparèdeكالبارید 

ابتداع وسائل تقنیة أبعد ما تكون عن االستعمال الیومي  ىإلمفھوم التكیّف واسع ینطلق من البیولوجي  -۳

 )  Bergsonالمطرقة  اختراعالمباشر (

 جنسھ وسائل مبدعة للتكیّف مع المشكالت التي تواجھ الجماعة. أبناء إلىالفرد ینقل  -٤

على الطبیعة ومشكالتھا یساوي خارج الذكاء ال  اإلنسانوالى جانب ذكر وسائل أخرى في سیطرة 

 .نیة لقیام الحضارة)إمكا
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 عالمات)٤( الرأي -ج

 وسائل تنمیة الذكاء متعددة (تترك الحریة للمرشح لذكرھا) مع التشدید على العناصر التالیة : 

(ال تكفي الوراثة بل ال بد من  وتطویرهجانب الذكاء الموروث إدخال الجھد اإلرادي لتوسیعھ  إلىالنجاح یعتمد  -

 .)ءالتمرس إلكمال تطویر الذكا

مشاكل عدیدة "مستجدة" وھي أساسیة في تنمیة  وادور العائلة والمناخ اإلیجابي الذي نؤمنھ لألطفال كي یجابھ -

 الذكاء.

 في تأمین وسائل متنوعة، كي یترس الذكاء بمعالجتھا.    aisance économique"  االقتصادیةأھمیة "الراحة  -

أماكن ال یستحقونھا أصالً، ولكن بالممارسة تدفع  إلىبھا الحظوظ الشخصیة ، كعوامل غیر مباشرة، تدفع بأصحا -

 وحب الظھور)  – االجتماعیةذروتھ (الضرورة  إلىتكیفھم 

 جانب أفكار وآراء قد یوردھا المرشح. إلى

 

 :  الموضوع الثاني

 عالمات) ۹: ( السؤال األول -۱

 : (عالمتان) لمقدمةا  •   

 حقائقھا من الوضوح والیقین.  كبرى لما تمیزتولیومنا ھذا الریاضیات أھمیة ن منذ القدیم أولى الفالسفة والمفكرو -

 فضول الباحثین ھو أصل ومصدر المفاھیم والحقائق الریاضیة. أثارما  أكثر -

 یتبنى ھذا القول وجھة المدرسة التجریبیة في مسألة أصل المفاھیم الریاضیة. -

 

 : (عالمتان) اإلشكالیة•   

 در المفاھیم الریاضیة؟ھو أصل ومص ما -

 التجربة الحسیة؟ إلىھل یمكن رد المفاھیم الریاضیة  -

 عالمات) ٥: ( الشرح -  

 نظرة تاریخیة على أصل المشكلة وأھم النظریات التي تناولتھا: النظریة العقالنیة، النظریة التجریبیة. -

 من القرن التاسع عشر. األولدیة في النصف قلیإاللالھندسیة ا األنساقفرضت اإلشكالیة نفسھا بقوة بعد ظھور  -

 مضمون ما قالت بھ المدرسة التجریبیة في أصل الریاضیات: مستقاة من التجربة الحسیة. توضیح -

 مل، الماركسیون ...) ون، ھیوم وھوبز ولوك وجون ستیوارتتسمیة بعض أرباب ھذه المدرسة : بیك -

الدائرة الھندسیة  –ثلة مأخوذة عنھم: الخط المستقیم مجرد من رؤیة خط األفق محاججة القائلین بالنظریة التجریبیة : أم -

 الخ .. األشجارمن استدارة جذوع مجرّدة 

وإن كان من مؤسسي المذھب العقالني فقد أقّر بما للحواس من أھمیة في المعرفة مع العلم أنھا ال تقدم  أرسطوحتى  -

 بحد ذاتھا معرفة. 
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 عالمات) ۷: ( الثانيالسؤال  - ۲

 من خالل طرح أسئلة ومسائل ال یمكن أن تصمد النظریة التجریبیة أمامھا. نمقولة التجریبیینقد  - 

 في مصداقیة أیة نظریة.التجربة لتأكید أو لن إلىالعلوم التجریبیة یرجع فیھا العلماء وبشكل دائم  -  

یاضي دون الوقوع في التناقض بین المقدمات والنتائج عن طریق البرھان الر إلیھفي الریاضیات ما یتم التوصل  -  

 یعتبر صادقاً بمعزل عن التجربة.

 ال دور للتجربة في مصداقیة القضایا الریاضیة. -  

 كل ذلك دفع بالعقالنیین القائلین بأن المفاھیم الریاضیة ھي من بدع العقل ومأخوذة من مبادئھ. -  

 لي للمفاھیم الریاضیة.قعللتأكد على األصل الفي الریاضیة طرح مسألة المسلمات  -  

 غل ...ودیكارت وكنط وھی أفالطونمن القائلین باألصل العقالني للمفاھیم الریاضیة ھم من كبار الفالسفة :  -  

ألنھ لو كانت المسلمات من مبادئ العقل لما تمكن العلماء من تصدیق  األمورإقلیدیة أعاد خلط الظھور الھندسات ال -  

 قیضھا.ن

 القائلین بھا : بوانكاریھ. أھمنیة من المفي ھذه المسألة وھي النظریة الع ظھور نظریة جدیدة -  

 شرح وجھة نظر بوانكاریھ في المسألة. -  

ھا في كل العلوم األخرى بشكل بالرغم من كل ذلك تبقى الریاضیات من أكثر العلوم ثقة ومصداقیة وتتزاید الحاجة ل -  

 د.مطّر

 عالمات) ٤: الرأي ( الثالثالسؤال   -۳

 تترك حریة اإلجابة للمرشح شرط جودة العرض والمحاججة على أن یراعي النقاط التالیة : - 

 محاولة تعریف علوم الطبیعة.•  

 ھذه العلوم على الریاضیات في صیاغة النظریات والقوانین. اعتمادتزاید • 

 ریاضیات.من ال االستفادةمحاولة العلوم اإلنسانیة • 

 : النصالموضوع الثالث

 عالمات) ٤: ( واإلشكالیة المقدمة  -أ

) من خالل المجتمع. في ...نسانیة (الذاكرة، العقل، ھم دركھایم، الوظائف النفسیة واإلعلماء االجتماع، ومن فّسر 

 ب؟ ھل ما یذھبخالقي والواجر والواجب. ما ھو مصدر الضمیر األھذا النص یتناول دركھایم موضوع مصدر الضمی

خالقیة ھو دائماً سلوك ال ھل الخروج على قواعد المجتمع األ لیھ فالسفة آخرون؟إلیھ دركھایم یتوافق مع ما ذھب إ

 أخالقي؟

 عالمات) ٥: (الشرح 

 رعنھ". انھ تعبیر عن الوعي الجماعي.خالقي "من صنع المجتمع وھو یعبّ ضمیرنا األ -

لزامات االجتماعیة : "الواجب ھو في المجتمع من حیث العمل بمقتضى الواجب ھو في الخضوع لال -

 أنھ یفرض علینا قواعده ویرسم حدوداً لطبیعتنا"
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 عالمات) ۷: ( المناقشة -ب

 لیس المجتمع المصدر الوحید للضمیر والقیم.

 اختالف اآلراء والنظریات وتنوعھا حول ھذا الموضوع:

 لھیة)الدین (التكالیف اإل -

عمل بمقتضى الواجب أي القانون ة في النیة الحسنة التي تحمل االنسان على الخالقیالمعیاریة األ -

 خالقي الذي یصدر عن العقل الكلي (كانط)األ

 نسان صانع قیمھ (سارتر)اإل -

 خالقیة.ن القیم عبر التجربة األخالقیة في ضوء العقل: نتبیّ نكتشف القیم في التجربة األ -

 نا االعلى (فروید)االضمیر ھو األ -

 یر ھو ما ینفع في تحقیق اللذة (النفعیة)الخ -

 الفعل الخیر ھو الفعل المدفوع بشعور التعاطف، الشعور الذي یثیر المشاركة الوجدانیة (سمیث) -

 القیم نتیجة تواصل عقلي (مالبرانش) أو عاطفي (باسكال) مع الذات االلھیة؟ -

 الفعل الخیّر ھو الفعل المدفوع بشعور الشفقة (شوبنھاور). -

 ة االخالقیة مالزمة للطبیعة االنسانیة ومفارقة لھذه الطبیعة.القیم -

  عالمات) ٤: ( الرأي -ج

 كان الوعي الجماعي احیاناً مصدراً لكثیر من االخطاء االخالقیة. -

برغسون بین مستویین من  ي الجماعي (دور المصلحین) : تمییزدور الوعي الفردي وتفاعلھ مع الوع -

لتي ھي ثمرة الضغوط االجتماعیة، وھي أدنى من العقل، واالخالق المنفتحة التي االخالق: االخالق المغلقة ا

 ھي ثمرة طموح ووثوب.

االنسان، بصفتھ كائناً حراً وعاقالً ، لھ دور نشیط: یضطلع بمسؤولیة وجوده ویعمل على تفتح شخصیتھ  -

 وسّموھا ووحدتھا.

 سلوكاً ال اخالقیاً.من ھنا الخروج على قواعد المجتمع االخالقیة لیس دائماً  -
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