
 التربیة والتعلیم العالي وزارة
 العامة للتربیة المدیریة

 االمتحانات دائرة

 شھادة الثانویة العامةال امتحانات
 والعلوم العامة علوم الحیاة ا:عفر

 عادیةال ۲۰۰۷دورة سنة 

 والحضاراتالفلسفة مادة  في مسابقة 
 :االسم ساعتان: المدة

 :الرقم
 

 الثالثة اآلتیة: من الموضوعات واحداً عالج موضوعًا 
 

 :الموضوع األول •
 اإلدراك الحسي هو عملّیة عقلّیة.

 ( تسع عالمات)     شرح هذا القول مبینًا اإلشكالیة التي یطرحها.ا –أ 
 ( سبع عالمات)  ناقش هذه الفكرة في ضوء النظریات األخرى التي تتناول هذا الموضوع. -ب
 (أربع عالمات)   ؟ عّلل إجابتك.الحسي هل تلعب المیول، برأیك، دورًا في اإلدراك -ج
 

 :الموضوع الثاني •
 فلسفة تتجاوزه وتحكم علیه. إلىیعجز العلم عن تحدید غایاته الخاصة، انه بحاجة دائمة 

 ( تسع عالمات)     شرح هذه الفكرة مبینًا اإلشكالیة التي تطرحها.ا –أ 
 ( سبع عالمات)   والفلسفة.ناقش هذه الفكرة في ضوء التعارض التقلیدي بین العلم  -ب
 (أربع عالمات)  .ما تذهب إلیه؟ عّلل اإلنسانالعلم وحده قادر على تأمین سعادة  أنهل تعتقد  -ج

 

 نّص : الموضوع الثالث •

امتدادًا للطبیعة. إن الوظیفة أیضًا . هنا تكون األخالق وسبب وجودهاغایة العائلة  ماألوالد ه
نتشار النوع البشري عبر الزمن وتكوین المجتمع. إن العائلة بدون وتأمین ا ةة للعائلة هي نقل الحیاالطبیعیّ 

 بدورها اإلنساني وال بدورها االجتماعي؛ وتبقى غیر مكتملة مادیًا وأخالقیًا.ال أوالد ال تقوم 
ح في العائلة مشاعر فتّ ته لذاته قد تحّول... فتبأن وعی من الوالدین كلّ تى یشعر ما إن یولد طفل ح

نه شعور إجدیدة: العاطفة األبویة وخاصة عاطفة األمومة الرائعة، التي هي دون شك أجمل ما في الدنیا. 
یحّول طبیعة المرأة كاشفًا لها رسالتها الخاصة... ال یستمر المجتمع إال بهذا الفیض من الفضیلة الذي 

العائلة... فیرى الرجل في  داخل ح هذه المشاعر روابطفتُّ د تَ تبذله عاطفة األمهات وتجدده كل یوم. یولِّ 
األوالد أفضل د یولِّ و  ،شریك حیاتها وأبًا لولدهاًا في آٍن معًا؛ كما ترى المرأة في الرجل وأمّ  ةً المرأة زوج

المشترك  مّ هَ لْ ولِ مشتركة اللعاطفة لوعیهما  من خاللباستمرار  بینهمابون ؛ فهم یقرّ بین الوالدین الروابط
 مشتركة.المسؤولّیة الشعورهما ببتعمیق بتربیتهم. كما انهم یقربونهما المتعلق 

اندریه بریدو،        
     األخالق    

 ( تسع عالمات)     شرح هذا النّص مبینًا اإلشكالیة التي یطرحها.ا –أ 
 ( سبع عالمات)   ناقش ما ورد في النّص في ضوء الوظائف األخرى للعائلة. -ب
 (أربع عالمات)  ى أن هناك مخاطر تهدد وجود العائلة الیوم؟ عّلل ما تذهب إلیه.هل تر  -ج



 التربیة والتعلیم العالي وزارة
 العامة للتربیة المدیریة

 االمتحانات دائرة

 شھادة الثانویة العامةال امتحانات    
 وعلوم الحیاة العلوم العامة اعفر

 عادیةال ۲۰۰۷دورة سنة 

 والحضاراتالفلسفة مادة  أسس تصحیح  
 

 

 
 الموضوع األول : 

 عالمات )   ۹(  : السؤال األول 
اختالف الفالسفة  –أھمیة اإلدراك الحسي في حیاة اإلنسان وكموضوع فلسفي  -) :  عالمتان(  مقدمةال  - 

المدرسة تعّبر ھذه األطروحة عن وجھة نظر  –حول العدید من المسائل التي یطرحھا البحث في اإلدراك الحسي 
 التعقلیة .

 :  ( عالمتان ) اإلشكالیة  - 
 بالعقل ؟ ما ھي عالقة اإلدراك الحسي  -
 ھل اإلدراك الحسي ھو عملیة عقلیة ؟  -
 ما ھو دور العالم الخارجي في اإلدراك الحسي ؟   -

 :  عالمات ) ٥الشرح (   - 
 التعریف بالمدرسة التعقلیة وبأھم فالسفتھا . -
 مرتكزات ھذه المدرسة الفلسفیة . -
 اھتمام المدرسة التعقلیة بمسألة اإلدراك الحسي . -
 النظریة في اإلدراك الحسي :استعراض مفاصل  -
 تبدأ في اإلحساس : معطیات الحواس .  -
 توصیف اإلحساس . -
شكل أي نوع من یاإلدراك الحسي عملیة بنائیة : عناصرھا الجزئیة تأتي من الحواس ( ال  -

 المعرفة ) وفي اإلدراك یقوم العقل بإكمال ھذه األجزاء كي یصدر حكمھ .
 لتأكید نظریتھم . الحجج التي استند علیھا العقلیون -
 أمثلة من الواقع تؤید وتعلل ھذه النظریة .  -
 كیفیة إدراك األبعاد . -
 مصدر األخطاء في اإلدراك الحسي .  -

 
 عالمات ) : ۷(  :  السؤال الثاني

 نقد مقولة المدرسة العقلیة في اإلدراك الحسي . -
 ھم فالسفتھا ... ) .التعریف  بالغشطالت  الذین تولوا بشكل خاص الرد على العقلین . ( أ -
 استعراض أھم مكونات نظریة الغشطالت في اإلدراك الحسي . -
 الحجج التي استند إلیھا الغشطالت لتأكید ما ذھبوا إلیھ . -
 إعطاء أمثلة توضیحیة تبین أولویة األشیاء الُمدركة في عملیة اإلدراك الحسي .  -
 مصدر الخطاء في اإلدراك بحسب الغشطالت . -
 ه النظریة .التعلیق على ھذ -

 
 عالمات )  ٤( :  السؤال الثالث

:    ترك حریة اإلجابة للمرشح شرط جودة العرض والتعلیل على ان یلتزم بتناول مكونات الــرأي  
 السؤال المطروح .

 التعریف بالمیول . -
 االستفادة من الكالم على اإلدراك الحسي في السؤالین األول والثاني . -
ا بین المیول واإلدراك الحسي شرط استخدام الحجج المناسبة لتعلیل وجھة تحدید العالقة التي یراھ -

 .نظره 
 
 

 الموضوع الثاني :
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 عالمات )  ۹: (  السؤال األول 
 المقدمة ( عالمتان ) :   - 
 كأنماط أساسیة في المعرفة اإلنسانیة .العلم والفلسفة   -  
 ة .مرور العالقة بینھما عبر التاریخ بمراحل مختلف  -  
 تعبر األطروحة على التكامل بین العلم والفلسفة .   -  
 اإلشكالیة :  ( عالمتان )   - 
 ما طبیعة العالقة بین العلم والفلسفة ؟  -  
 ھل یمكن االستغناء عن الفلسفة ؟  -  
 عالمات )  ٥الشـرح : (   - 
 مجالھ الخاص المتمیز . تحدید نقاط التمایز بین العلم والفلسفة والتي تعطي لكل منھما  -  
 ھذا التمایز ھو مدخل للقول بالتكامل بینھما .  -  

 خصوصیة العلم وطریقة تناولھ لموضوعاتھ : جزئي ، تخصصي ، محدود بموضوعھ ، تفرع   - 
 كل علم إلى اختصاصات ضیقة ال یسمح ألي علم بتجاوز موضوعاتھ الخاصة .     

 نفسھا على العالم عند الوصول في أبحاثھ إلى نھایاتھ .  وقوف العلم عاجزاً أمام أسئلة تفرض -
 عدم اھتمام العلم بالمعنى والقیمة . -
 .تلبیة العلم للحاجات المادیة والمباشرة لإلنسان  -
 كل ذلك وضع الفالسفة أمام مھام جدیدة :  -

 إعادة توحید العلوم في نظرة كلیة .  -
 : التركیز على المخاطر . یاة التفكیر في العلم ونتائج تطبیقاتھ على الح  -

 إعطاء بعض األدلة من الواقع لتأكید حاجة العلم للفلسفة : تحول العدید من العلماء الكبار وفي   -  
 كل المجاالت إلى الكتابة الفلسفیة .    

 .  الدول المتقدمةإعادة إدخال الفلسفة في مناھج التعلیم في   -
  

 ( عالمتان )  السؤال الثاني :
 عالمات )  ۷المناقشة : (   -  
 الناس بالعلم وذلك على حساب الفلسفة . اھتمام یزداد واقع حیثالاالستناد إلى معطیات   -  
 استعراض األسباب التي أّدت إلى انكفاء الفلسفة لمصلحة العلم .   -  
 إبراز نقاط التمایز بین العلم والفلسفة :  -  
 في النتائج .  -في المنھج   -في الموضوع   -   
 التركیز في الكالم على النتائج ألنھا السبب الرئیسي في نجاح دعاة القضاء على الفلسفة .  -  
 
 عالمات )  ٤( السؤال الثالث :  
 الــراي :  -  
 والتعلیل على أن یحترم العناصر المكونة تترك حریة اإلجابة للمرشح شرط جودة العرض   -  

 للسؤال ویستفید مّما تناولھ في السؤالین األول والثاني .    
 

 النـــص الموضوع الثالث :  
ُیعتبر وجود العائلة في الظرف الحاضر ، محاطاً بمزاحمة شدیدة ، بین فكرتین ( عالمتان )  مقدمــة :  -أ   

ت االجتماعي والمترجم بالمساكنــة ، او أساسیتین : المحافظة على مؤسسة الزواج أمام االنفالش األخالقي ، والتفل
المعاشرة ، أو الزواج الشكلي ( الرفقة ) دون االلتزام التقلیدي المتعارف علیھ !!! واالستھتار بھذه المؤسسة حتى 

مرحلة تنفیس عن كبت جنسي في المجتمعات الشرقیة ، وعدم تحّمل المسؤولیات واالستثمار الفاشل في اعتبارھا 
 غربیة .المجتمعات ال

 أمام ھذا الواقع المشرذم ، یأتي النص كرأي داعم لوجود العائلة !! كیف ولماذا ؟  
   
 
 اإلشكالیة : ( عالمتان )   
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الموجودة  األنانیةھل االرتباط العائلي قائم فقط على وجود ثمرة للزواج ( األوالد ) تنضج طبیعة العالقات  
 عند الزوجین قبل الزواج ؟! 

 المعنى ، و لاللتـزامون ــد أناس ال یعرفـنلبناء على ھذا االرتباط من خالل وجود األوالد عوھل یمكن ا 
 للتضحیة سبباً ؟؟

 عالمات )   ۷الشـرح : (   
غایة وجود العائلة مرتبط بوجود ثمرة تعّبر عن طبیعة العالقات اإلنسانیة : تفتح مشاعر   *    فكرة رئیسـة :

 .)  األمومة –جدیدة ( األبوة 
الطبیعة البشریة ال تكتمل إالّ بوجود حیاة عائلیة تترَجم بنقل الحیاة وتأمین النوع البشري : أفكار ثانویة :   *  

 وجود األوالد ھو الستمراریة النوع البشري عبر الزمن .
لمتّمیز إن على والد ، تنقل كالً منھما إلى دوره اإلنساني ااألالقاعدة األساسیة : تشارك الزوجین في تربیة *  

كلھا .. اإلخالص –االلتزام  –العطاء دون مقابل  –الصعید األخالقي ، أو االجتماعي أو اإلنساني ( معاییر التضحیة 
 تتم بوجود عائلة ) .

*   دور الولد في بلورة مفھوم مختلف لوعي اإلنسان لذاتھ عند كل من الرجل والمرأة ( األب ومعنى العطف 
 نان والمحبة واالحتضان ) .ح. األم ومعنى ال والدعم والمسؤولیة

*   ھذه العوامل ھي وراء استمرار المجتمع ، وتلّمس المشاعر اإلنسانیة الصادقة ، البعیدة عن األنانیات ، 
 ومحبة الذات ، والوصولیة والنفعیة !!.

ن التفاھم وااللتفاف *   استمرار العائلة إذاً ھو نتیجة عملیة لوجود األوالد في األسرة ، ضمن مناخ م
والتضامن یؤسس لمجتمع أوسع متعاضد ومتماسك ( إقامة مقارنة بین المجتمعات التي ألغت دور العائلة ، وتلك التي 

 حافظت على قدسیتھا ) .
 

 عالمات )  ۷المناقشــة : (   -ب  
اعر وتفتحھا ، على الرغم *  وجود العائلة لیس فقط محصوراً بھذا الدور العاطفي واإلنساني القائم على المش

 من أھمیة ذلك ( إعطاء أمثلة تبّین كیف انتھى الحب أمام متطلبات الحیاة وصعوباتھا ) . 
 *  وظائف أخرى للعائلة ضرورة ملحة لتكملة مناخھا اإلیجابي المساعد على النمو والتوازن : 

 ریقة سلیمة وصحیة .الوظیفة البیولوجیة = إكمال وجود الحیاة وحفظھا على األطفال بط  -
ا ( ال ــــر وإنعاشھـالوظیفة االقتصادیة =  تأمین درجة معینة من البحبوحة تساعد على تنشیط المشاع  -

 مشاعر دون غذاء مادي ) .
 –اإلرادة  –ة ( الذكاء ـتفتحاً فّعاالً للقدرات النفسیة الكامنالوظیفة النفسیة : المناخ العائلي یؤّمن لألوالد   -

 د على تحّمل المسؤولیة ... ) . التعوّ 
 الوظیفة االجتماعیة : دور كھایم : ال وجود في المجتمع لألفراد بل ھناك خلیة أولى تسّمى " العائلة "   -
 

 مور التالیة : األبداء الرأي في المخاطر المحیطة بالعائلة شرط أن یذكر إتترك للمرشح حریة   -ج  
لشعور مریر جداً : مشكالت متنوعة ( تفكك العائلة وتعریض األوالد  وجود الطالق وما ینتج عنھ من  -

 .   Parâtre et Marâtreوجود أحد أفراد أسرتھ مع إنسان آخر غیر والده أو والدتھ 
 ضھ أي إنسان آخر . موت أحد الوالدین یؤدي إلى حرمان عاطفي ال یعوِّ   -
 س أخالقیاً.ز والمقدَّ فراغ العائلة من دورھا الممیَّ إ یؤدي إلى  Concubinageوجود حاالت " المساكنة "   -
التبني ، وعلى الرغم من أھمیتھ ، یبقى حالً ھامشیاً لالرتباط الزوجي ( حاالت الرفض التي تنشأ عند الولد   -

 ) . ىالمتبن
 إلى جانب أفكار أخرى یعرضھا المرشح ....  -
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