
 التربية والتعليم العالي وزارة

 العامة للتربية المديرية

 االمتحانات دائرة

 شهادة الثانوية العامةال امتحانات

 العلوم العامةو ا علوم الحياة عفر

 االستثنائية ةاإلكمالي 2007دورة سنة 

 والحضاراتالفلسفة مادة  في مسابقة 

 ساعتان: المدة
 :االسم

 :الرقم

 

 من الموضوعـات الثالثـة اآلتيـة : ــداً واحعالـج موضوعـًا 
 : الموضوع األول 

 لة تكمن في استعادة الصور .ة للمخي  الوظيفة النهائي  
 )تسع عالمات(          ها .حة التي تطر إشرح هذه الفكرة مبّينًا اإلشكاليّ  -أ  
 سبع عالمات()       ناقش هذا الرأي في ضوء النظريات األخرى التي تعالج هذا الموضوع . -ب 
 )أربع عالمات(          لة فقط ؟خيّ اإلبداع الفني هو نتاج الم هل ترى أن   -ج 
 
 : الموضوع الثاني 

 اري .بالمراقبة هي األساس الوحيد للمنهج االخت
 )تسع عالمات(           ة التي تطرحها .إشرح هذه الفكرة مبّينًا اإلشكاليّ  -أ  
 )سبع عالمات(        اري .بة المراحل األخرى في المنهج االختميّ ناقش هذا الرأي مظهرًا أه -ب 
 )أربع عالمات(         ة ؟هي معرفة علميّ  ،معرفة ما ق من أن  برأيك ، كيف نتحقّ  -ج 
 
 نص  :    الموضوع الثالث 

. وهكذا ، بينما يمكن للتشريع القانوني أن يكون كذلك الخارج،يمكن للتشريع األخالقي ... أن ُيفرض من ال 
من دون االلتفات  ، فقط ألنه واجب ،مر بإتمام هكذا فعلألأما ا ؛فالوفاء بوعٍد قطعناه بموجب عقد هو واجب خارجي 

قه بنوع خاص من باألخالق لتعلّ  اً هذا اإللزام ال يرتبط إذ .ق إاّل بالتشريع الداخلي إلى دافع آخر ، فهي مسألة ال تتعلّ 
) أي تلك األفعال  ي .ــمشترع خارج التشريع في الحالة هذه هو داخلي وال يمكن أن يصدر عن أي   بل ألن  ، الواجبات 

وللسبب ذاته   –فالمقصود حقيقة بالواجب الخارجي هو نفسه سواًء تعّلق األمــر باألخـالق أم بالقانون   -الملزمة لنا ( 
نها أات خارجية ) أي أفعال مرتبطة بإلزامات خارجية ( إاّل الواجبات التي تدعو إلى التسامح رغم كونها واجب ، فإن  

لألخالق أيضًا واجباتها الخاصة  ) مثاًل  أن   داخليًا . وال شك  إاّل ن أن يكون تشريعها ال يمك  مرتبطة باألخالق ألن  
مع القانون بصفة اإللزام ،  ها ال تشترك لها واجبات هي أيضًا واجبات قانونية ، ولكنّ  أن  الواجبات تجاه الذات ( كما 

ها تجعل من مبدأ الواجب ذاته ، حيثما ها واجبات  وألنّ ما يمّيز التشريع األخالقي هو القيام باألفعال فقط ألنّ   ألن  
التشريع الداخلي  ة المباشرة ، ولكن  يوجد إذًا بالتأكيد الكثير من الواجبات األخالقيّ  .ظهر ، الدافع الكافي لالختيار

 الواجبات األخرى واجبات أخالقية غير مباشرة . من كل   يجعل
 ط ــكان                                                                                

 )تسع عالمات(           ة التي يطرحها .إشرح هذا النّص مبّينًا اإلشكاليّ  -أ  
 )سبع عالمات( تناول مصدر اإللزامات األخالقية.تاألخرى التي ت ناقش ما ورد في النّص في ضوء النظريا -ب 
 )أربع عالمات(       وفق مقتضيات الواجب يكفي لتحقيق النظام في المجتمع؟ السلوك أن  هل ترى  -ج 

  



 1 

 التربية والتعليم العالي وزارة

 العامة للتربية المديرية

 االمتحانات دائرة

 شهادة الثانوية العامةال امتحانات

 عا علوم الحياة  والعلوم العامةفر       

 االستثنائية ةاإلكمالي 2007دورة سنة 

  أسس تصحيح مادة الفلسفة والحضارات 

 
 الموضوع األول :

 مت   عال 9السؤال األول : )  
 المقدمــة :  ) عالمتتن    -  
يلة خاختالفهم حول طبيعية الم –على دور الخيال وأهميته اتفاق الفالسفة  –تزايد أهمية الخيال مع تقدم الوقت  

 ن وجهة نظر المدرسة التجريبية .يعّبر هذا القول ع –ووظيفتها 
 اإلشكتليـــة : ) عالمتتن     -  
 ؟فقط في استعادة الصور الخيال ينحصر دورهل   - 
 ؟ الصور المستعادة إلى إبداع صور جديدةللخيال أن يتجاوز  أال يمكن  - 

 
 عالمت     5الشــرح : )   -  
 لمحة تاريخية حول جذور النظرية التجريبية : ) أرسطو وفالسفة العرب ( .   - 
 هوبز ( .بلورة هذه النظرية على يد التجريبيين اإلنكليز ) هيوم ولوك و  - 
 التعريف بالمدرسة التجريبية ) مبادئها العامة ( .  - 
 تخزين الصور المدركة بالحس في الدماغ .  -وجهة نظر التجريبية في الخيال :   - 
 استعادة هذه الصور .   - 

سيطة الفارق بين الُمدرك حسياً وبين المتخّيل هو في الدرجة وليس في النوعية . وتمثلها بطريقتين :  ب  -
 ومركبة .

 كلما كثرت التجارب الحسية كلما ازدادت قوة المخيلة .  - 
 إعطاء أمثلة تدعم حجة التجربين .   - 

 
 عالمت    7السؤال الثتني : )  
 المنتقشــة :  -  
 ..واإلبداع. نقد النظرية التجريبية من خالل إظهار نقاط ضعفها على سبيل المثال : كيف يمكن تفسير التجديد  - 
 ن : ياستعرض النظريات األخرى التي تتعارض مع التجربي  - 

 آالن                                           
  نظرية سارتر -

 رلهوسّ                                          
نظرية واحدة يمكن استثمار نظريات أخرى الغناء الموضوع كنظرية باشالر ) مع العلم انه يمكن استعرض   - 

 مخالفة ( .
 تجاوز الواقع إلى واقع جديد بالتخيل .ي هذه النظرية على قدرة اإلنسان على التركيز ف  - 

 
 عالمت     4السؤال الثتلث : )  
 الــرأي :  -  
تترك حرية اإلجابة للمرشح شرط جودة العرض والمحاججة على أن يأخذ المرشح بعين االعتبار   

 للسؤال وكذلك ما تّم تناوله في السؤالين األول والثاني .العناصر المكونة 
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 الموضوع الثتني: 
 عالمت   9السؤال األول )

 أهمية المناهج في تقدم علوم الطبيعة. -المقدمة )عالمتتن :  
 تحديد مراحل مناهج العلوم اإلختيارية بثالث: المالحظة، الفرضية، التجربة.  - 
 . خرىسفة حول أولوية مرحلة على المراحل األاختالف العلماء والفال - 

 تركيز الموضوع على أولوية المالحظة.  - 

  اإلشكتلية )عالمتتن : 

 قوانين علمية؟و راقبة للوصول إلى وضع نظرياتهل تكفي الم -
  هل تتأسس المعرفة العلمية فقط على المالحظة؟ -
                      
 : عالمت   5الشرح )

 تاريخية عن المناهج المستخدمة في علوم الطبيعة. لمحة  -     
 دور مناهج الفلسفة في إعاقة التقدم العلمي.  -                     

 ل نقطة انطالق جديدة لعلوم الطبيعة. ستقرائي شكّ التحول إلى المنهج اال -                     
 فرنسيس بيكون وقوانينه وجون ستيوارت مل وجداوله. إعطاء أمثلة حول هذه المسألة:  -                     
 ة: العادية والعلمية والمقصود هنا النوع الثاني. راقبالتمييز بين نوعين في الم -                     
 ة: موضوع علوم الطبيعية هي ظواهر الطبيعة التي تدرك راقبدوافع التركيز على الم -                     

 بالحواس.                         
 ة العلمية: عزل الظاهرة، الدقة في المالحظة، استخدام راقبإعطاء بعض مواصفات الم -                     

 القياس المسلح باألدوات الالزمة التي تضمن نسبة عالية من الموضوعية.    
 ، ة: تفاحة نيوتن، مالحظات غاليليراقبالماعطاء أمثلة من تاريخ العلم تبين أهمية  -                     

 …مالحظات توريشللي   
 

 عالمت    7السؤال الثتني: المنتقشة )       
 البدء بطرح أسئلة تبين قصور المالحظة في صياغة النظريات العلمية.  -

االستعانة بما قاله كلود برنار في تقييم دور المالحظة في بناء الفرضية التي اعتبرها األكثر أهمية  -
 للوصول إلى القانون العلمي. 

 

 تحديد الفرضية.  -

 شروط الفرضية.  -

 ار. ربط أساسية بين المالحظة واإلختب قيمة الفرضية. وجهة نظر منهجية كحلقة -

 اية القرن العشرين مع علماء الفيزياء كآنشتاين، هيزنبرغ وبالنك...تراجع دور المالحظة بدءاً من بد -

 اإلشارة إلى دور االختبار في تحويل الفرضية إلى قانون علمي أو تكذيبها. -

 يبدو جلياً مع تقدم العلوم أن دور المالحظة يتضاءل لمصلحة المرحلتين الالحقتين.  -

ية على حساب المالحظة والتجربة في النصف الثاني تزايد المؤيدين إلعطاء األولوية واألهمية للفرض -
 من القرن العشرين.

استعراض بعض وجهات النظر الفلسفية التي تقلل من دور المراقبة لحساب الفرضية: على سبيل  -
  المثال: باشالر وكارل بوبروغيرهما.

 

 

 عالمت    4الرأي ) السؤال الثتلث: 
مراعاة األمور  مرّشحالعرض والمحاججة مع العلم أن على ال تترك حرية اإلجابة للتلميذ شرط جودة - 

 التالية: 
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  مسألة الموضوعية .  -          
  أو القدرة على التطبيق . -         
 . المرشح  يتبناهاالمنهج . أو أي وجهة نظر أخرى أو  -         

 

 النص    الموضوع الثتلث :
 عالمت     9) األول : السؤال  
 المقدمــة : ) عالمتتن    -ً   1  
يوماً بعيداً عن اهتمامات علماء األخالق ، حيث وجدوا أن القيم األخالقيــة ال ترابط الحق والواجب لم يكن   - 

العدالة والسعادة  –الحرية والمسؤولية  –يمكن الوصول إليها إالّ انطالقاً من تناغمها بوسائلها المتعددة : الحق والواجب 
كله دفع بعض األخالقيين إلى التحفظ على ذلك ، ومنهم صاحب النّص الذي شّدد على الواجب بعيداً عن مرادفه ... هذا 

 الحق األخالقي .
 

 اإلشكتليــة : ) عالمتتن    -  
 لى قناعات ذاتية ؟ إهل الواجبات هي دوماً معطيات داخلية يحكمها العقل ، وتتحّول   - 
 در أخرى للواجب، التنبع من الداخل؟أليس هناك من مصا  -        
 هل يصح ما ذهب إليه في التمييز القاطع بين الواجب القانوني والواجب األخالقي؟  -        

 
 عالمت     5الشــرح : )   -  
 الفكرة الرئيسية : الواجب األخالقي والمسؤولية األخالقية .   - 

 
خالقي من الخارج ، على عكس الواجب القانوني : التشريع هنا :  عدم جواز فرض الواجب األ المقطع األول  - 

 إذاً هو عمل يقوم به العقل أوالً انطالقاً من أسسه وبالتالي يعطي للواجب بعداً ذاتياً . 
 

تحّول الواجبات الخارجية إلى واجبات داخلية ، وفق عملية تداخلية معقدة تبدأ من الخارج    المقطع الثاني :  - 
 ي قناعة داخلية يتبناها اإلنسان بعقله وتفكيره . وتنتهي ف

 
:    الدافع لالختيار بين فروضات الواجب الخارجية ال يكتمل إالّ انطالقاً من الواجبات األخالقية  المقطع الثالث  - 

 المباشرة ، حيث يصبح الضمير اإلنساني معياراً لتحّول الواجبات األخرى واجبات أخالقية غير مباشرة .
 

 عالمت     7المنتقشــة : )   - ً   2  
 هل الواجب هو إلزام داخلي فقط أم أن هناك إمكانيات أخرى لتفسيره ؟  - 
 الواقع أن الواجب ليس دائماً داخلياً وعقلياً ، بل نرى أحياناً جذوراً أخرى له :   - 
 .النفسي ..  -  Génétiqueالبعد الجيني  –العائلة  –الدين  –المجتمع   -  
 ) يتوّسع المرشح في عرضها بطريقة واضحة وغنية ( .  

 
 
 
 
 
 

 الواجب له معنيان :  -عالمت     4الــرأي الشخصـي : )   -ً    3  
 واجب مفروض من الخارج .  - 
 واجب إلزامي داخلي .   - 
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اً لتحقيق النظام في كل ما يتناسب مع أوضاع اإلنسان العقلية ، في معطياته الشمولية ، يمكن أن يكون أساس  - 
 المجتمع .
 تترك للمرشح حرية اإلجابة شرط أن تكون محاججته متماسكة ومتناغمة ...  -  
 النظام العام مبني على احترام جميع افراد المجتمع لواجباتهم دون االلتفات إلى ما يسمى " حقوقهم " .   - 
 القيام بالواجبات دون االلتفات على الحقوق .  غاندي : أهم األعمال األخالقية هي تلك التي تبنى على  - 
وق له حدود قصوى المطالبة بالحقوق هي مطالبة " خطيرة " على األخالق : فمن يضمن أّن ما نناله من حق  - 

 طالب : مبدأ يسعى إليه أصحاب الجشع والطمع ( . في إشباعه ) خذ و
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