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 االمتحانات دائرة
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 :االسم
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  :ت الثالثة اآلتیةعالج موضوعًا واحدًا من الموضوعا 
 

  الموضوع األول: 
ة إّال كما النحل على الزهور لیجني منها ما یوافقه. األنانّیة یّ خارج"ال یتوّقف حب الذات على األشیاء ال

 تستتر في جمیع المیول."
 

 (تسع عالمات)                            طرحها.         یمبّینًا اإلشكالیة التي كو" فو ِلـ "الروش قولال ااشرح هذ  -   أ
 (سبع عالمات)                          .الرأي في ضوء النظریات األخرى المخالفة لهناقش هذا   – ب

ح ما تذهب إلیه.هل ترى   - ج  (أربع عالمات)                    أّن هناك عوامل تؤّدي إلى تغییر میولنا خالل حیاتنا؟ وضِّ
 

  الموضوع الثاني: 
 " فرضیات العلمّیة هي إبداعات حّرة للعقل البشري وال تتحدد فقط بمراقبة العالم الخارجي."ال
 (تسع عالمات)                  .  هذا القول ِلـ "أینشتاین" وبّین اإلشكالّیة التي یطرحهااشرح   -أ  
 (سبع عالمات)                              المتعّلقة بالمنهج االختباري. ناقش هذا القول في ضوء النظریات األخرى  -ب 
 (أربع عالمات)                                   علِّل إجابتك. ؟هل ترى أّن الفرضیات هي دائمًا قابلة للتحّقق  -ج 

 
  الموضوع الثالث: نّص 

ق أو بغیابه... وهذا خطأ، ألّن بعض األفعال الفكرة األولى التي تتبادر إلى الذهن هي أن المسؤولیة تتحّدد بوجود التصمیم المسب"
 غیر المتعّمدة ُتعتبر مسؤولة، وأیضًا ألّن بعض األفعال المتعّمدة ال تعتبر مسؤولة.

فالعدید من األفعال التي نسّمیها مسؤولة یمكن أن تكون خالیة من التفكیر أو متهّورة... فإذا اندفعت في الشارع لتنقذ ضحّیة 
ت بذلك... تتصرف كرجل مسؤول، ولكن لم تفعل ذلك عن سابق تصّور وتصمیم؛ رأیت الحادث، وبدون تفكیر، اصطدام سیارة، فأن

 اندفعت إلى المكان من دون ترّدد...
هناك... معیار آخر، أفّضله على المعیار السابق، یمكن على أساسه تقییم مسؤولیة اإلنسان عن فعل ما: وهو الدرجة التي یمكن 

یتغّیر باستخدام األسباب العقلّیة. لنفرض أّن من یغسل یدیه باستمرار یقوم بذلك، كما یّدعي، ألسباب صحّیة... ثم نقنعه، للفعل فیها أن 
ي وفق أفضل المعاییر الطبّیة أن اعتقاده ال أساس له من الصحة. عندها یمكن القول إّنه یبرهن على مسؤولّیته فعًال، إذا أّدى التغّیر ف

 ."ر سلوكه... إذًا، معیار المسؤولیة ال یرتبط  باألسباب العقلیة التي یستخدمها بل بقدرة هذه األسباب على تبدیل السلوكقناعته إلى تغیی

 .)١٩٥٨ -ة والحریة (الحتمیّ ، جون هوسبرز
 

 (تسع عالمات)                            .هاهذا النص وبّین اإلشكالیة التي یطرحاشرح   -أ  
 ةات التي تؤكد على الحریّ في ضوء النظریّ من أفكار  النّص ورد في ما  ناقش  -ب 

 (سبع عالمات)                                  .كأساس للمسؤولیة       
 (أربع عالمات)                       ؟ برأیك، مسؤولیة الفرد وأین تنتهي ،أین تبدأ  -ج 
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جزء 
 العالمة التصحیح السؤال

  الموضوع األول 

 أ

 : (عالمتان) المقدمـة -
ودورهـــا فـــي حیـــاة  إلـــى أهمّیــة المیـــولالمرشـــح  شـــیرمــدخل حـــّر إلـــى الموضـــوع یمكـــن مــن خاللـــه أن یُ 

 ...  للقول ویحدِّد الفكرة العامة اإلنسان
 : (عالمتان)اإلشكالیة -

 هل المیول أنانّیة أم غیرّیة؟  -
 األنا أو اآلخر؟ هل هدفها -
 هل ترتد نحو الشخص أو تهجره؟  -

 : (خمس عالمات)الشرح -
 : ویمكن تأكید ذلك عن طریق آراء بعض الفالسفة:المیل أناني -

 .مقّنعة: أنانیة صریحة أو الروشفوكو -
 : اإلنسان حاسب لمصالحه حتى في مشاعره األخالقّیة.نتامب -
العلیـا للمیـول  في أسـاس المیـول (االجتماعّیـة وحتـى المثالّیـة) تكمـن إرادة الحیـاة. فكـل األشـكال -

. فالجــذع القــوي یتغــذى مــن النســغ ذاتــه الــذي تتغــذى منــه األغصــان واألزهــار تتغـذى مــن "األنــا"
 التي ال تختلف وال تبتعد عنه إّال ظاهریًا.

یمكن للمیول أن تبّدل موضوعها أو فعلها أو اإلثنْین معًا. فهي تفاوض وتظهر لیونة من أجـل  -
 كفایة ذاتها.

٩ 

 ب

 : المناقشة -
األنانّیة والخبث هي من موّلدات الحرمان والضغط االجتماعي ونمـو الـوعي وال یجـوز أن نـرى فیهـا  -

 الت شاذة.سوى حا
أن یسـتند علـى مكتســباته: المیـول البیولوجّیـة واألنانّیـة لیسـت سـوى حاجــات أو  للمرّشـح كـذلك یمكـن -

 وظائف. المیول الحقیقّیة هي التي تحمل اإلنسان خارج ذاته.
 -روســو -: یمكــن للمرشــح أن یتوقــف عنــد واحــد مــن عــّدة مفكــرین مــن أمثــال غویــوغیریــة المیــول -

 برادین...

٧ 

 ج

 الشخصي:  الـرأي -
 تُترك الحرّیة للمرّشح شرط جودة العرض والمحاججة. یمكنه األخذ باالعتبار النقاط التالیة:

 ا تؤّدي إلى إضفاء الطابع االجتماعي على المیول.مالعالقات التي یولدها االنتساب إلى وسط  -
 كما یمكن أیضًا للمیول أن تتروحن. -

٤ 



  یول بلیونة مذهلة.عندما تتغیر الظروف تستجیب الم -
  الموضوع الثاني 

 أ

 المقدمـة: (عالمتان) -
 ...ختباريتطّور العلوم بتطّور المنهج االارتبط  -
 .تراتبّیة خطوات المنهج التجریبي -
 ...الفرضّیة خطوة ضرورّیة تعّبر عن عبقرّیة العالم -
 اإلشكالیة: (عالمتان) -
الفرضّیة خطوة إبداعّیة  هلمّیة الفرضّیة في المنهج العلمي؟ ما عالقة الفرضّیة بالمراقبة؟ ما أه -

 ؟صرف ال یحددها الواقع الخارجي
 القول: (خمس عالمات) شرح -
للمشكلة موضوع  ًا ومؤقتاً مسبق ل حالً الفرضّیة خطوة تحتاج إلى خیال مبدع عند العالم ألنها تشكّ  -

 ...البحث
 ...ة... مختصرة.. الخشروط الفرضّیة العلمّیة: وصفّیة... دقیق -
م بها للتوّصل إلى اها بواسطة إعمال عقل العالِ ها تتخطّ الفرضّیة تستند إلى المراقبة ولكنّ  صحیح أنّ  -

 ...حل متماسك لمشكلة تتعلق بظاهرة طبیعّیة
 ...الفرضّیة الصحیحة لیست الوحیدة الممكنة -
أمثلة عن فرضیات علمّیة مقبولة  .لتجربة علیهاقیمة الفرضّیة العلمّیة لیست مرتبطة بإمكانّیة إقامة ا -

  .ال یمكن إال تخّیل تجاربها، كما في فرضیات آینشتاین

٩ 

 ب

 المناقشة:  -
 ...المراقبة خطوة أولّیة ضرورّیة في المنهج العلمي -
 ...أدوات المراقبة العلمّیة وتطورها له تأثیر مباشر في تحسین شروط وضع الفرضّیة -
 .بنى على مصداقّیة ودّقة المالحظات العلمّیة إلى حّد كبیرالفرضّیة تُ  -
 ...م خطوات المراقبة وینظمهاالمراقبة العلمّیة قد تحتاج مسبقًا إلى فرضّیات یوّجه على أساسها العالِ  -
 ا...الفرضّیة تحتاج إلى خطوة االختبار لتحویلها إلى قوانین یمكن العمل به -

٧ 

 ج

 للطالب حّریة اإلجابة، ُیفّضل ذكر:یترك الـرأي الشخصي:  -
إّن ّیة بإجراء التجارب كالفلك مثًال. بعض العلوم النظرّیة الصرف یتعّذر فیها التحّقق من الفرض -

تاریخ العلم ما زال ملیًئا بفرضّیات مقبولة لكونها متماسكة منطقّیة ولیس ألّنه تّم التحّقق منها، إضافة 
ًرا تكنولوجی�ا في أدوات المراقبة واالختبار لكونها كثیرة التعقید وال إلى الفرضّیات التي تنتظر تطوّ 

 یمكن حالی�ا التحّقق منها، دون أن یعني ذلك استحالة التحّقق منها مستقبًال. 

٤ 

  الموضوع الثالث 

 أ

 المقدمـة: (عالمتان) -
ه تجاه نفسه وتجاه حرّیة التصّرف والفعل مرتبطة بشكل مباشر بمسؤولّیة اإلنسان عن أفعال -

 ...اآلخرین
 ...المسؤولّیة متنّوعة وشاملة -

٩ 



 اإلشكالیة: (عالمتان) -
ما عالقة المسؤولّیة بالنّیة؟ وهل یجب دائمًا أن یسبق المسؤولّیة التفكیر بالفعل؟ ما عالقة المسؤولّیة 

  ...؟ختیاربالقدرة على اال
 شرح: (خمس عالمات)ال -
 ...ة بالعزم أو التفكیر المسبق أو النّیة التي تسبق القیام بالفعلالمسؤولّیة قد تكون مرتبط -
 ...أفعال من دون تفكیر مسبق ویمكن اعتبارها أفعاًال مسؤولة هناك -
ختیار ، لتحدید مسؤولیتنا عن أفعالنا هو وجود قدرة على االصاحب النّص المعیار األفضل، برأي  -

 ...والتغییر
 ...الفعل نفیذایة بالغایة المرجّوة في تالمسؤولّیة مرتبطة في النه -

 ب

 المناقشة:  -
 ...لیس للمسؤولّیة معنى دون وجود مساحة حرّیة مقبولة -
 ...للحرّیة معنى إنساني أصیل -
 ...ستقالل الذاتيالحرّیة: سیاسّیة وداخلّیة وشاملة، تعّبر عن اال -
 ...رر من الشهواتالحرّیة مرتبطة بمفهوم القانون.. والتنظیم... والتح -
 ...).الحرّیة مادّیة (التصّرف بالجسد...) ومعنوّیة (حرّیة فكرّیة -

٧ 

 ج

 الـرأي:  -
 للطالب الحّریة في تقدیم الجواب، ُیفّضل ذكر:

 ...المسؤولّیة غیر المحدودة كالحرّیة المطلقة -
 ...عالقة جدلّیة بین حدود الحرّیة وحدود المسؤولّیة -

٤ 
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