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ات الثالثة اآلتية:عالج موضوًعا واحًدا من الموضوع   

 الموضوع األّول:
 يكون ذكاء اإلنسان دائمًا أداتّيًا وذا وظيفة عملّية. 

 

 )تسع عالمات(                           . اشرح هذا الرأي وبّين اإلشكالّية التي يطرحها  -   أ
 )سبع عالمات(      .ذكاءالتي تشّدد على الوظيفة التصّورية لل وجهات النظرناقش هذا الرأي في ضوء   – ب

 )أربع عالمات(                  ؟ هو العامل الوحيد للنجاح ذكاءالهل تعتقد أن   - ج
  

:الثانيالموضوع   

  .الحّرية هي إحساس طبيعي وتلقائي يستبعد كّل أشكال التقييد
 

 )تسع عالمات(                      .    طرحهاة التي توبّين اإلشكاليّ  هذه الفكرةاشرح   -أ  
 )سبع عالمات(            .، في الواقع، دون قيودمبيًِّنا أن ال حّرية الرأيناقش هذا   -ب 
 )أربع عالمات(                  عّلل إجابتك. ؟ةة الشخصيّ يّ ي إلى توسيع مساحة الحرّ تؤدّ العولمة  ترى أنّ  هل  -ج 

 

 نّص  :الثالثالموضوع 

 . وعليه سينعكسرفةمن الفكر والمعبأكمله،  ،اإلنسانموقف  تغّير، لعلوم وتقدّمهاالمستمر ل التطّورمع "
 .على مفهومنا للفلسفةلفكر والمعرفة ا منهذا الجديد  ناموقف

م لنا صورة عن عالم ال العلم يقدّ  أنّ لكن الشائع  .ليست بحّد ذاتها فلسفة ،هذهفي أّيامنا  ،ةأن العلوم الجزئيّ 
 األساسية للفلسفة الحديثة المشكلةلدت و  . هكذا مات والقيفيّ الكي   ة ويستبعد من الطبيعة كلّ القيّ يبالي بالقيم األخ

  ونحّب... نقّدرعالقة العلم باألشياء التي في  والمتمّثلة
وجود القيم، ألّن المعتقدات المتعّلقة بالقيم واألحكام القيمّية هي أن ي ثبت ليست مهّمة الفيلسوف عمومًا 

 تستوجب وغاياتهكّل فلسفة أصيلة تعي هذه الحقيقة... لكّن عواطف اإلنسان ورغباته  .مالزمة لإلنسانميزات 
يستطيع الفيلسوف أن يتفّحص  قادرة على التوجيه.لفلسفة ا ،هذا ليس ممكنًا إاّل من خالل المعرفة. هنا ا.توجيهً 

التي تنشأ الوقت نفسه، على حّل الصراعات  في ،ضوء نتائجها، ويعمل مجتمع ما في المقبولة في والمثلقيم ال
نقدّية  هي إذاً  ،وظيفة الفلسفة إمكانات حلول جديدة...طرحه ن خالل مجتمع ما م داخلالقيم والمثل  بين

 ."ةعملي   أساسهاوبّناءة معًا... ومن هنا يمكن التأكيد أّن الفلسفة هي في 
  ستونلفردريك كوب

 

 )تسع عالمات(                       التي يطرحها. شكاليةاإلن وبيِّ  النّص  هذااشرح   -أ  
 )سبع عالمات(            .مظهًرا أهمّية العلوم، في أيامنا هذهناقش األفكار الواردة في النّص   -ب 
  ()أربع عالمات                      هل أدى تطور العلوم وتقدمها إلى جعل الفلسفة دون فائدة؟ عّلل إجابتك.  -ج 
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واحًدا من الموضوعات الثالثة اآلتية: عالج موضوًعا   

جزء 

 السؤال
 العالمة التصحيح

   الموضوع األّول: 

 أ

 المقدمـة: )عالمتان( -
 تزايد االهتمام بمفهوم الذكاء مع تقدم الزمن. -
 تضارب آراء الفالسفة والعلماء حول تعريف الذكاء وانواعه ومعياره. -
 . نب العملي منهيحصر الموضوع المطروح الذكاء بالجا -
 اإلشكالية: )عالمتان( -

 منه فقط؟  هل يقتصر الذكاء على العمليّ 
 شرح القول: )خمس عالمات( -
 ...له هدف ويستعمل وسائل للوصول إلى ذلك الهدف والحيوانيّ  السلوك اإلنسانيّ  -
 .تفاوت النجاح بين سلوك كائن وكائن آخر -
نتائج الروائز تظهر وجود نوع من (، ...وان )استعمال أدواتروائز كولر لمعرفة وجود ذكاء عند الحي -

 المشترك بين اإلنسان والحيوان...  الذكاء العمليّ 
 تفاوت المهارة بين الناس في القدرة على استخدام األدوات. 
مشكلة عبر استخدام أداة، وهذا االستعمال له أثر في البيئة  الذكاء بحسب هذا القول يظهر في حلّ  -

 ...طة باإلنسان والحيوانالمحي
 اعطاء أمثلة على هذا التفاوت للتأكيد على تفاوت مستوى الذكاء بين كائن وآخر. -
 االشارة إلى ان الموضوع اعاله يحصر الذكاء في العملي منه. -
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 ب

 المناقشة:  -
 ...... من حيث النوع: من حيث الكمّ بالذكاء اإلنسانيّ  مقارنة الذكاء الحيوانيّ  -
)استعمال العمليات  . اعطاء امثلة تبين وجود ذكاء تصوريستقالل اإلنسان بميزة الذكاء التصوريّ ا -

 (...لّية... تحليل، تركيب، استنتاج،.. الذاكرة... والخيالعقال
 .غة )الرمزّية بوصفها مجموعة دالالت...(استعمال اللّ  -
 ...ها مختلف عن ما هو قادر عليه الحيواناستخدام األدوات والحيلة عند اإلنسان، كما مسألة تطوير  -
يجاد حلول لمسائل طارئة أيضًا يتمّيز بها اإلنسان عن  الواعي مسألة التكّيف - مع المستجدات وا 

  ...الفعل المختلفة حول مشكلة واحدة اتالحيوان... وخصوصًا في ردّ 
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 ج

 الـرأي:  -
 : توضحيترك للطالب حّرية اإلجابة، ولكن من المفّضل 

 معنى النجاح ومؤشراته. -
 العوامل المساعدة على النجاح مع اعطاء أمثلة. -

 .وتترك الحرية للمرشح في تقرير دور الذكاء في النجاح -
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جزء 

 السؤال
 العالمة التصحيح

  :الثانيالموضوع  

 أ

 المقدمـة: )عالمتان( -
 ...تعّدد النظرّيات الفلسفّية التي تحاول تحديد مفهوم الحّرية -
البعض ركز على ضرورة انتفاء البواعث والمرجحات عند الكالم على الحرية والبعض اآلخر نفى إمكانية  -

 وجود الحرية بدون قيود ووصل البعض إلى نفي وجود الحرية.
 اإلشكالية: )عالمتان( -
ود بمختلف هل صحيح أّن الحّرية شعور طبيعي ذاتي أم أّنها فكرة إنسانّية اجتماعّية؟ وهل وجود القي -

أشكالها )الذاتّية واالجتماعّية والقانونّية( يتعارض مع شعور المرء بحّريته؟ وما هو المعيار الصحيح الذي 
 ؟...يحّدد مدى حّرية اإلنسان

 القول: )خمس عالمات( شرح -
 ا: الحّرية ميزة اإلنسان األساسّية، كّل مّنا يولد حّرًا، ولهذه الحّرية تجّليات كثيرة في واقعن -

 الحّرية الداخلّية والشاملة، البحث الذاتي عن الحّرية )ديكارت واليبنتز...( -
 الحّرية السياسّية... حّق التعبير... حق االمتالك... الخ... -
 عالقة الحّرية باإلرادة واعتبارها أهّم صفة لإلنسان )الوجودّيون(. -
 ديكارت: الحّرية فكرة بديهّية... -
  طيات الشعور هو الشعور بالحّرية.برغسون: أوضح مع -
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 ب

 المناقشة:  -
 حدود ضبط الحّرية عند أفالطون، هي حدود ضرورّية تفرضها المسؤولّية... -
 عالقة القانون بالحّرية: عملية تنظيم للحّرية المطلقة تجّنًبا للفوضى... -
 مونتسكيو: الفرق بين االستقالل والحّرية... -
 ية من دون قوانين... االعتراف بحدود حّرية اإلنسان الفردّية وحدود اآلخرين...روّسو: ال وجود لحرّ  -
 اعطاء امثلة من الواقع تبين التالزم بين الحرية وبين القيود: -

 الطبقية، االجتماعية، الدينية الخ... - 
من الممكن ان يركز المرشح المناقشة على ان الحرية ليست معطى طبقي بل مكتسبة من  - 

 لمجتمع والحياة.ا
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 ج

 حّرية اإلجابة، ي فّضل ذكر: مرّشحيترك للالـرأي الشخصي:  -
تقليد الحركات التحررّية في ما يؤّدي إلى  لعولمة )القدرة على التواصل والتفاعل بين الشعوباإيجابيات  -

 ي عليها...(لعولمة )انتهاك خصوصّية الثقافات والتعدّ اوسلبيات ، العالم(
 م على المعتقدات والثقافات...ل التهكّ أمثلة حو  -

4 

 



 

 
جزء 

 السؤال
 العالمة التصحيح

  :الثالثالموضوع  

 أ

 المقدمـة: )عالمتان( -
 اعطاء لمحة تاريخية حول العالقة بين العلم والفلسفة. -
لغاء أم تكامل؟ -  تقدم العلوم طرح اشكالية العالقة بين العلم والفلسفة:تعارض وا 
 امة للنص: دور الفلسفة واهميتها.الفكرة الع -
 اإلشكالية: )عالمتان( -

ة هي المعيار الذي بواسطته يّ لمالفائدة الع هل أنّ  ؟وجود الفلسفة متعارض ومناقض لوجود العلم هل أنّ 
  ؟ية العلم أو الفلسفةد أهمّ نحدّ 
 شرح: )خمس عالمات(ال -
 نظرة إلى الفلسفة.تقدم العلوم منذ القرن السابع عشر احدث تحواًل في ال -
 ...مفهوم ونظرة جديدة إلى الفلسفة -
 بالمعنى والقيمة... عدم اهتمام العلم -
ثباتها متعلّ و ة ة مهمّ ة ميزة إنسانيّ القيم األخالقيّ  -  ...ق بالفلسفة لوحدهاا 
الخالفات الناتجة عن تضارب المصالح  بتوجيه ميول ورغبات وعواطف اإلنسان، وحلّ  الفلسفة تهتمّ  -

 .غيرهاو 
 ...ة هي النقد... ولكن البّناءوظيفة الفلسفة األساسيّ  -
حثها آراء بية... ونتائج تها بحث عن الحقيقة... وموضوعاتها ذات طبيعة كلّ الفلسفة بحسب ماهيّ  -

 ...البحث عن أسئلة وليس أجوبة مقفلة وليست قوانين...
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 ب

 المناقشة:  -
 .وضوعات والمنهج والنتائجتمّيز العلم عن الفلسفة من حيث: الم -
 .ةات الفلسفيّ ة من العلوم طغت على النظريّ ة المرجوّ الفائدة العمليّ  -
 ...ةة والجدل المتواصل في المسائل الفلسفيّ ة والثقة بالنتائج العلميّ الدقّ  -
 اعطاء امثلة تبين ما قدمته العلوم من ايجابيات وحلول عملية لالنسان. -
ة للعلم من حيث طرح العلم ألسئلة جديدة ومن حيث إعطاء الفلسفة مبدأ الشموليّ  تكامل العلم والفلسفة -

  ...في نشر قوانينه
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 ج
 الـرأي:  -
 :ذكري فّضل ية في تقديم الجواب، الحرّ  مرّشحلل

يًا( ت العلوم ما يحتاجه )مادّ ة فإذا قّدمية وأخرى معنويّ اإلنسان بوصفه جسدًا وروحًا، عنده حاجات مادّ 
 ...حهام له ما يحتاجه )معنويًا( من أجوبة على األسئلة التي يطر معيشته فإن الفلسفة تقدّ  ؤّمنيكي 
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