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 ات الثالثة اآلتیة:من الموضوع واحداً عالج موضوعاً 

 
 : الموضوع األول* 

 .الخیال هو إعادة إنتاج لمدركات حّسیَّة سابقة
 

 (تسع عالمات)                              طرحها.     یمبّینًا اإلشكالیة التي  الحكم هذا اشرح  -   أ
 مات)(سبع عال         ا الحكم في ضوء نظریات أخرى حول طبیعة الخیال.ناقش هذ  – ب

 (أربع عالمات)              علِّل إجابتك. ن الواقع ؟مهو دائمًا هروب  لخیالاهل برأیك،   - ج
 

 : الثانيالموضوع * 
 

 فرضیة.الاختباري هي  منهج كلّ ل الضرورّیة نطالقةال ا
 

 (تسع عالمات)                     طرحها.یمبّینًا اإلشكالیة التي  "كلود برنار"  الحكم  ِلـ هذا اشرح  - أ 
 (سبع عالمات)          ا الحكم ُمظهرًا أّن المالحظة هي نقطة االنطالق في كل منهج اختباري.ناقش هذ  -ب 
 (أربع عالمات)      .؟ علِّل ما تذهب إلیه إن لم یكن في اإلمكان إثباتها باالختبار ةما مصیر الفرضیّ برأیك،   –ج 

 
 : نصّ  الثالثالموضوع * 

 تتطابق هذهسمي عبدًا من یتصّرف بإمرة سواه، وٕانسانًا حر�ا من یتصّرف كما یرید. ال سائد بین العامة یُ  ثمة رأي
نقاد في الواقع لشهوته الخاصة، لدرجة أّنه ال یرى ویفعل سوى ما تقتضیه مصلحته تمامًا مع الحقیقة. فالفرد المُ  النظرة

 ة.الذاتّیة، هو شخص خاضع ألسوأ أشكال العبودیّ 
 السلوك إذا كان . أّما، یجب أن نعتبره حر�الحیاته رشداً مُ  العقل أن یكونالذي اختار بإرادته  الفرد نافي المقابل، 

یجب  في هذا الصدد، وال یجعل بالضرورة الفاعل عبًدا.الحرّیة، یلغي  أي امتثاًال ألمر ما، فإنه بهذا المعنى ،طاعة
عل. لنفترض أّن غایة الفعل ال تخدم مصلحة الفاعل، بل مصلحة من یأمر توضیح المعنى الخاص للف قبل كل شيء،

 مصلحته الخاصة. غیر أّنه، في كّل جمهوریةٍ  غیر قادر على تحقیق بالفعل، فإّن من ینّفذه لیس في الواقع سوى عبد
الشعب بأسره،  ةمصلحالشخص الذي یصدر األوامر، بل  مصلحةوفي كّل دولة ال ُیعتمد فیها، كقانون أسمى،  حّرةٍ 

هكذا فالجماعة األكثر  )...( مصلحته الخاصة طالما أنه ال یحقق  اً الفرد المنقاد للقّوة الُعظمى عبد اعتبارال ینبغي 
 .ترتكز قوانینها على العقل السلیمحرّیة هي التي 

 سبینوزا.
 

 (تسع عالمات)                                  التي یطرحها. مبّینًا اإلشكالیة هذا النّص اشرح   -أ  
 (سبع عالمات)              .وحده مرجعّیة العقلنحصر بتالحرّیة ال  أن ظهراً مُ  في النّص  ما وردناقش   -ب 
 (أربع عالمات)                     .إجابتك؟ علِّل  هي شرط أساسي للمسؤولّیةهل الحریة برأیك،   -ج 



 التربیة والتعلیم العالي وزارة
 العامة للتربیة المدیریة

 االمتحانات دائرة

 امتحانات الشھادة الثانویة العامة
 وعلوم الحیاة  عامةالعلوم ال افرع

 العادیة ۲۰۱۲دورة العام 

 مسابقة في مادة الفلسفة والحضارات مشروع معیار التصحیح
 ساعتان :المدة

 

 
  
 

  الموضوع االول :
جزء 
 العالمة التصحیح السؤال

 أ

 : (عالمتان) المقدمـة -
االشارة الى أهمیة الخیال وحضوره المتزاید في حیاة االنسان ، مما أثار اهتمام الفالسفة ، ودفعهم 

 للبحث في طبیعته ووظائفه.
 المدركات الحسیة .بیشیر القول الى ربط الخیال 

 : (عالمتان)اإلشكالیة -
 سوى استعادة لصور حسیة سابقة أم أنه تجاوز لها ؟ هل صحیح أن الخیال لیس

 : (خمس عالمات)الشرح -
 انتماء هذا القول للنظریة التجریبیة . -
 المبدأ االساسي الذي یعتمد علیه التجریبیون: أن ال شيء في الذهن ما لم یمر في الحواس. -
 عرض االسس التي یعتمد علیها التجریبیون في شرح طبیعة الخیال : -
 كل ما لدینا من ملكات مصدرها الخبرة الحسیة التي نمر بها (الفنیة ، العلمیة، والعاطفیة ....) *
 ال یخرج الخیال عند التجریبیین عن كونه استعادة لصور سبق وأدركناها . *
 كل تركیب جدید.في  الخیال مدین لالدراكات الحسیة  *
الذهن بعد غیابها عن الحس فتصبح مستقلة عن  بحسب التجریبیین تختزن الصور المدركة حسیا في *

 أصلها مما یسهل التالعب بها.
 اعطاء أمثلة توضیحیة حول عمل الخیال (ال خلق من عدم ، من یولد أعمى ال تتكّون لدیه صور *
 لدیه صور سمعیة) تمرئیة ، واالصم بالوالدة لیس 
تركیبها تركیبا جدیدا(حوریة البحر ، أبو عناصر الخیال موجودة في الواقع الحسي ، والخیال یقوم ب *

 الهول، الحصان المجّنح...)
هیوم  جریبیین حول هذا الموضوع أمثال :یمكن للمرشح ان یستعرض أقوال الفالسفة والمفكرین الت *

 هوبس ، لوك ، أناتول فرانس.
 كلما توسع خیاله واغتنى.للمرء ، الحسیة  مخزوناتالمالحظة: كلما زادت 

 

 

 ب

 :لمناقشةا -
لو اقتصر عمل الخیال على استعادة الصور الحسیة الواقعیة ، فكیف نفسر التجدد الحاصل في عالمنا 

في كافة المجاالت ؟ واذا كانت االدراكات الحسیة هي الشرط االساسي للتخیل ، فكیف نفسر قوة الخیال 
 عند بعض االطفال ؟

٧ 

 1 



ك الحسي والخیال ، فرأوا في الحالتین صورة تشتد خطأ التجریبیین یكمن في أنهم خلطوا بین االدرا -
 .في االولى وتضعف في الثانیة. فالفرق عندهم یكمن في درجة الوضوح 

 هذا ما جعل بعض الفالسفة یعیدون النظر في طبیعة الخیال . -
لو كان الخیال مجرد استعادة للصور لما كانت كل هذه االبداعات العلمیة والفنیة والتكنولوجیة  -

 الجدیدة.
 عرض للعناصر التي اعتمد علیها سارتر لبناء نظریته في التخیل . -
فیمیز بوضوح بین خیال مستعید : ز للواقع او عرض نظریة باشالر في أن التخیل ما هو سوى تج -

 حقیقي هو دفق وانفجار جدید للصور.یسمیه ذكرى ادراك حسي وبین خیال 

 

 ج

 الشخصي:  الـرأي -
 جابة للمرشح شرط جودة العرض والمحاججة . وقد یأخذ بعین االعتبار النقاط التالیة:تترك حریة اال

قد یكون الخیال هروبا، واستقالة من الواقع وتعویضا عن فشل یدفع المرء للعیش في عالم التمني  -
 واالحالم والالفعالیة...

لك تعویضًا أو هروبًا، ذوال یكون ... قد یكون الخیال ابداعا وتجدیدا في المجال العلمي والفني والتقني -
 بل تخطیطًا عقالنیاً 

 
 
 
 

 

٤ 

 
 
 

  الموضوع الثاني: 
جزء 
 العالمة التصحیح السؤال

 أ

 : (عالمتان)المقدمـة -
 لمحة تاریخیة حول ظهور المناهج الخاصة بالعلوم االختباریة. -
ي الذي یعتمد على الخطوات التالیة : انفصال العلوم عن الفلسفة كان بفضل اعتمادها المنهج االختبار  -

 ة والتجربة.یالمالحظة والفرض
 اختالف الفالسفة حول أفضلیة خطوة على أخرى . -
 ة وأولویتها.ییعبر هذا القول عن موقف العقالنیین الذي یركز على أهمیة الفرض -
 
 : (عالمتان)اإلشكالیة -

  أم انها ثمرة الفرضیة التي یبتكرها العقل؟   ؟واس والمادةهل المعرفة العلمیة ولیدة المالحظة والتماس بین الح
 : (خمس عالمات)الشرح -
 في مناهج العلوم االختباریة.أنها تمثل دور العقل تعریف الفرضیة واعتبار  -

٩ 

 2 



 التیار العقالني الذي یندرج فیه هذا القول یشدد على أهمیة وأولویة الفرضیة  -
 ي للسؤال الذي تثیره المادة: " لماذا" ؟الفرضیة هي قبول التحدي والتصد -

الفرضیة مغامرة فكریة ، وحده العالم یقدر علیها : یتقدم باحتمال اجابة وهو یعني انها مجرد : " لم ال"؟-  

 أهمیة الفرضیة ومصادرها : -
 * الخیال (الن الحواس لم تسجلها خالل المرحلة االولى)

 ) * العقل (لتكون قابلة لالختبار فیما بعد
في معرض اثبات هذا الموقف یطرح العقالنیون السؤال البدیهي : لو كانت المالحظة تأتینا بالمعرفة،  -

 لماذا تأخر ظهور المعرفة العلمیة؟
الحواس مشتركة بین الجمیع ، ولكن الحقیقة العلمیة ال یكتشفها كل انسان ، خاصة وان النظریة تكون  -

لحواس أي عالقة بین جاذبیة القمر من جهة وحركة المد والجزر من بعیدة عن معطیات الحس (ال تكتشف ا
 جهة أخرى) 

 الفرضیة توجه عقل العالم وتحصر اتجاه البحث وتحدده وهي تعقلن معطیات الحس. -
 استعراض مواقف بعض العقالنیین أمثال باشالر وكارل بوبر. -

 ب

 : المناقشة -
 مل اال بالمالحظة والتجربة.تعتبر الفرضیة نصف العلم الذي ال یكت -
االعتماد على المالحظة والتجربة (وتقدم أدوات المالحظة هو جزء من تاریخ العلم)  ال تتقدم العلوم اال بعد -

 أمثلة
 الفرضیة من صنع الخیال وكثیرا ما یشرد الخیال لمتاهات ال عالقة لها بالعلم. -
عة الشمسیة اال بعد مالحظته، بالرغم من اثبات ذلك لم یتم التأكد من فلك الكوكب التاسع من المجمو  -

 سنة.  ١٥٠ریاضیا قبل 
 استعراض الموقف التجریبي الذي یركز على أهمیة المعطیات الحسیة في مناهج العلوم االختباریة. -
ل یؤكد ان المادة هي التي تطرح السؤال وتستفز الباحث وهي التي تحكم على الفرضیة یجون ستیوارت م -
. 
ل وطرائقه في یكل معرفة علمیة ترد من الحواس ، وال معرفة لمن ال حواس له. (عرض لنظریة م -

 االستقراء الحسي )
عرض للمنهج الذي دعا الیه فرانسیس بیكون والذي یركز فیه على أهمیة المالحظة المتحررة من كل  -

 (االوهام) االفكار المسبقة
 اعطاء امثلة توضیحیة مأخوذة من تاریخ العلم. -
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 ج

 الشخصي:  الـرأي -
 تترك حریة االجابة للمرشح شرط جودة العرض والمحاججة على أن یأخذ بعین االعتبار ما یلي :

تطور العلوم التي نمت باتجاه تجریدي یجعل اختبار الفرضیة صعبا في بعض المجاالت ( الفیزیاء  -
 ین ، والفلك : نظریة االنفجار الكوني)الحدیثة: اینشتا

خصوصیة بعض المجاالت العلمیة حیث ال مجال لالختبار كعلم الفلك الذي یعتمد على الرصد  -
 والحسابات.

 (تطور علم الجینات ...) االختبار الى حین توفر التقنیات امكانیة تأجیل  -
 
 
 
 
 
 

 

٤ 

  

 
 
 

موضوع الثالث : نصال   
جزء 
 العالمة یحالتصح السؤال

 أ

 : (عالمتان)المقدمـة -
 لطالما كانت فكرة حریة االنسان تثیر اهتمام المفكرین والفالسفة

تتجه المجتمعات البشریة نحو تكریس الحریات وتعزیزها من الغاء العبودیة وأشكال التمییز واالضطهاد 
 هذایقدم لنا سبینوزا في  والشعوب. واالستغالل ... على أمل الوصول الى حریة كاملة ومطلقة هي حلم االفراد

 النص موقفه من حریة الفرد والجماعة.

 : (عالمتان)اإلشكالیة -
وهل یكفي العقل وحده كمعیار  ما هو المعیار الذي على اساسه نحكم ان كل من الفرد والجماعة أحرار ؟

 ؟لحریةل
 : (خمس عالمات)الشرح -
والذي یعتبر ان حریة حریة الشائع للمفهوم ال، بطریقة جازمة، في العبارة األولى من النص، یرفض سبینوزا -

 .مباشرالشخص تتحدد بتلبیة رغباته بشكل 
لقد قلب سبینوزا المفهوم الشائع للعبودیة. فال یعّد عبدًا َمن یخضع ألوامر اآلخرین ما دامت هذه األوامر  -

 . عقالنیة وتخدم المصلحة العامة
وزا، ال یعني أن تكون قادرًا على فعل كل ما یخطر في بالك، بل أن تتصّرف أن تكون حّرًا في نظر سبین -

ریة ال تعني نفیًا بهدي العقل ألنه هكذا یتصّرف اإلنسان تبعًا لمصالحه الحقیقیة ویعزز قدرته على الفعل. الح
 لطبیعة البشریة. خضوعًا للعقل. وهكذا فاألولویة هي للعقل الذي یطبع في العمق ا للطاعة ما دام فعل الطاعة

الحریة، بحسب سبینوزا، هي فعل یهتدي بالعقل والوعي ویخدم مصلحة الجمیع. وتكتسب الحریة صدقیة  -
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أكبر بقدر ما تكون ثمرة العقل وفي خدمة الجماعة كّلها. وبقدر ما یعتمد اإلنسان على العقل، تكون له حریته 
 لقیمة.وتنمو شخصیته بفضل الجهد الذي بذله في سبیل هذه ا

یبدو سبینوزا وكأنه یحّدد الحریة بحسب المعاییر اإلنسانیة العلیا بما فیها العقل من أجل أن یدرجها الحقًا  -
لى العقل عفي سیاق اجتماعي وسیاسّي شامل : "أكثر الجماعات حریة هي الجماعة التي تستند قوانینها 

 السلیم".

أرسطو الذي قال : "یبدو للبعض أن الحریة تعني القیام بكل  قریبًا منیظهر سبینوزا في نظرته إلى الحریة  -
ما نرید بحیث یعیش كل إنسان على هواه ویمضي إلى حیث تقوده رغباته. وهذا أمر في منتهى السوء إذ یجب 
أال نعتقد أن العیش بحسب ما تملیه الشریعة هو عبودیة، بل على العكس تمامًا هو الخالص". كما یّتفق 

 ؛ كانط الذي یعتبر أّن الخضوع للعقل العملي هو الحریة بذاتهاسبینوزا مع 
 ومع روّسو الذي یعتبر أّن الخضوع للقوانین التي حّددناها ألنفسنا هي الحّریة بعینها. 

 ب

 : المناقشة -
یه ودیكارت ومان دي بیران وولیام و في المقابل هناك نظریات أخرى متمایزة عن موقف سبینوزا لكل من بوس

یمس وسواهم ... فالحریة في نظرهم هي القدرة التي تدفعنا الى فعل شيء ما أو االمتناع عن فعله  كل ذلك ج
 دون ان نشعر أن قوة تدفعنا الى الشيء او تثنینا عنه 

إن كان سبینوزا قد ربط الحریة بضرورة الخضوع لمتطلبات العقل من أجل تأمین الخیر العام للجماعة، فذلك  -
 ن كل حریة هي، بالضرورة، خضوع ألوامر العقل.ال یعني أ

  raison constituée)(لتشكیقتضي العقل أیضًا وجود فكر نقدي یضع القوانین التي صاغها العقل الم -
فعل جريء، وجهد، واقتحام من أجل بلوغ المثال  هي  موضع شّك. وبالتالي، فإن الحریة ال تعود خضوعًا بل

 تزم.الذي یطمح إلیه الفكر المل

 الحریة هي التزام كّلي من أجل تحقیق قیمة ما. -

 الحریة هي القدرة الحقیقیة واالیجابیة على تحدید الفعل تبعًا للقیم التي نرتبط بها بكل وضوح واقتناع. -

النفسیة واألخالقیة. إنها القدرة على االختیار، وعلى االقتناع، وعلى  العواملالحریة الحق، إذًا، هي خالصة  -
 نا ورغباتنا.ءذكاتوجه بوٍل أو رفٍض ال وجود لهما إال في میول الطبیعة البشریة والقیم التي ق

الحریة اإلنسانیة هي حریة مرتبطة بالطبیعة البشریة وبالظروف الخارجیة والخاصة التي نلتزمها من جهة  -
 أخرى.

٧ 

 ج

 الشخصي:  الـرأي -
 لمحاججة على أن یأخذ بعین االعتبار ما یلي :تترك حریة االجابة للمرشح شرط جودة العرض وا

الحریة، من الناحیة األخالقیة أو المبدئیة، هي شرط ضروري وأساسي لوجود المسؤولیة. إذ كیف أكون  -
مسؤوًال عن عمل لم یكن لي الخیار في قبوله أو رفضه. علینا أن نعي أننا قمنا بالعمل بملء إرادتنا مع إدراك 

 تترتب على هذه العملیة.مسبق للنتائج التي 
الفالسفة (أفالطون، سارتر...) اإلنسان مسؤول ألنه حر والحریة صفة مالزمة للطبیعة بعض  إلىبالنسبة  -

 اإلنسانیة.
أدرك حریتي عندما أعي أنني لم أقم بهذا العمل من خالل حتمیة أثرت على إرادتي، بل أشعر أنه كان في   -

 نني قمت بهذا العمل ألنني أردته وبالتالي فأنا مسؤول عنه. إامًا. إمكاني أن أتصرف بشكل مختلف تم

٤ 
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قد یؤدي اإلنسان حسابا عن أفعال أو خیارات أمالها الالوعي دون حریة أو إرادة واعیة؛ ومع ذلك یعتبر،  -

 مسؤوًال عنها. -أمام ضمیره، وأمام المجتمع والسلطات –وٕان كان واهمًا أنه حر 
 .یلغي المسؤولیة ، بل یدرج في إطار الظروف التخفیفیةإن نقص الحریة ال  -
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