
 

 الصف : علوم الحياة

 المادة: فلسفة عامة

 

 

ال بد ان نتخلى عن المبالغة في تقدير اهمية الوعي كي نفهم الحياة النفسية فهما جيدا،علينا ان نرى "

 في الالوعي عمق كل حياة نفسية".

 

 ع( 9ا االشكالية التي يطرحها.   )اشرح هذا القول ل"فرويد" مبين-أ

 ع( 7الدور االساسي للوعي في الحياة النفسية. ) تعطيآراءناقش هذا القول في ضوء -ب

 ع( 4قيل ان اكتشاف الالوعي قد أحدث ثورة في علم النفس.ابد رأيك معلال. )-ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اس  التصحي 

    (2 -مقدمة: ) 
 -سي رة علم نف  الوعي  بل القرن التاس  ع ر.

 -االهتمام بال ا  المدركة ابتدا  من سقرا  وصوال الى فالسفة االسالم.
 -برو   و  لمو و  الوعي في الكوجيتو الديكارتي .

 -ردة ف ل  وية ابتدا  من اواس  القرن التاس  ع ر  د علم النف  التقليد .
-ت ور اسالي  الم الجة  للهستيريا و يرها بالتحليل النفسي ادى الى فر ية الالوعي كحل نها ي لتفسير السلو  

 والحاال  النفسية.
    (2-ا كالية: ) 

 هل ي ب  الوعي كل سلوكياتنا ليكون هو المقوم الوحيد لحياتنا النفسية 
ام ان الوعي ال ي مل كل الحياة النفسية بل ب  ها مما يفت  المجال لف الية اخرى ت  ر في السلو  هي فاعلية 

 الالوعي 
 

 

    ( 5- ر : ) 
-تمهيد تاريخي يبين اهتمام الفالسفة وعلما  النف  بالالوعي:اليبنت ،مارك  ، وبنهاور... 

-لمحة عن فرويد ودور  في التركي  على دور الالوعي في الحياة النفسية. 
-منه  التحليل النفسي عند فرويد. 

-بنية الجها  النفسي . 
-عر  الحج  والدال ل التي يستند اليها فرويد لبيان  صور الوعي ولهيمنة الالوعي في الحياة النفسية:االف ال 

 النا صة-االحالم- صور الوعي في تفسير ال ديد من حاالتنا- االمرا  النفسية وخاصة الهيستيريا..
 

 ( 1 -فكرة انتقالية: ) 
على الر م من االنتقادا  التي وجه  العتبار الوعي المو و  االوحد ل لم النف ،اال ان الك ير من ال لما   لوا 

 ي تبرون  ان للوعي دورا هاما في الحياة النفسية.
   ( 5 -منا  ة: ) 

-يمكن التركي  على  هور نقا    ف و غرا  في ن رية فرويد حول الالوعي. 
-عدم  درة فرويد على انكار دور الوعي. 

-است را  موا ف فالسفة الوعي من الالوعي  
-تركي  الفلسفة  ديما وعلم النف  التقليد  على ان كل ما هو نفسي هو وا  وكل ما هو  ير وا  فهو جسد . 

-عر  لموا ف الفالسفة ال ين يرك ون على اهمية الوعي في الحياة النفسية 
 -ت ميق مفهوم الوعي من خالل ابرا  و ا ف   االساسية.

 
   ( 1-خالصة: ) 

ان اعادة االعتبار للوعي بات  حا رة في كل الن ريا  الجديدة في علم النف ...بحي  لم ي د الالوعي ال يا لدور 
 الوعي...

 

    (3 - ابدا  ر  : ) 
 تتر  حرية االجابة لل ال   ر  جودة ال ر  والماحججة.

    (1-س ال مفتو : ) 

 

 


