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   سّلم تصحیح ماّدة قضایا فلسفیة واجتماعیة ونفسیة

  الدرجُة أربعمئة / م٢٠١٥لعام ادورة  لشهادة الّدراسة الثّانوّیة العامة

  )درجة ٨٠: (أجب عن األسئلة اآلتیة –أوًال 

 )درجة ٢٠(                                            :نقله إلى ورقة إجابتكاختر الجواب الصحیح مّما یأتي، و ا )١

 )درجات ١٠(                                                                            :روسو  - أ

 )درجات ١٠(                                                                   :والشدة الحجم   -  ب

أمـام ) مغلوطـة(أمـام الجملـة الصـحیحة، وكلمـة ) صـحیحة(نقل الجملتین اآلتیتـین إلـى ورقـة إجابتـك واكتـب كلمـة ا )٢

 )درجة ٢٠(                                 .                                                 لوطةالجملة المغ

 )درجات ١٠()صحیحة(.القضیتان المتقابلتان بالدخول تحت التضاد ال تكذبان معًا، ولكن یحتمل أن تصدقا معاً   - أ

 )درجات ١٠( )مغلوطة(                   . یمثل اكتشاف النار المنعطف األول في تشكیل الحضارة اإلنسانیة  - ب

 )درجة ٢٠(                                                                     ::المصطلحین اآلتیینَحدِّد معنى  )٣

 یعكـس )أو(المفـاهیم المنطقّیـة بـین الصـلة لیمثّـ )أو( ینحـدّ  بـین نفیهـا أو عالقـة إثباتُ  هو :)الحكم في المنطق(  - أ

  )درجات ١٠(                                                          .العالم أشیاء بین والعالقات ابطاتِ التر 

البحث في كیفیة التخارج أو الخلق الناتج عن تحقیق القدرة اإللهیة للطبیعة بما : )فلسفة الطبیعة عند هیجل(  - ب

 )درجات ١٠(                                                                            .من كائنات اتكتنفه

  .في الطبیعة ینال الدرجة اإللهشارة من قبل الطالب على قدرة إیة أ :مالحظة

 )درجة٢٠(                       :رتب الفالسفة اآلتیة أسماؤهم من األقدم إلى األحدث على المستوى التاریخي  )٤

  )من األقدم لألحدث حصراً  ذا كان الترتیب متكاملإ إالالینال الطالب الدرجة (.رسطوأ –أفالطون  –سقراط  –طالیس   

  ).درجة ٢٠درجة، لكل سؤال  ١٠٠:(أجب عن خمسة من األسئلة اآلتیة -ثانیاً 

 .، علل ذلك)ذاكرة األصداء الصوتیة(تعرف الذاكرة الحسیة السمعیة باسم  )١

  .ةللمثیرات البیئیّ  ةعن استقبال الخصائص الصوتیّ  ألنها مسؤولةٌ  -

  تستقبل صورة مطابقة للخبرة السمعیة التي یتعرض لها الفرد من العالم الخارجي) أو( -

 ).ابن خلدون(وازن بین عصبیة الحلف وعصبیة الدخالة عند ) ٢

 . إلى نسب آخرَ انضمامه الفرد عن نسبه األصليِّ و  انفصال نتیجة :عصبّیة الحلف -  

  .نسبًا آخر ودخولهفرد من نسبه وقومه  فرار ج عنوتنت :عصبّیة الدخالة -  

  .).درجات ١٠(ولعصبیة الحلف  )درجات ١٠(لعصبیة الدخالة ) درجة تجزأ ٢٠: (مالحظة - 

 .میز بین الشمول والتضمن كخاصتین للحد المنطقي )٣

 .مثال مشروح) أو. (دُّ الح یشملها التي األشیاء كمّیة أو األفراد عدد على یدلّ : الشمول -

 .مثال مشروح) أو(.آخرَ  حدٍّ  من الحدُّ  بها زیتمیّ  التي الصفات على یدلّ  :نالتضمُّ  -

 .)درجات ١٠( وللتضمن )درجات ١٠(للشمول ) أدرجة تجز ٢٠: (مالحظة -    

 )درجة ال تجزأ ٢٠( .لیسوا من أهل التأویل، علل ذلك) ابن رشد(الجدلیون عند ) ٤

  .ةالظنیّ  المعرفة )أو( اللفظ ظاهر على یعتمدون همنّ أل
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 .قابل بین موقف كل من الفالسفة العقلیین والتجریبیین من العالقة بین الذات والموضوع قي تركیب المعرفة) ٥

  .وشروطها وأدواتها المعرفة ملكاتِ  ،مسبق بشكل ،تمتلك الذات  - :ونالعقلیّ       

  .علیها المعرفة ةعملیّ  یقبتطب الذات تقوم محایدة ظاهرة مجرد هأنّ  على الموضوع -        

   .الموضوعات من غیره عن ومنعزل جامد هأنّ  على المعرفة موضوع إلى نظروا - :التجریبیون    

  .ریؤثّ  وال یتأثر سلبيٍّ  أثر ذات فهي الموضوع، هذا فیها ینعكس مرآة سوى لیست الذات  -              

  .لیین وفكرة واحدة للفالسفة التجریبیین لكل منھا عشر درجاتیكتفى بفكرة واحدة للفالسفة العق - :اتمالحظ -    

  .أیة إشارة من قبل الطالب على أسبقیة الذات على الموضوع عند الفالسفة العقلیین ینال الدرجة -               

  .ینال الدرجةأیة إشارة من قبل الطالب على أسبقیة الموضوع على الذات عند الفالسفة التجریبیین  -               

  .إذا كتب الطالب فكرة واحدة من العقلیین دون ذكر التجریبیین أو العكس ینال الدرجة -               

  .لماذا ال یتحقق الحوار الحضاري إال باالبتعاد عن األحادیة والهیمنة؟) ٦          

القـــوي فرضـــه علـــى غیـــره مـــن ج الـــذي یحـــاول ذألنهـــا تحـــاول أن تضـــع النـــاس فـــي قالـــب واحـــد مستنســـخ عـــن النمـــو  - 

  .األطراف

  .وتدمیره اآلخر وٕابعاد والفتنة واالنتقام والضغینة والحقد االضطهاد على قائماً  تهمیشّیاً  فكراً  یشّكل األحاديّ  - 

  .أیكتفى بفكرة واحدة تنال عشرون درجة ال تجز  - :اتمالحظ    

 .لهیمنة تؤدي للتهمیش وتعیق الحوار ینال الدرجةأیة إشارة من قبل الطالب على أن األحادیة وا -               

  ).درجة ٤٠درجة، لكل سؤال  ٨٠( :عن سؤالین فقط مّما یأتي أجبْ  -ثالثاً 

  .أشرح طبیعة اللغة) ١ .

 .إنها الوعي الفعلي العملي أو اللغة قدیمة قدم الوعي -

 . رینمن ضرورة التعامل مع الناس اآلخ وأ تنشأ مثلها مثل الوعي من الحاجة )أو(

 .الكالم هو أول مؤسسة اجتماعیة -

 .اللغة وسیلة للتعبیر والتخاطب  -

 .لعلومفروع المعرفة وا إنها تدخل في كلّ   -

 إنها نبض الحضارة البشریة  -

المنجـزات الحضـاریة  وأالمعارف  وأها الوسیلة الوحیدة التي تتواصل من خاللها األجیال، وتنتقل عبرها الخبرات ألنّ  )أو(

 .آخرإلى من جیل 

 .مثال مشروح )أو(ما بینها اتصال في وبالمقابل تسلك الحیوانات وسائلَ  ،ة بشریة بامتیازها خاصیّ إنّ   -

على الرغم من أّن هذه اإلشاراِت عند بعض الحیوانات تحمل بعض الدالالت التي تتواصل من خاللها؛ إّال أّنها بحدِّ  -

 .روحمثال مش )أو(ذاتها ال تشّكل نظامًا لغویًا متكامالً 

  .)درجات ١٠(یكتفى بأربع فكر لكل منها  - :مالحظات  

  .شارة من قبل الطالب على دور اللغة في البناء الحضاري والتواصل ینال الدرجةإأیة  -              

  .نسانیة متفردة ینال الدرجةإشارة من قبل الطالب على أن اللغة خاصیة إأیة  -              
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  .تفسیر العلمي للظواهر الطبیعیة والبشریةضع تصورًا عن ال) ٢

 التي القوانین تحدید بهدف فیها، یحدث ما ینةاومع الطبیعة ظواهر كشف على ،یةاالبد في ،العلمّیة الجهود انصّبت -     

   .سیرها في  متتحكّ 

  .والتجریب للمالحظة هاإخضاعُ  یمكن التي المادّیة الظواهر العلماء درس -    

 أفضى ما النوعّیة، التجاربُ  وتراكمت العلمّیة، المالحظة أدوات تطّورت ،الحدیث العصر في الهائلة العلمّیة الثورة مع -    

 تكن لم التي بینها تربط التي العالقات اكتشاف أو الطبیعّیة الظواهر من كثیر نشوء أسباب معرفة من العلماء تمّكن إلى

  مثال مشروح) أو( علیها السیطرة ومحاولة الظواهر هذه بمسار ؤالتنبّ  وأ قبل من معروفة

 في فاعالً  فأصبح م،العالَ  في اإلنسان حیاة شكل تغّیر إلى ىأدّ  التطّور من كبیراً  حّداً ) التجریبّیة( الطبیعّیة العلومُ  بلغتِ  -    

  . فیه أثرهو  م،لعالَ ٕالى او  نفسهإلى  اإلنسان نظرة تغّیر إلى أّدى ما هذا أو بها منفعال كان بعدما الطبیعة مع عالقته

  .حقیقته وأ ماهّیته وتحدید اإلنسان دراسة بمشكلة اصطدمت التجریبّیة العلمّیة المعرفة -   

  .أعماقه وتسبر اإلنسان رتفسّ  أنْ  )والتجربة المالحظة( العلميّ  البحث ألدوات یمكن ال )أو(   

   .)اإلنسانّیة العلوم( اسم علیها ُأطلق وظواهرها ةالبشریّ  الطبیعة بتفسیر خاّصة علوم ظهرت -   

 مع عالقته أیضاً  تتناول أو )االجتماع كعلم( المجتمع ضمن أو) النفس كعلم( الفرد اإلنسان بدراسة العلوم هذه تهتمُّ  -    

  .التاریخ عبر وتطّوره الطبیعة

  .)درجات ١٠(یكتفى بأربع فكر لكل منها  -  :مالحظات

  .طالب الى دور العلم في كشف الظواهر الطبیعیة ینال الطالب الدرجةأیة إشارة من قبل ال-            

  .أیة إشارة من قبل الطالب على أهمیة العلم في البحث بالظواهر اإلنسانیة ینال الدرجة -           

  )أفالطون(وضح معنى الحریة عند  )٣

   .المدینة في له صالمخصّ  بعمله فرد كلّ  فیها یلتزم التي ةالمدنیّ  بالُحریَّة أفالطون عند الُحریَّة مفهوم ارتبط - 

  ).ةالبشریّ  طبیعتهم مع تتناسب متفاوتةٍ  اتٍ حریّ  ومنحهم فئات، ثالث المجتمع في المواطنین عوزّ (

  : المزارعین وأ ینالحرفیّ  فئة - 

 غیر، يّ الجسد بالعمل المرتبطة المهن مزاولة في عملهم وینحصر المجتمع، أفراد غالبیة الطبقة هذه تشمل - 

   .العسكريّ  أو الفكريّ  العمل مزاولة على طبیعتهم بحسب قادرین

  .كالتملّ  ةوحریّ  ةاالقتصادیّ  بالُحریَّة الطبقة هذه أفراد عیتمتّ  - 

 .العامة الشؤون في والمشاركة ةالسیاسیّ  الُحریَّة ممارسةب ال یتمتع أفراد هذه الطبقة - 

  :المحاربین وأ الجنود فئة -

   .البدنیة والقوة بالشجاعة یتصفون الذین ألفرادا الطبقة هذه تشمل - 

   .األخرى الدول على الحرب وشنّ  الدولة عن الدفاع في عملهم ینحصر - 

 .العامة الشؤون في والمشاركة ةالسیاسیّ  بالُحریَّة عونیتمتّ  الو  المهن، مزاولة أو التملك ةبحریّ  عونیتمتّ  ال - 

  : امالحكّ  فئة -

  . والحكماء الفالسفة من ونتتكّ  المواطنین من قلیلة فئةً  الطبقة هذه تضمّ  - 

  . وتنفیذها القوانین ووضع التشریعات سنّ  على فیشرفون للدولة، العامة الشؤون ممارسة في عملها دیتحدّ  - 
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 .الخاصة ةاالقتصادیّ  األعمال ومزاولة كالتملّ  بحریة عونیتمتّ  ال هملكنّ  الكاملة، السیاسیة بالُحریَّة عونیتمتّ  - 

 حسبب تناسبها التي اتالحریّ  فئة كلّ  فأعطى الُحریَّة، ممارسة في بالمساواة وال المطلقة، بالُحریَّة أفالطون یؤمن لم -

  .أخرى طبقة أعمال ممارسة ةحریّ  من ومنعها رأیه،

  .قوانینها حسببو  الدولة دستور ظلّ  في اتالحریّ  جمیع ُتمارس أن المقابل في دأكّ  - 

  .مطلقة ةبحریّ  فنونهم مزاولة من فمنعهم ن،والموسیقییّ  انینوالفنّ  الشعراء على شدیدة اً قیود أفالطون فرض - 

  .العدالة تحقیق في تسهم لكي برأیه الدولة في والمربون امالحكّ  هایسنّ  التي والقوانین للشروط تخضع أن یجب) أو( 

  .له صُخصّ  الذي عمله وٕاتقان بفئته فرد كلّ  التزام أفالطون عند تعني العدالة  - 

  )یكتفى بفكرة واحدة من شرح كل تسمیة(درجات  لكل تسمیة خمس درجات ولشرحها خمس -: مالحظات

  .ا خمس درجاتملكل منه ،أینما وردتا خارج التسمیة وشرحها فكرتینب خذیؤ  -          

  ).درجة ٤٠: (أجب عن السؤال اآلتي -رابعاً 

 ابحث في عوامل تكون علم الكالم. 

 شـعائر والتـزام النبویَّـِة، األحادیـث لِ وتناُقـ الكـریم، القـرآن بقـراءةِ  ،ةاإلسـالمیّ  الـدعوة بـدایات فـي ،المسـلمون عـربُ ال اكتفى -

  . وواجباته اإلسالم

 عــن مختلفــةً  أخــرى ةً دینّیــ عقائــدَ  المســلمون تعــرَّف األمــويّ  العهــد فــي دمشــق إلــى ةاإلســالمیّ  الخالفــة مركــزِ  انتقــال بعــد -

  .عقیدتهم

نـاتٌ  عناصرُ  فیه تْ اختلطَ  اً حضاریّ  مركزاً  بغدادُ  صارت العباسیَّة الخالفة هدع في -  ودینیَّـة فكریَّـة التجاهـات ةثقافّیـ ومكوِّ

   .متباینة

 مؤمنین یكونوا لم نممّ  همخصومِ  حججَ  یدحضوا حتى عقلیَّةٍ  بطریقةٍ  عقیدتهم عن الدفاع إلى بحاجتهم المسلمون شعرَ  -

  .األخرى ناتالدیا أتباع من بالقرآن

 فریــق كــلّ  إثبــات محاولــة إلــى دافعــاً  هــذا فكــان الكــریم، القــرآن آیــات تأویــل فــي أنفســهم المســلمین بــین االخــتالف ظهــورُ  -

  .ةعقلیّ  بأدلةٍ  تأویله ةَ صحّ 

 ةإسـالمیّ  فرقـة كـلُّ  تقـوم ولكـي ناحیـة، من خصومها مواجهة في ةاإلسالمیّ  العقیدة عن یدافع علمٍ  تأسیس البدَّ من كان -

  .ثانیة ناحیة من األخرى قِ رَ الفِ  إزاء وآرائها مواقفها عن بالدفاع

 الــذات فــي الكــالم تقــول كــأن ذاك، أو الموضــوع هــذا فــي الكــالم كــان مباحثــه عنــوان ألنَّ " الكــالم علــم" هُ تســمیتُ  تْ جــاءَ  -

  .صفاتها أو ةاإللهیّ 

  ).درجات١٠(یكتفى بأربع فكر لكل منها  -: مالحظات

أیة إشارة من قبل الطالب على دور كل من الجدل في القرآن الكریم أو الخصـومة بـین المسـلمین فـي نشـوء  -           

  .الكالم ینال الطالب درجة الفكرةعلم 

  )درجة ١٠٠( الموضوع اآلتياكتب في  -خامساً 

  ..نًا رأیك، عالج هذا الموضوع، مبی"والحكم ةالقیم"اهتم الفالسفة في مبحث القیمة بدراسة العالقة بین 

  .ف في جوهر الموضوعوظجه في صلب الموضوع، أو تعریف یُ ، یلمح فیها الطالب لما سیعالأیة مقدمة مناسبة  :المقدمة

  



 ٦ صفحة                  حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة       )م٢٠١٥ عام األولى متحانیةاال دورةالخاص ب -  مادة الفلسفة( 

   :الصلب

  .خذه، إزاء األفعال أو األشیاءالموقف الذي یتّ  الحكم هو الرأي الذي یطلقه اإلنسان، أو -     

  أحكام الوجود وأحكام الوجوب : ربط بنوعین من العلوم، هماتُ ق الفالسفة بین نوعین من األحكام یفرّ  -     

   . تشمل األحكاَم العلمّیَة التجریبّیة :أحكام الوجود -     

  .مثال مشروح) أو. (تبحث فیما هو كائن، ویمكن وصفها بالصدق أو الكذب) أو( تصف الواقع كما هو  -     

  .ةتشمل أحكام العلوم المعیاریّ  :أحكام الوجوب -     

علم  أو". الخیر"ه األساسّیة علم األخالق، وقیمتُ  أو".الحقّ "ا مفیهاألساسّیة  ةقیمالو  نظرّیة المعرفة أوعلم المناهج  )أو( 

  "الجمیل"ه األساسّیة الجمال، وقیمتُ 

 .تبحث فیما ینبغي أن یكون علیه سلوك اإلنسان لیحّقق قیم هذه العلوم  -     

ین یة القرن العشرین، نظرّیة جدیدة لمعنى القیمة، وحصرتها في المجالَ اة المنطقّیة في بدمت الفلسفة الوضعیّ قدّ  -     

  .األخالقّي والجمالّي فقط

 أو، غلطال یمكن الحكم علیها بالصواب أو ال أویا منطقّیة ال قضین ال تمثّ اعتبرت أن أحكام القیمة في هذین المجالَ  -     

  .النفسیَّةنسان ة تعكس مواقف اإلهي عبارات إنشائیّ 

  .ل حكمًا عقلّیاال یمثّ ) الكذب شرّ ( ر أنّ الحكم األخالقّي الذي یقرّ  ترى الوضعّیة المنطقّیة أنّ  -     

، أو )ال تكذب(یمكن رّده إلى صیغة األمر، كقولنا  أو ال یمكن البرهنة علیه بشكّل تجریبّي أو منطقيّ الحكم األخالقي  -     

  .مثال مشروح) أو. (ي أو النّصحصیغة التمنّ 

  .ر عن حالة انفعالّیة وجدانّیة فردّیة، وال یمكن تعمیمه على جمیع الناس وفي جمیع الظروفیعبّ  الحكم الجماليِّ  -   

  .مثال مشروح) أو( 

  :مالحظات

 .بسبع فكر لكل منها عشر درجاتیكتفى  -

 .سبعون درجة: للصلبو  خمس درجات: لكل من المقدمة والنتیجة  -

 .ٕاذا أورد الطالب الرأي كنتیجة في الموضوع ینال درجة الرأي والنتیجةو  .عشر درجات: للرأي المعلل  -

 .عشر درجات، ویخسر الطالب هذه الدرجة إذا نال صفرًا في أحد عناصر الموضوع: للربط المنطقي  -

 . یخسر الطالب درجة الرأي والنتیجة، إذا نال أقل من ثالثین درجة في الُصلب -

  .الطالب إلى أیة فكرة من أفكار الموضوع ولو على سبیل التأویل ینال على أساسها الدرجةأیة إشارة من قبل  -

  مالحظات عامة

 :رموز الموضوع

  م:  المقّدمة  -

  ص:  الّصلب -

  ي:   الرّأي -

  ن: النتیجة  -

 ر: الّربط المنطقيّ  -

  

 -انتھى السلم  -


