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   ة ونفسیةسّلم تصحیح ماّدة قضایا فلسفیة واجتماعی

  الدرجُة أربعمئة/  م٢٠١٥لعام ا األولى دورةال الشرعیة لشهادة الّدراسة الثّانوّیة 

  )درجة ٨٠: (أجب عن األسئلة اآلتیة –أوًال  

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

 )درجات ١٠(                                                                                 دیكارت : - أ

 )درجات ١٠(                                                فینومینولوجي : -  ب

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

 )درجة ٢٠(                                 .                                                 المغلوطةالجملة 

 )درجات ١٠(                                                                                      مغلوطة - أ

 )درجات ١٠(                                       صحیحة                                                - ب

 )درجة ٢٠(                                                         : ین اآلتیینمصطلحالَحدِّد معنى  )٣

المیول المتوارثة عبر خط  وأعات النز  وأة فوقیة مبنیة على الغرائز هي بنی: الطبیعة البشریة عند روبرت بارك - أ

 )اتدرج ١٠(                                                             .األسالف اإلنسانیین والحیوانیینطویل من 

   أیة إشارة من ِقَبل الطالب تدل على المعنى ینال الطالب الدرجة :مالحظة -

                 الكیف أو فیهما معاُ  هما قضیتان متفقتان في الموضوع والمحمول ومختلفتان في الكم أو :القضیتان المتقابلتان - ب

 )درجات١٠(                                              

  )درجات ٥لكل فراغ  درجة٢٠(         .أكمل الجملتین اآلتیتین بحیث یستقیم المعنى، وانقلهما إلى ورقة إجابتك -)٤   

                                                                          .مطلقة  غیر أن هذه االستقاللیة لیس ،اإلرادةو ر العقل بوحدتها واستقاللیتها عب) هیغل(تّتسم الذات اإلنسانیة عند  -أ    

   ، أطلق علیه أو ال بدایة له وال نهایة له أو األزلي األبدي سرمديإلى أنَّ أصل العالم جوهر ) أنكسیمندریس(ذهب  -ب   

                                                  .أو الالنهائياألبیرون  اسم        

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

 )درجة ال تجزأ ٢٠(                                         علل ذلك. یعد الترابط من أهم مظاهر التنظیم العلمي - ١

 .حقیقة األولى إلى فهم حقیقة ثانیةن الحقائق المكتشفة تكون نسقا مترابطا یؤدي فیه فهم الأل -

 )درجة  ٢٠(                    حول الطبیعة البشریة إلى صنفین میز بینهما)أرسطو(ینقسم الناس في نظریة  - ٢

  أو الذوات سمون في زماننا بأصحاب القرارات أي اللذین ی -:الغایات وأالمقاصد  ذووا -

هــم اللــذین یمتلكــون القــدرة علــى التفكیــر الســلیم ویحكمــون عقــولهم فــي مــا یفكــرون ویفعلــون وتقضــي طبیعــتهم أن ) أو(

  یكونوا أحرار مستقلین

  المقاصد لناس ذويمن صناع وحرفیین وغیرهم ممن تقضي طبیعتهم أن یكونوا مسخرین ل - :األدوات -

  .درجات للفئة الثانیة كیفما وردتا ١٠و األولى  درجات للفئة ١٠) درجة ٢٠(: مالحظة -
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 )درجة ٢٠(                                قّدم مثاال على رأي یمثل االتجاه الجدلي في تفسیر طبیعة الجمال - ٣

الشـكل الـذي یتضـمن الحیـاة ) أو( ولكنـه مسـتقل عنهـا لـذات االنسـانیةیـرى أن الجمیـل هـو موضـوع ل: رریدرك شیلف -

  هو التركیب والتألیف بینهماأو  من دون شكل وال شكال دون حیاة  س حیاةفهو لی

  دعا الى فهم الجمیل عبر ربط قوانین علم الجمال بالطبیعة من جهة وبالواقع اإلنساني من جهة أخرى: غوته -

  الجمال شئ حي ومنتظم قائم في الموضوع یطابق شيء منتظم قائم في الذات )أو(

دما نعــاین حیویــة الواقــع وقوانینــه فــي أعظــم لحظــات نشــاطه وكمالــه ونشــعر بالمقابــل أننــا نملــك الجمــال یبــرز عنــ) أو(

  إزاءه أعظم نشاط وحیویة

 أي مثال یورده الطالب یدل على دور الذات والموضوع في تفسیر طبیعة الجمال ینال الدرجة: مالحظة -

  :تيى النحو اآلركب قیاسا صوریا منتجا تكون الحدود فیه عل - ٤

 )درجة ال تجزأ ٢٠(         )سقراط : األصغر( و) حكیم: األوسط (و) عادل: األكبر(  

  كل حكیم عادل

  سقراط حكیم

  سقراط عادل

  ویكون منتجا ینال الدرجة یحتوي على الحدود المذكورة حصرا في السؤال أي قیاس یورده الطالب -: مالحظة

 یجب أن یذكر الطالب سور القضیة -          

 .علل ذلك. ترتبط النظریة المطلقیة للقیم بالنظریة الموضوعیة التي تفسر طبیعة وجودهاغالبا ما  -٥

  .ألن اإلنسان كائن نسبي ال یمكن أن یصدر عنه ما هو مطلق - 

  .ألنها قیم ثابتة ال تتغیر أو ال تتبدل - 

  .ربط القیم باإلنسانفض ألنها تر  - 

أو منفصــلة عــن اإلنســان ینــال بالموضــوع الخــارجي م المطلقــة مرتبطــة أیــة إشــارة مــن قبــل الطالــب علــى أن القــی :مالحظــة

 )درجة ال تجزأ ٢٠( .الدرجة

 )درجة ال تجزأ ٢٠( علل ذلك. أن یكون اإلنسان خاضعا لما تملیه علیه طبیعته الشریرة) هوبز( یرفض  - ٦

  .ألنه یحاول أن یتخلص من الشر الموجود فیه بالبحث عن حل عقلي لهذه المشكلة -

 .أیة إشارة من قبل الطالب للداللة على دور العقل للخروج من حالة الشر ینال الدرجة :ظةمالح

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

  )درجة ٤٠(                                                             )ابن خلدون( اشرح أجیال الدولة عند  )١

ـــ - ة صـــورة العصـــبیّ أو  الة والتماســـك واالشـــتراك فـــي المجـــدوالبســـ وشـــظفه، العـــیشان فیـــه بخشـــونة ز الســـكّ جیـــل البـــداوة یتمّی

  .محفوظة فیهم

  .ا فوقهالبدو هم المقتصرون على الضروري من العیش في أحوالهم العاجزون عمّ  -

  .مع الجیل الثانيرة والعمران بفعل الملك م من البداوة إلى الحضال حالهُ إذ یتحوّ  ر البدوسرعان ما یتطوّ  - 

 وأاالسـتمتاع بـأحوال الـدنیا،  وأبنـاء القصـور  وأات وأحكام الصنائع المسـتعملة، ن في الترف والملذّ ما هي تفنّ الحضارة إنّ  - 

   .إیثار الراحة على المتاعب
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   یزهدون في العمل ویركنون إلى الدعة  وأم، نعّ ، إذ یتجه أصحاب الدولة إلى اإلسراف في التالحضارة تفسد طباع البداوةِ ) أو(

  .یخلدون إلى الراحة وأوالسكون،      

   .ألعداء فیفلت زمام األمورى اتزول هیبة السلطة من النفوس وتكثر القالقل والفتن، وتظهر المعارضة ویتقوّ  - 

   .هممحلّ  ریادة فتحلُّ السقوط فتظهر جماعة أخرى من البدو تسعى إلى الملك والبتبدأ الدولة ) أو(   

 . الذي تنهار معه الدولة الثالث الجیلیكون  - 

  .بنهایته أیضاً  ه مؤذنٌ ولكنّ ، وهو غایة العمران الترف مظهر الحضارة، وهو هادمها أیضاً إنَّ  -

 .ها مؤذنة بفسادهلعمره، وٕانّ  الحضارة غایة العمران ونهایةٌ ) أو(  

  للعمران في حیاة البذخ والترفى آثار الحضارة المفسدة تتجلّ  )أو(  

  .سرعان ما ینسى سكان الجیل الثالث عهد الخشونة والبداوة  -

 وأأخالقهــم وطبــاعهم،  ، ویبلــغ فــیهم التــرف غایتــه، فتفســدُ رملكــة القهــة بمــا هــم فیــه مــن والعصــبیّ  قــدون حــالوة العــزّ یف) أو( 

جل المصـلحة المشـتركة، إلـى نـزاع وصـراع مـن أالمشترك من الكفاح  وأالتعاضد إلى تخاذل،  وأالتناصر إلى تنافر،  ینقلبُ 

  .ةٍ خاصّ  ومصالحَ  ةٍ شخصیّ  جل مكاسبَ أ

  .الظلم إلى جانب الترف، وهما مظهران من مظاهر خراب العمران وسقوط الدولة یظهرُ  -

 ،فـــي أســـالیب العـــیش رونالبـــدو عنـــدما یتطـــوّ  ولكـــنَّ  ،ن غایـــة البـــداوةفالتمـــدّ  ؛الحضـــارة عنـــد ابـــن خلـــدون طـــور طبیعـــيٌّ  نَّ إ -

  .هم ینتهون إلى الفناءفإنّ  ،مون في الصنائعویتقدّ 

  .ة في الدولةلة طبیعیّ أوتسقط، والهرم عند ابن خلدون مس الحضارة تحمل في طیاتها بذور الفساد، فتهرم الدولة -

 .نفسها األطوار والمراحلب لقیام دولة جدیدة تمرُّ  تفسح الدولة المنهارة المجالَ  -

  )درجات ١٠(یكتفى بأربع فكر لكل منها  : ةمالحظ

  )درجة ٤٠(                                                    .دود العقلیة للحریة اإلنسانیةضع تصورا عن الح )٢

   ، داخلیاً  ُحرٌّ  أنَّه اإلنسان یدرك  -  

فاته علیه ُتملى أن یقبلُ  ال -    من یمارسها وأ بها، ویشُعر ُه،ُحریتّ  یعي أو منه قناعةٍ  دونِ  من خارجيّ  مصدرٍ  أيِّ  من تصرُّ

  علیها، الدَّالةَ  أفعاله تنفیذه خالل

زُ  -     .لتحقیقها أوسع مجاالتٍ  وجد كلَّما الذاتیَّة هُحریتّ  تتعزَّ

  .مثال مشروح) أو. (یرغب أو یشتهي كما إنسان ُكلُّ  یفعل أن وال الهوى، حسبب تكون ال الحریَّة  -  

  .یفعل ما كلّ  في والمسؤولیة الوعي منه یستلزم العقل ألنّ  یته،لحرّ  حدوداً  یضع أننسان ى اإلعل ینبغي -  

 من ویبدي فیه، یرغب ما ویقول یشاَء، ما یفعل أن حقِّه من أنّ  ةبحجّ  شيء كلَّ  لنفسه یبیح أن إنسان أليِّ  یجوز ال -  

   ة،الحریّ  باسم له یحلو ما اآلراء

   ؛اآلخرین وحقوق المجتمع ونظام العقل بمعاییر داً مقیّ  یبقى أن یجب اإلنسانيّ  السلوك ألنّ  ،مطلقة ةحریّ  توجد ال -  

  .العقل إلرشادات وفقاً  إرادته ةلقوّ  یتهحرّ  ُیخِضعَ  أن اإلنسان على  -  

  :مالحظاتال

  )درجات١٠(ُیكتفى بأربع فكر لكل منها  -

 .ساسها الدرجةأیة إشارة من قبل الطالب إلى أیة فكرة من التأویل ینال على أ -
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 .وضح المراحل التي مر بها تطور التفكیر اإلنساني )٣

 الحسّیة المرحلة:  

 .معه فالتكیّ  ومحاولة محیطه اكتشاف في استخدمها التي البدائيِّ  اإلنسان أدوات الحواس مّثلت - 

 الحیاتّیة الحاجات بیةوتل مستقرَّة حیاة لتأمین المحیط مع حواسهم باتصال بدأت البشر تفكیر نمو مراحل أولى إنَّ  -

  .الضرورّیة

 الغیبّیة المرحلة: 

 اختلفت الفهم، من ةٍ أولیّ  أشكال اتخاذ إلى صحیحاً  فهماً  به المحیطة الظواهر فهم عن بالعجز اإلنسان شعور ىأدّ  -

 .والعصور البیئات باختالف

 وهميٍّ  بشكلٍ  ولكن واجهته، التي مشكالتال من التخّلص على لتساعده خارقة غیبّیة وىقُ  إلى لألحداثِ  تعلیله في لجأَ  -

  .واقعّیةٍ  بطریقةٍ  المشكالت حلِّ  عن وىالقُ  هذه عجز نتیجة

 الفلسفّیة التأملّیة المرحلة: 

   والحیاة والنفس كالوجود( معرفتها، أو فهمها في رغب التي الظواهر في العقليَّ  والتأملَّ  التفكیر اإلنسانُ  حاول -

  ....)والموت   

   عقلّیةٍ  بطریقة به تحیط التي وللظواهر لمشكالته الصحیح الفهم نحو اإلنسان هبتوجّ  السابقة عن المرحلة هذه اختلفت -

  .نظرّیة   

 التجریبّیة العلمّیة المرحلة: 

 والتجربة العقلِ  بین جمع - صحیح، بشكل الواقع قراءة من العملّیة وأدواته العقلّیةِ  هقدراتِ  تطّور مع ،اإلنسان تمّكن -

 .موضوعّیةٍ  بطریقة وأسبابها الظواهر بین یربطَ  أن استطاع عندما

  .أفضل طریقةٍ ب حیاته عیش من مّكنتهُ  التي والتعمیمات والنظرّیات القوانین إلى لتوصّ  -

  :مالحظاتال       

 للتسمیة خمس درجات وللشرح خمس درجات  -

 یكتفى بفكرة واحدة من كل مرحلة وینال على أساسها الدرجة -

 .إشارة من الطالب إلى داللة أیة فكرة من هذه الِفكر ینال على أساسها الدرجة أیة -

  )درجة ٤٠ ( :أجب عن السؤال اآلتي  -رابعاً   

  ابن رشد( ابحث في ضرورة التأویل عند(  

  علیه وحّض  به اهللا أمر امَ لِ  استجابة هوأنّ  الدین، في واجبٌ  أمرٌ  الفلسفة - 

  علیها تخرج وال یعةالشر  تعارض ال الفلسفة )أو(  

  .معه یتناقض أو یخالفه ما باتباع الشرع یأمرَ  أن ُیعقل ال) أو(  

  ةالعقلیّ  الحكمة لیوافق الدینيِّ  النصِّ  تأویل فیجبُ  ،الدین ظاهر مع العقلُ  تعارض إذا - 

   ،القرآن آیات وتأویل الشریعة مقاصد فهمُ  خاللها من یمكن التي األداة هو العقل )أو(  

  :وهي )استداللهمو  تفكیرهم طرائق اختالف على بناءً  فئات ثالث الناَس  فصّنف(           
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 عــرض فــي ةالكالمّیــ والمســاجالت الخطــابيّ  االســتدالل علــى یعتمــدون الــذین الغالــب، الجمهــور وهــم: ونالخطــابیّ  -١

 .الدینيّ  النّص  لتأویل لینمؤهّ  غیر هؤالء) أو. (علیها ةالحجّ  وٕاثبات آرائهم

 أهـل مـن الیسـو  هـم )أو( آرائهـم وعـرض حججهم إثبات في الجدلي االستدالل على یعتمدون الذین وهم: نوالجدلیّ  -٢

 .ةالظنیّ  والمعرفة اللفظ ظاهر على یعتمدون همألنّ  أیضًا، التأویل

 وهــم الفالســفة، هــم) أو. (ةالحقّــ المعرفــة لبلــوغ الیقینــيّ  العقلــيّ  االســتدالل علــى تمــدونعْ یَ  الــذین وهــم: ونالبرهــانیّ  -٣

 .وغایاتها الشریعة مقاصد فهم على الناس أقدر همألنّ  فیه، الحقّ  وحدهم ولهم بالتأویل، اَألولى

  .حقّ  كالهما ألنّ  الدین، تعارض ال الفلسفة - 

   المصطحبتان وهما الرضیعة، واألخت الشریعة، صاحبة هي الحكمة وأنّ  ،له ویشهد یوافقه بل ؛الحقَّ  یضادّ  ال الحقّ  )أو(   

  .والغریزة بالجوهر المتحابتان بالطبع    

  :المالحظات

 .ة خمس درجاتیلكل تسمیة من التصنیفات خمس درجات ولشرح فكرة واحدة لكل تسم -

  .ا خمس درجاتملكل منه أینما وردتا یكتفى بفكرتین خارج التسمیات وشرحها -

  )درجة ١٠٠( الموضوع اآلتياكتب في  -خامساً   

  حدس كمصدرین رئیسین للمعرفةقّدم رؤیة عن العقل وال*   

   ف في جوهر جه في صلب الموضوع، أو تعریف یوظأیة مقدمة مناسبة، یلمح فیها الطالب لما سیعال  :المقدمة   

  .الموضوع   

  :الصلب   

 العقل:  

 .ةالعقلیّ  ةالفلسفیّ  والمذاهب االتجاهات أنصار عند للمعرفة الرئیسة األداة هوالعقل  - 

 .وحقائقها األشیاء ماهیاتُ  طتهاابوس دركتُ  ةً كلیّ  وحقائقَ  ةً عقلیّ  مبادئَ  العقل في أنّ  یرون  - 

  .الذهن خارج تقع التي والموجودات األشیاء تقابل دةومجرّ  ةعامّ  نماذجُ  والحقائقَ  المبادئَ  هذه) أو(

 .أشیاء من الواقع في ما مع مقوالت من الذهن في ما یتطابق عندما ةالحقیقیّ  المعرفة تقوم - 

  ).األعیان في مالِ  األذهان في ما مطابقة: (الفلسفة بلغة ُیقال ماك )أو(

 ،الحســيِّ  للعــالم المفارقــة واألفكــار ثــلالمُ  مــن مــاوٕانّ  الحــواس، مــن ُتســتمدّ  ال الحقیقیــة المعرفــة أنَّ  إلــى أفالطــون ذهــب - 

 .مثاليّ  عالم في والموجودة

 المـاديِّ  العـالم فـي ةالحسـیّ  األشـیاءِ  ثـمَّ تنظـیم ومـن ًا،قلّیـع إدراكـاً  ثـلالمُ  هـذه إدراك عبـر الحقـائق هـذه إلى یصل العقل - 

 .علیها بناء

 .تفكیره روتطوّ  اإلنسان نمو مع روتتطوّ  تنمو هاوأنّ  ،فطريّ  بشكل العقل في موجودة الحقائق أنّ  دیكارت دأكّ   - 

 التـيتلـك  عقلـه، فـي الموجـودة الحقـائقَ  یكتشف بل جدیدًا، شیئاً  میتعلّ  ال هفإنّ  ،األشیاء حقائق یكتشف عندما اإلنسان - 

 .قبل من لها هتنبّ  قد یكن لم

  

  



          ٧ ةصفح    حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة )م٢٠١٥عام االمتحانیة األولى دورةالخاص بالثانویة الشرعیة، –مادة الفلسفة (

 الحدس:  

ـــي المعرفـــة هـــي ةالحدســـیّ  المعرفـــة -  ـــاء دون مـــن مباشـــرة اإلنســـان علیهـــا یحصـــل الت  أن دونمـــن  أو طة،اســـو  أو عن

 .علیها سابقة معرفة من یستنتجها

  )أنواع ثالثة وله اإلنسان، لدى المعرفة مصادر أحدُ  الحدس( 

 :قسمین إلى وینقسم :يٌّ تجریب حدس -١

 وكـلَّ  والـروائح واألشـیاء األصـوات معرفـةَ  یسـتطیع وبـه ،الحسـيِّ  بالعالم اإلنسان معرفة درجات لأوّ  هو: حسيٌّ  حدس - 

 .الخمس بحواسه یتصل ما

 اإلنسـان كشـعور مباشرة، معرفة نفسه داخل تدور التي هوعواطفَ  هومشاعرَ  هنفعاالتِ ا اإلنسان معرفة هو :نفسيّ  حدس - 

 .القلق أو الحزن أو بالفرح

 والمبـادئ ،)السـببیة وقـانون ةوّیـالهُ  قـانون مثـل( الفكـر كقـوانین ةاألولّیـ ةَ العقلّیـ المقـوالتِ  اإلنسان یعرف به :عقليّ  حدس -٢

 ).والعدد والمستقیم النقطة مثل( ةالریاضیّ 

 العلمـاء یضـع كمـا ة،الفلسـفیّ  موأفكـاره مـذاهبهم وضـع فـي الفالسفة علیه یعتمد الحدس، درجات أعلى هو :مبدع حدس -٣

 .ةواإلبداعیّ  ةالفنیّ  أعمالهم في والشعراء الفنانون علیه ویعتمدُ  خالله، من ةَ العلمیّ  همنظرّیاتِ 

  :المالحظات       

 .لكل منها عشر درجات عن العقل فكر بأربعیكتفى  -

 ) درجات ١٠(ولشرحها ) درجات ٥(یكتفى بذكر نوعین من الحدوس فقط، للتسمیة  -

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

  مالحظات عامة      

 .سبعون درجة: للصلب، و خمس درجات: من المقدمة والنتیجة لكل  -١

 .والنتیجة لموضوع ینال درجة الرأيإذا أورد الطالب الرأي كنتیجة في ا، عشر درجات: للرأي المعلل  -٢

 .ویخسر الطالب هذه الدرجة إذا نال صفرًا في أحد عناصر الموضوع ،عشر درجات: للربط المنطقي  -٣

 . یخسر الطالب درجة الرأي والنتیجة، إذا نال أقل من ثالثین درجة في الُصلب  -٤

  .ینال الطالب الدرجة المعطاة لكل فكرة إذا أشار إلیها على سبیل التأویل -٥

 :رموز الموضوع

  م:  مقّدمة ال -

  ص:  الّصلب -

  ي:   الرّأي -

  ن: النتیجة  -

   ر: الّربط المنطقيّ  -

*********************  

 -انتهى السلم  -


