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  سّلم تصحيح ماّدة قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية
  الدرجُة أربعمئة / م٢٠١٥الدورة االمتحانية الثانية لعام  لشهادة الّدراسة الثّانوّية العامة

  )درجة ٨٠: (أجب عن األسئلة اآلتية –أوًال 
 )درجة ٢٠(                                            :نقله إلى ورقة إجابتكاختر الجواب الصحيح مّما يأتي، و ا )١

 )درجات ١٠(                                                           .ةاألنانية وحب السيطر   - أ

 )درجات ١٠(                                                                .أرنست كاسيرر   - ب

أمام  )مغلوطة(أمام الجملة الصحيحة، وكلمة ) صحيحة(نقل الجملتين اآلتيتين إلى ورقة إجابتك واكتب كلمة ا )٢
 )درجة ٢٠(                                 .                                                 الجملة المغلوطة

    )صحيحة(.)غير متعينة(كانت الثانية ) صادقة(بالدخول تحت التضاد  إذا كانت إحدى القضيتين المتقابلتين  - أ
 )درجات ١٠(

 )درجات ١٠(    )مغلوطة(.في العصور التي لم يكن العلم قد ظهر فيها بعدالتفكير الخرافي هو تفكير الشعوب   - ب

 )درجة ٢٠(                                                                     ::المصطلحين اآلتيينَحدِّد معنى  )٣

) درجات ١٠(     .لغويةالمعاني ال وأالمفردات  وأالمقاطع  وأيتمثل في الحساسية لألصوات  ):الذكاء اللغوي(  - أ
 )درجات ١٠(                                                  .هو الذي ليس له نهاية في الزمان: )األبدي(

  .ينال الدرجة ما ال نهاية لهأن األبدية شارة من قبل الطالب على إية أ :مالحظة
 )درجة٢٠(                              :إلى ورقة إجابتك امأكمل الجملتين اآلتيتين بحيث يستقيم المعنى، وانقله )٤   

  )درجات ١٠(                   .       محمولها وتستغرق القضايا السالبة موضوعها، تستغرق القضايا الكلية   - أ
 )رجاتد ١٠(       .المخيلةو  الذاكرة :ملكتين اثنتين للعقل يستطيع بوساطتهما القيام بوظائفه، هما) هيوم(حدد    - ب

  ).درجة ٢٠درجة، لكل سؤال  ١٠٠:(أجب عن خمسة من األسئلة اآلتية -ثانياً  
 )عشرون درجة ال تجزأ( .علل ذلك هم األولى بالتأويل ولهم وحدهم الحق فيه،) ابن رشد(البرهانيون عند ) ١

  .تهااغاي وأألنهم أقدر الناس على فهم مقاصد الشريعة  -
  .العقلي اليقيني لبلوغ المعرفة الحقة ألنهم يعتمدون على االستدالل) أو(

 .التفكير التحليلي والتفكير التركيبي كمهارتين للتفكير من المستوى األعلىوازن بين ) ٢

التفكير فيها  وأيتناول القدرة على تحليل المثيرات البيئية إلى أجزاء منفصلة يسهل التعامل معها : التفكير التحليلي -
 .حمثال مشرو ) أو. (بشكل مستقل

  .يتمّثل في القدرة على وضع المثيرات المنفصلة مع بعضها بعضًا إلنتاج مثير جديد قابل للتفكير: التفكير التركيبي -
 .مثال مشروح) أو(

  .).درجات ١٠( وللتفكير التركيبي )درجات ١٠( للتفكير التحليلي) درجة تجزأ ٢٠: (مالحظة            
  .ترتيب الحدودالنوع والجنس على مستوى ميز بين  )٣
  .مشروح: المث )أو. (مشتركة واحدة صفاتٌ  هموتجمعُ أ ،معاً  يتشابهون األفراد من مجموعة على قُ طلَ يُ  يّ كلّ  لفظ: النوع -
 وال ،األنواع من غيرها من زهاتميّ  ،ةكليّ  ةعامّ  صفات في معاً  تشترك األنواع من مجموعة على قُ طلَ يُ  يّ كلّ  لفظ: الجنس -

 .مشروح مثال )أو. (عضب من بعضها زتميّ 

 .)درجات ١٠( للجنسو )درجات ١٠( للنوع )أدرجة تجز ٢٠: (مالحظة     
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  .قابل بين العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية من حيث الموضوع والمنهج) ٤

 التجريبيّ  نهجالم فيها ُيطّبق وأ االستقراء، منهج على وتعتمد بها قيتعلّ  وما المادّية الطبيعة موضوعها :العلوم الطبيعية
  .عموسّ  بشكل

  .ةاإلنسانيّ  الظواهر على العلميّ  المنهج تطبيق على تعتمد وسلوكه، اإلنسان بشؤون يتعلق ما كلّ  تدرس :العلوم اإلنسانية
درجات  ١٠(و) للمنهج درجات ٥ للموضوع و درجات ٥ ية، للعلوم الطبيعدرجات  ١٠() درجة تجزأ ٢٠: (مالحظة

  .)للمنهج درجات ٥للموضوع و درجات ٥للعلوم اإلنسانية، 
  .علل ذلك .لم يحظ الشك المطلق بانتشار واسع في الفكر الفلسفي) ٥

  .البحث عن الحقيقة وأيتعارض مع الطبيعة اإلنسانية التي تسعى دائمًا إلى اكتساب المعرفة ألنه  -
  )درجة ال تجزأ ٢٠( .ارة واحدة معروفة للتاريخ أو لعلم اإلنسان لم تكن مدنية، علل ذلكال توجد حض) ٦   
 وأالتقارب بين األفراد  وأالعناصر التي يؤلفها االقتباس الحضاري بين الشعوب يعتمد على االحتكاك  وأألن المقومات  -

 .الشعوب

واسطة اللغة أو التقليد أو الزواج أو التجارة أو البعثات هو استمرار العالقات االجتماعية ويتم االتصال المباشر ب) أو(
  .العلمية أو الغزو السياسي أو االتصال العلمي أو الصناعي

 .ينال الدرجةالحضارة بناء مدني، أو المدنية شرط للحضارة، أية إشارة من قبل الطالب على أن  -       

  ).درجة ٤٠ل سؤال درجة، لك ٨٠( :عن سؤالين فقط مّما يأتي أجبْ  -ثالثاً 
  .من العالقة بين العقل والنص) األشعرية(وموقف ) المعتزلة(قارن بين موقف ) ١

 .اإلسالميّ  الفكر في العقل أهميَّة أّكدوا الذين األوائل السّباقين من كانوا -  :المعتزلة
 .التشريع غاية وأ الدين أصول وأ اهللا معرفة في العقل ىعل االعتماد وجوب -
  .يّ المنطق القياس وأ العقل ةِ أدلّ  مع يتناسب بما النبويَّة واألحاديث ةالقرآنيّ  اآليات تأويلِ  ىإل عمدوا -
  .النصِّ  على للعقل ةاألولويّ  أعطوا همأنّ  في الحديث أهل عن يختلفون -
  .والشر الخير معرفة وأ ،غلطوال الصواب بين التمييزَ  لإلنسان يتيح الذي األساس المصدرَ  وجعلوه -

  .العقل من أكثر الدينيِّ  النصِّ  على العقيدة أمور في األشعريّ  الحسن أبو اعتمد - :األشعرية
  .عليها البرهنة وأ العقيدة ةصحّ  إثبات المنطقّية في االستدالالت وأ العقل توظيف وٕالى ،بالنصِّ  االكتفاء عدم إلى دعا  -
  .اليقين يعطي ال النقلية العناصر على سؤسَّ المُ  البرهان أنّ  في المعتزلةَ  وافق -
 الحقيقةِ  إلدراك أداة سوى ليس العقلَ  وأنّ  الوحي، هي اهللا لمعرفة الوحيدة الطريق أنّ  إلى ذهب حين المعتزلة خالف -

  .عليها والبرهنة
  .فكرتان عند المعتزلة وفكرتان عند األشعرية .)درجات ١٠(يكتفى بأربع فكر لكل منها  - :مالحظات  

  .ينال الدرجةأولوية العقل عند المعتزلة شارة من قبل الطالب على إأية  -              
 .ينال الدرجة األشعرية أداة لإلدراكالعقل عند  أنأية إشارة من قبل الطالب على  -              

  .م اتجاه المجتمعالِ وضح مسؤولية العَ ) ٢
  .النظري إلى الممارسات التطبيقية نشأ االرتباط الوثيق بين العلم واألخالق حين تحول العلم من المجال -
  .أدى تطور العلم إلى كوارث ما كانت لتحصل لوال انتقاله إلى التطبيق -
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  .علم من خدمات عظيمة للنوع البشريال يمكن انكار ما قدمه ال -
  .العلماء مسؤولون أمام المجتمع المحلي الذي ينتمون إليه ومسؤولون أمام المجتمع العالمي -
  .اسية من سمات العالم وسمات العلمالحياد سمة أس -
  .نتائج العلم ليست حقائق أو قوانين تكون خيرة أو شريرة في ذاتها وٕانما يتحدد الخير والشر في طريقة تطبيق نتائج العلم -

  .)درجات ١٠(يكتفى بأربع فكر لكل منها  - :مالحظات
  .ينال الدرجة ريقة التي يراها مناسبةإلى أية فكرة من األفكار السابقة بالطأية إشارة من قبل الطالب - 

  ).جوردانو برونو(اشرح معنى الحرية عند  )٣
  .التفكير في حقَّه تسلبه سلطة ةِ أيّ  من تحريره وأراد اإلنساِن، ةحريّ  دتقيّ  التي اآلراءِ  كلَّ  رفض -
  .بحريته شعوره تحقيق أجل من فيه، وموقعه للكون اإلنسان فهم ةأهميّ  تبيان وسيلته كانت -
  .لها حصر ال يةفلكّ  مجرَّات وأ دروب من المؤلَّف الكون طبيعة ةنهائيّ  ال إثبات طريق عن يكون هذا -
  .عنها ينفصل ال ذاتها الطبيعة هذه من جزء أنَّه على ُيفهم أن يجب نفسه اإلنسان -
 نفسه هو ألنَّه الكون، نهائية ال من ةالمستمدّ  هحريتّ  يكتشف الحقيقة في فإّنه تنوَُّعُه، وأ الكون غنى اإلنسان يكتشف عندما -

  .بالُحريَّة الشعور لديه ُتَحفِّزُ  التي الالنهائية هذه من جزء
  ).درجات ١٠(يكتفى بأربع فكر لكل منها  -: مالحظات

  .ينال الدرجةترتبط بالمثالية أية إشارة من قبل الطالب على أن الحرية عند جوردانو برونو  -         
  ).درجة ٤٠: (السؤال اآلتي أجب عن -رابعاً 
  ابن خلدون(ابحث المراحل التي تمر بها العصبية عند( 

  . مرحلة البداوة تعيش العصبّيُة على المساواة وترفُض كلَّ سلطة مركزّية منّظمة: األولى المرحلة -
  .ل من شأنها خوفًا منهابعد تكوُّن اإلمبراطورّية تضعف العصبّية نتيجة لمحاولة السلطان التقلي: الثانية المرحلة -
ة للدفاع عن امتيازات رستقراطية الحاكمة إلى الُقوى األجنبيّ لجأ األ، ولذا تتكون العصبّية قد اختفت تماماً : الثالثة المرحلة -

  .تهارفاهيّ  وأ عمرانها الحضاريّ 
   )درجات ١٠(الصحيح  لترتيب المراحلو  )درجات ١٠(لكل مرحلة  -: مالحظات

  )درجة ١٠٠( الموضوع اآلتياكتب في  -خامساً 
  .، مبينًا رأيك"الفعلو  ةالقيم"العالقة بين  عالج مشكلة

  .ف في جوهر الموضوعوظجه في صلب الموضوع، أو تعريف يُ ، يلمح فيها الطالب لما سيعالأية مقدمة مناسبة  :المقدمة
  :الصلب

  .الدراسة النظرّية فقط بوساطةال يمكن فهم طبيعة القيم  -
  .نها في الممارسة العملّية أيضاً يتعي من لفهم القيم ال بدّ  )أو( 
  .أحداث وأالقيمة عالقة تقوم بين الذات اإلنسانّية والواقع بما فيه من موضوعات إن  -
دة، فإن اتصال هذه القيم بعضها ببعض مجرَّ  اإلخالص كقيمٍ  وأإذا كنا قادرين على الفصل النظرّي بين الشجاعة والعدالة  -

  .خالقّيةاألقيم اسم اللنا أن نطلق عليها  اطها بالسلوك مباشرة هو ما يتيحُ في الممارسة العملّية، وارتب
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ه هذا الجهد من ابتكار ة بالجهد الذي يقوم به الفّنان، وبما يتضّمنيرتبط الحكم على القيمة الفّنيّ في الحقل الجمالّي،  -
  .وٕابداع

   .صعمل مشخّ  بوساطةال يمكن للقيمة الفّنية أن تتحّقق إال  -
  .ن اللذان تنتقل القيمة من أحدهما إلى اآلخر عبر العملهما الطرفان الفاعال قَ والمتذوِّ  الفّنانَ  إنّ  -

  :)اثنين، هما جانبينإن وجود القيمة وتحّققها في حياتنا يشترط تضافر (
  .األشياء وأال األفع وأة العقل اإلنسانّي في إطالق الحكم المعيارّي على التصورات ويتضّمن فاعليّ : الفكري جانبال -
 .وعي القيمة شرط لتحّققها )أو( 

في  جّسدةال تكفي معرفة القيمة لتحّققها، فال بّد أن ترتبط هذه المعرفة النظرّية بسلوك عملّي يجعلها م: السلوكيّ  جانبال -
  .الواقع المشخص

  .منعزالً  اً فرديّ  اً سلوك إذا ُنِظَر إليه بوصفه تتحّدد قيمة السلوك اإلنسانيِّ ال  -
  سلوك عضو ينتمي إلى المجتمع،  تتحدَّد قيمتُه على أساس أنَّه )أو( 
دها في الواقع ضمن شّروطه نة من الناحية النظرّية، ويجسّ ألّنه يعترف بوجود قيم معيّ  ؛ه كائن أخالقيٌّ يوصف اإلنسان بأنّ  -

  .االجتماعّية من الناحية العملّية
  .صلمه المشخّ د إلى عاأنه ينقل هذه القيم من عالمها المجرّ  )أو( 
  ته في االختيار، ويكون مسؤوًال عن هذا االختيار، يّ ل القيمة إلى الفعل أن يمارس اإلنسان حرّ يشترط تحوّ  -
  .يجب اقترانه باإلرادة والعزم على الفعل لب ّن السلوك الِقَيمّي ليس سلوكًا تلقائّيًا،إ -
  .ال يلتزم ذلك في سلوكهالممكن أ مننبغي فعله، ولكنه وما ال ي ،كثيرًا ما يكون اإلنسان عارفًا ما ينبغي فعله -
  .بين معرفة القيمة وتحقيقها ضرورّيةٌ  وجد عالقةٌ تال  )أو(
  .بهلنا تجنُّ  إلى تحقيقه دائمًا، ومعرفتنا الشّر ال تضمنُ  نا الخيرَ معرفتُ ال تؤدي  )أو(

  :مالحظات
 .بسبع فكر لكل منها عشر درجاتيكتفى  -

 .سبعون درجة: وللصلب خمس درجات: جةلكل من المقدمة والنتي  -

 .وٕاذا أورد الطالب الرأي كنتيجة في الموضوع ينال درجة الرأي والنتيجة .عشر درجات: للرأي المعلل  -

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

 . قل من ثالثين درجة في الُصلبيخسر الطالب درجة الرأي والنتيجة، إذا نال أ -

  .أية إشارة من قبل الطالب إلى أية فكرة من أفكار الموضوع ولو على سبيل التأويل ينال على أساسها الدرجة -
  مالحظات عامة

 :رموز الموضوع

  م:  المقّدمة  -
  ص:  الّصلب -
  ي:   الرّأي -
  ن: النتيجة  -
  ر: الّربط المنطقيّ  -

 -انتھى السلم  -


