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سّمم تصحيح ماّدة قضايا فمسفية واجتماعية ونفسية 
 الدرجُة أربعمئة /م 2016لشيادة الّدراسة الثّانوّية العامة الدورة االمتحانية األولى لعام 

 ( درجة80):  أجب عن األسئمة اآلتية–أواًل 
 ( درجة20                                            ):اختر الجواب الصحيح مّما يأتي، وانقمو إلى ورقة إجابتك (1

 ( درجات10)عصبّية الوالء                                                                      - أ

 ( درجات10) وجود مثالي                                                                      - ب

أمام  (مغموطة)أمام الجممة الصحيحة، وكممة  (صحيحة)انقل الجممتين اآلتيتين إلى ورقة إجابتك واكتب كممة  (2
 ( درجة20 ).                                                                                  الجممة المغموطة

. أفَّ األفكار األكلى التي كانت تىمنىحي ىذا العالـ كحدتو التركيبية ليست مف نكع األفكار العممٌية (كاسيرر)يرل  - أ
 ( درجات10)                                                                                    (صحيحة)

 .إلى أنَّو يجب تأسيس مبادئنا األخالقية عمى التجربة كحدىا، كليس عمى العقؿ أك العاطفة (كانط) ذىٌىٌب  - ب
 ( درجات10)                                                                                     (مغموطة)

 ( درجة20                                                                    ):َحدِّد معنى المصطمحين اآلتيين (3

 نمطه  بينيـ كيجمع جماعة، أك طبقة أك فئةن  يكٌكنكف األفراد، مف كبيرة بمجمكعة مرتبط :(الوعي الجمعي) - أ
 ( درجات10                                                         ).ميترؾ  قافيٌ  أك معيييٌ  أك اجتماعيٌ 

 ىك ما يصدر عف طبيعة اإلنساف (أو). ىك كؿُّ ما نبحث عنو في الطبيعة: ("روسو"الحق الطبيعي عند )  - ب
ًمؽى معو في ضميره كال يمكف التخمي عنو (أو). بكصفو ذاتان حٌرةن   ( درجات10        ).جزء مف كياف اإلنساف خي

. أية إشارة من قبل الطالب عمى أن الوعي الجمعي يشكمو مجموعة أفراد تربط بينيم رابطة ما، ينال الدرجة: مالحظة
.           أية إشارة من قبل الطالب عمى أن الحق الطبيعي مرتبط بالطبيعة البشرية، ينال الدرجة

 (درجة20                              ):أكمل الجممتين اآلتيتين بحيث يستقيم المعنى، وانقميما إلى ورقة إجابتك( 4   

، كعالقةو قائمةو بينيما       الموضوع و الذات:  يتضمف البحث في المعرفة اإليارة إلى عنصريف ا نيف ىما - أ
                                                         ( درجات لكل فراغ خمس درجات10)

 ( درجات لكل فراغ خمس درجات10      ). موضوعيا كال تستغرؽ  محموليا،تستغرؽ القضايا الجزئية السالبة  - ب

. ( درجة20 درجة، لكل سؤال 100):أجب عن خمسة من األسئمة اآلتية-  ثانياً 
 .وازن بين التفكير االبتكاري والتفكير الناقد بوصفيما ميارتين لمتفكير من المستوى األعمى (1

.  تعديالن لألفكارأك تفكير يتضٌمف تكليدان : التفكير االبتكاري
.  الحساسية لمميكالتأك المركنة، أك الطالقة، أكييدؼ إلى التكٌصؿ إلى نكاتج تتمٌيز باألصالة، - 
 متكٌقع أك ما ىك بدييي أكيعتمد عمى الخبرة المعرفية السابقة لمفرد، كعمى قدرتو في عدـ التقيد بحدكد قكاعد المنطؽ، - 

 .مف قبؿ الناس
ُـّ أداؤهأك تفكير تأٌممي يرٌكز عمى اتخاذ القرار في ما ييفكَّر فيو : التفكير الناقد .   يت

.  تجٌنب األخطاء اليائعة في الحكـأكىك عمميةى استخداـ قكاعد االستدالؿ المنطقي - 
.  اليكاىد المتكافرة كتمحيصياأكييدؼ إلى التكٌصؿ إلى الحقيقة بعد نفي اليٌؾ عنيا، عف طريؽ دراسة كافية لألدلة - 

 .( درجات10)يكتفى بفكرة واحد من التفكير االبتكاري وفكرة واحدة من التفكير الناقد لكل منها : مالحظة             
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 ( درجت ال تجسأ20يكتفى بفكرة واحدة ) لماذا لم تكن الفمسفة في أثناء المرحمة اليونانية اختصاصية كما ىي اليوم؟ (2
. العمكـ مف بك ير ييمٌمكف مكسكعٌييف القدماء الفالسفة ألف- 
. قمة المعارؼ التي كانت مكجكدة في ذلؾ العصر- 
 المعرفة في كالعمؿ كالتفكير لمبحث الفالسفة تفرُّغ إلى  الذم أدلالجسدمٌ  كالعمؿ الفكرمٌ  العمؿ بيف الفصؿ بسبب- 

 ( درجة ال تجزأ20.                  )الجمال في أسفل ثالوثو القيمي بعد الخير والحق، عمل ذلك( أفالطون)وضع  (3
. ممتصقان بيا كأألٌنو اعتقد أفَّ الجماؿ أقرب الم ؿ ال ال ة لمماٌدة المحسكسة - 
 ( درجة ال تجزأ20.                                      )مقرون بوجود الحركة، عمل ذلك( أرسطو)الزمان بحسب  (4

 .مدة تقيسيا الحركة (أك). ألف الزماف ىك عدد الحركة (أك). ألفَّ الحركة ال تحدث إاٌل في زماف- 
 .، استنتج القضية التي تقابميا عن طريق التناقض، ثم بين حكميا(كل الفالسفة حكماء: )لدينا القضية الصادقة (5
. كاذبة: ، حكميا(الفالسفة حكماء بعض ليس)ىي  القضٌية- 

الستنتاج القضية عشر درجات ولحكميا عشر درجات :-  مالحظة
. إذا كان االستنتاج صحيح والحكم مغموط ينال الطالب فقط درجة االستنتاج- 
ذا كان االستنتاج مغموط والحكم صحيح ينال درجة الحكم فقط-  . وا 
ن كان صحيح يخسر درجة النتيجة والحكم-  . إذا لم يكتب الطالب االستنتاج وكتب الحكم  وا 

 ( درجة ال تجزأ20.                                 )ال بدَّ من نفي أّي دور لمعامل العرقي في الحضارة، عمل ذلك (6
. متعٌددة عرقٌية أصكؿ إلى تنتمي جماعاته  كازدىارىا نيكئيا في أسيـ حضارة أٌية ألفٌ - 

 .أية إشارة من قبل الطالب عمى أن الحضارة غير مرتبطة بعرق دون آخر ينال الدرجة:  مالحظة

. ( درجة40 درجة، لكل سؤال 80 ):أجْب عن سؤالين فقط مّما يأتي- ثالثاً 
. من مشكمة العالقة بين العقل والنقل( الفارابي)و( الكندي)قارن بين موقفي  (1

  :الكندي
. العقمٌية بالمقاييس ييعرؼ إٌنما الدينٌية المعارؼ صدؽ أفٌ  أٌكد- 
  .الظاىر في إالٌ  الفمسفٌية المعرفة عف عنده الدينٌية المعرفةي  تختمؼ ال -
  .المعقكالت كأصكؿ اليرع أصكؿ بيف مؤٌلفاتو بعض في جمع- 
 كالحقائؽ الدينٌية الحقائؽ بيف الظاىٌرية لمتناقضات الحمكؿ إليجاد المحاكالت أكلى القرآنية اآليات تأكيؿى  اعتماديه ييعدٌ - 

. الفمسفٌية
 :الفارابي

. إلييا المؤدية ؽائالطر اختالؼ رغـب كاحدة الحقيقة أفٌ  يعتقد- 
  .الكحي كمعطيات العقؿ معطيات بيف التكفيؽ حاكؿ- 
  .عقمية بطريقة كالكحي النٌبكة إ بات حاكؿ- 
 .الفمسفٌية لنظرٌياتو مكافقان  تأكيالن  الدينية النصكص يٌؤكؿ كاف ما ك يران - 

. فكرتان عند الكندي وفكرتان عند الفارابي. ( درجات10) لكل منيا فكريكتفى بأربع :  مالحظة
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. اشرح خصائص االنتباه( 2
 .يحٌسفي االنتباهي المعالجةى العقمٌية- 

 .لوالتفاعؿ مع الم ير المينتىبو  كأ يساعد الفردى عمى تقديـ أفضؿ ما يستطيع في لحظة االنتباه (أك)- 

 .طاقة مف الفرد كأيستنًزؼي االنتباه جيدان - 

. ال يستطيع بذؿ الجيد مجٌددان إال بصعكبة أكان ميرىؽ التركيز الطكيؿ لالنتباه يترؾ الفرد (أك)- 
  .االنتباه عممٌية انتقائٌية لمم يرات يبيية بالمصفاة- 

ـٌ انتقاء م ير مف بيف عٌدة م يرات مختمفة(أك)-   . اآلخربعضيا دكف  مفالتركيز عمى بعضيا كأ ، يت

 .يمي اإلحساسى كيسبؽ اإلدراؾ أك االنتباه عممٌيةه إدراكٌية مبٌكرة تقع في الكسط بيف اإلحساس كاإلدراؾ- 

ري مداه-   .محدكدٌية االنتباه كًقصى

َـّ يكٌجو، عندما يرٌكز الفرد انتباىىوي في أمر ما ال يبقى انتباىيو إاٌل قميالن مف الزمف(أك) -   . إلى أمر آخر غيرهقي   

. ( درجات10)يكتفى بأربع فكر لكل منيا : -  مالحظة
. وضح العوامل الرئيسية في ضبط الحرية وتعيين حدودىا (3

. حدكدىا تنظيـ أك الحرية ضبط في األخالقٌية القيـ تؤٌ ر :األخالقيّ  العامل- 
. تصٌرفاتنا كأ أفعالنا إلييا تحتكـ أف يجب التي المعايير كضع عمى القيـ ىذه تعمؿ -
 تجعمو التي كأ .الحٌرة إرادتو بمحض نفسو عمى اإلنساف يمارسيا التي الضمير سمطة إلى المعايير بيذه االلتزاـ يعكد- 
. عنو االنصراؼ أك بالفعؿ القياـ نفسو يمـز
 المؤمف اإلنساف عمى يجب التي كالنكاىي األكامر مف مجمكعة عمى العمميٌ  جانبو في ديف كؿٌ  ييتمؿ :الديني العامل- 

. سمككو في تمٌ ميا كأ بيا االلتزاـ
 كأ .كالعقاب بال كاب االعتقاد إلى بيا االلتزاـ يعكد كأ .تنظيميا كأ اإلنساف حرية ضبط عمى كالنكاىي األكامر ىذه تعمؿ- 

. المكت بعد اإلنساف مصير
. العاـ كعيو تكٌكف التي الخاصة ب قافتو المجتمعات مف مجتمع كؿٌ  يمتاز: الثقافيّ  العامل- 
 في الحريات ممارسة يحدد أك قيميا، مع المتفؽ الجماعة، ًقبؿ مف المقبكؿ السمكؾ أنماط بتحديد الكعي ىذا يقكـ- 

 .م اؿ ميركح (أك). كالقيـ األنماط ىذه مع يتناسب بما المجتمع

 الحرٌية فصؿ يمكف ال ألٌنو ذلؾ مطمؽ، بيكؿ المجتمع في حرياتيـ ممارسة لألفراد يمكف ال أٌنو إلى العكامؿ ىذه تيير- 
خضاع تم ٌميا اإلنساف عمى يجب التي القيـ مف غيرىا عف إنسانية قيمةن بكصفيا  . ليا سمككو كا 

 الفرد نىٍيؿ يضمف بما كضبطيا القيمة ىذه تكجيو في أعمى مكانة يحتالف كالخير الحؽ فففٌ  عميا قيمة الحرٌية كانت إذا- 
. نحكه بكاجباتيـ دكرىـ يمتزمكف الذيف اآلخريف حقكؽ تجاه كاجباتو كالتزامو حقكقو

. لتسمية كل عامل خمس درجات: مالحظات
. يكتفى بخمس فكر لكل منيا خمس درجات عمى أن ال يؤخذ من شرح كل عامل أكثر من فكرتين         - 
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. ( درجة40): أجب عن السؤال اآلتي- رابعاً 
 ابحث أثر التعمُّم في تكوين اإلرادة. 

  . اإلرادة خاصٌية معزكلة عف الخصائص النفسٌية األخرل لمفرددٌ ال تيع -
 أكالتركيب، ك مع المعرفة التي تساعدنا عمى التحميؿ السٌيما، كق يجب النظر إلييا باالرتباط مع الجكانب األخرل ؿ(أك)- 

 .فيـ المعمكمات الكاردة إلينا مف الكسط المحيط أكالتعميـ كالتجريد، 
 طة الذاكرة كالمعالجة في التفكير تساعدنا عمى أف نفيـ بعمؽ ما يجرم حكلنااالمعمكمات الم بتة بكس- 
ف مف المفاىيـ -   التخٌيؿ كأالتصٌكرات التي يستعمميا التفكير  أكاإلرادة بيذا اليكؿ ذاتي مضمكف مككَّ
 . منعنان مف ذلؾأكتكجييًو بيكؿو كاعو نحك أىداؼ معٌينة  كأنظاـ فريد لتنظيـ سمككنا ىي  -
.  ميمان في تككيف اإلرادةعمالن ؤدم تة التعمـ ػعممي- 
م اؿ ميركح   (أك) -
. االنتباه كأ إذا تعٌمـ الفرد التفكير الاإلرادة مالزمة لمعقؿ، فال تنمك اإلرادة إ- 
.  مف الكاضح لنا اآل ار السمبية لتيٌتت األفكار كعدـ الترٌكم في أمر ما(أك)- 
.  اإلرادة ال تككف قكٌية إال إذا كاف تصٌكر اليدؼ كاضحان في ذىف الفرد-

.  يكتفى بأربع فكر لكل منيا عشر درجات: مالحظات
 ( درجة100)اكتب في الموضوع اآلتي - خامساً 

". العمم واالخالق"قدِّم رؤيًة عن تطور العالقة بين 
 . أية مقدمة مناسبة، يممح فييا الطالب لما سيعالجو في صمب المكضكع، أك تعريؼ ييكظؼ في جكىر المكضكع :المقدمة

 :الصمب
. األخالقيٌ  المجاؿ عف كمنفصالن  صرفان  نظرٌيان  مجاالن  السابقة العصكر في العمـ كاف- 
 األخالؽ في العمميٌ عمالو كاست المعرفة، في لمعقؿ النظرمٌ  عماؿاالست بيف سائدان  الذم جكىرمٌ ىناؾ اختالؼ - 
 طرائؽ كأ اإلنساف سمكؾ أنماط في يبحث كأ البيرٌية، الطبيعة دراسة في يتدٌخؿ العمـ أصبح الحاضر عصرنا في -

. تفكيره
 .ياتواغ كأ أىدافو تحديد في سياـاإل كأ طرائقو انتقاد كأ العمـ تكجيو في أ ره  لألخالؽ أصبح -
 مراحؿ عبر مرٌ  أك كاحدة، دفعة يحدث لـ بينيما، الك يؽ الترابط إلى كاألخالؽ، العمـ بيف التاـ االنفصاؿ مف االنتقاؿ- 

. اإلنسانيٌ  بالسمكؾ المرتبط العمميٌ  المجاؿ إلى الصرؼ النظرمٌ  المجاؿ مف تحٌكلو كأ العمـ بتطٌكر اقترنت
: (اآلتي النحك عمى المراحؿ ىذه ترتيب يمكف) 

. "العمـ ألجؿ العمـ "مقكلة يؤٌكد كاف الذمة لممعرؼ القديـ النمكذج انييار الحديث العصر مطمع مع بدأ- 
 العالىـ في التحٌكـ عمى القدرة كأ عمييا، السيطرة كأ المادٌية الطبيعة فيـ إلى ييدؼ لمعمـ جديد مفيكـ ظيكر بدأ- 

 .الخارجيٌ 
  .النظرٌية الفمسفة مكضكعات مف تقميدٌيان  مكضكعان  كانت بعدما البيرٌية، الطبيعة دراسة نحك يتكٌجو العمـ بدأ -
 الطبيعة فيـ إلى ىدفت التي األن ركبكلكجيا كأ االجتماع عمـ أك النفس كعمـ األساسٌية، اإلنسانٌية العمكـ نيأت (أك)-

 .عمييا كالسيطرة تكجيييا محاكلة كأ عمميا، قكانيف اكتياؼ كأ البيرٌية،



 6 صفحت                        حقىق النشر والتىزيع والطبع محفىظت لىزارة التربيت(م2016 خاص بالدورة االمتحانيت األولى عام -مادة الفلسفت ) 

. المعرفة ليذه العمميٌ  كالتطبيؽ النظرٌية العممٌية المعرفة مجالىي بيف التقريب إلى السابقة المرحمة أٌدت- 
 الظركؼ تغيير إلى كأ حكلو، مف كالطبيعة اإلنساف بيف العالقة دراسة إلى ييدؼ السمكؾ مف نكع إلى العمـ تحكيؿ- 

 .كتطكيرىا المحيطة الطبيعٌية

 كأ العمـ، عماؿاست بكيفٌية تتعٌمؽ إنسانٌية أخالقٌية ميكالت إ ارة إلى العمميٌ  كالتطبيؽ النظرمٌ  المجاؿ بيف التقريب أٌدل- 
. منيا اإلنساف استفادة مدل كأ يخدمىيا، أف يجب التي األىداؼ نكعٌية

 .ميركح م اؿ (أك)-

 كالمصيرٌية الحيكٌية بالميكالت يٌتصؿ العمـ أصبح عندما كاألخالؽ العمـ بيف الك يؽ التداخؿ الحاليِّي  عصرنا في ازداد- 
. لإلنساف

. م اؿ ميركح (أك)-
 

: مالحظات
 .بسبع فكر لكل منيا عشر درجاتيكتفى  -

 .سبعون درجة: خمس درجات ولمصمب:  لكل من المقدمة والنتيجة -

ذا أورد الطالب الرأي كنتيجة في الموضوع ينال درجة الرأي والنتيجة. عشر درجات:  لمرأي المعمل -  .وا 

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

 . يخسر الطالب درجة الرأي والنتيجة، إذا نال أقل من ثالثين درجة في الُصمب -

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

 :رموز الموضوع

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

 -انتهى السلم - 


