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 يةسّمم تصحيح ماّدة قضايا فمسفية واجتماعية ونفس
 الدرجُة أربعمئة / م1026لعام  الثانيةالدورة االمتحانية  لشيادة الّدراسة الثّانوّية العامة

 درجة( 00أجب عن األسئمة اآلتية: ) –أواًل 
 درجة( 10)                                            نقمو إلى ورقة إجابتك:اختر الجواب الصحيح مّما يأتي، و ا (2

 درجات( 20)                                                              لويس ىنري مورغان - أ

 درجات( 20)                                                                        التضايف  - ب

( أمام نقل الجممتين اآلتيتين إلى ورقة إجابتك واكتب كممة )صحيحة( أمام الجممة الصحيحة، وكممة )مغموطةا (2
 درجة( 10)                                  .                                                 الجممة المغموطة

                                                                                                        (مغموطة) .تشمل "قيم اإلنسان في العالم عند )الفيل( القيم الجمالية التي ترتبط بالجانب الذاتي - أ
 درجات( 20)

                                                                                                       (ةحصحي) .يعتقد )ىنتغتون( أن أساس الصدام بين الحضارات ىو الثقافة أو اليوية التي تمتمكيا كل حضارة  - ب
 درجات( 20)

 (درجة 10)                                                                    المصطمحين اآلتيين:َحدِّد معنى  (3

الذي ليس  (أو)ىو صفة تطمق عمى اهلل الموجود منذ األزل  (أو) .ىو الموجود الذي ال بداية لوجوده (:القديم) - أ
 (درجات 20)                                                                   .ثمة زمان سابق عمى وجوده

  .تشير إلى صحة استجابتوو المعمم قبل من بعد أدائو المتعمم  ىو ما يتمقاه التغذية الراجعة()  - ب

 .جةالتغذية الراجعة ىي استجابة ايجابية لما تعممو ينال الدر  أية إشارة من قبل الطالب عمى أن مالحظة:
 درجة(10)الجمال. أرجع كاًل من الفالسفة التالية أسمائيم إلى االتجاه الفمسفي الذي ينتمي إليو في تفسير طبيعة (4   

 . )ىيوم: االتجاه الذاتي(. )شيمر:االتجاه الجدلي(()بوركيو: االتجاه الموضوعي(. )غوتو: االتجاه الجدلي - 
 )لكل اتجاه خمس درجات(

 درجة(. 10درجة، لكل سؤال  200ة من األسئمة اآلتية:)أجب عن خمس -ثانياً 
 .قابل بين مفيوم المنطمق عند )ىيجل( والمنطق التقميدي عند )أرسطو(( 2

 .آلة الفكر اإلنسانّي وصورتو ق عند أرسطو:المنط -
 لروح المتناىي.قبل أن يخمق الطبيعة واأو  .يبحث في اهلل كما ىو موجود في ماىيتو األزليَّة عند ىيجل:المنطق  -
 للمنطق عند أرسطو عشر درجات وللمنطق عند هيجل عشر درجات.مالحظة:              

 وازن بين فئة )الخطابيين( وفئة )الجدليين( عند )ابن رشد(.( 1
 (أو)عمييا ةالحجّ  إثبات وأ آرائيم عرض في ةالكالميّ  المساجالت وأ الخطابيّ  االستدالل يعتمدون :ونالخطابيّ  -

  ر مؤىمين لتأويل النص الدينيغي

أىل التأويل ألنيم  نوا مسلي (أو) آرائيم عرض وأ حججيم إثبات في الجدليّ  االستدالل عمى يعتمدون :ونالجدليّ  -
  يعتمدون ظاىر المفظ أو المعرفة الظنية

 درجات ( 20)    من الخطابيون والجدليون لكل منيامالحظة يكتفى بفكرة واحدة لكل 
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 درجة ال تجزأ( 10)                                        .، عمل ذلكيعد التعصب الفكري أخطر أشكال التعصب (3
 ،رّ الح نيّ العقال التفكير ةكَ مَ مَ  يعّطل ألّنو( و)أ ب،التعصّ  من األخرى األشكال عميو تعتمد الذي األساس ألّنو -

 .بالظيور األخرى نواعلأل فيسمح
 درجة ال تجزأ( 10)                                      .، عمل ذلكال إنتاج من مقدمتين جزئيتين موجبتين( 4

)أو( ألن الحد األوسط لن يستطيع الربط أو إيجاد عالقة بين الحد  متينالمقدّ  في رقستغَ مُ  غيرُ  األوسط الحدّ  ألنّ  -
 لحد األصغر في النتيجة.األكبر وا

 درجة ال تجزأ( 10)      .ذىب المتكممون األوائل من أىل الحديث إلى أن الشريعة تتقدم عمى العقل، عمل ذلك( 5

 يستمدّ  ألن العقل عندىمعمى وجوب التفكير العقمي لما كان لمعقل قيمة في ذاتو )أو(الشريعة  نو لو لم تنصأل -
 .والحديث القرآني النّص  عن لمدفاعِ  وسيمةً  العقلَ  جعموايم )أو( ألن .الشريعة من وقيمتَ 

 ميز بين "روح الجمود والتقميد" وروح التفاؤل والحداثة بوصفيما نوعين من روح العصر.( 6 
 :والتقميد الجمود روح

 ةاالجتماعيّ  القوى لتسمط مستسمماً  محبطاً  يائساً  اإلنسان تجعل التي األوىام وأ الخرافات وأ ةالسمبيّ  األفكار تسود - 
 .قواه لتكب  التي  الحياة وأ الكون عن خاطئة بمفيومات روحو فيغذي القاسية ةيوالطبيع ،الطاغية

  درجات( 20ينال ) الجمود تدل عمى التسمطروح  مالحظة: أية إشارة من قبل الطالب عمى أن

 :والحداثة التفاؤل روح

 .واإلبداع الكشف إلى لناسا يدفع اممّ  ترتوي ال التي الفضول روح توقظ -
 درجات( 20بداع ينال )وح التفاؤل تدل عمى اإلر  أية إشارة من قبل الطالب عمى أن مالحظة: 

 درجة(. 40درجة، لكل سؤال  00) :عن سؤالين فقط مّما يأتي أجب   -ثالثاً 
 .اشرح معايير السموك األخالقي في البحث العممي( 2

 .العاّمة اإلنسانّية والفضائلأ القيم مع يتنافى ال بما إنجازه مىع يعزم الذي البحث موضوع اختيار -
 .مثال مشروح )أو( 

 كانت إذا بحثو في يمضي الأو  األخالقّي، وااللتزام العممّية ةالمسؤوليّ  مع فقيتّ  بما البحث وعشر م اختيار -
 .والوقت الجيد إىدار إلى دييؤ  ذلك ألنّ  ؛نافعة أو ميّمة غير نتائجو كانت أو ،كافيةٍ  غير البحث سّوغاتم

 .العاّمة األخالقّية الضوابط ضمن وطرائقوأ البحث أدواتِ  اختيار -
  و( مثال مشروح.أ)

 العممّية وعممّياتو تجاربو في ىيتوخّ  أن الباحث عمى ينبغي )أو( .بيا اإلضرار عدم وأ البيئة عمى بالحفاظ االلتزام -
 الطبيعة موارد وعمى ى،األخر  الحية الكائنات عمى الشديد الحرص

 كانت إذا البحث في المضي عن ينصرف أن، و ىاومضارّ  العممّية نتائجو تطبيق منافع بين الباحث يوازن أن -
 .اةالمتوخّ  المنافع من أكبر المحتممة المضار  

  )أو( مثال مشروح.
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 .ساسيةوجدانية أضع تصورًا عن المزاج بوصفو حالة ( 1
 .لمفرد والنفسي   العضوي   التكوينُ  بيا يتميَّزُ  التي العامِة، الس ماتِ  ُجممةُ  ىو -
 . والتفاؤلي   والسوداوي   والمنطوي المنبسطُ  أشكالو ومن ،اإلنسانيَّة ةالشخصيّ  جوانب من ماً ميّ  جانباً  ليشكّ  -
 االنفعاالت قميل اإلنسان كون جيةِ  من سواء تيا،وشدّ  الفرد انفعاالت طبيعة تحديد في ُكبرى أىميَّةٌ  الس مات ليذه -

 .قَصِرىا أو االنفعالي التأث ر ُمدَّة طولِ  جية من أو كثيرىا، أو
 .ةالحياتيّ  ومواقفو سموكاتو في رتؤثّ  التي المزاجيَّة، لطبيعتو وفقاً  وتتحدَّدُ  لإلنسان ةالداخميّ  ةالحريّ  رتتأثّ  -

 .(درجات 20)فكرة لكل  - :ةمالحظ 
 روسو. أسس المواطنة عندوضح  (3

بيوا اإلنسوان في ضووء موا أقوّره مون حقووق طبيعّيوة يتمتّوع أسَس المواطنة،  "العقد االجتماعيّ " وضع روسو في كتابو  -
 في الحالة الطبيعّية.

 .يكون فيو لمشعب حق  السيادة إيجاد نظام ديمقراطي   ذلك يستدعي -
تووي تعموول عمووى تنفيووذ القوووانين؛ وذلووك تحووت رقابووة وحووده الحووق  فووي وضووع القوووانين وتعيووين الحكومووة ال مشووعبل )أو( -

 .يخضع لقوانين ال يقوم ىو بوضعيا الذي الالشعب، 
عوّد وكول  قوانون ال يوافوق عميوو الشوعب يُ أالسمطة التشريعّية ىي سمطة الشعب وىوو المخوّول الوحيود بالموافقوة عمييوا،  - 

 .ممغًى وفق العقد االجتماعيّ 
 ينتقووول اإلنسوووان مووون حالتوووو التوووي كوووان فييوووا أشوووبو بوووالحيوان ومووون ثووومَّ  سووومطة الشوووعببح روسوووو أسووواَس المواطنوووة وّضووو -

  إلى مواطن لو حقوق وعميو واجبات ،أو)الطبيعية(
 .الذي يضعو الشعب لحماية حقوقو الوضعّية أو المدنية تتحقق سيادة القانون -
 لفردّية الجزئّية باإلرادة العاّمة المشتركة في العقد. اإلرادات افيا فكرًا تجّسد عممّيًا بانصيار اإلرادة أساس الدولة بوص -

 درجات( 20)درجات  عشرفكر لكل منيا  بأربعيكتفى  -         
 درجة(. 40أجب عن السؤال اآلتي: ) -رابعاً 
  النظرية المطمقية لمقيم"في ابحث". 

 وأ الموجودة، األشياء وعنأ الفردّية عقولال عن مستقل   أو بذاتو قائم زماني الأو  مثاليّ  وجود بأنيا القيمة تتصف -
 .جميعاً  عمييا متعالٍ 

 في تصمح وأ التاريخ، عبر نتتكوّ  ال وأ ،تَبّدل أو لتحوّ  عمييا يطرأ ال التي أو الثابتة القيم ىي المطمقة القيم -
 .األمكنة وجميع األزمنة جميع

 .لو وفقاً  كّميا األشياء وأ دثالحوا وأ األفعال قيمة تتحّدد معياراً  المطمقة القيم تصبح - 
 ،بالذات وحقّ  اتبالذَّ  جمال ةثمَّ  وأنّ  إلى المطمقة بالقيم القائمون يذىب -

 . والخير والحقّ  لمجمال المثالّية الطبيعة مع اتفاقيا بقدر رةوخيّ  وحّقة جميمة تكون واألفعال األشياء أنّ  )أو(
 .وجودىا طبيعة رتفسّ  التي الموضوعّية ظرّيةبالن لمقيم ةالمطمقيّ  النظرّية ترتبط ما غالبا -
 .مطمق ىو ما عنو يصدر أن يمكن ال نسبيّ  كائن اإلنسان -
 .القيم بموضوعّية القائمين من نفسو الوقت في وىما المطمقة، القيم أنصار من وىارتمان أفالطون - 
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 وفي ظرف أيّ  تحت لإلنسان ممِزماً  واجباً  يبقى الذي األخالقيّ  الواجب عن نظرّيتو في المطمقة بالقيمة لاق كانط -
 .زمان أيّ 

 (.أخالقيّ  غير عمل قتمو فإنّ  واحد طفل قتل عمى تتوقف البشّرية سعادة أنّ  لو) :قول كانطيو( )أ 
  عشر درجات. منيايكتفى بأربع فكر لكل مالحظات: 

 درجة( 200) الموضوع اآلتياكتب في  -خامساً 
ذاكرة الحسية المستقبل األول لممدخالت الحسية من العالم الخارجي، وتتألف من ذاكرة حسية بصرية، تمثِّل ال

 وذاكرة حسية سمعية، عالج ىذا الموضوع، وبين رأيك.
 .ف في جوىر الموضوعوظجو في صمب الموضوع، أو تعريف يُ ، يممح فييا الطالب لما سيعالأية مقدمة مناسبة  المقدمة:

 الصمب:
ة وذلك عبر المستقبالت الحسيّ  ،استقبال مقدار كبير من المعمومات عن خصائص المثيرات التي تتفاعل معيا يتم   -   

 ة .الذوقيّ  وأ ،ةالشميّ  وأ ،ةالممسيّ  وأ ،السمعية وأ ،ةنوع من المعمومات البصريّ  ة بكل  المختمفة والخاصَّ 

  (حو دقيق) فوتوكوبيعمى ن م الخارجي  نقل صورة العالَ  في الذاكرة الحسية تسيم -
 تشويو أو تغيير فيو دون أي   من لمواقع الخارجي   ىي تمثيل حقيقي   -
 .ُتَعد  الوظيفُة الرئيسة لمذاكرة الحسّية ىي االحتفاظ بالمعمومات فترة تكفي لمزيد من معالجتيا -
نّبيات أو المثيرات ألجزاء من الثانية قبل أن ُيوجد لكل  حاّسٍة سجل  حسي  خاص  بيا قادر عمى خزن كمية معّينة من الم -

 ُترَسل وتخّزَن في الذاكرة قصيرة المدى.

 ة:ة البصريّ الذاكرة الحسيّ 
 .كما تحدث في الواقع ةِ لممثيرات الخارجيّ  ةِ باستقبال الصور الحقيقيّ  ىذه الذاكرةُ  تيتم   - 
 .ةمعالجات عمى المعمومات البصريّ  ةِ أيَّ  إجراءُ  يتمَّ  دون أنْ  منى شكل خيال يعرف باسم  "أيقونة" بيا عم االحتفاظُ  يتم   - 

 .يا لبعض التحميل إلصدار السموكات المالئمة لياإخضاعِ  ةِ االحتفاظ بيا مع إمكانيَّ  يتم   -
  تو لمشخص.ة المثير أو أىميّ عمى شدَّ  تشفيره ىو جزء يسير من ىذه المعمومات يعتمدُ  ما يتم   - 

 ة:لسمعيّ ة االذاكرة الحسيّ 
 ةة لممثيرات البيئيّ عن استقبال الخصائص الصوتيّ  ألنيا مسؤولةٌ  ،ةىذه الذاكرة باسم ذاكرة األصداء الصوتيّ  فُ عرَ تُ  -
 ليا الفرد في العالم الخارجي. ُض ة التي يتعرّ صورًا مطابقة لمخبرة السمعيّ  تستقبلُ  ىذه الذاكرةَ  -
 مصادرَ من من مصدر واحد أو  سمعي   حسي   لٍ خَ دْ عمى استقبال أكثر من مُ ة بقدرتيا ة السمعيّ الحسيّ  تمتاز الذاكرةُ  -

 .الوقت نفسوفي دة متعد  
باإلضافة إلى طبيعة ونوعية األصوات التي تسبقيا أو  ،حدث فيوتة تمييز األصوات فييا عمى السياق الذي عمميّ  تعتمد - 

 تتبعيا. 
  ل اإلحاللة بسبب عامة السمعيّ يحدث فقدان اآلثار الحسيّ  -

  يا.محمَّ  ة السابقة لتحلَّ ة لمخبرات السمعيّ الجديدة عمى إزالة اآلثار الحسيّ  تعمل األصواتُ  )أو(
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 :مالحظات
لكل منيا عشر  ثالث فكر من الذاكرة الحسية وفكرتان من البصرية وفكرتان من السمعية بسبع فكريكتفى  -

 درجات.

 مب: سبعون درجة.ولمص لكل من المقدمة والنتيجة: خمس درجات  -

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

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

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

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

 رموز الموضوع:

 المقّدمة :  م -
 الّصمب:  ص -
 الرّأي:   ي -
 النتيجة : ن -
 رالّربط المنطقّي:  -

 -انتهى السلم  -


