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  سّلم تصحيح ماّدة قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية
 الدرجُة أربعمئة / م7102لعام ادورة  لشهادة الّدراسة الثّانوّية العامة

 (درجة 01: )أجب عن األسئلة اآلتية –أواًل 
 (درجة 71)                                            :نقله إلى ورقة إجابتكاختر الجواب الصحيح مّما يأتي، و ا (0

 (درجات 01)                                                                        :فيثاغورس - أ

 (درجات 01)                                                                     :دايفيد هيوم  - ب

أميام ( مغلوطية)أميام الجملية الصيحيحة، وكلمية ( صيحيحة)نقل الجملتين اآلتيتيين إليى ورقية إجابتيك واكتيب كلمية ا (2
 (درجة 71)                                                                                 . غلوطةالجملة الم

قية العامة بحث العلمي اختيار أدوات البحث و طرائقه ضمن الضوابط األخالن معايير السلوك األخالقي في الم - أ
 (درجات 01)                                                                                  (صحيحة).

      .              "ال تصووو غ بكيووورك موووا ال تريووود أن يصووو غ غيووورك بوووك "  لوووج و ووووب التووو ام قا ووود  ( هووووب )يقووووم التعاقووود   ووود   - ب
 (درجات 01)                                                                                  ( صحيحة)

 (درجة 71)                                                                  ::المصطلحين اآلتييندِّد معنى ح   (3

 يفسورت األسوطور  غيور الحوي  ون طريو  الحو( أو) .اإل سوا ية  لوج الاوواهر الطبيعيوةإسوبا  الصوفات  :(أنسنة الطبيعة) -
 (درجات 01)                                                                    .مثال مشروح ( أو)حيوية الطبيعة ( أو)
 (درجات01)ها مو ود   ويتعامل معها  لج أ    ،لها في  الم الواقغ ال و ود   تع ي إدراك الفرد مثيرات  : (الهالوس اإلدراكية) -

 ها على أنها موجودة ينال الدرجةالعالقة بين عدم وجود المثيرات و التعامل معأية فكرة يذكرها الطالب تدل على  :مالحظة

 (درجة  71)                         بحيث يستقيم المعنى ، و انقلهما إلى ورقة إجابتكأكمل الجملتين اآلتيتين   (4

 .أو العاطفة  التجربة لج  سوحده ، و لي العقل لج أ ه ي ب تأسيس مبادئ ا األخالقية  لجذهب كا ط إ –أ 
 .القواعد و الصفات: ي طوي المفهوم  لج قضيتين أساسيتين هما _ ب 

 .خمس درجات لكل فراغ : مالحظة 
 (.درجة 71درجة، لكل سؤال  011:)أجب عن خمسة من األسئلة اآلتية -ثانياً 
 .إلنسان بأنه كائن أخالقي ؟لماذا يوصف ا (0

وطه ا دهاوي س    ة من ال احية ال اري ة،بو ود قيم معي   يعترف أل  ه -  .ال تما ي ة من ال احية العملي ةفي الواقغ ضمن شر 
 .صد إلج  المه المشخ   ه ي قل هذه القيم من  المها الم ر  أل (أو) 
 .مثال مشروح ( أو)

 .لصفحة البيضاء ، علل ذلك أن اإلنسان يولد و عقله كا( لوك)يرى  (7
 .من المبادئ الفطرية أو المعارف األولية  أل ه يرى أن  قل اإل سان خال   -
  .ألن المعرفة تأتي من خالل الت ربة( أو)
 .الم ط   ن شيئا   تعرف ال التي ةالبدائي   الم تمعات بعض و ود( أو)
 .خاطئ هو وما صحيح هو فيما وال شر، هو وما خير هو فيما ال اس اختلف لما ةفطري   مبادئ ه اك كان لو( أو)
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 ( .الفكر و االمتداد ) ة لسفته إلى قسمة العالم إلى ثنائيفي ف( ديكارت ) انتهى  (3
 .العقل (أو) العارفةأو المفكر   أو يختص بالذات العاقلة: المبدأ األول  -
 .الماد ( أو)األخرى دي أشياء العالم الما وأال سد  أويتعل  بالموضوع : الثا ي  المبدأ -

 .للمبدأ األول عشر درجات وللثاني عشر درجات: مالحظة
 .ج العلمي ، علل ذلكعصب المنه( ليوغالي)تمثل التجربة عند  (4

 .الاواهر هذه تحكم التي القوا ين إلج الطبيعة، اواهر مالحاة من ت تقل أل  ها -
 وأ  سب   تحديد وأ الرياضية، المعادالت وضغإلج  أو ي  الكم   فسيرهات إلج للاواهر الكيفي   التفسير من العلم ا تقل معه (أو) 

  .الطبيعة لاواهر المتبادلة العالقات مقادير  
 .رياضيَّة بلكة   مكتوبة   الطبيعة إن  : قال( أو) 

 .ترتبط التكنولوجيا بالعلم ارتباطًا وثيقاً  (5

 .ة إلج تطبيقات  ملية ألن  وهرها يعتمد  لج تحويل ال تائج العلمية ال اري -
 .مثال مشروح( أو) 

 (.اشبرانجر)ظرية و القيمة االقتصادية عند وازن بين القيمة الن  (6
 الحقيقة  حو اإل سان فعل بتو يه تقوم:  القيمة النظرية

 ،اإل سا ي   ال وع تطو ر مغ بتوتشع   تطو رت التي المعرفة في جتت ل   (أو) 
 .فيها ال مال أو الم فعة  ن ال ار بكض وتعميمها يقةحقال اكتشاف إلج ف  العار  اإل سان يسعج (أو) 

 وال فغ الفائد     حو اإل سان بتو يه تقوم  :ةاالقتصاديّ  القيمة
 الم تج اإل سا ي   العمل   في جتت ل  ( أو)
 .مرتقبة  ملي ة  تائج لتحق ي  اإل سان هيبذل   الذي ال هد   ( أو)

 .من كل قيمة لكل منها عشر درجاتيكتفى بفكرة واحدة : مالحظة
 .درجة التعليل ال تجزأ: مالحظة عامة

 (.درجة 41درجة، لكل سؤال  01) :عن سؤالين فقط مّما يأتي أجب   -ثالثاً 
 .وضح البعد اإلنساني في حوار الحضارات ( 0

 وثقافة وحيا   لما   كو ه إ سا ي ا   بعدا   الحضارات حوار يشك ل -
 وصون واال تما ي ة واالقتصادي ة والروحي ة والثقافي ة اإل سا ي ة أبعادها كل   في البشري ة الحيا   لج لحفاال مدخال   يعد   -

 .والطبيعة البيئة
 .وت ميته واستقراه وسالمته وأم ه وا دهاره وتطو ره العالم يسهم حوار الحضارات في تقد م -
 االختالف وح    والتعددي ة الديمقراطي ة والقيم الدي ي ة، الحري ة والسيما ه،وحري ات وحقوقه اإل سان كرامة احترام  لج قائم -

 .ومحبة وسالم وكرامة بحريَّة معا   والعيش والتضامن التعاون  لج تبعث التي ومعرفته واحترامه باآلخر واال تراف
  .اإل سا ي   البعد لهذا و ود ال واال فتاح الحريَّة دون من -
  وأديا ه وثقافاته حضاراته لتعد د  ارا   كل ه وال سيما في الشر ؛ العالم في أولوي ة ويعد   اإل سا ي ة،  الحيا من مهم     ء هو -
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 .والدين والثقافة الحضار   وهر إ  ه -
 .يكتفى بأربع فكر لكل منها عشر درجات: مالحظة

 .س مع األمثلة افي القي" قاعدتي الكيف " اشرح ( 7

 .ينسالبت تينممقد من إنتاج ال -1

 .األقل    لج مو بة   ي ب أن تكون إحداهما (أو) -

 :ثالم -

 اسحس   معدن   ال
 معدن إ سان   ال

 (كبرى مقدمة)
 (صكرى مقدمة)

 ( تي ة) حساس   إ سان   ال

 الحد   يفقد ثمَّ  ومن األصكر، والحد   األكبر الحد    ن األوسط الحد   ا فصال تفيدان المقدمتين ألن   صحيح غير القياس هذا -
 .األصكر والحد األكبر الحد بين الربط هي التي وايفته األوسط

 .سالبةً  النتيجةُ  تكون   أن فيجب سالبةً  متينالمقدّ  إحدى انت  ك   إذا -2

 :ثالم

 وال واحد من الطالب حاضر
  ماد طالب

 (كبرى مقدمة)
 (صكرى مقدمة)

 ( تي ة)  ماد حاضرا   ليس

 
 اال فصوال هوذا ال تي وة تفيود أن ي وب ولوذلك األصوكر، الحد   وأ األكبر الحد    ن األوسط الحد   ا فصال تفيد السالبة المقدمة -
 الكيف في األخس   تتبغ ال تي ة ألن   أو

 في كل قاعدة وخمس درجات للمثال وخمس درجات للتعليلقاعدة ال ينال الطالب عشر درجات على ذكر: مالحظة
 .إلرادي بوصفه أحد مكونات الفعل اإلرادي عن الجهد ا تصوراً ضع (3

  .ال هد اإلرادي  ج بتوتر أو  هد كبير أو صكير، وهذا ما يسم   الفعل اإلراديَّ  يتم   -
 .ة الطاقة المبذولة أو المستهلكة  لج ت فيذ الفعل الهادف أو االمت اع   ههو كمي  ( أو)
 .مثال مشروح( أو)
 .الفعل اإلرادي    ات  أو مكو     اصر اإلرادي كل   ال هد   يتخلل   -
 . مسير  الوصول إلج الهدف في ن الصعوبات التي يمكن أن تاهر للفرد  ال هد اإلرادي   ي شأ -
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الم يد  بذلب لج موا هة الصعوبات  أن يصرَّ  أو ،يتخلج  ن الهدف ومن ثم   ،ا أن يرفض الفرد تخطي الصعوباتإم   (أو)
  .من ال هد

 .واستمراره مرتبطان بم مو ة من الاروف ة أن شد  ال هد اإلراديَّ ي  تبين الدراسات ال فس -
 .ةواألهميَّة اال تما ي ة للمسائل التي تعال ها الشخصي   ،ه الفكري للشخصيةي بكي ه ا اإلشار  إلج العقيد  والتو    -
 .األكثر أهميَّة سببة الللشخصي   واألخالقي   االستقرار ال فسي   د  يع -

 عشر درجات ى بأربع فكر لكل منهاتفيك: مالحظة
 (.درجة 41: )أجب عن السؤال اآلتي -رابعاً 
  مفهوم الحرية عند المعتزلةابحث في. 

ريَّة أن   إلج المعت لة ذهبت -  .اهلل أمام  ليها ي حاسب سوف التي أفعاله اختيار  ن اإل سان ةمسؤولي   الح 

 .صوابه  لج المصيب كافئوي خطئه،  لج المخطئ يعاقب هفإ     ادل   اهلل ألن -

 .كافأه أو اهلل  اقبه لما ا  حر   اإل سان يكن لم لو -

 .أفعاله  لج م برا   اإل سان يكون أن المعت لة أ كرت  -

 .  ه اإلح ام أو بالفعل القيام في حر   هو (أو)

له وبه إياه، اهلل م حه الذي العقل طةابوس فتكون الخطأ من الصواب معرفة -  .الكائ ات نم غيره  لج فض 

 : مالحظات 

 .ر لكل منها عشر درجاتيكتفى بأربع فك -

 .ينال الدرجة (المعتزلة) حول مفهوم الحرية عندأية إشارة أو داللة من قبل الطالب  -
 (درجة 011) الموضوع اآلتياكتب في  -خامساً 

 ".حكم دراسة الفلسفة"نًا بنص مستعي ،( ابن رشد)سفة وضرورة التأويل عند لفلقِدم رؤية عن العالقة بين الدين و ا   
 .ف في  وهر الموضوعوا ه في صلب الموضوع، أو تعريف ي  ، يلمح فيها الطالب لما سيعالأية مقدمة م اسبة  :المقدمة

  :الصلب
" الفالسفة تهافت" كتابه في واتهمهم والفالسفة، الفلسفة  لج الدين باسم شديدا   ه وما   الك الي   حامد أبو اإلمام شن   -

 .ةالحق   والشريعة الدين لج  لخروجبا

 تهافت" كتابه ووضغ رشد ابن  اء حتج  صره، في فهوتوق   الفلسفي  العقال ي   التفكير  مود إلج هذا الك الي رأي   ىأد   -
 .ةاإلسالمي   الثقافة الفلسفي  في الفكر إحياء وا  اد  الك الي، كتاب  لج للرد  " التهافت

 . أخطؤوا إن عذرونوي   أصابوا، إذا ي ثابون ،دونم ته الفالسفة أن   إلج ذهب  -
 حكم فيه فبحث ،"االتصال من والشريعة الحكمة بين فيما المقال فصل: "اهسم   آخر بكتاب الساب  هكتاب   رشد ابن   أتبغ  -

 الدين جل  بالخروج واتهامهم الفالسفة تكفير في الك الي فتوى  لج الرد   م ه قصد وأ والم ط ، الفلسفة متعل   في الشرع
  لج داللتها  هة من المو ودات في العقلي   ال ار هو الفلسفة  وهر أن  " المقال فصل" كتابه في رشد ابن ديؤك   -

 .(اهلل أي) الصا غ



 

 6 صفحة                 حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية       (م1027 عام األولى متحانيةاال دورةالخاص ب - مادة الفلسفة) 

 في به وأمر العقلي   ال ار هذا  لج حض   قد الكريم القرآن وأن   ،به واإليمان اهلل لمعرفة العقل ايسلكه يتال الطري  هاأل    (أو)
 . د    آيات

، أ  ي من  (أو) ا غ  إن كان  فعل  الفلسفة  ليس شيئا  أكثر من ال َّار في المو ودات، وا تبارها، من  هة داللتها  لج الصَّ
 . هة ما هي مص و ات

تها أتمَّ كا ت الم ْعر  ( أو) ْ ع  ْ ع ت ها، وأ َّه كلَّما كا ت المعرفة بص  ا غ بمعرفة ص  ا غ أتمَّ المو ودات إ َّما تدل   لج الصَّ  ف ة  بالصَّ

 ذلك من است تج  ليه، وحض   به اهلل أمر لما است ابة وأ ه الدين، في مباح أمر الفلسفة متعل   أن   رشد ابن   أثبت أن بعد -
 .معه يت اقض أو يخالفه ما باتباع الشرع يأمر أن ي عقل ال هأل    ؛ ليها تخرج وال الشريعة تعارض ال الفلسفة أن  

مَّا م دوب   الشَّرع  قد( أو) ، وحثَّ  لج ذلك، فبي ن  أنَّ ما يدل   ليه هذا االسم إمَّا وا ب  بالشَّرع وا    د ب  إلج ا تبار المو ودات 
 .إليه
 العقل ألن   ؛ةالعقلي   الحكمة ليواف  الدي ي ال ص تأويل في ب الدين ااهر مغ العقل تعارض إذا هأ    إلج رشد ابن ا تهج -

 .القرآن آيات وتأويل الشريعة مقاصد فهم   خاللها نم يمكن التي األدا  هو

 وتعالجالشَّرع  د ا إلج ا تبار المو ودات بالعقل، وتطلَّب معرفتها به، فذلك بي ن في غير ما آية  من كتاب اهلل تبارك ( أو)
، وا تبارها، وكان اال (أو) ر أنَّ الشَّرع  قد أو ب  ال َّار بالعقل في المو ودات  است باط :  تبار  ليس شيئا  أكثر منإذا ت ق رَّ

، واستخرا ه  م ه، وهذا هو القياس  .الم هول  من المعلوم 
 .وا ب  أن   عل  ار ا في المو ودات  بالقياس  العقلي  ( أو)

 .هاشروط    ليه وت طب  ةالعقلي   االستدالل قوا د يعرف لمن بل ال اس، ل ميغ ليس التأويل  -

 (استداللهمو  تفكيرهم طرائ  اختالف  لج ب اء   تفئا ثالث إلج ال اس فص  ف )
 آرائهم  رض في ةالكالمي   والمسا الت الخطابي االستدالل  لج يعتمدون الذين الكالب، ال مهور وهم: ونالخطابي   -

ثبات  .الدي ي   ال ص   لتأويل هلينمؤ   غير وهؤالء  ليها، ةالح    وا 

 التأويل أهل من ليسو وهم آرائهم، و رض ح  هم إثبات في دليال  االستدالل  لج يعتمدون الذين وهم: ونال دلي   -
 .ةالا ي   والمعرفة اللفا ااهر  لج يعتمدون همأل    أيضا ،

 األ ولج وهم ،الفالسفة هم وهؤالء ة،الحق   المعرفة لبلو  اليقي ي   العقلي   االستدالل  لج يعتمدون الذين وهم: ونالبرها ي   -
 .وغاياتها الشريعة مقاصد فهم  لج ال اس أقدر همأل    ه،في الح    وحدهم ولهم ،بالتأويل

، وهو المسمَّج برها ا  ( أو)  ".ال َّار الَّذي د ا إليه الشَّرع  وحثَّ  ليه، هو أتم  أ واع  ال َّار بأتم  أ واع القياس 

 .ذلك في ويقول ،ح    كالهما ألن   الدين، تعارض ال الفلسفة أن   إلج رشد ابن ي تهي -

 المصطحبتان وهما الرضيعة، واألخت الشريعة، صاحبة هي الحكمة وأن ،له ويشهد يوافقه بل ؛الح َّ  يضاد   ال ح   ال (أو)
 . والكري   بال وهر المتحابتان بالطبغ
 ود ا األخرى، ال ما ات بقية  ن  ما ة تخص   وال ،غيرهم دون لقوم ملكا   ليست الحقيقة أن   فلسفته في رشد ابن دأك   -

 .وفلسفات معارف من األخرى واألمم الشعوب لدى ما  لج احاال فت إلج

 وما  ليه، وشكر اهم به، وسرر ا م هم، قبل اه للح  موافقا   م ه كان فما كتبهم، في قالوه الذي في   ار: ذلك في قال( أو)
 .و ذر اهم م ه، ر اهموحذ    ليه، ه اهم ب   للح    مواف  غير م ه كان
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 ه  معرفت   يمكن ال ما وأن المعرفة،  لج وقدرته البشري   العقل ربتطو   آمن هأل    العرب،   د العقل فيلسوف   رشد ابن   د   -
 .المستقبل في معرفته من العقل نسيتمك   اليوم

 :مالحظات
 .بسبع فكر لكل منها عشر درجاتيكتفى  -

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

ذا أورد الطالب الرأي كنتيجة في الموضوع ينال درجة الرأي والنتيجةو  .جاتعشر در : للرأي المعلل  -  .ا 

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

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

 .ينال على أساسها الدرجة بما يخدم أفكار الصلب لو على سبيل التأويل و ب أية إشارة من قبل الطال -
 مالحظات عامة

 :رموز الموضوع

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

 

 -انتهى السلم  -


