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 سيةسّمم تصحيح ماّدة قضايا فمسفية واجتماعية ونف
 الدرجُة أربعمئة / م2ٕٔٓلعام  الدورة االمتحانية األولى لشيادة الّدراسة الّثانوّية العامة

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

 درجات( ٓٔ)                                                                    السعي اليادف - أ

 درجات( ٓٔ)                                                                          كاسيرر - ب

 طة( نقل الجممتين اآلتيتين إلى ورقة إجابتك واكتب كممة )صحيحة( أمام الجممة الصحيحة، وكممة )مغمو ا (2

 درجة( ٕٓ)                             .                                                 أمام الجممة المغموطة

   القضيتان المنطقيتان المتقابمتان بالدخول تحت التضاد ال تكذبان معًا، و لكن يحتمل أن تصدقا معا .ً  - أ
 درجات( ٓٔ)                                                                                    (صحيحة)

 تقضي الحكمة عند ) أرسطو ( أن يعيش اإلنسان وفق مقتضيات الطبيعة البشرية .  - ب

 درجات( ٓٔ)                                                                                    (صحيحة)

د معنى  (ٖ  (درجة ٕٓ)                                                                    تيين:المصطمحين اآلَحدِّ

  (:الحدان المتناقضان) - أ

 . ىما الحدان المذان يستنفذان كل عالم المقال-
 ال يمكن أن يصدقا معًا وال يمكن أن يكذبا معًا .) أو (  _        
 (درجات ٓٔ)                                                                           مثال مشروح .أو (  )-        

 الحدس الحسي ( :)  - ب

 . الحسي    بالعالم اإلنسان معرفة درجات لأو   ىو -       
 درجات( ٓٔ)        .الخمس بحواسو يتصل ما وكل   والروائح واألشياء األصوات معرفة اإلنسان يستطيع بو) أو( -       

 درجة(ٕٓ)                              :ا إلى ورقة إجابتكمأكمل الجممتين اآلتيتين بحيث يستقيم المعنى، وانقمي (ٗ   

و يركز عمى  قصيرة المدى أو العاممة التنشيط المؤقت القصير : يدوم بضع ثوان ، و يحدث في الذاكرة - أ
                                                         (لكل فراغ خمس درجات درجات ٓٔ)                       لممثيرات .   الترميزالتمثيالت المعرفية و عمميات 

 خير أو طيب، و إنما ىو  شريراً يرى ) روسو ( بخالف ) ىوبز ( أن اإلنسان في الحالة الطبيعية ليس    - ب
 (لكل فراغ خمس درجات درجات ٓٔ)                                                               . بالفطرة

 درجة(. ٕٓدرجة، لكل سؤال  ٓٓٔأجب عن خمسة من األسئمة اآلتية:) -ثانياً  
 وازن بين الداللة النفسية ) السيكولوجية ( و الداللة العضوية لموعي . (ٔ

 . المختمفة   و  ميول  و أ ه  مشاعر  أو  و  عواطف   اإلنسان معرفةىي  (:السيكولوجية) ةالنفسيّ  الداللة -

 . يوتوج   أو سموكو كتحر   التي و  دوافع  ل الواضح إدراكو  ) أو (  -    

 األجيزة إدارة أو ة،اإلدراكي   أو ةالعصبي   أو ةالعضوي   بعممياتو القيام عمى الدماغ قدرة ىي  :ةالعضويّ  الداللة -
 .توجيييا أو المختمفة
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 (.درجات 01)لكل منها  و لكل داللةيكتفى بفكرة واحدة مالحظة:  

 ركب قياسًا صوريًا منتجًا تكون الحدود فيو عمى النحو اآلتي :( ٕ
 ) األكبر : مبدع ( ، و ) األوسط : فيمسوف ( ، و ) األصغر : الفارابي ( 

 كل فيمسوف مبدع 
 الفارابي فيمسوف 
__________ 
 الفارابي مبدع 

  ظيم ، عمل ذلك .اشتير ) ابن سينا ( بمقب فيمسوف الشرق الع(ٖ
  . غيره دون  واحد يفمسف   مذىب في العقمي   تفكيره سينا ابن يحصر لمألنو  -
 .  وغنىً  عاً تنو   الفمسفية أعمالو في جمعألنو   -
                                                                                                          درجة ال تجزأ(  ٕٓ)    جمع فيو بين اآلراء الفمسفية من جية و المعتقدات الدينية من جية أخر ألنو وضع مذىب متفرد -

                                       ميز بين المرحمتين األولى و الثانية من مراحل العصبية عند ) ابن خمدون ( .( ٗ

 ترفض  كل  سمطة مركزي ة منظ مة. و أمى المساواة المرحمة األولى: مرحمة البداوة تعيش العصبي ة  ع -
ن اإلمبراطوري ة تضعف العصبي ة نتيجة لمحاولة السمطان التقميل من شأنيا خوفًا منيا. -  المرحمة الثانية: بعد تكوُّ

 درجات ( ٓٔ درجة لكل مرحمة ٕٓ)                                                                                  
 إذا كان معنى الثقافة ينزع إلى الخصوصية ، فإن معنى الحضارة ينزع إلى العمومية ، عمل ذلك .( ٘

 بسماتيا، سموتت   األمة، ىذه صيغة تحمل أحد، شأنيا في يشاركيا ال األمم، من بأمة ةالخاص   الحضارة ىي الثقافةألن  -
 .واحدة حضارة نير في ةثقافات عد   تصب   وقد
 .كافة الميادين في نسانيةاإل واإلنجازات لممكتسبات العميا مةالمحص   وىي نسانية،اإل التجارب خالصة الحضارةألن ) أو ( -

 درجة ال تجزأ( ٕٓ)                                                                                                  
 ينال الطالب الدرجة  نزع إلى العموميةالحضارة تأو إلى أن الثقافة تنزع إلى الخصوصية ،أية إشارة من الطالب ة :مالحظ

  ، عمل ذلك.يوصف التفكير بأنو أعمى مراتب المعرفة ( ٙ
  . يؤدي إلى استنتاج خالصة مالئمة لمموضوعاتألنو  -
 درجة ال تجزأ( ٕٓ)                       ألنو عن طريق التفكير يتشكل التمثيل العقمي لممعمومات الجديدة .) أو (  -

 درجة(. ٓٗدرجة، لكل سؤال  2ٓ) :عن سؤالين فقط مّما يأتي أجبْ  -ثالثاً 
 .ضع تصورًا عن المرحمة البدائية بوصفيا إحدى مراحل المعرفة العممية( ٔ

 الطرق  في كيرالتف أسالفنا حاول عندما وذلك األرض، سطح عمى البشري  نوعنا تواجد منذ المعرفة بدأت -
 يمكن ال لذلك ،حياتيم ييدد ما ضد أنفسيم عن والدفاع ة،األولي   حاجاتيم سدُّ  بوساطتيا يمكن التي واألدوات والوسائل
 .تحقيقييا ألجل نشأت التي المعرفة وبين الغايات ىذه بين الفصل

 . اً وثيق ارتباطاً  بالممارسة ارتبطت ألنيا ة،العممي   المعرفة اسم عمييا قأ طم   -
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 حصرىا أو قديماً  البشر حاجات قم ة إلى ذلك ويعود السنين، آلالف التطور وبطيئة محدودة ةالعممي   المعرفة بقيت -
 .النفس عن والدفاع البشري   النوع استمرار في
 . نفسيا البشري ة الجماعات ربتطو   المعرفة ىذه رتطو   ارتبط -  
 الزراعة مرحمة عمى سابقة والترحال الصيد مرحمة ألن   وأدواتيا، الزراعة فةمعر  قبل بدأت الصيد أدوات معرفة) أو (  -  

 .واالستقرار
 .تاريخو عبر  اإلنسان حققيا التي بالقفزات ةالعممي   المعرفة تطور من ةالميم   المراحل ارتبطت -
 إلى جماعات في العيش من االنتقال إلى ودفعو أفضل، بشكل أفكاره عن التعبير من اإلنسان المغوي  التواصل نمك   -

 ووضع الحروب وشن    المدن ببناء تتعمق جديدة ةعممي   معارف إلى الحاجة عميو فرض ما وىذا، ةمنظم   مجتمعات في العيش
 .أفراده وتزايد فئاتو وتعدد المجتمع تعقد نتيجة االجتماعي ة، الحياة تنظم التي ةوالقانوني   ةالسياسي   األعراف
 .درجات ( ٓٔبع فكر لكل منيا ) يكتفى بأر  - :ةمالحظ

 .لسببية و الظواىر العمميةاشرح ا( ٕ
 .فمكل  شيء سبب ،حياتنا في المبادئ أىم   من السببية مبدأ يعدُّ  -
 يحدث أو يوجد أو يتوقف عن الوجود من دون سبب. ال يمكن لشيء أن  ) أو (  -
  .راً تغي   وأسكونًا  وأكان حركة أسواء  ،السبب ىو كل  ما نشأ عنو أثر   -
 . حادث أي   ،بالضرورة ،الذي يسبق ىو الشرط النيائيُّ ) أو (  -
 محكوم بالعالقة بين المسبب والنتيجة. أو الوقائع محدود   أوالحوادث  تتابع   أن  تعني "السببية"   -
 ) أو ( مثال مشروح. -
ر العممي  لمسببية أن   - بطريقة  يا مترابطة  ض المصادفة، ولكن  بمح   أو،  ة  ال تقع بطريقة عشوائي   الحوادث   يفترض التصو 

 ي إلى حدوث األخرى بصورة حتمي ة. متتابعة، فحدوث إحداىا يؤد  
 .ةالحتمية" صورة أخرى لمسببي   -
 يا حتمًا.ي إلى النتائج ذات  يا تؤد  يا في الظروف ذات  ذات   األسباب   ن  أتعني الحتمية  -
 ) أو ( مثال مشروح. -
 .(درجات ٓٔ)فى بأربع فكر لكل منيا يكت - :ةمالحظ  
 .مفيوم الحرية عند ) جوردانو برونو (وضح  (ٖ

، ةحري   دتقي   التي اآلراء   كل   برونو رفض -  .التفكير في حق و تسمبو سمطة ة  أي   من تحريره أراد أو اإلنسان 
 . بحريتو شعوره تحقيق أجل من فيو، وموقعو لمكون  اإلنسان فيم ةأىمي   تبيان ىي ذلك في وسيمتو كانت -
 .ليا حصر ال يةفمك   ومجر ات دروب من المؤل ف أو ةنيائي   الال الكون  طبيعة إثبات طريقيتحقق شعوره بحريتو عن  -
 .عنيا ينفصل ال ذاتيا الطبيعة ىذه من جزء أن و عمى ي فيم أن يجب نفسو اإلنسان - 
 .الكون  نيائية ال من ةالمستمد   وحريت   يكتشف الحقيقة في ن وفإ وتنوُّع و ، الكون  غنى اإلنسان يكتشف عندما -  
ف  ز    التي الالنيائية ىذه من جزء نفسو ىو وألن  ) أو ( -          .بالح ري ة الشعور لديو ت ح 

 درجات(. ٓٔيكتفى بأربع فكر لكل منيا ) - :ةمالحظ  
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 درجة(. ٓٗأجب عن السؤال اآلتي: ) -رابعاً 
 المذين ظيرا في الفمسفة العربية اإلسالمية بعد ) الكندي ( ابحث في التيارين. 

 . اإلسالمي المشرق  بالد في ظير أو المشرقي   التيار: األول -

 .األرسطي لممنطق شارح لأو   وألن   ،الثاني بالمعمم بالم مق   الفارابي فالسفتو أىم   من  -

 .عشر   التاسع   القرن  حتى األوروبية الجامعات في سي در  ( الطب في القانون ) كتابو بقي الذي سينا ابن ) أو ( -

 ق و يع الذي الديني بالتعص   يوتفش   أواًل، العباسية الدولة في ةالسياسي   االضطرابات نتيجة   بالتراجع التيار ىذا بدأ  -
 .ثانياً  الفمسفي   الحر   التفكير

 ندلسواأل العربي المغرب بالد في ظير أو المغربي التيار: الثاني -     

 في عيشو طريقة وأ الفيمسوف سموك افيي يعالج لتيا" دالمتوح   تدبير" رسالة ولو ، باجة ابن فالسفتو أىم   من -
 . المجتمع

 بما هللا معرفة إلى الوصول في العقل قدرة عن فيو يدافع الذي" يقظان بن حي" كتاب ولو ، طفيل ابن) أو (  -
 . الدينية الحقيقة مع يتفق

 الفمسفة  في الكبار الفالسفة آخر رشد ابن كانأو  التاريخ في التنوير فالسفة أىم   أحد ي عد   الذي رشد بنا) أو (  -
 قد وأ ،(الالتينية الرشدية) باسم فعر  ي   فمسفي   تيار   فييا اشتير التي أوروبا إلىانتقمت عبره و التي  العربي ة اإلسالمية

  عندما حقيقية محنة حياتو نياية في لقي أو .باريس في سوربون ال جامعة في القاعات إحدى عمى اسمو أ طمق
حراق بنفيو حكماً  استصدروا أو لو، المتعصبون  تصدى  . كتبو وا 

م الذي خمدون  ابن ظيور باستثناء،  اإلسالمية المجتمعات في الفكري  االنحطاط بدأ) ابن رشد ( بعد  -  فمسفة قد 
 وفمسفة التاريخ فمسفة حول دارت   جديدة   موضوعات   ناقشو أ التقميدي، الميالفمسفي   اإلس الفكر عن ومتمايزة جديدة

 .البشري  االجتماع

 . (درجات ٓٔى بفكرتين لكل تيار و لكل منيا)يكتف -: مالحظة 
 في حال وردت الفكرة عن الفيمسوف يجب أن تكون كاممة . -

 درجة( ٓٓٔ) الموضوع اآلتياكتب في  -خامساً 
م رؤيًة عن تطور   الوث القيم عند ) أفالطون ( .ثقدِّ

 .ف في جوىر الموضوعوظجو في صمب الموضوع، أو تعريف ي  ، يممح فييا الطالب لما سيعالأية مقدمة مناسبة  المقدمة:
 الصمب:

 .توجيييما عمى تعمل   وأ والسموك، المعرفة وراء   تقف التي الثابتة المبادئ عن أفالطون البحث   أكمل-
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 مبادئو أ ات  ماىي   جعمياو  ةد  الما وأ الحس عالم عن مااتم ميافص   فقد ،رسوخياو  المبادئ ىذه ثبات   أفالطون  يضمن   لكي -
 ".الم ث ل عالم" اسم عميو أطمق عالم في بذاتيا قائمة ثابتةً 
 . الم ث ل وجود ىو الحقيقي   الوجود أن   عمى أفالطون  نظري ة تقوم -
 . المستقل عالميا في الموجودة الم ث ل عن نسخ سوى  ليست المحسوس المادي   العالم في الموجودة األشياءإن   -
 بناء شكل عمى األعمى إلى األدنى من أو اً تصاعدي   ومتسمسمةً  الترتيب في متفاوتةً  أو الوجود في متساويةً  ليست الم ث ل-

 .ىرمي   
 . "الجمال" وأخيراً  ،"الحق  " يميو ثم   جميعيا، الم ث ل مثال باعتباره" األقصى الخير" القيم  رأس عمى عيترب   -
 .المحسوس العالم موجودات وتقابميا ، الثالثة الم ث ل ىذه دون تترتب المثل األخرى  - 
 .الفمسفة في رئيسة ق ي ماً  العميا الثالثة األفالطونية الم ث ل ىذه أصبحت -
 .ةالفكري   اراتيموتي   مذاىبيم في الفالسفة أغمب تناوليا ) أو (  -
 موضوع والحق   األخالق، عمم موضوع فالخير   ليا، موضوعات القيم ىذه من خذتات   تقميدي ة فمسفي ة عموم ألجميا تقم  است -

 الجمال، عمم موضوع والجميل المعرفة، ونظري ة المنطق عمم
، التفكير من ميم اً  جزءاً  الثالثة العموم ىذه زالت ما -  .الكبرى  ةالفمسفي   لممذاىب أساسي ة ومكونات الفمسفي 

 
 :مالحظات

 بسبع فكر لكل منيا عشر درجات.يكتفى  -

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

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

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

 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 -

 ف عن رأيو في الخير أو الحق أو الجمال .ينال الطالب عشر درجات إذا أورد أية فكرة لمفيمسو  - -
 مالحظات عامة

 رموز الموضوع:

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

 -انتهى السلم  -


