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سّلم تصحیح ماّدة قضایا فلسفیة واجتماعیة ونفسیة  

م 2014لشهادة الّدراسة الثّانوّیة العامة دورة العام 

 درجة) 80 أجب عن األسئلة اآلتیة: (–أوًال 
 ) درجة20                                           (اختر الجواب الصحیح مّما یأتي، وانقله إلى ورقة إجابتك: )١

 ُیعد كل مما یأتي من العوامل الذاتیة لجذب االنتباه ما عدا: -أ
 ) درجات10 ( الحجم والشدة.                                                           الجواب الصحیح: -

 ذهب هیوم إلى أن أساس الجمال هو: -ب

 ) درجات10(الذاتیة والنسبیة.                                                         الجواب الصحیح:  -

انقل الجملتین اآلتیتین إلى ورقة إجابتك واكتب كلمة (صحیحة) أمام الجملة الصحیحة، وكلمة (مغلوطة) أمام  )٢
 ) درجة20.                                                                                   (الجملة المغلوطة

 ) درجات10     ()صحیحةیبین تاریخ العلم أن أهم الكشوف العلمیة قامت على رفض المعرفة المنتشرة ونقدها( -أ

 ) درجات10      ()مغلوطة یكون التقابل بالتداخل بین قضیتین متحدتین في الكم ومختلفتین في الكیف       ( -ب

 ) درجة20                                                                      (َحدِّد معنى المصطلحین اآلتیین: )٣

الذهن عند كانط: ملكة تفكیر أو یحتوي على لوحة مقوالت أو یحتوي على لوحة تصورات محضة للذهن  -أ
تنطبق قبلّیًا على موضوعات الِعیان أو الحدس بوجه عام (أو)  ملكة معرفة بواسطة تصورات (أو) ملكة معرفة 

  درجات) .10لیست عیانیة أو حدسیة بل تصوریة. (

 مالحظة: أیة إشارة من الطالب إلى أنَّ الذهن یطبق مقوالت على موضوعات الِعیان أو الحدس ینال على 
 أساسها الدرجة.                                                                      

  هو أداة التكیف الكبرى لدى اإلنسان، (أو) أنه ما یمیز الطبیعة البشریة: العقل عند ولیم جیمس -ب

 ). درجات10(

مالحظة: أیة إشارة من الطالب إلى أنَّ ولیم جیمس یحدد العقل بوصفه أداة أو وسیلة للتكّیف مع المحیط ینال 
 على أساسها الدرجة.

 درجة)20(                            )- أكمل الجملتین اآلتیتین بحیث یستقیم المعنى، وانقلهما إلى ورقة إجابتك.4

الصراع الطبقي أو تاریخ النضال والصراع بین إن المحرك األساسي للتاریخ عند ماركس هو ما یسمیه (  -أ
الطبقات أو بین الُمضَطهِدین والُمضَطَهَدین أو العبد والحر أو اإلقطاعي والعبد أو البرجوازي والعامل (أو) نمط 

 .عشر درجات للفراغ) (اإلنتاج).

 .   مالحظة: أیة إشارة من الطالب إلى أّن محرك التاریخ سببه االنقسام الطبقي ینال على أساسه الدرجة  

الواقع أو العالم المحسوس أو الحیاة الحسیة أو الوجود الحسي أو وجود  انتقد أفالطون الفن الذي یستنسخ ( -ب
) ویحاكیه، ألنه اعتقد أن األشیاء المحسوسة نسخ عن (المثل أو الصور أو األفكار المحسوسات أو عالم الصیرورة

  .)(خمس درجات لكل فراغ.المفارقة
 مالحظة: أّي تدلیل من الطالب على الفراغ بمرادف صحیح في التسمیة ینال على أساسه الدرجة.
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.  درجة)40(ثانیاً - أجب عن السؤال اآلتي: 

 ابحث في الذاكرة طویلة المدى. •

الجواب الصحیح:  -
تشكل هذه الذاكرة المستودع الثالث في نظام معالجة المعلومات (أو) الذي تستقر فیها الذكریات والخبرات بصورتها  -

 النهائیة.

 یتم فیها تخزین المعلومات على شكل تمثیالت عقلیة بصورة دائمة. -

 یستمر وجودها في هذه الذاكرة لزمن طویل، قد یمتد مدى الحیاة. -

 التخزین فیها نهائي ال مرحلي، وهو مستقر ال ممّر (أو) المعلومات التي تخزن فیها ال تُفقد أو تزول آثارها. -

 تمتاز بسعتها الهائلة على التخزین (أو) توجد فیها الخبرات والمعلومات غیر المحدودة القدیمة والحدیثة معاً . -

تشتمل أنواعًا مختلفة من التمثیالت المعرفیة المرتبطة بالمعاني أو الدالالت أو األلفاظ أو األشكال أو  -
 الصور....أوغیرها من التمثیالت المعرفیة األخرى.

 تستقبل المعلومات المرمزة التي تم تحویلها إلى تمثیالت عقلیة معینة من الذاكرة قصیرة المدى. -

 تعمل الذاكرة طویلة المدى حال استالم المعلومات على تنظیمها لتخزن على نحو فعال. -

ال تأخذ المعلومات شكًال جامدًا وٕانما تتأثر بعدد من العوامل، منها طبیعة التغیرات الفیزیائیة والفیزیولوجیة التي  -
 تحدث في الجسم اإلنساني أو ال سیما الدماغ منه.

 تتأثر بالجدید من المعلومات القادمة، والعملیات المعرفیة التي یتم تنفیذها فیحدث تغیر في الخبرات الموجودة فیها. -

إنها تخضع للعدید من المعالجات في الذاكرة قصیرة المدى، ویجري إعادة تنظیمها لتبدو أكثر وضوحًا ومنطقیة.   -
المالحظات :    

 یكتفى بأربع فكر لكل منها عشر درجات. -

أیة إشارة من الطالب إلى داللة أیة فكرة من هذه الِفكر المتعلقة بالذاكرة طویلة المدى ولو على سبیل التأویل ینال الطالب  -
على أساسها الدرجة.  

 درجة). 40 درجة، لكل سؤال 80( :ثالثاً - أجْب عن سؤالین فقط مّما یأتي

وضح معنى الحریة بین الضرورة الطبیعیة والضرورة العقلیة.  )١
 -الجواب الصحیح:

 :الطبیعیَّة الضرورةأ- 

 .وحدها طبیعته تقتضیه لما وفقاً  الحيّ  الكائن سلوك الطبیعیَّة بالضرورة ُیقصدُ   -

 تظهر الضرورة الطبیعیة عند الحیوانات التي تندفع بغرائزها نحو إشباع حاجاتها الحیویة البحتة (أو) تظهر  -
 كأن ،الضرورة الطبیعیة عند الحیوانات التي ال تستطیع  مقاومة دوافعها الغریزیة التي توجه أفعالها تبعًا لطبیعتها

 .وتتكاثرأ تفترس أو تتغذَّى

 ممارسةٌ  ألّنها(أو)  اإلجبار، أو بالحرّیة أفعالها تتصف وال لطبیعتها، محكومةً  تجعل الضرورة الطبیعیة الحیوانات -
 .عقليّ  أساسٍ  أي إلى تفتقد طبیعیة
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 :العقلیَّة الضرورةب- 

عدم  ، أوالعقل بمقتضى تتحّدد التي التصّرفات وأ باألفعال اإلنسان التزام خالل من العقلیَّة الضرورة معنى یتضح  -
 . الحیوانیَّة حّیز إلى اإلنسانیَّة حّیز من یخرجه خضوع اإلنسان للضرورة العقلیة

هها بأفعاله یتحكَّم أن اإلنسان على العقل یوجب -  قواعد وأ السلوك، نماذج ُتحدِّد التي المعاییر مع یتناسب بما ویوجِّ
 .السدید العمل

 ویعّین حقیقتها یكشف الذيأو  لها، العقليَّ  األساس ؤكِّدت بل اإلنسانیة، الحریَّة مع هذه الضرورة العقلیة تناقضت ال  -
 .حدودها

 المالحظات :   

. /10×4    - یكتفى بفكرتین من الضرورة الطبیعیة وكذلك بفكرتین من الضرورة العقلیة ولكل منها عشر درجات/

أیة إشارة من الطالب إلى داللة أیة فكرة من هذه الِفكر المتعلقة بالضرورة الطبیعیة والضرورة العقلیة ولو على سبیل  -
 التأویل ینال الطالب على أساسها الدرجة. 

) بین معنى كّل من التخطیط والتنفیذ بوصفهما عنصرین من عناصر اإلرادة. 2

الجواب: 

 التخطیط:

 .ق بلوغ الهدف الموضوعائجل اتخاذ القرار تخطیُط طرأ من )المعّقد(ینبغي في الفعل اإلراديِّ  -

 صوغ  تنبثق من األسالیبوكأن أو غ األهدافوتظهر عادة أسالیُب الوصول إلى الهدف في وقت واحد مع ص -
 األهداف.

 .یتمُّ في بعض الحاالت تحدیُد األسالیب قبل البدء بالتنفیذ العمليِّ  -

 وأوسائل بلوغ الهدف یمكن أّال تتوافق مع المعاییر  وأق ائ من أّن بعض طر انطالقاً  قد تظهر بعض الصعوبات -
 .تلحق األذى باآلخرین وأاالجتماعّیة  وأالضوابط األخالقیة 

إنفاقًا ضخمًا لیس في مقدور  وأوقتًا  وأتتطّلب جهدًا  وأالوسائل صعبَة التنفیذ  وأق ائیمكن أن تكون بعض الطر -
یها (أو) كما توجد بعض الطرائق صعبة التنفیذ على الرغم من أنها ال تتعارض مع المعاییر والضوابط الفرد عل
 .األخالقیة

 التنفیذ:

یحّدُد الفرد سلوكه بشكل معّیٍن (أو)  یباشر الفرد في التنفیذ العمليِّ للقرار المتخذ، ،قائ تحدید الوسائل والطرفور -
 .ُیتوقَُّع أن تكون النتیجة تحقیق الهدف المطلوبو

المخّطط لها  وأللمهّمة المحددة مسبقًا ولألسالیب الموضوعة في ذهن الفرد (المحدد للفرد) یخضع هذا السلوُك  -
 .مسبقاً 

 . یراقب أفعاله ویصّححهاالفرد فحسب؛ وٕاّنماال یعمل  -

 النتیجة المرحلّیة التي توّصل إلیها مع صورة الهدف المثالّیة التي یجب الوصول إلیها.الفرد في كل لحظة  یقارن  -
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یترافق التجسید العملي للهدف المحدد یترافق مع تخطي العقبات التي یمكن أن یواجهها الفرد مثل التعب- المرض-  -
الملل.

مالحظات: 
 .درجاتیكتفى بفكرتین من التخطیط وبفكرتین من التنفیذ ولكل منها عشر  -
لتنفیذ ولو على سبیل التأویل أیة إشارة من الطالب إلى داللة أیة فكرة من هذه الِفكر المتعلقة بالتخطیط و ا -

ینال الطالب على أساسها الدرجة. 
اشرح تصنیف (اشبرانجر) للقیم:) 3

 الجواب: 
-
-

 یؤكد الفیلسوف األلمانيُّ اشبرانجر على العالقة الوثیَقة بین أفعال اإلنسان وقیمه.   یرّكز على 
المستوى األعلى من األفعال اإلنسانّیة، وحّدد ستة أبعاد للقیمة اإلنسانّیة، على النحو اآلتي: 

 تطّور مع وتشّعبت تطّورت التي المعرفة في تتجّلى) و(أالحقیقة، نحو اإلنسان فعل بتوجیه تقوم :النظرّیة القیمة -
 الجمال أو المنفعة عن النظر بغض وتعمیمها الحقیقة اكتشاف إلى العارفُ  اإلنسان یسعى (أو) اإلنسانيّ  النوع
 .فیها

 بالتناظر یهتمّ أو  به، االستمتاع وأ اكتشافه عبر الجمال، وراء فرديٍّ  بشكلٍّ  اإلنسان یسعى :الجمالّیة القیمة -
.واالنسجام والتناسب

.ذاتها بحدِّ  بها یستمتعُ أو  الحیاة، في الجمیلة والظواهر الحوادث تأّمل -
.الجمیلة الفنون في إنتاجها بإعادةِ  یقومُ   -
. النفع وأ الفائدةِ  نحو اإلنسان بتوجیه تقوم :االقتصادّیة القیمة -
.مرتقبة عملّیة نتائج لتحقیق اإلنسان یبذُله الذي الجهدُ  هو(أو)  المنتج، اإلنسانيّ  العملِ  في تتجّلى -
 :الدینّیة القیمة -
.ُمَتِصلٌ  وكلٌّ  وحدة ّنهإ حیث من الكون فهم إلى تقوم بتوجیه فعل اإلنسان الدیني  -
. المبدأ بهذا االتصال إلى فیسعى ،اً مطلق اً واحد مبدأً الكون  وراء أنیفهم اإلنسان  -
:االجتماعّیة القیمة -
.اآلخرین مع التواصل نحو اإلنسان فعل بتوجیه تقوم  -
.معهم والتعاطف الناس محبة في تتجّلى  -
.األفراد بین االجتماعيّ  للتواصل المالئمة الوحیدة الصورةُ  هو الحبَّ  أنّ  شبرانجرا یرى  -
:السیاسّیة القیمة -
.والسلطان القّوة امتالك نحو اإلنسان فعل القیمة هذه توّجه -
 والمالّیة الوظیفّیة كالسلطة المجاالت، سائر إلى تتعّداها بل السیاسّیة، السلطة على القیمة هذه تقتصرُ  ال  -

.وغیرها
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 نموذجّیةٌ  قیمٌ  ّنها(أو) أل تلك، أو القیمة هذه إلى خالصة بصورة ینتمي ال الفرد اإلنسان أنّ  اشبرانجر یؤّكد -
 .األفراد بین متفاوت بشكل وٕانْ  اإلنسانّیة، الشخصّیة في جمیعها تتواجد عاّمٌة،

المالحظات :        
ُیكتفى بأربع فكر لكل فكرة عشر درجات، وفي حال إیراد الطالب ألربع تسمیات للقیم ینال خمس درجات، على كل تسمیة  -

 مع الشرح خمس درجات. 
أیة إشارة من الطالب إلى داللة أیة فكرة من هذه الِفكر المتعلقة بشرح تصنیف القیم عند اشبرانجر ولو على سبیل التأویل  -

 ینال الطالب على أساسها الدرجة. 

  درجة).20 درجة، لكل سؤال 100( رابعاً - أجب عن خمسة من األسئلة اآلتیة:
التفكیر أساس عملیة اللغة، علل ذلك. )١

الجواب:  -
ألن هناك ارتباطًا قویًا بین نمو اللغة ونمو التفكیر. -
 تشكل المعاني التي تمثّلها الكلمات المادة الخام التي یستخدمها الفرد في عملیة التفكیر. -
 قد یقوم الفرد بالتفكیر بشيء ما دون مصاحبة هذا التفكیر أیة كلمات. -

ألنَّ اللغة نظام من الرموز ذات معاني یتواصل من خاللها األفراد وتجعل ألفكارهم قیمًا اجتماعیة.  -
المالحظات:      

أیة إشارة من قبل الطالب إلى أن التفكیر أساس في اللغة ولو على سبیل التأویل ینال الدرجة.  -
صنف األفكار األولیة الناشئة عن الحواس عند (جون لوك). )٢

الجواب:  -
.والصوت اللون مثل ،واحدة حاسة عن صادرة أفكارٌ  -١
.والحركة والكمّیة االمتداد مثل ،أكثر أو حاستین عن صادرة أفكارٌ  -٢
.واالنفعال والتفكیر اإلدراك مثل ،االستبطان عن صادرة أفكارٌ  -٣
إلخ...والحریة الوجود مثل معًا، واالستبطان اإلحساس عن صادرة أفكارٌ  -٤

: المالحظات         
لكل بند خمس درجات. -
یكتفى بذكر األفكار دون األمثلة أو بذكر األمثلة دون تسمیات األفكار. -

- ال تتصف المعرفة العملیة بالتعمیم، علل ذلك. 3
الجواب:  -
 هذه فیها تعیش التي البیئة اختالفب  (أو)تمارسها، كانت التي الجماعات باختالف أساسيٍّ  بشكل ارتبطت ألّنها -

.الجماعات
المالحظات:          
أیة إشارة إلى خصوصیة الجماعة ومعرفتها العملیة الخاصة، ینال على أساسها الطالب الدرجة. -
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- ركب قیاسًا صوریًا منتجًا تكون الحدود فیه على النحو اآلتي:4
األكبر: مبدع، - األوسط: شاعر- األصغر: المعري 

الجواب:  -
كل شاعر مبدع 

المعري شاعر 
 المعري مبدع

المالحظات:        
ضرورة ذكر سور القضیة في المقدمة الكبرى.  -

 لماذا أكد بعض الفالسفة أن القیم ینبغي أن تقوم على نوع من االتزان بین الذاتیة المتغیرة والموضوعیة الثابتة؟ -٥
 الجواب: -

 اإلنسانّیة أو المجتمع أو الجماعة ضمن سواء األفراد، بین مشترك قاسم هي  (أو)وحده، الفرد تخص ال ألّنها -
.جمعاء

المالحظات:         
أیة إشارة الرتباط القیمة بالفرد والمجتمع معًا، ینال الطالب على أساسها الدرجة. -

 یعد االعتراف باآلخر شرطًا من شروط حوار الحضارات، فسر ذلك.  -٦
 الجواب: -

ألن الحوار یقتضي مبدئیًا القبول بوجود اآلخر وبحقه في الوجود وبخصوصیته التي ال یجوز ألحد أن یسعى إلى  -
 وبمقومات بقائه.  تغیرها

لیس المقصود باالعتراف باآلخر مجرد المعرفة بوجوده، بل یضاف إلیها االعتراف بحقوقه واستقالله وتماثله مع  -
 األنا في اإلنسانیة.

 المالحظات: 
: تقبل من الطالب فكرتان لكل منهما عشر درجات."فسر"سؤال  -

المالحظات :  
 درجته ال تتجزأ.التعلیل"،"، و"لماذاسؤال " -

  درجة)100(خامساً - اكتب في أحد الموضوعین اآلتیین 
قدم رؤیة عن "ظهور الفلسفة العربیة اإلسالمیة وتیاراتها". )١

أیة مقدمة مناسبة. - المقدمة: 
 :هما رئیسین، اثنین عاملین بتأثیر العربّیة اإلسالمّیة الفلسفة ظهرتِ الصلب:  -
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 إضافة العرب، على جدیدة فلسفّیة ومشكالت قضایا من حملته بما الفلسفيِّ الیوناني التراث ترجمة حركةُ  :األول

 .الترجمات هذه احتوته الذي والمعرفيّ  العقليّ  الغنى إلى

 مواكبة على قادرةً  الكالم علم مصطلحات َتعدْ  فلم ،اإلسالميّ  العربي للمجتمع والثقافيّ  الحضاريّ  التطّور: الثاني

.  محّلها الجدیدة الفلسفّیة المصطلحات إحالل من بدّ  ال وكان التطّور، هذا

لَ  العرب، بفیلسوف الملقب الكندي كان -  ."النسب صریح عربي "فیلسوف أوَّ
 .الفلسفة إلى الكالم علم من اإلسالمي العربي التفكیر نقلإلى الكندي في  فضلال یعود -
لَ  كان  (أو)العلوم فروع مختلف في الرسائل من كبیراً  عدداً الكندي  ألَّفَ  -  تضّمنته عربّیاً  فلسفّیاً  معجماً  وضع من أوَّ

).ورسومها األشیاء حدود في رسالة (باسم ُتعرف التي مقاالته إحدى
: هما اثنان، تیاران فیها واشتهر الكندي بعد العربّیة اإلسالمّیة الفلسفة تطّورت -
:فالسفته أهمّ  من وكان اإلسالمي، المشرق بالد في ظهر الذي وهو :المشرقيّ  التیار: األول -

 .األرسطي للمنطق شارح أّول ألّنه ،الثاني بالمعلم الُملّقب الفارابي  -

.عشرَ  التاسعَ  القرن حّتى األوروبّیة الجامعات في ُیدّرس) الطب في القانون (كتاُبه بقي الذي سینا ابن  -

 .الدیني التعّصب تفّشي والعباسّیة الدولة في السیاسّیة االضطرابات نتیجةَ  بالتراجع التیار هذا بدأ  -

:فالسفته أهمِّ  من وكان واألندلس، العربي المغرب بالد في ظهر الذي هو :يّ المغرب التیار: الثاني -

 .المجتمع في عیشه وطریقة الفیلسوف سلوكَ  فیه یعالج لتيا )المتوّحد تدبیر( رسالة في وله :باجة ابن  -

 مع یتفق بما اهللا معرفة إلى الوصول في العقل قدرة عن فیه یدافع الذي )یقظان بن حي( كتاب وله :ُطفیل ابن  -

 .الدینّیة الحقیقة

 التي أوروبا إلى العربّیة اإلسالمّیة الفلسفة عبره انتقلت) و(أ التاریخ، في التنویر فالسفة أهمّ من  :رشد ابن -

. )الالتینیة الرشدّیة( باسم ُیعَرف فلسفيّ  تیارٌ  فیها اشُتهر

 المجتمعات في الفكريُّ  االنحطاطُ  بدأ بعده ومن، العربّیة اإلسالمیة الثقافة في الكبار الفالسفة من رشد ابن كان- 
. اإلسالمّیة
 (أو) ناقش  سببًا في ظهور فلسفة جدیدة ومتمایزة عن الفكر اإلسالمي التقلیديخلدون ابن ظهور- كان 

. موضوعات جدیدة دارت حول فلسفة التاریخ وفلسفة االجتماع البشري
المالحظات: 

 لكل من المقدمة والنتیجة خمس درجات.  -١
 للُصلب سبعون درجة. -٢
 للرأي المعلل عشر درجات. -٣
 للربط عشر درجات ویخسر عالمة الربط إذا نال صفرًا في أحد عناصر الموضوع. -٤

8 صفحة                        حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)2014 خاص بالدورة اإلمتحانیة األولى عام (مادة الفلسفة -



 ینال الطالب درجة الرأي والنتیجة إذا ورد الرأي كنتیجة للموضوع. -٥
 یخسر الطالب عالمة الرأي والنتیجة إذا نال أقل من ثالثین في الُصلب.  -٦

مالحظات عامة: 
یكتفى بسبع أفكار كیفما وردت.  -١
أیة إشارة من قبل الطالب مبنیة على استفادة من وحدة الفلسفة العربیة اإلسالمیة بما یخدم الموضوع، ینال  -٢

على أساسها الدرجة. 
ورود أي سبب مقنع من قبل الطالب في ظهور الفلسفة العربیة اإلسالمیة، ینال على أساسه الدرجة.  -٣
أیة إشارة آلراء الكندي بما یدل على خصوصیته الحضاریة كفیلسوف مسلم، ینال الطالب على أساسها  -٤

الدرجة.
أیة إشارة لنظریة الفیض عند أفلوطین وتأثر ابن سینا والفارابي بها، ینال الطالب على أساسها الدرجة. -٥
أیة إشارة إلى علم الكالم كتیار أساسي له دور مؤسس للفلسفة العربیة اإلسالمیة ینال الطالب على أساسها  -٦

الدرجة.
أیة إشارة إلى إشكالیة العقل والنقل في الفلسفة العربیة اإلسالمیة بما یتفق وسیاق الموضوع ینال الطالب  -٧

على أساسها الدرجة.
أیة إشارة إلى آراء الفالسفة العرب المسلمین في قدم العالم وحدوثه بما ینسجم مع سیاق الموضوع ینال  -٨

الطالب على أساسها الدرجة.  
)- ُصغ تصورًا عن "السلوك العلمي والمسؤولیة األخالقیة" وما یرتبط بذلك من "معاییر السلوك األخالقي في البحث 2

العملي". 
 أیة مقدمة مناسبة.- المقدمة: 
 :األخالقّیة والمسؤولّیة العلميّ  السلوك- الُصلب: 

 سلطانها تفرض .(أو)غیرها بمعزل عن المجتمع فئات من فئة على تنطبق الأو  جماعّیة، مسؤولّیة األخالقّیة المسؤولّیة- 
 أنماط كلّ  في وتطبیقه األخالقيّ  الحكم ممارسة  (المسؤولیة األخالقیة)تلزمهم أو ، جمیعهماإلنسانيّ  المجتمع أفراد على

 .السلوك
 وأ الفئات باختالف تختلف الممارسة، وأ التطبیق في ینةامتب وأ متنوعة لكّنها الجوهر، في واحدة المسؤولّیة هذهُتعد  -

. الظروف وأ المواقف وأ الجماعات
. السوق أخالق عن العائلة أخالق وتختلف المدینة، أخالق عن الریف أخالق تختلف -
 .العلميّ  البحث بمجال المتعّلقة السلوك بأنماط الخاّصة األخالقّیة ییرابالمع یلتزموا أن، العلم في المشتغلین على ینبغي -

 األنانّیة النزعات عن بعیداً  العلميّ  البحث في والتفاني وأهمّیته، قیمته وتثمین للعلم، والباحثین العلماء احترام ینبغي- 

 .الضّیقة الشخصّیة والمصالح
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 بفضلهم واالعتراف العلماء، من غیره تقدیر على العاِلم یحمل الذي العلميّ  المجتمع أعضاء بین األخالقيّ  االلتزام- ینبغي 

 النّصح تقدیم المتضّمن العاَلم أنحاء كلّ  في العلميّ  المجتمع أفراد بین الجادُّ  الحوارُ ینبغي قیام  ، (أو)العلمّیة وٕانجازاتهم

 .النقد وتقّبل العلمّیة، والمشورة

 للِعلم، االیجابیة النتائج من األّول المستفید هو المجتمع- یجب أن یتحلى العلماء بمسؤولیة أخالقیة تجاه المجتمع (أو) 

 .السلبیة نتائجه من األكبر المتضّرر ،بالمقابل ،وهو

: العلميّ  البحث في األخالقيّ  السلوك ییرامع
 .وٕانجازه العلميّ  بحثه موضوع باختیار یقوم عندما خاّصة أخالقّیة ییرابمع یتقّید أن الباحث على ینبغي -
 .العاّمة اإلنسانّیة والفضائل القیم مع یتنافى ال بما إنجازه على یعزم الذي البحث موضوع اختیار الباحث على ینبغي -

 .األخالقيّ  وااللتزام العلمّیة المسؤولّیة مع یّتفق بما البحث مشروع اختیار الباحث على ینبغي -

 .العاّمة األخالقّیة الضوابط ضمن وطرائقه البحث أدواتِ  اختیار الباحث على ینبغي -

 .بها اإلضرار وعدم البیئة على بالحفاظ االلتزام الباحث على ینبغي -

 المضي عن ینصرف أن علیه یجب. (أو) ومضارها العلمّیة نتائجه تطبیق منافع بین یوازن أن الباحث على ینبغي -

   مشروح...مثال (أو) المتوّخاة المنافع من أكبر المحتملة المضارُّ  كانت إذا البحث في

 سلطة ةأيَّ  فرض یمكن ال (أو) ییراالمع بهذه الباحث التزام في الذاتّیة والرقابة الضمیر أثر أهمّیة على التأكید ینبغي -
 .علیهم رقیب  یكون هناكال و أوخصوصّیتها أبحاثهم بسرّیة التمّسك في الحقّ  همفل العلماء، على خارجّیة رقابة أو

وقد یؤدي ذلك إلى  حّرّیاتهم، وتقیید عملهم تشتیت إلى ؤّديي قد علیهم رقابة ةأيّ  فرض عن سلبّیة آثاریمكن أن تنتج  -
 .الجادّ  العلميّ  البحث في المشاركة عن انصرافهم أوهجرتهم 

 المالحظات:       
فكر من السلوك العلمي والمسؤولیة األخالقیة، وبأربعة فكر من معاییر السلوك األخالقي في البحث یكتفى بأربع  -

 العلمي، ویكون لكل فكرة من الفكر الثالث األولى عشر درجات وللفكرة الرابعة خمس درجات.
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مالحظات عامة       
 أوالً :

 لكل من المقدمة والنتیجة: خمس درجات.  -١

  للصلب: سبعون درجة. -٢

  للرأي المعلل: عشر درجات. -٣

  للربط المنطقي: عشر درجات، ویخسر الطالب هذه الدرجة إذا نال صفرًا في أحد عناصر الموضوع. -٤

  إذا أورد الطالب الرأي كنتیجة في الموضوع ینال درجة الرأي والنتیجة. -٥

   یخسر الطالب درجة الرأي والنتیجة، إذا نال أقل من ثالثین درجة في الُصلب. -٦

ینال الطالب الدرجة المعطاة لكل فكرة إذا أشار إلیها على سبیل التأویل.  -٧
   

  رموز الموضوع:ثانیاً :
المقّدمة :  م  -
الّصلب:  ص  -
الّرأي:   ي  -
النتیجة : ن  -
 الّربط المنطقيّ : ر  -

 
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 - انتھى السلم -
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