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   سّلم تصحيح ماّدة قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية

  الدرجُة أربعمئة / م٢٠١٤لعام ادورة  ة الّدراسة الثّانوّية العامةلشهاد
  )درجة ٨٠: (أجب عن األسئلة اآلتية –أوًال 
 )درجة ٢٠(                                           :نقله إلى ورقة إجابتكاختر الجواب الصحيح مّما يأتي، و ا )١

 :ر فرد من نسبه وقومه ودخوله نسبًا آخرَ العصبية التي تنتج عن فرا) ابن خلدون(ُيسّمي  : - أ

 )درجات ١٠(                                                         عصبّية الدخالة :الجواب الصحيح -

 :تكشف لنا خاصّية التراكمية عن سمة أساسية للحقيقة العلمّية هي : - ب

 )درجات ١٠(                                                           النسبّية :الجواب الصحيح -

أمـام ) مغلوطـة(أمـام الجملـة الصـحيحة، وكلمـة ) صـحيحة(نقل الجملتـين اآلتيتـين إلـى ورقـة إجابتـك واكتـب كلمـة ا )٢
 )درجة ٢٠(                                 .                                                 الجملة المغلوطة

الحكم الملكي المطلق بافتراض وجود حالة طبيعيـة يكـون الضـامن للعدالـة بـين النـاس فيهـا،  عن) لوك(استعاض  - أ
 )درجات ١٠(       )صحيحة(                              .تنظيم حياة البشر بوساطة قوانين مستمّدة من اهللا

 )درجات ١٠(     )مغلوطة(              يعدُّ التقابل بالتضاد أكمل أنواع التقابل   - ب

 )درجات ١٠(                                                              :)الَحْدس النفسي( مصطلحَحدِّد معنى  )٣

 )درجات١٠(    .معرفة اإلنسان انفعاالته أو مشاعره أو عواطفه التي تدور في نفسه معرفة مباشرة :الحدس النفسي - أ

وعي أو إدراك أو معرفة األحوال النفسية الداخلية للمرء نفسه  أية إشارة تدل على أن الحدس النفسي هو :مالحظة
 . ينال على أساسها الدرجة

 )درجة٣٠(                               .أكمل الجملتين اآلتيتين بحيث يستقيم المعنى، وانقلهما إلى ورقة إجابتك -)٤

 ).فراغلكل درجات خمس (                      الوضوحو  التناسبو  الترتيب: هي) أرسطو(معايير الجميل عند  - أ

إذ كانـت  ،طـاليس الملطـيمـع الفيلسـوف ) م.ق( فـي القـرن السـادس النظـريظهـرت المعرفـة العلميَّـة فـي جانبهـا  - ب
   .)لكل فراغ خمس درجات(                                                             .هي الحاضنة للعلم الفلسفة

  ).درجة ٤٠: (ن السؤال اآلتيأجب ع -ثانياً 
  الغزالي(ابحْث في حدوث العالم عند(. 

 .اتخذ الغزالي موقفًا نقدّيًا من الفالسفة القائلين بنظرية الفيض -

 .العالم عنده كما عند الكندي مخلوق من عدم، واهللا هو خالُقه وُموجده -

باألدلــة والبــراهين العقلّيــة التــي تثبــت أنَّ العــالم لــم يعتمــِد الغزالــي علــى موقــِف العقيــدة اإلســالمّية فحســب، بــل دّعمهــا   -
 .حادٌث وليس قديماً 

  :ومن أهمِّ هذه األدلة ما يأتي 
  :إمكان صدور الحادث عن القديم

بـأنَّ العـاَلَم ملـيء بـالحوادث التـي تصـدر عـن علـل سـابقة عليهـا،  إمكـان صـدور حـادث عـن قـديماستدلَّ الغزالي علـى  -
 .إّال عن حادث، الستمرت هذه السلسلة إلى ما ال نهاية، وهذا خلف مناقض للعقلولو أنَّ الحادَث ال يصدر 
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ال بـدَّ أن تنتهـي الحـوادُث إلـى علّـٍة قديمـة سـابقة عليهـا؛ لـذلك  هبأنَّ  إمكان صدور حادث عن قديماستدلَّ الغزالي على  -
 .الصحيح فإنَّ القول بحدوث العالم عن عّلة قديمة هي اهللا ال يناقض التفكير المنطقيّ 

 :حدوث الزمان

انتقد حجج القائلين بِقـَدِم الزمـان، وأنـه لـو كـان حادثـًا، َللـِزم عـن ذلـك أن يكـون  استدل الغزالي على حدوث الزمان بأن -
الغزالــي يــرفض هــذا الــرأي ويعــّده  ؛ لكــنإلــى مــا ال نهايــة.. قبلــه زمــان يســبقه، وقبــل الزمــان الســابق زمــاٌن آخــر وهكــذا

 .صحيح يقوم على أساس منطقيّ  مجّرد توهم لفظي ال

واحـد، وهـو حـادث بحـدوث العـالم، وألنَّ الزمـان حـادث فـال يمكـن أن  بـأنَّ الزمـان الزمـان استدل الغزالي علـى حـدوث  -
  .يوجد زمان قبله

  : مالحظات ال  
 .يكتفى بأربع فكر لكل منها عشر درجات -

 .يهامن الدليلين ينال خمس درجات عل أيتسمية لفي حال ذكر الطالب  -

 التأويلبحدوث العالم عند الغزالي ولو على سبيل أية فكرة من هذه الِفكر المتعلقة  داللة أية إشارة من الطالب إلى -
 .ينال على أساسها الدرجة

  ).درجة ٤٠درجة، لكل سؤال  ٨٠( :عن سؤالين فقط مّما يأتي أجبْ  -ثالثاً 
  .اإلرادية للشخصيَّة ضْع تصّورًا عن المثابرة والثبات كخاّصتين من الخصائص. )١

 المثابرة: 

 .دللهدف المحدَّ  طويلة طبقاً  مدةإمكانية توجيه السلوك ومراقبته ل فيتظهر  -

ويبنـي  ،ة أو الهـدفيحـافظ فـي وعيـه باسـتمرار علـى المهّمـ )المثابرة( ةة اإلراديّ اإلنسان الذي يتصف بهذه الخاصيّ إنَّ  -
مـا يسـاعد فيـه علـى بلـوغ  دُ ويحـدّ  ،م بشـكل صـحيح الموقـفَ يقـيّ  أيضـاً  ه، وهـوب حلّ لهذا التقدير بحيث يقرّ  سلوكه طبقاً 

  .الهدف

ه يعمـل علـى تشـكيلها ة أو الراهنـة المتشـكلة، ولكّنـالظـروف الحالّيـ اإلنسـان الـذي يتصـف بخاصـة المثـابرةال يستخدم   -
 .أيضاً 

جـل أن يواصـل سـيره أه يفعل ذلك من عن السير باتجاه الهدف وبلوغه، ولكنّ  ف مؤقتاً يمكن لإلنسان المثابر أن يتوقّ   -
 .فيما بعد عندما تكون الظروف أكثر مالءمة

  .العوائقالهدف والسير نحوه أمام بعض اإلخفاقات أو  عن بلوغ اإلنسان المثابر فال يتوق  -
 الثبات: 

لبلــوغ  قــةوّ ة المعة والجســديّ ضــبط الــنفس وٕامكانيــة كبــت التجليــات النفســيّ  عبــر ة لــإلرادةيالثبــات بوصــفه خاصــ ظهــري -
 .الهدف

ة والشــرف االجتمــاعّي للصــحة أو الحيــاة الشخصــيّ  ةدفــي الحــاالت المهــدّ  )ضــبط الــنَّفس( مــا يظهــر هــذا األمــر غالبــاً   -
 .والكرامة

الذي سيتوافق مـع الظـروف  ،يختار ذلك المستوى من الفعالية أو يضبط نفسه تجلياته النفسية الذي يكبت اإلنسانَ إنَّ  -
  .جاح في بلوغ الهدفن للفرد النمّما يؤمّ 
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 :مالحظات ال

  .درجات يخمس فكر، ثالث فكر من المثابرة وفكرتين من الثبات لكل منها ثمانيكتفى ب -
  .قارن بين التفكير األسطورّي والتفكير العلميّ   )٢

 فـي والسـبب العلمـّي، والتفكيـر اإلنسـان بـين طويلـة مـدةٍ ل حالت التي ةالتاريخيّ  العقبات أهمِّ  إحدى األسطورة لتِ مثّ  لقد  -
ـــ( أو" الطبيعـــة أنســـنة" مبـــدأ علـــى يعتمـــد األســـطوريَّ  التفكيـــر أنَّ  إلـــى يعـــود ذلـــك  الصـــفات إســـباغأو  )الطبيعـــة ةحيوّي

 فهـم مـن انتقـل القـديم اإلنسان ألنّ  ؛الحيّ  طريق عن الحيّ  غير األسطورة رتِ فسّ  أو الطبيعّية الظواهر على اإلنسانّية
 .وحده عليه ينطبق ما هاعلي وأسقط الطبيعة، فهم إلى نفسه

 تعـود أو بطريقـة مادّيـة بطريقـة ةالحّيـ الظـواهر فهـم محاولـة هـو ،اً تمامـ مخـالف مبـدأ علـى فيعتمـد العلميّ  التفكير أّما  -
  .ةالحيويّ  للظواهر والكيميائيّ  الفيزيائيّ  التركيب دراسة إلى

 التفكيـر إلـى انتقـل عنـدما إال منـه صالـتخلّ  اإلنسـان يسـتطعِ  ولـم ،البشريِّ  العقل على مسيطراً  األسطوريُّ  التفكيرُ  ظلَّ   -
 .العقليّ  النضج من مةمتقدّ  مرحلة عن عّبر الذي الفلسفيِّ 

 األسـطوريِّ  الغيبـيِّ  الفكـر مـن نوعّيـةٍ  ةٍ َلـقْ نُ  تحقيـق من اإلنسان تمّكن حين الفلسفة، ياتابد إلى النظريّ  العلم نشأة تعود -
 .مالمنظّ  نيِّ العقال الفكر إلى

  :حظاتمالال
  .درجة لكل عملية مقارنة بين فكرتين من التفكير األسطوري والتفكير العلمي عشرينينال الطالب  -
بـالفكرة المقابلـة لهـا مـن التفكيـر العلمـي،  مقرونة ينال الطالب درجة الفكرة من التفكير األسطوري في حال أوردها -

 .والعكس صحيح

أو  كير األسطوري مقرونة بالفكرة المقابلـة لهـا مـن التفكيـر العلمـيأية إشارة من قبل الطالب إلى أية فكرة من التف -
 .ولو على سبيل التأويل ينال على أساسها الدرجة العكس

ينـال علـى الفكر الواردة في اإلجابـة المحـددة عـن السـؤال إذا نحا الطالب منحى إبداعيًا في الجواب بما يتسق مع  -
  .أساس ذلك الدرجة

ْح معنى الحرّية عند )٣   )القديس أوغسطين( وضِّ
 .ةاإلنسانيّ  اإلرادة حريَّةَ  تحليله خالل من الُحريَّة مسألة أوغسطين القدِّيس عالج -

 ."رفضهِ  أو ما تصوُّرٍ  قبولِ  على القدرة" بأنَّها الحرية القديس أوغسطين َعرَّف  -
 حرُّ  هو حيث من بإمكانهِ  فإنَّ  ما، بتصرُّفٍ  مالقيا على تحثُّهُ  معيَّنةٌ  فكرةٌ  اإلنسان ذهن في تحضر عندما أنَّه يعني وهذا )أو(

  .اً عمليّ  بقهايطّ  فال يرفضها أو بمقتضاها فيعمل يقبلها أن اإلرادةِ 
 .والشر الخير بين االختيار على قدرةٌ  الُحريَّة بأنَّ  القديس أوغسطين يسلِّم ال -
 .هحريتّ  على دليالً  وليس تفكيره في قصن على دليل فهذا الشر، فعل يختار عندما اإلنسانأن  أكَّد القديس أوغسطين -
 الأ أو يريد أن إلى ههتوجّ  إرادة يمتلك بأنَّه اإلنسان شعور هو الُحريَّة وجود يثبت ما أهمّ  بيَّن القديس أوغسطين أنَّ  -

 .يريد
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  :مالحظاتال       
  .عشر درجات منهافكر لكل كتفى بأربع يُ  -

ينال الطالب على  بالحرية عند القديس أوغسطين هذه الِفكر المتعلقة أية إشارة من الطالب إلى داللة أية فكرة من -
 .أساسها الدرجة

  ).درجة ٢٠درجة، لكل سؤال  ١٠٠:(أجب عن خمسة من األسئلة اآلتية -رابعاً  
 )درجة ٢٠(. للطبيعة البشرية) ثورندايك(و) كبار (َميِّْز بين منظوري كل من  )١

 مـن طويـل خـط عبـر المتوارثة الميول وأ النزعات وأ الغرائز على ةمبنيّ  ةفوقيّ  ةبني :هابأنّ  البشرّية الطبيعة عرف:بارك -
  .ينوالحيوانيّ  يناإلنسانيّ  األسالف

  :أمرين تفاعل حصيلةُ  هي البشرّية الطبيعة :ثورانديك -
 فعـل رّدات فـي صـورة ةالخارجيّ  راتالمؤثّ  نحو الستجابةإلى ا ةاإلنسانيّ  ةالعضويّ  ميل في المتمّثلة ةاإلنسانيّ  الفطرة :لاألوّ 
  .متعّلمة غير ةأوليّ 

  ).االجتماعّية وأ ةالطبيعيّ ( ةالخارجيّ  البيئة مثيرات لعمل المتراكمة التأثيرات: الثاني   
   :مالحظاتال      

منظــور ثورنــدايك ينقســم إلــى ينــال الطالــب عشــر درجــات فــي حــال أورد منظــور بــارك للطبيعــة البشــرية، وبمــا أنَّ  -
  .الطالب خمس درجات على كل فكرة ينال، فكرتين

  ) بارك وثورانديك(يز ذكر الرأيين ييشترط في التم -

  .أية فكرة ولو على سبيل التأويل ينال على أساسها الدرجة إلىأية إشارة من قبل الطالب   -

 )درجة ٢٠( .بين التلخيص واالستنتاج كمهارتين من مهارات التفكير األساسية وازنْ  )٢

  .ويتمثل في قدرة الفرد على النظر خارج حدود المعلومات المعطاة بهدف سد الثغرات فيها :االستنتاج -
 .ويتمّثل في قدرة الفرد على استخراج األفكار الرئيسة من النص أو الموضوع :التلخيص -

  :مالحظاتال        
 .لالستنتاج عشر درجات وللتلخيص عشر درجات -

  .ولو على سبيل التأويل ينال على أساس ذلك الدرجة أية إشارة من قبل الطالب إلى الفكرتين -
، علِّـْل األقـليجب في القياس الصوري أال ُيستغرق حّد في النتيجة ما لم يكن ُمستغرقًا فـي إحـدى المقـدمتين علـى  )٣

 )جزأتدرجة ال ت٢٠( .ذلك

 فـي الحـدّ  هـذا أفـراد كـلّ  علـى الحكـم وقـع قـد يكـن لـم مـا الحـدّ  أفـراد كـلِّ  علـى النتيجـة فـي الحكـم يقـع أن يجـوز ال هألنّ  -
  .افيه ورد التي مةالمقدّ 

إلى أنَّه إذا تعارض العقل مع ظاهر الـّدين، فيجـب تأويـل الـنص الـدينّي ليوافـق الحكمـة العقلّيـة، ) ابن رشد(انتهى  )٤
 . علِّل ذلك

 .القرآن آيات وتأويل الشريعة مقاصد فهمُ  خاللها من يمكن التي األداة هو العقل ألنّ  -

 .مكن الوصول بالعقل وحده إلى ما يثبته الشرع أو النص الدينيألنه ي -

  :المالحظات
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  جزأتتعشرون درجة ال  -
 .تأويل اآليات القرآنية على أساس عقلي ينسجم مع جوهر الشريعة ينال الدرجةأية إشارة من قبل الطالب إلى  -

ال  عشــرون درجــة( المجــال األخالقــي؟ لمــاذا كــان العلــم فــي العصــور الســابقة مجــاًال نظريــًا ِصــْرفًا ومنفصــًال عــن  )٥
 .)جزأتت

  . بسبب االختالف الجوهري الذي كان سائدًا بين االستعمال النظري للعقل في المعرفة واستعماله العملي في األخالق -
  :مالحظاتال        

  .جزأتعشرون درجة ال ت -
 عـن المجـال األخالقـي فـي العصـور العلـم كـان مفصـوالً  أنَّ  من قبل الطالب ولو علـى سـبيل التأويـل إلـىأية إشارة  -

  . ينال على أساسها الدرجة السابقة بسبب االقتصار على استخدام العقل في المعرفة النظرية دون العملية
نًا عالميًا قائمًا على ابتكارات مقتبسة من كّل أنحاء العالم )٦  .ر ذلك، فسِّ تعد الحضارة مكوِّ

 .غرافيةالحضارة ال تعترف بالحدود السياسية أو الج -

  .تمتد وتنتقل من جيل إلى جيل ومن بلد إلى آخر أو من شعب إلى شعب -
 : المالحظات

 .درجة بعشرينفكرة واحدة من الطالب تقبل  -

ينـال علـى أساسـها  جهود أمم أو شعوب مختلفـةعلى أية إشارة من قبل الطالب إلى أن أية حضارة يجب أن تقوم  -
 .الدرجة

  )درجة ١٠٠(اآلتيين اكتب في أحد الموضوعين  -خامساً 
 .قدِّْم رؤيًة عن الذات والموضوع في المنهج العلمي الحديث )١

  .مقدمة مناسبة ةأي :المقدمة -
   :الصلب -
ـــ الفالســـفة يســـتطع لـــم  - ـــ ونالتجريبّي  تركيـــب فـــي والموضـــوع الـــذات عالقـــة حـــول االتفـــاق إلـــى لوايتوّصـــ أن ونوالعقالنّي

  .طبيعتها تحديدو العالقة  هذه توضيح في الفريقين كال اتبعها يالت المناهج تباين إلى ذلك ويعود المعرفة،
ـــ اعتمـــد -  وأدواتهـــا المعرفـــة ملكـــاتِ  ،مســـبق بشـــكل ،تمتلـــك الـــذات أنّ  يفتـــرض ميتـــافيزيقي، ليّ تـــأمّ  مـــنهج علـــى ونالعقلّي

 .وشروطها

 .عليها المعرفة ةعمليّ  بتطبيق الذات تقوم محايدة ظاهرة مجرد هأنّ  على الموضوع إلى نظروا -

 التــي المعرفــة صــحة مقيــاُس  هوأّنــ المعرفــة، فــي الــذات فاعليــة منــه تنطلــق الــذي األســاس )الموضــوع( هبأّنــ وايهتّمــ لــم ) أو(
  .إليها لتتوصّ 

 سـوى ليسـت الـذاتو  .الموضـوعات مـن غيـره عـن ومنعـزل جامـد هأّنـ علـى المعرفـة موضوع إلى نظروا فقد التجريبيون -
 .الموضوع هذا فيها ينعكس مرآة

 .ريؤثّ  وال يتأثر سلبيٍّ  أثر ذات )الذات( فهي )أو(

 يأخــذوا لــم كمــا الطبيعــة، أو الواقــع فــي الموضــوعات بــين تــربط التــي العالقــات مــن المتشــابك النســيج إلــى ينتبهــوا ولــم  -
  .وتطويرها العالقات هذه في لالتدخّ  على الذات قدرة الحسبانب



 ٧ صفحة                  نشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربيةحقوق ال       )٢٠١٤عام لثانيةا متحانيةاال دورةالخاص ب -  مادة الفلسفة( 

 .عقليين والتجريبيينال عن مختلف بشكل والموضوع الذات بين العالقة يقّيم :الحديث العلميُّ  المنهجُ  -

 .موضوعاتها إنتاج إعادة في ماوٕانّ  فحسب، المعرفة تركيب في ينحصر ال الذات أثر أنّ  العلميون الفالسفة يؤكد  -

  .بعدها وباقية ،ذات كلّ  على سابقة فالموضوعات به، ومعرفتها الذات وجود على الموضوع وجود فيتوقّ  ال -
 وأ ،بينهمـا متبـادل تـأثير نتيجـة تنشـأأو  ة،جدلّيـ عالقـة هابأنّ  العلمي المنهج في والموضوع الذات بين العالقة وصفتُ  -

 .فحسب واحد طرف تأثير نتيجة ليس

 عليـه، هـو مـا علـى دومـاً  يبقـى ثابتـاً  موضوعاً  ليس ولكنه دونه،من  تقوم أن يمكن وال المعرفة، أساس الموضوعُيعّد   -
 .فيه الذات تحدثه الذي الفعل ةنتيج لويتحوّ  ليتشكّ  بل

  .مفاهيمها رويطوّ  أفكارها فيغني جديد، من الذات في رليؤثّ  يعود فإنه ،)الموضوع( رويتطوّ  ليتحوّ  وعندما -
 وتعيـد فيـه رفتـؤثّ  جديـد، مـن إليـه ترتـدّ  هـافإنّ  التـأثير، هـذا علـى بنـاءً  لوتتشـكَّ  فيها، الموضوع تأثير الذات ىتتلقّ عندما  -

 .لهوتشكي صياغته

 .السنين آالف عبر األجيال تتناقله الذي الهائل التراكم نتيجة بالموضوعات الذات معرفة رتتطوّ   -

 .الموضوعات هذه في الذات بهما تقوم نيذلال والتحويل العمل نتيجة أيضاً  رتتطوّ  الموضوعات )أو(

  .حدودها صرح أو نهاياتها تحديد يمكن ال رة،متطوّ  ةمستمرّ  ةعمليّ  المعرفة ةعمليّ  تبقى  -
  :المالحظات

  .يكتفى بسبع فكر كيفما وردت لكل منها عشر درجات - ١
  .لكل من المقدمة والنتيجة خمس درجات  - ٢
 .للُصلب سبعون درجة  - ٣

 .للرأي المعلل عشر درجات  - ٤

 .للربط عشر درجات ويخسر عالمة الربط إذا نال صفرًا في أحد عناصر الموضوع  - ٥

 .ورد الرأي كنتيجة للموضوع ينال الطالب درجة الرأي والنتيجة إذا  - ٦

  .يخسر الطالب عالمة الرأي والنتيجة إذا نال أقل من ثالثين في الُصلب  - ٧

  :عامة مالحظات
 علـى أساسـهايخـدم الموضـوع، ينـال  بمـا المعرفة وحدة من استفادة مبنية علىأية إشارة من قبل الطالب  - ١

  .الدرجة
  .الدرجة على أساسه ، ينالرائهطالب في معرض إثباته آلورود أي سبب مقنع من قبل ال - ٢
  .أية إشارة لكل فكرة من أفكار الموضوع ولو على سبيل التأويل ينال الطالب على أساسها الدرجة - ٣

  .تصنيفًا للقيم بناه على أساس فينومينولوجي، عالْج هذا الموضوع مبّينًا رأيك) شيلر( ضعَ وَ  -)٢
  .أية مقدمة مناسبة :المقدمة -
  : الُصلب -

، الذي كان يسعى إلـى تأسـيس علـم فلسـفّي دقيـق "إدموند هوسرل"يلسوف األلماني ماكس شيلر من المتأثرين بـكان الف -
 .)علم وصف الظواهر الشعورية: أي(هو الفينومينولوجيا 

 الفكرة الرئيسة التي تقوم عليها الفينومينولوجيا أو الظاهرّيات هي الرجوع إلى األشياء ذاتها،  -
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 . وقائع المحضة أو األشياء في براءتها األولى دون التأثُّر باألحكام السابقة المتعلقة بهاالرجوع إلى ال) أو(

 .كان للمنهج الفينومينولوجي تأثيره الكبير في فلسفة القيم عند شيلر -

  

 هأّنـخـذ عليـه شـيلر ، وذلك في مقابل القيم الصوريَّة التي اهتمَّ بها كانط الـذي يأ)الماديَّة(الَّالصوريَّة  القيمب شيلر ُعني -
  .أهمَل دوَر العاطفة في األخالق

 .بها اإلحاطة عن يعجز الفهمَ  ألنّ  ؛العقل طريق عن إدراكها يمكن ال التي اتالماهيّ  تلك هيالقيم في منظور شيلر  -

ـــدرك - ـــات  ُت  مباشـــرة بطريقـــة معطـــاةً  تكـــون وأ الوجـــدانّي، الحـــدس أو االنفعـــالي الحـــدس طريـــق عـــنعنـــد شـــيلر الماهّي
  .جدانللو 

  :يرتِّب شيلر القيم في الدرجات اآلتية من األدنى إلى األعلى
 نحـو هوتتوّجـ الشـعور، بوظيفـة وتـرتبط األفـراد، باختالف تختلف وهي المالئم، وغير المالئم قيم وتشمل :الحسّية القيم -

 ).المادّية( ةالالعضويّ  الموضوعات

ار :القيم المدنيَّة -  .تشمل قيم النافع والضَّ

 .الصحيّ  وغير الصحيّ  وأ والمبتذل، النبيلأو  والوضيع، الرفيع قيمَ  وتشمل :ةحيويّ ال القيم -

 .، ألنَّه يصعب التفريق بينهماالحسّية القيم إلى ةالحيويّ  القيم إرجاع يمكن ) أو(

 .العادل وغير العادلِ  وأ والقبيح، الجميل قيم تشمل :ةالروحيّ  القيم -

  .ةِ والقانونيّ  والعقلّيةِ  الجمالّيةِ  القيم كلُّ  )وحيةالقيم الر ( الفئة هذه تحت يدخل )أو(
 .والواسع العامِّ  بمضمونها" الثقافية المنظومة" باسم ُيعرف ما مجموعها في القيم الروحية نتكوِّ ) و(

 .والمحبَّة س،المقدّ  قيم وتشمل :ةالدينيّ  القيم -

  .العقيدة وموضوعات اهللا نحو تتجه )أو(

 .األخرى القيم عليها تعتمد التي الدعامة لوتمثّ  اها،وأسم القيم أعلى هي) أو(

- - .األخـرى القيم تحقيق في تنحصر األخالق أنّ  يعتقد ألّنه الفئات، من فئة ةأيّ  في األخالقّية القيم شيلر يدخل لم -
 .تينمجموعَ  في السابقة القيمِ  توزيع يمكن -

 الثانيــة، و نتــاجواإل واالقتصــاد بالحضــارة وتتصــل مــةقي ذات موضــوعات بوصــفها الخيــرات تشــمل" شــيئية قــيم" األولــى  -
  .الفردّية األخالقّية الفضائلَ  تشمل" ةشخصيّ  قيم"

  :المالحظات       
 .ثالث فكر عامة أينما وردت في الموضوع، لكل منها عشر درجاتبيكتفى  -
 .ُيكتفى بذكر أربع تسميات من تصنيف القيم، لكل منها خمس درجات -
 ..كل تسمية من التسميات األربع، لكل منها خمس درجات ُيكتفى بشرح فكرة من -
 .من أفكار الموضوع ولو على سبيل التأويل ينال على أساسها الدرجة إلى أية فكرةأية إشارة من قبل الطالب  -

  مالحظات عامة      
 .خمس درجات: لكل من المقدمة والنتيجة  - ١

 .سبعون درجة: للصلب  - ٢

 .عشر درجات: للرأي المعلل  - ٣
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 .ويخسر الطالب هذه الدرجة إذا نال صفرًا في أحد عناصر الموضوع ،عشر درجات: بط المنطقيللر   - ٤

 .إذا أورد الطالب الرأي كنتيجة في الموضوع ينال درجة الرأي والنتيجة  - ٥

 . يخسر الطالب درجة الرأي والنتيجة، إذا نال أقل من ثالثين درجة في الُصلب  - ٦

  .رة إذا أشار إليها على سبيل التأويلينال الطالب الدرجة المعطاة لكل فك - ٧
 :رموز الموضوع

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

  
  

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


