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   سيةسّلم تصحيح ماّدة قضايا فلسفية واجتماعية ونف

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

 )درجات ١٠(                                                                               غاليليو  - أ

 )درجات ١٠(                                                                              متناقضتين   - ب

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

 )درجات ١٠(   )مغلوطة(.    إلى أنَّ العقل يتقدَّم على الشريعة) أهل الحديث(ذهب المتكلمون األوائل من   - أ

على مسـتوى معـايير السـلوك األخالقـي فـي اختيار أدوات البحث وطرائقه ضمن الضوابط األخالقية العامة يكون   - ب
 )درجات ١٠(      )صحيحة(                                                               .البحث العلمي

  )درجات ١٠(                                                                                :مصطلحَحدِّد معنى  )٣

  .من صفات اهللاهو  أو نفسه في اهللا شهدها التي ةُ األزليّ  الصفات أو الحقيقيّ  الجمال  ):لّهي عند المتصوفةالجمال اإل (
الُبعد الميتافيزيقي للجمال اإللهي كما فهمه المتصوفة على وجه العموم ينال إلى أية إشارة من ِقَبِل الطالب : مالحظة

  .على أساسه الدرجة

 )درجة ٣٠(                            .حيث يستقيم المعنى، وانقلهما إلى ورقة إجابتكأكمل الجملتين اآلتيتين ب -)٤

أو التماثــل أو  التشــابهو (  )العّليــة أو الســببية( أنَّ هنــاك قــوانين ثالثــة تــتحكم فــي التــاريخ، وهــي) ابــن خلــدون(ارتــأى    - أ
 .)خمس درجاتلكل فراغ (                                                .        )أو االختالف التباينو (، )التناظر

 اخـتالف ةّجـوحُ ( ،)الحـواس خـداع(توجد للمشككين حجج مشهورة حـاولوا فيهـا إثبـات اسـتحالة قيـام المعرفـة، مثـل حجـة    - ب
 )لكل فراغ خمس درجات(    .             )القاطعة البراهين وجود تعّذر ةجّ وحُ ( ،)الناس آراءأو تباين أو تعارض 

 :مالحظات -

مـن القـوانين ينـال الدرجـة  قـانون في حال أورد الطالب أي مرادف في اللفظ أو أي بديل يعّبر عن المعنى نفسـه أليّ   -
 .المستحقة لكّل قانون

  .تكون صحيحة، ينال على أساس ذلك الدرجة بحيث مذهب الشك ألتباعفي حال أورد الطالب أية حجة   -
  ).درجة ٤٠: (أجب عن السؤال اآلتي -ثانياً 
 ابحث في أهمية التخيُّل. 

استخدام الرموز والصور إلى  يلجأبل  حسب؛ة فالفرد عند مواجهة مواقف الحياة على إدراكاته الحسيّ  يعتمدُ ال  -
 .اً عمليّ  حّلهاالمشكالت قبل  لحلِّ  التخطيط النظرينه من مكّ التي تُ  ةِ الذهنيّ 

 .مثال مشروح )أو( طة أو مؤلمةحبِ مُ  حياتيةً  مواقفَ  الفردُ للشعور بالمتعة والسعادة عندما يواجه  ق فرصةً يحقّ  -

 .مثال مشروح) أو( .م رئيسةً وسيلة تعلُّ  عدّ ي -

 .ةة ال شعوريّ ة عفويّ دركة إلى معرفة تلقائيّ مُ الواعية التحويل المعرفة  علىيساعد  -
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ب سلوك يتطلّ  تغيير أيِّ  أنّ  على اعتبار(تطوير الذات،  وأمن وسائل تغيير السلوك  مهّمةً  وسيلةً  لُ التخيّ  ُيعدّ  -
 :)مبدأين

 .مثال مشروح) أو( نبغي أن نفعلهيا مَ لِ  ةً نا صورة ذهنيّ ل عقلُ كّ شيء ينبغي أن يشُ  نا قبل فعل أيِّ أنّ  المبدأ األّول -

  .تت في أذهانناللصورة التي ثبِ  طبقاً  ةً تلقائيّ  سلوكاتُ المواقف وال معظمُ  ه بمرور الوقت تصبحُ أنّ  الثاني المبدأُ  -
 ونفيتصرف ،ملتهئة في مخيّ استمرار صورة هذه العادة السيّ  سببه هم السيئةأغلب الناس في تغيير عاداتِ  إخفاقَ إن  -

 .مثال مشروح) أو( ةلهذه الصور  وفقاً 

   .لةة الموجودة في المخيِّ الالشعوريّ  الصورةُ  ،الً أوّ  رى تتغيّ حتّ  فيها ال يمكن تغيير السلوكات غير المرغوب  -
  : مالحظات 

 .يكتفى بأربع فكر لكل منها عشر درجات -

  .التأويل أو اإلبداع ينال على أساسها الدرجة في حال أشار الطالب ألّي فكرة من هذه الِفَكر ولو على سبيل -
  ).درجة ٤٠درجة، لكل سؤال  ٨٠( :أجب عن سؤالين فقط مّما يأتي -ثالثاً 
 ).ابن سينا(اشرح قدم العالم عند  )١

الوجــود  بممكــن) اهللا(لعــالم مــن خــالل نظريــة الفــيض التــي يبــّين فيهــا عالقــة واجــب الوجــود عــالج ابــن ســينا مشــكلة ا -
 ).العالم(

إلــى أنَّ حصــول الممكــن هــو نتيجــة لفعــل الواجــب، وعليــه يكــون العــاَلُم قــد صــدر عــن اهللا منــذ  الشــيخ الــرئيس يــذهب -
 .األزل

ّنـه لـو ُوجـد اهللا ثـمَّ ُوجـد العـالم بعـده لكـان بـين الوجـودين ألم عـن اهللا بالزمـان، يتـأّخر العـال أن وفقًا البن سـينا ال يجوز -
 .زماٌن فيه عدم

ســيعني هــذا أنَّ اإلرادة اإللهّيــة  .روع فــي الخلــق بعــد االمتنــاع عنــهمشــكلة الســبب الُمــرجِّح الــذي أّدى إلــى الشــ تظهــر  -
 .أصابها التغّير، وهذا مّما ال يجوز على الذات اإللهية

  .ى أنَّ العالم قديم بالزمان مساوق لقدم اهللا الذي يتقدم على العالم بالذات والشرف والمعلوليةينتهي ابن سينا إذًا إل -
  :مالحظات 

 .فكر لكل منها عشر درجات يكتفى بأربع -
أية إشارة من الطالب إلى األفكار السابقة ولو علـى سـبيل التأويـل أو مـن منطلـق ثقافتـه الشخصـية بمـا يتسـق وفحـوى  -

  .أساسها الدرجةالجواب ينال على 
  .)ماركس(بين معنى الحرية عند  )٢

 .بالضرورة عالقتها أساس على الُحريَّة معنى ماركس يبّين -

 .والمجتمع بالطبيعة متتحكّ  التي المدركة غير القوانين بالضرورة يعني  -

 يشعر ال كان أو.المجهولة الضرورة أسير ظلَّ أو  الطبيعة أسرار فهم على قادر غير كان اإلنسان تاريخ بداية في  -
 .عمياء لقوى خاضع بأنَّه العتقاده أو هبحريتّ 

 الطبيعية بالظواهر تتحكم موضوعيَّة قوانين أّنها على الضرورة يدرك أن استطاع راً تطوُّ  اإلنسان ازداد كلما  -
 . ووعياً  ُحريَّةً  ازداد من ثمّ و  واالجتماعية،
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 من وذلك .قسراً  عليه المفروضة االجتماعية القوى أو ،ةالخفيّ  الطبيعة لقوى اإلنسان رضوخ عدم إلى ماركس دعا -
 .يتهحرّ  بلوغ أجل

 .االجتماعيّ  القهر من رهمويحرّ  الناس بين الطبقية الفروق يزيل الوعي -

  .اً واجتماعيّ  اً طبيعيّ  الضرورة وعي تعني ماركس عند الُحريَّة -
  : مالحظات

 .يكتفى بأربع فكر لكل منها عشرة درجات -
الـب إلـى األفكـار السـابقة ولـو علـى سـبيل التأويـل أو مـن منطلـق ثقافتـه الشخصـية بمـا يتسـق أيـة إشـارة مـن الط -

  .وفحوى الجواب ينال على أساسها الدرجة
 .وضح معنى العلم بين النظرية والتطبيق )٣

 لىإ النظرّيات هذه تحويلأما  والبراهين لةباألدّ  المدعومة الصحيحة العلمّية النظرّيات وضع على مالعالِ  يعمل -
 .والتكنولوجيِّ  المخترع مهّمة فهي ،عملّية تطبيقات

 عملّية ألغراض منها االستفادة يمكن وأدوات وسائل إلى النظرّية المعرفة بتحويل يقومانالمخترع والتكنولوجي  -
 .ةتطبيقيّ 

 اإلنسان استفادة كانوٕام العلميِّ  البحث جدوى ييرامع أهمَّ  أحدَ  عملّية تطبيقات إلى العلمّية النظرّيات تحويل ُيعدّ   -
  .منه

 .لعلمّيةا والمعرفة التكنولوجيا مبتقدّ  ةالبشريّ  الحضارة ازدهارُ  يقترن -

 .والتطبيق النظرّية بين المسافة تقليص والمخترعون العلماء استطاع كّلما االزدهارُ  هذا يزداد -

 ما بسبب وذلك ،منها واالستفادة تطبيقها من التكنولوجيا نَ تتمكّ  ىحتّ  طويالً  وقتاً  محددة علمّية نظرّيات نتظرت قد -
 .النظرّية اكتشاف وقت متوافرة تكن لم قةالدّ  عاليةِ  شروط تحقيق أو ة،أوليّ  وموادّ  أدوات فراتو  من التطبيق يحتاجه

  .مثال مشروح) أو( نظرّيات عّدة علىأيضًا  التكنولوجيُّ  التطبيقُ  يعتمد قد -
 وبعد أوالً  الفيزياء مجال في الطبيعة على اإلنسان سيطرة لتحقيق العلمّية لكشوفوا النظرّيات تطبيقاتُ  عِمَلتْ استُ  لقد -

 .اإلنسانيّ  المجال في وأخيراً  ،والكيمياء البيولوجيا مجال في ذلك

 .التكنولوجيَّة تطبيقاتها من العمليِّ  نتفاعواال العلمّية النظرّيات تطبيق بسرعة الراهن عصرنا يتمّيز  -

 لالستفادة مستمرٌّ  وتطبيقٌ  ،جديدةٍ  لحقائقَ  مستمرٌّ  اكتشاف هو بل العلمّية، المعارف جمع صلحا مجّرد العلم ليس -
  .نافعة عملّية مجاالت في الحقائق هذه من

  :مالحظات    
 .لكل منها عشر درجات فكريكتفى بأربع  -

الشخصـية بمـا يتسـق أيـة إشـارة مـن الطالـب إلـى األفكـار السـابقة ولـو علـى سـبيل التأويـل أو مـن منطلـق ثقافتـه  -
  وفحوى الجواب ينال على أساسها الدرجة

  ).درجة ٢٠درجة، لكل سؤال  ١٠٠:(أجب عن خمسة من األسئلة اآلتية -رابعاً 
 .أدى انتقال الفلسفة إلى الغرب في العصور الوسطى إلى انحسار دورها، علل ذلك )١

ذاك؛ فأصبحتِ  - ة آن ة والثقافي اة الفكري ى الحي اً يزدھر تحت  بسبب سيطرة الكنيسة عل فُة نشاطاً الھوتّي ة الفلس رعاي
  الكنيسة وفي ظّل توجيھاتھا
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  :مالحظة
 على أساسھا أدى إلى تھميش الفكر الفلسفي ينال في العصور الوسطى ھيمنة الكنيسة أنَّ  أية إشارة من الطالب إلى(

  .)الدرجة
 .ميِّز بين الموضوع والمحمول في القضية المنطقية )٢

  :الموضوع
   

الحدُّ المنطقّي الذي تبدأ به القضّية المنطقّية وال يكون إاّل  أو، ي ُيخَبُر عنه أو يقع عليه الحكمف القضّية الذوھو طر -
 ).الثلج(اسماً؛ مثال 

  : المحمول
 ).أبيض(مثال . الحدُّ المنطقّي الذي تنتھي به القضية وأ، ة الذي ُيخَبُر به أو ُيحكم بهوھو طرف القضيّ  -

  :مالحظة
 .كرة واحدة من الموضوع وأخرى من المحمول لكل منھا عشر درجاتيكتفى بف

 .فيلسوف العقل عند العرب؟) ابن رشد(عد لماذا يُ  )٣

 .ألنه اعتمد الفكر الفلسفي العقلي) أو( المعرفة على وقدرته البشريّ  العقل ربتطوّ  آمن ألنه -

  :مالحظة
 .النص تكون صحيحة أية إشارة من الطالب إلى دور العقل عند ابن رشد وتغليبه على

 .يتميز العلم عن التجربة الحياتية لإلنسان، فسِّر ذلك )٤

ة  ال تؤّدي) و أ(. تتعّدى الوصف الظاھريَّ للوقائع على المالحظة البسيطة وال الحياتية التجربةتقوم  - التجربة الحياتي
  .إلى معرفة المبادئ والقوانين

ــا  إنســانيهــو جهــد العلــم  - ــا نحــن داخــل الكــون وأمــنظم ومتســق يحــاول فهــم مــا يجــري حولن فــي إطــار مــن  فهــم ذواتن
يــة ملموســة يمكــن ينعتكمــن قيمــة العلــم فــي االعتمــاد علــى حقــائق ) أو  ( .العالقــات المتبادلــة بــين األســباب والنتــائج

 .التأكد منها بالتجربة والمشاهدة

  :مالحظة
  .ا عشر درجاتممنه فكرة لة وبفكرة واحدة عن العلم ولكيكتفى بفكرة واحدة عن التجربة الحياتي -
 .إلى مضمون التجربة الحياتية والعلم وتنظيمه تكون صحيحة تدل على فهم صحيح أية إشارة من الطالب -

 .كعنصرين تعتمد عليهما المعرفة في تكريس سلطتها وٕاعاقة التفكير العلمي) الشهرة(و) االنتشار(وازن بين  )٥

  .معرفتهم وتوجيه الناس تفكير على التأثير في أكبر سلطة انتشاراً  األكثر الرأيُ  بيكتس - :نتشاراال 
 هو هل: بحجة اآلخرون يواجهه ما فسرعان الناس، بين منتشر أيٍّ ر  في التشكيك والمفكرين العلماء أحد حاول ما وٕاذا -

 !الناس؟ هؤالء كلّ  من أعلم

 التفكير العلماء حاول عندما وذلك ،ونقدها منتشرةال المعرفة رفض على تقام العلمّية الكشوف أهمّ  أنّ  العلم تاريخ نيبيّ   -
  .والمنتشر السائد المعرفة تيار ضدّ 

 النظر بغض غيرهم، من أكثر ةرايوالد بالخبرة المعروفين المشاهير بأحد ارتبط إذا أكبر سلطة الرأيُ  يكتسب - :الشهرة
  . صحته عدم أو الرأيِ  هذا صحة عن

  .آخر مجال في توظيفها وأ لنقلها ما مجال في شخص هرةش استغالل يمكن -
  
  



 ٦ صفحة                  ة التربيةحقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزار       )٢٠١٤عام االمتحانية األولى دورةالخاص ب -  مادة الفلسفة( 

  :مالحظات
  .من الشهرة لكل منها عشر درجات وأخرى االنتشاريكتفى بفكرة واحدة من 

الشخصية بما  ثقافتهإلى أية فكر من الِفكر السابقة ولو على سبيل التأويل أو من منطلق  أية إشارة من ِقبل الطالب
 .يتسق مع فحوى الجواب ينال على أساسها الدرجة

  .يعد وعي اإلنسان الوجداني بحرّيته الداخلية من أهم مرتكزات وجوده، عّلل ذلك )٦
 .المتمّيزة مشاعرها لها األخرى، الذوات عن مستقلة ذاتاً  يمتلك أنَّه هكادر إل  -

 .اً معين اً على شخصيته طابع ضفيت التي تظهر حرية اإلنسان الداخلية من خالل حاالته الشعورية المتنوعة  -

 .داخليًا حرية كاملة حرٌّ عرف أنه  الذاتي ازداد اإلنسان وعيًا بخصوصية وجودهكلما   -

 :مالحظات -

  .درجة أية إشارة من الطالب إلى أن وعي الفرد مرتبط بحريته ينال -   
  .يكتفى بفكرة واحدة من جواب التعليل -   

  .عالمة التعليل ال تتجزأ -    
 

  )درجة ١٠٠(اكتب في أحد الموضوعين اآلتيين  -خامساً 
 .الحيوية -مفهوم الطبيعة البشرية بوصفها مقابًال للطبيعة المادية قدم رؤية عن  )١

  .مقدمة مناسبة للموضوع أية: المقدمة
  :لبالصُ 

 .األخرى الطبيعة كائنات من يزلتمّ افي  الناس رغبة عن تعبيراً " البشرّية الطبيعة" مفهوم رظه -

 الظواهر لفهم وقوانينها المادّية الطبيعة نظرّيات كفاية بعدم رينالمفكّ  عتقادتأكيدًا الالبشرّية  الطبيعة" مفهوم رظه -
 .ةاإلنسانيّ 

: بـ ُيعرف ما إلى تستند ،اإلنسانيِّ  السلوك لفهم) الماديَّة -ةالطبيعيّ  غير أي( أخرى نظرّيات وجودإلى  الحاجةتدعو  -
  ".البشرّية الطبيعة"

 .الكلّية المادّية الطبيعة مفهوم عن باالنفصال البشرّية الطبيعة مفهوم نشأ  -

 .رهاتطوُّ  وقوانين) لها زةالمميّ  بسماتها أي( بسيميائها الطبيعية الكائنات من سواها نم الطبيعة البشريةتمايزت  -

 هيمنة من الرغم على القدامى، اإلغريق مفكري عند شائعاً  المادّية الطبيعة جانب إلى ةبشريّ  طبيعة بوجود االعتقادُ  كان -
 .اكآنذ الطبيعيّ  المذهب

 .الطبيعة عن اإلنسان انفصال إلى ديكارت أشار  -

 الوجود وحدة مذهب  دعاة بعض أثارها اتوانتقاد اتهاماتٌ  إال صفوه ريعكّ  لم أيامنا، إلى سائداً  االعتقادُ  هذا استمرّ   -
  .أشكاله أحدَ  الطبيعي المذهبَ  يعدُّ  الذي

 بوجودها إقراراً  نيتضمّ  أن ينبغي لها مفهوم كلَّ  ألنَّ  البشرّية، الطبيعة عن آخرَ  مفهوم لكلِّ  أصالً  المفهوم هذا يشّكل -
 .إليها آخر شيء أيِّ  يضيف أنْ  قبل وتمّيزها

   .بينهما ةالتامّ  القطيعةَ  أو النهائيَّ  الفصل الطبيعة البشرية والطبيعة الخارجية أو الماديةالتمييز بين  يقتضي ال  -
  .هكلّ  هذا في أو رهمتطوّ  أو تكّيفهم أو أنشطتهم أو بنياتهم في األخرى الكائنات نم البشر يمّيز ما هي البشرّية فالطبيعة -
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  :يعة البشرية عن الكائنات األخرى هيبحثت في تمايز الطب رئيسة ةفكريّ  تيارات ربعةهناك أ
ل -  هاشفرتِ  وأ ةاإلنسانيّ  ةالعضويّ  في وأ البشرّية، البيولوجيا في مطبيعتهُ  تعكسه الذي البشر زتميّ  بحث عن: التيار األوَّ

  .المعّقدة ةالوراثيّ 

 ،....)والتعّقل والتخّيل والتذّكر رتفكُّ ال( أو ،البشرّية النفس وىقُ  في تكمن البشرّية الطبيعة أنّ  أنصاره أعلن: التيار الثاني  -
 .األخرى الكائنات لدى مثيل لها ُيـــرَ  لم التي

 .اإلنسانيّ  السلوك قاعدة تشّكل التي ةالغرائزيّ  البنية في تكمن اعتقد مؤيدوه أنَّ الطبيعة البشريَّة: التيار الثالث  -

 ومكان زمان كلِّ  في األخرى الكائنات سائر على التفّوق همويمنحَ  البشر يمّيز ما أنّ  ذهب أصحابه إلى :التيار الرابع -
  .عليها تْ يَ نِ بُ  التي والمعايير األسس إلى أو ،الثقافية منتجاتهم وأ االجتماعّية طبيعتهم إلى يرجع

  :مالحظة
  .ُيكتفى بسبع ِفكر لكل فكرة عشر درجات

  :مالحظات
  .لكل من المقدمة والنتيجة خمس درجات - ١
 .للُصلب سبعون درجة - ٢

 .للربط المنطقي عشر درجات - ٣

 .للرأي الشخصي المعلل عشر درجات - ٤

 .إذا ورد الرأي كنتيجة في إجابة الطالب ينال درجة الرأي والنتيجة معاً  - ٥

 .يخسر الطالب درجة الرأي والنتيجة والربط إذا أخذ أقل من ثالثين درجة في الُصلب - ٦

 .اصر الموضوعيخسر الطالب درجة الربط المنطقي إذا نال صفرًا في أحد عن - ٧

أية إشارة من ِقَبل الطالب إلى أية فكرة من الفكر السابقة ولو على سبيل التأويل أو من منطلق ثقافته الشخصية  - ٨
  .ينال على أساسها الدرجة

قـارن بينهـا، مبّينـًا ) جدليـة –ذاتية  –موضوعية (أدَّى البحث في موضوعية القيم وذاتيتها إلى ظهور نظريات ثالث  -)٢
  .رأيك

  .أية مقدمة مناسبة للموضوع: المقدمة
  :الُصلب

 :الموضوعّية النظرّية). ١
 .اإلنسانيّ  الواقع عن لٌ ومستق منفصلٌ  القيم وجود أنّ  على الموضوعّية النظرّية أنصار فقيتّ  -

 هذا طبيعة حول نفسه الوقت في يختلفون هملكنّ  ،وذائقته وسلوكه أحكامه في لها ويخضع مالقيَ  هذه ليتمثّ  اإلنسان -
 .الوجود

 عن مستقلّ " ُمفارق عالم" في بذاتها قائمة هي ُمُثلٌ ) والجمال والحقّ  الخيربها  ويقصد( القيم أنّ  إلى أفالطون ذهب -
 .الحسيّ  العالم
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 ،بوساطتها وتوجد باألشياء ترتبط خاصّية هو بل باإلنسان، يرتبط ال القيم وجود أنّ  إلى الحديث العصر في الفيل يذهب -

 .اإلنسان لِ بَ قِ  من ومطلوبة بالوجود جديرةً  األشياءَ  هذه فتجعل

 ورغباته، اإلنسان تفكير عن ومستقّلة ،الفكر مملكة في بذاتها موجودة مثالّية موضوعات القيم أنّ  فيرى هارتمان أّما  -
  .لها الذوات إلدراك قابلة لكنها
 :الذاتّية النظرّية). ٢

 أو معها التفاعل نحو اإلنسان هتوجّ  األشياء، في مستقّلة خاصّية ستلي القيم أنّ  إلى النظرّية هذه أنصار يذهب -
 .لها الخضوع أو استحسانها

 .ليّ إ بالنسبة قيمة هي قيمة كلّ ف.،وعاطفته نفسه اإلنسان نزعة تمثل القيم في النظرية الذاتية ماإنّ   -

 .خّير هبأنّ  العمل هذا جاهتُ  شعوريعن  تعبير سوى ليس الحكم هذا إنّ ، خّير هبأنّ  ما عمل على أحكم حين  -

  ....مثال مشروح )أو( -
 .الذوات كلّ  على نفسها فرضتل موضوعّيةً  القيم كانت لو هبأنّ  هذا موقفهم عن الذاتّية النظرّية أنصار يدافع -

 .آلخر تروق ال بينما دالي سلفادور لوحات يحبُّ  ما شخصاً  تجعل التي الجمالّية القيم حول الناس يختلف فلن) أو( -

  .والبخل الترشيد بين أو والكرم، التبذير بين الفاصلة الحدود حول وقيمها األخالق في الناس لفيخت )أو( -
 ماوٕانّ  شامًال، عقلّياً  معياراً  يطابق ما ليس نهإ بالقول الجميل؟ ما: سؤال عن أجاب عندما النظرّية هذه أنصار من فولتير  -

  .جميالً  ذوقي يعّده الذي الشيء هو
 :ّيةالجدل النظرّية). ٣

 .واحد نسق في والموضوعيّ  الذاتيّ  االتجاهين بين الجمع الجدلّية النظرّية أنصار حاول -

 .القيم يبدع الذي الوحيد الكائن هو اإلنسان أنّ  على الذاتّية النظرّية أنصار مع اتفقوا  -

 .حوله من الموالع بالطبيعة اتصاله ثمرة هي بل فراغ، من اإلنسان لدى تنشأ ال القيم أنّ  دواأكّ  هملكنّ   -

 اتصاله عن نيالناتج وٕادراكه وعيه تطّور عن أيضاً  تنشأ بل فحسب، حوله ما في اإلنسان تأثير عن القيمُ  تنشأ ال لذلك  -
  .حوله من الموضوعيّ  بالعالم

 .أمامه وانفعاله الوجود في اإلنسان ةفاعليّ  عن تنشأ القيم أن الجدلّيون أّكد -

 المقارنة عبر سواء ة،البشريّ  المجتمعات في دهاوتعدّ  القيم لتبدّ  يفسر ما وهذا المتطّور،و  المستمرّ  التفاعل هذا ثمرة لقيما  -
 .واحد مجتمع لدى زمنيتينمرحلتين  في السائدة القيم بين المقارنة عبر أو واحد، زمن في اثنين مجتمعين قيم بين

 

  :مالحظة
  عشر درجاتذاتية وفكرتين من النظرية الجدلية ولكل منها يكتفى بثالث فكر من النظرية الموضوعية وفكرتين من النظرية ال

  :مالحظات
 .لكل من المقدمة والنتيجة خمس درجات - ١

 .للُصلب سبعون درجة - ٢

 .للربط المنطقي عشر درجات - ٣
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 .للرأي الشخصي المعلل عشر درجات - ٤

 .إذا ورد الرأي كنتيجة في إجابة الطالب ينال درجة الرأي والنتيجة - ٥

 .ن ثالثين في ُصلب الموضوعماقل  نالي والنتيجة والربط إذا يخسر الطالب درجة الرأ - ٦

 .يخسر الطالب درجة الربط إذا نال صفرًا في أحد عناصر الموضوع - ٧

أية إشارة من ِقَبل الطالب إلى أية فكرة من الفكر السابقة ولو على سبيل التأويل أو من منطلق ثقافته الشخصية  - ٨
  .ينال على أساسها الدرجة

  مالحظات عامة
 :رموز الموضوع

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

  
  
  
  
  
  

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


