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 عالج النص التالي:

إن الوعي يقصد دائماً شيئاً غير ذاته ،معبراً عن الحياة النفسية برمتها ومدركاً للظواهر  "   

التي هي جوهر األشياء . كل وعي هو وعي لشيء ما ،فالوعي ليس شيئاً بل هو ضوء على 

 األشياء ،كاشف لها ال يكشف نفسه وهو غير منغلق على ذاته . إنه فكر بشيء ما ."

 

)تسع عالمات(             مبيناً إشكاليته .                                       إشرح هذا النص -أ-  

ناقش مظهراً دور الالوعي في كشف المكبوت النفسي لإلنسان .          )سبع  عالمات( -ب-  

  "هل ترى أن القبول بفرضية الالوعي ينفي الحرية الشخصية ؟" -  ج-

 )أربع عالمات(                                                                                                   إبد رأيك معلالً.         
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  الوعي والالوعي الموضوع  : -1

 مالحظة:يجب مراعاة الصياغة الجيدة +الخط المقروء+المنهجية في الكتابة  

  عالمات( ٩اشرح هذا القول مبينا االشكالية  )-أ-     

 . )عالمتان(والالوعي في فهم الشخصية البشريةمقدمة عامة + ذكر أهمية الوعي  -۱-    

ول موضو  اساسي وهو الوعي ان هذا القول  يندرج ضمن إطار الدراسات النفسية التي تتنا

غير  من وجهة نظر بعض المفكرين وعلماء النفس الذين ينظرون للوعي باعتباره موضو 

 فهم الحياة النفسية البشرية وتفاعالتها .كاف وحده ل

 ( خصائصالو ةهمياألتعريف،الاي   + )مقدمة عن الوعي

 )عالمتان (  االشكالية:-۲

 القول  فهي :اما االشكالية التي يطرحها هذا 

وهل السلوكية غير المفهومة والتي ال نعرف اسبابها ؟ النفسية وكيف نفسر بعض الظواهر

 باستطاعة الوعي وحده تفسيرها ؟

 عالمات( )شرح القول  -۳-

 اراء مدرسة علم النفس التقليدي )الوعي ،الموضوع االوحد للدراسات النفسية ( -

 .اراء ديكارت ومقولته الرافضة لوجود ال وعي نفسي  -

 كل ما هو واع هو نفسي وكل ما هو ال واع هو جسدي )مدرسة علم نفس الوعي( -

 .الوعي نشاط داخلي اي يتجه الى ذاته ،وهو الضوء الكاشف على الحقائق  -

عملية فكرية ان نشاط الوعي ليس محصورا بالتوجه الى الداخل انما بحسب الظواهرية انه  -

 يجب ان تطال  موضوعا في الخارج .

 

  )سبع عالمات( المناتشة-ب-



 

الوعي مهم في كشف شخصيتنا لكن دور الالوعي في كشف المكبوت النفسي لالنسان هو  -

 االهم واالفعل.

 ظهورات الالوعي قبل فرويد)شوبنهاور،نيتشه....(-

 محاولة تفسير المكبوت النفسي(    اكتشاف فرويد للالوعي أحدث ثورة في علم النفس ) -

 اهمية الجهاز النفسي وطبقاته ومدى تأثير التربية على تكوين الشخصية.   -

 أهمية الجنس وتأثيراته على البناء النفسي لالنسان .-

 الالوعي ال بد أن يقترن بالوعي لتصويب فهمنا للحياة النفسية -

 توليف لالفكار  -  

النفسية لإلنسان ال تفهم إال  من خالل الوعي والالوعي بحيث يشكالن نظرة إن الحياة الداخلية 

 .تكاملية لفهم الشخصية البشرية

 

 +خاتمة .)اربع عالمات(يترك للطالب حرية االجابة ( (رأي حر–ج 

 


