السنة الدراسية 0200 – 0202 :
الصف  :اجتماع واقتصاد

مادة  :الفلسفة و الحضارات

عالجي أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع األول:
يضم ذكرياتنا و الصور السابقة و المعلومات التي سبق أن أدركناها  ،فيحتوي سيرة أيامنا
“ الذاكرة هي القالب الذي ّ
َّ
ٍ
صور مقسَّمة حسب مراحل حياتنا المختلفة و موضوعاتها
كأنما هي تسلسل
الغابرة و يحتفظ بصورها بترتيب منظمّ ،

كيفية حفظها للذكريات و المعلومات و الصور من ذاكرة الكمبيوتر التي تُحفظ فيها معلومات
المتشعِّبة ،و ليس ّ
أدل على ّ
متشعبة في ملفّات منظَّمة يمكن استرجاعها و االستفادة منها رغم ّأنها تش ّكل تجربة مضت ”.
ّ
نص مبيِّنا اإلشكالية.
أ .إشرح هذا ال ّ
النص في ضوء النظريات التي تعرفها.
ب .ناقش هذا
ّ

(تسع عالمات)

(سبع عالمات)

التكيف أم تعيقها؟ ولماذا؟
ج .برأيك هل أن الذاكرة تسهّل عمليك ّ

(أربع عالمات)

الموضوع الثاني:

ذهني ”
الخالق هو في جوهره عم ٌل
“ الخيال ّ
ّ

.

أ .إشرح هذا القول مبيِّنا إشكاليته.

(تسع عالمات)

أن العقل وحده ال يكفي ألن يبدعَ جديدا .
ب .ناقش ما ورد في القول مبيِّنا ّ
ج .في رأيك ،متى نحب خياالتنا ومتى نكرهها؟ ولماذا؟

عمالً موفقا ً

(سبع عالمات)
(أربع عالمات)

مـــعــــيــــار تــــقــــويــــم و تــــثــــقــــيــــل السعي الثاني الموحد الصف  :اجتماع واقتصاد 0200 - 0202

الموضوع األول

السؤال

القيمة

المقدمـة( :عالمتان)
أهمية دراسة موضوع الذاكرة بوصفها وظيفة أساسية في الحياة النفسية وفي توازن
الشخصية االنسانية وخاصة دراسة العلماء لموضوع النسيان أسبابه وعالجاته...
أهميتها ،وظائفها.
الذاكرةّ :

أ.

اإلشكالية( :عالمتان)
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خزن الذكريات؟ أليس من األجدى
إن كانت وظيفة الذاكرة تكمن في تخزين الذكريات  ،فأين تُ ّ

أن الذكريات تُبنى و يعاد تمثيلها ؟
القول ّ

شرح القول( :خمس عالمات)

المادية( .ريبو ....أدلة على مادية الذكريات)...
النظرّية
ّ
المناقشة و النقد :
ب.

الروحية(.برغسون  .....أدلة على ال مادية الذكريات)....
النظرية
ّ
اتية :ليست الذاكرة بعثا للماضي  ،بل إعادة ٍ
عملية
بناء للماضي  ،و هي ّ
النظرية الظاهر ّ
نفسية.
عقلية و
اجتماعية و ّ
ّ
عقلية تشارك فيها عناصر ّ
ّ
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الـرأي:
االجتماعية و
المعرفية و
العاطفية و
العملية و
تكيف على أصعدة مختلفة :الحياة
ّ
ّ
ّ
ّ
الذاكرة ّ

النفسية؛ و تؤ ّكد الذاكرة على وحدة األنا و امتالك الماضي.
ّ
ج.
ٍ
للتكيف فهي تمثّال اجت ار ار للمآسي و اإلحباطات ،و حيث
الذاكرة من جهة أخرى معيقة ّ
عرضيا و ذلك
للتكيف أم ار
ّ
تسمح للماضي باكتساح الحاضر .و قد تكون عرقلة الذاكرة ّ
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في بعض أمراض الذاكرة . Paramnésie – Dejà vu :

الموضوع الثاني

السؤال

القيمة

المقدمـة( :عالمتان)
أهمية موضوع الخيال بوصفه قوة تسمح للعقل والمعرفة بالتطور...
أما الخيال
الخيال وظيفة ّ
نفسية  ،تعيد تمثّل الصور المدركة ( حسب المعنى الشائع) ّ ،
مما يعني
ّ
الخالق فهو القدرة على الخلق و اإلبداع إنطالقا من معطيات التجربة المعاشةّ ،
الخالق.
التركيز على العمل الذهني في الحالتين  :إعادة تمثّل الصور و الخيال ّ

اإلشكالية( :عالمتان)
أ.

ٍ
هل ينحصر اإلبداع في ٍ
ظروف أخرى؟ و هل يمكن التسليم
ذهني ؟ أم ّأنه يستند إلى
عمل
ّ
بنوعين من الخيال ايجابي وسلبي؟

شرح النص ( :خمس عالمات)
عقلي يكمن في القدرة على
خالق و ّإال كان إدراكا أو ذاكرة؛ و الخيال عم ٌل
الخيال أصالة هو ّ
ّ
اكتشاف عالقة جديدة بين األشياء أو بين عناصر الكون  ،و هي عالقات ال يكتشفها اإلنسان

العادي ألنها تتراءى مف ّككة في الظاهر؛ و يظهر عمل الذكاء في تنظيم االكتشاف و في التجديد
ّ
المنهجي (عرض اآلراء االيجابية حول الخيال :سارتر -باشالر).....
و التعميم و البحث
ّ
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المناقشة:
ب.

عرض شروط أخرى مساعدة :إجتماعية و عاطفية و قيمية و ذاتية ،العقل الباطن،
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الحدس ،الصدفة.
الـرأي:

ج .الخيال قد يمثّل هروبا من تحديات الواقع بهدف تغيرها الى األحسن)...
مدعمة بالشواهد و األدلة و األمثلة
ينبغي أن تكون إجابة الطالبة ّ
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