
 

 

 عامةفة ـــــــــــالمادة : فلس                                         0200-0202السنة الدراسية : 

  وإقتصاد                                              إجتماع الصف :  
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 موضوعا واحدا من المواضيع التالية: عالج

 الموضوع االول:   

 الفعل الواعي هو فعل يختزن في خفاياه عشرات وربما مئات المكبوتات  الالواعية .
 عالمات(9)        اشكاليته ؟                          ا  اشرح هذا الموضوع مبين .0

 عالمات(                                               7)          ها ؟ ء النظريات المتختلفة التي تعرفضو في القول ناقش .0

 يمثّل الالوعي قيمة سلبية بينما الوعي يمثّل الوجه اإليجابي للشخصية؟ وكيف؟برأيك  هل .3

 عالمات(4)         

 

 الموضوع الثاني:

اختبارات في  يفّكرعالم مجرد مصور فوتوغرافي للطبيعة بل عليه ان يستنبط فرضيات وليس ال

  .تثبت صحتها

 (عالمات 9 )االشكالية التي يطرحها                                ا  اشرح هذا القول مبين -أ           

                  العلمية.                                                 لى الحقيقة ا هذا القول في ضوء  دور المالحظة في محاولة الوصول ناقش -ب         

 (عالمات 7 )                                                                                                     

 (عالمات 4 ) ذلك .                علل قائق العلمية حقائق نهائية ؟هل يمكن اعتبار الح -ج         

 

 الموضوع الثالث: نص
كلما نفكر لمعرفة كيف يجب  ان نتصرف ،هناك صوت يتكلم في داخلنا ويقول لنا : هذا واجبك. 
وعندما نقصر عن هذا الواجب نسمع الصوت ذاته يحتج على فعلنا. وألنه يكلمنا بلهجة االمر، 

ائن ارفع شأنا منا ؛ غير اننا ال نرى بوضوح من   هو هذا نشعر بانه يجب ان يصدر حقا عن ك
الكائن وما هو    هذا الصوت الخفي نسبه خيال الشعوب الى كائنات تفوق االنسان قدرا 
...فعلينا نحن ان نجرد هذا المفهوم من االشكال الخرافية التي تغلف  بها على مر التاريخ وان 

جتمع.فالمجتمع، بتربيته ايانا اخالقيا هو الذي وضع هذه نصل الى الحقيقة. هذه الحقيقة هي الم
المشاعر التي تملي علينا سلوكنا بهذا المقدار من االلزام... ان ضميرنا االخالقي هو من صنع 
المجتمع وهو يعبر عنه ؛ وعندما يتكلم ضميرنا يكون المجتمع من يتكلم فينا .والطريقة التي 

لسلطة التي يتمتع بها.الواجب هو االخالق من حيث انها تأمر يكلمنا بها تشكل افضل دليل على ا
؛انه االخالق باعتبارها سلطة يتعين علينا اطاعتها ... الواجب هو المجتمع من حيث انه يفرض 

 علينا قواعده ويرسم حدودا لطبيعتنا.
  (عالمات9)        االشكالية التي يطرحها.                                ا  اشرح هذا النص مبين   -أ

               ه من نظريات حول الموضوع.الواردة في النص في ضوء ما تعرفاالفكار  ناقش -ب

  (عالمات7)                                                                                                    

             خالقية هو دائما سلوك ال أخالقي؟.    ان الخروج على قواعد المجتمع اال ىهل تر -ج

 (عالمات4)                                                                                                       

 
 

                                                            
                                 

  



 

 

 اجتماع واقتصاد : الصف                  لمادة الفلسفة  أسس التصحيح
                               

 الموضوع األول
 

وعلى الرغم من أن  –موضوع الوعي والالوعي نال اهتمام الباحثني واملفكرين والفالسفة قدميا وحديثا -المقدمة :
الالوعي مقابل الوعي –رويد كان أول من أشار إليه يف إطار نظرية متكاملة كثريين أشاروا إىل وجود الالوعي إال ان ف

 )عالمتان(                                         ....رويدكامال(مث وهو ) نضع تعريف الالوعي عند
أم ان تأثريه ال يرقى إىل االشكالية :ما هي عالقة الالوعي بأفعالنا الواعية ؟هل ان تأثري على أفعلنا حتميا وبالغ األمهية 

 )عالمتان(                                                هذا املستوى؟                                    
 الشرح : 

 ربط املوضوع املطروح بفرويد ومدرسة التحليل النفسي .-
 نية عند فرويد وذلك من خالل : االنطالق من املوضوع املطروح لتأكيد دور الالوعي يف الشخصية االنس-

 دوره يف مرض العصاب وفقا الكتشافات فرويد وصديقه الطبيب بروير  -0
 حبث كيف أن حتويل الذكريات األليمة الالوعي إىل وعي يؤدي إىل الشفاء من العصاب . -0

وعي يف تركيبة الشخصية االنسانية واثر حتكم األنا األعلى بالرراز  وكيف تعود هذه الرراز  دور الال -3
 لالنتقام من جديد باساليب خمتلفة يف كل أفعالنا بعد كبتها  .

اإلشارة إىل أن املكبوتات املختلفة يف املراحل األوىل عند فرويد يؤثر يف املراحل الالحقة وخاصة يف  -4
 مرحلة املراهقة 

واخريا نتيجة تبني أن أفعالنا الواعية وفقا لفرويد تتأثر بكم كبري من املكبوتات والصراعات املكبوتة يف -
 عالمات(5الالوعي بشكل مباشر وغري مباشر           )

 
 النقاش:

 عرض مدرسة علم النفس التقليدي بتأكيدها على دور الوعي وعدم االعرتاف بوجود الوعي نفسي
نهج فرويد واملناهج واالراء األخرى واالنشقاقات عليه من قبل تالمذته  واليت أتت بعده يف جمال مقارنة بني م-

 رورشاخ وسواهم (–أدلر  –التحليل النفسي ) كوستاف يونغ 
اخللوص إىل نتيجة مؤداها أن التحليل النفسي على الرغم من أمهيتة وعظمة دوره يف التحليل النفسي إال انه -

 نقاط جوهرية هامة مت تطويرها واإلضافة عليه أو احلذف منه .  تعرض للنقد يف
العرض بعد ذلك ملواقف املخالفني للفرويد يف الرؤية خاصة أدلر , ويونغ , ورورشاخ وسواهم من املؤيدين -

                                                 للتخليل النفسي ولكن باشكال ال تتوافق مع فرويد 
 عالمات(7)     

 
 



 

 

الرأي هو حرية للطالب شرط ان يدعمه باالدلة والبراهيم الالزمة والضرورية : ولكن  السؤال الثالث :
 كنموذج يمكن للطالب  

التأكيد على أمهية اكتشاف الالوعي واالجيابية يف حتويله اىل وعي سليم وكذلك احتمال وجود وعي  -0
 مريض....

 عالمات(4)                              خامتة واشكالية أخرية              -0
 

 الموضوع الثاني
 

: مراحل املنهج العلمي املطبق يف العلوم الطبيعية يف دراستها للظواهر.  تركي  املوضوع املطروح على املرحلتني املقدمة
 )عالمتان(الثانية والثالثة وامهال االوىل من الناحية املنهجية

  
هي اليت تعطي للفرضية حمتواها وقيمتها ؟ ام ان الفرضية هي اليت تعطي للظواهر معناها  : اليست املالحظةاالشكالية
 )عالمتان(احلقيقي؟ 

 
يشدد التعقليون على دور الفكرة يف االكتشاف العلمي فالعلم هو شرح للظواهر  وهذا الشرح يتجسد يف  الشرح:

اىل مالحظة العامل اخلارجي بل اىل شرحه وفهمه والظواهر االفكار اليت يستنبطها العامل  كما ان العلم ال يهدف فقط 
ليست سوى اشارات ينبري تفسريها وذلك ال يتم اال على ضوء الفكرة اي الفرضية  ومن ال يعرف عما يفتش اليفهم 

 عالمات(5)ما قد جيده  اذن من دون الفرضية اليت توجه التجربة تبقى هذه االخرية حماولة فاشلة 
 

لذلك يرك  -فرضية مع امهيتها ليست كل العلم  هي السؤال والطبيعة جتيب عنه من خالل الظواهر والتجربة:ال املناقشة
التجريبيون على امهية املالحظة اليت توجه احلواس والذهن باجتاه ظاهرة للكشف عن خصازصها وصياغة فرضيات ميكن 

على العلم ان يصري للطبيعة عندما تعرب عن  اذن-التاكد من صحتها : ان مالحظة جيدة تعادل كل افكار العامل
نفسها وكل بناء يقوم على افكار جمردة يكون معرضا للخطا   ان الظواهر ليست العلم لكنها الوسازل الضرورية لقيامه 

ال جيوز  اذن االكتفاء بفرضية التسبقها مالحظة او –والعلم يتحدد مبنهجية اي مبعرفة طرح جدلية الفكرة والتجربة 
 عالمات(7)الحظة عابرة دون فكرة تشرحهامب
 

احلقازق العلمية ليست مطلقة وهنازية هي يف تطور دازم  تكمل بعضها بعضا والقوانني العلمية يشهد     السؤال الثالث
  عالمات(4)على صدقها الواقع لكنها حتتمل التعديل فهي احتمالية وليست يقينية

 
 الموضوع الثالث

اء االجتماع الوظازف النفسية واالنسانية من خالل اجملتمع ورأوا ان الواجب االخالقي يظهر لنا :      فسر علماملقدمة
 )عالمتان(على شكل ال ام ولوتعارض مع مصاحل الفرد



 

 

       
:  هل ما يذهب اليه دوركهامي يف ان اجملتمع هو مصدر الضمري والواجب   حييط مبمي ات كل قيمة الشكاليةا  

 ان()عالمتاخالقية؟
   

:الضمري االخالقي يعرب عن الوعي اجلماعي : العمل مبقتضى الواجب هو يف اخلضوع لالل امات االجتماعية  الشرح
فاجملتمع يفرض علينا قواعده ويرسم حدودا لطبيعتنا . الواجب مل م، ضاغط.  فنحن نتمثل معايري وقيم اجملتمع من 

 عالمات(5)اجل حاجتنا اىل التوافق باجلماعة
  
 : ليس اجملتمع املصدر الوحيد للقيم والضمري: ملناقشةا

الضمري هو    -نتبني القيم عرب التجربة االخالقية –االنسان صانع قيمه) سارتر(      -النية احلسنة:  كانط   -الدين
 عالمات(7)اخلري هو يف حتقيق اللذة  او املدفوع بشعور التعاطف والشفقة   -االنا االعلى عند فرويد

   
 قد يكون الوعي اجلماعي مصدرا لكثري من االخطاء االخالقية      السؤال الثالث

 دور الصاحلني  -دور الوعي الفردي وتفاعله مع الوعي اجلماعي والتميي  بني االخالق املرلقة واالخالق املنفتحة 
ك اخلروج على قواعد اجملتمع  االنسان بوصفه كازنا حرا وعاقال يضطلع مبسؤولية وجوده ويعمل على تفتح شخصيته لذل

 عالمات(4)االخالقية ليس دازما سلوكا ال اخالقيا .
 


