
 

 

 علوم عامة وعلوم الحياة 

 مسابقة في الفلسفة والحضارات

 

 عالج واحدا ً من  الموضوعين التاليين :

  أوال ً : 

بر بها عنن اليينا ه  ني يينالي  الن ال نوري التني يبندعها اليينا  ساسية التي يمكن ان نع  ان الكلمة األ"

نفتنا  وتحنرره إا كان التيي  عملية الواقعي(. ولم  عبير ا تقاس بمدى  التها الييالية )ال بمدى يجب ان ت  

 ." القو  ان به يتميز االنسان فلقد  ح  

G.Bachelard, l'air et les Songes, page 7, E Corti, Paris, 1982. 

 إشر   ذا القو  مبينا ً اإلشكالية التي يطرحها ؟ ) تسع عالمات ( . -أ

 ) سبع عالمات ( . . ناقش القو  على ضوء آراء ايرى تعرفها  -ب

 برأيك ه ما الفرق بين ال ور المركبة آلياً وبين التيي  اإلنساني ؟ ) أربع عالمات ( . -ج

 

 

  ثانيا ً : 

 

لننيس بعنند بمعرفننة  ولكنننهان االحسنناس  وعتبننة المعرفننة التنني تبنندأ بننه   "  :  Lagneauنيننويقننو  ال

 . " بحد ذاته لن يحيط بكام  الموضوع اليارجيه ان لم نتأمله ]عقلًيا[ ] حيحة[ )...( ان االحساس

 عالمات(؟ ) تسع  اشر   ذا القو  مبيًنا اشكاليته. - أ

 عالمات( سبع)  مية للموضوع المدَرك.أناقش  ذا القو  على ضوء النظريات التي تعطي   -ب

 عالمات( أربع) واالشياص؟ ما  و برأيك دور العاطفة والميو  في االدراك الحسي لالشياء -ج

 

 

 عمال ً موفقا ً

 

 

 



 

 اسس التصحيح
 

 
 : الييا   الموضوع األو 

 
 أ ـ شر  وإشكالية : 

  ) المقدمة : ) عالمتان 
معنى التيي  ـ الفرق بين الييا  وبين التيي  كنشاط ذ نى ـ عالقة الييا  باإلدراك الحسي ـ إشاري إلى  

 التجريبيين والمحدثين .

  ) اإلشكالية : ) عالمتنان 

   الييا   و الييالي المتجاوز للواقع أن أنه تعبير معد  لما  و واقعي ؟ ومتى يكون الييا  إنساني 
 فقط ؟

  ) الشر  ) يمس عالمات 

  باشالر ورؤيته الجديدي حو  التيي  ـ سياق النظريات الحديثة مث  سارتر وآالن و وسر  ـ ي و ية
 اإلستفادي ما قالته الظوا رية ( ـ ي و ية الييا  اليالق .التيي  اإلنساني ) 

 
 ب ـ مناقشة : ) سبع عالمات (

نقد و عوية ف   الييا  عن الييالي ـ مثالية ما يطرحه باشالر ـ عالقة اإلدراك الحسي بالييا  ـ     
ـ تجاوز  وسر   عرض رأي التجريبيين ـ رأي التجريبين بالعالقة بين الذاكري الحسية والييا  اليالق

 لإلدراكات اآللية والجامدي و) وأنسنتها ( .
 

 ج ـ  الرأي ) أربع عالمات ( 
 تترك الحرية لرأي الطالب شرط التعلي  .        

 
 

 : ) اإلدارك الحسي ( الموضوع الثاني
 أ ـ شر  وإشكالية :

 عالمتان (  :المقدمة (  
االدراك الحسي للعالمه فالبعض اعتبره فعالً عقلًيا يلي تيتلف االجوبة التي قدمها الفالسفة حو  عملية 

 عملية االحساسه فيما شدد البعض اآلير على انه معطى مباشر.

  عالمتان (  االشكالية ( : 
واال يقت ر على ما تقدمه  كيف يكون االدراك الحسي فعالً عقلًيا يتجاوز االحساس ويتميز عنه؟

   الذاتية والمشاعر في عملية االدراك؟وما الدور الذي تلعبه الميو الحواس؟
 

 (  5الشر)عالمات : 
من ان االدراك الحسي  و عملية ال تقت ر على ما تقدمه لنا الحواس  "النيو"يبدو واضًحا موقًفا  -1

من موضوعات يارجيةه ب  ال بد ان يسا م العق  في تكوين المعرفة ال حيحة بالعالم اليارجي 
 المحيط بنا. 

وان كانت المعرفة ال بد ان تبدأ باالحساس الذي يتيلص بمجرد انطباع موضوع يارجي على  -2
احدى حواسيه اال ان االقت ار على االحساس لن ينق  لنا اال  وري مشتتة وناق ة وغير 
واضحة لما يحيط بنا. وباعتبار ان االحساس ذاتي على ما دلت ابحاث ك  من العلماء  لمهولتز 



 

فانه سيرتكز فقط على ما تستطيع ان تقدمه لنا حواسنا بحسب تركيبتها البيولوجية.  وفشنر وفيبره
وان ج  ما تنقله لنا الحواس مجموعة من المعطيات المادية المشتتة والمفككةه اكانت معطيات 

 سمعية ام ب رية ام لمسية. 
رفة من مرتبة ان المعرفة الحقيقية للموضوعات اليارجية بحاجة الى عام  آيره ينق  المع -3

االحساس المباشر والبسيط الى مرتبة االدراك الحسي المكتم . وفي  ذا الي وصه تعتبر 
ه تلك اليا ية  النظرية التعقلية وعلى رأسها ديكارت وآالنه ان االدراك الحسي  و عملية عقلية

سية ح ياللها بتركيب مجموع ما قدمه االحساس من معطياتيقوم العق  االنسانية المتميزيه 
ك بوضو ه يحدده ويضعه يارج الذات المدِركةه وي بح قادًرا مجزأيه  ويعي ن الموضوع المدرَ 

على ان يسميه ويميزه على انه موجود على مسافة محددي من المدِرك. وبذلك تفض  النظرية 
ها التعقلية بين االحساس واالدراك الحسيه لي بح  ذا االيير عمليًة عقلية تفسر االشياء وتنظم
 وترتبها وتسميها اي تحكم عليها.)+ امثلة كمث  االن حو  المكعب او ديكارت حو  القبعات..(

 
 : عالمات( سبعالمناقشة )ب ـ 

اال ان االقرار بالدور المركزي للعق  في عملية االدراك الحسي ال يمكن ان ييفي الدور الذي  -1
يعلبه الموضوع. وفي  ذا المجا  تبرز النظرية الغشطالتية )كو لره كافكاه غيوم.( التي  يمكن ان

ترفض بادىء االمر التمييز بين الحس واالدراك الحسي. فهذا االيير ليس عمالً عقلًياه ب  انه يقوم 
 قب  اي عملية عقلية تركيبية.

ن الموضوع ي دَرك مباشريه مركًبا بذاتهه وبمعارضة النظرية التعلقيةه ترى النظرية الغشطالتية ا -2
ومشكالً من تلقاء ذاته. اي لسنا نحن الذين ننظمه ونركبه بعقلنا. وك  االشياء التي تأتينا من العالم 
اليارجي تبرز ضمن بنية  ندسية كلية وضمن يلفيةه وال يأيذ العن ر المدَرك كام  معناه اال 

وتبرز لنا االشياء المدركة بحسب قوانين ا مها قانون الشك   بالنسبة الى البنية التي ينتمي اليها.
 واليلفية وقانون الشك  الجيد... 

من الجلي ان النظرية الغشطالتية ا ملت الى حد بعيد دور الذات المدِركة في عملية االدراك بينما  -4
ه من العالم ركزت على الموضوع المدَرك. وبذلك ت بح الذات مجرد متلٍق سلبي او متفرج لما يأتي

 اليارجي من اشياء ت فرض عليها بحسب القوانين التي ذكرنا بعضها سابًقا.
 
 : عالمات(أربع  الرأي الشي ي)ج ـ 

س االدراك الحسي موقًفا جامًدا او سلبًيا تتيذه الذات المدِركة تجاه الموضوعات اليارجية. وان لي 
دور الذات في عملية االدراكه فان النظرية التعقلية لم تعير الذات  كانت النظرية الغشطالتية قد ا ملت

ا مية اال انطالًقا من الدور الذي يمكن ان يلعبه العق  في عملية االدراكه وبذلك تكون قد ا ملت تلك 
 الجوانب الوجدانية والنفسية في عملية االدراك.

اك. فنظري االم الى طفلها تيتلف عن نظري ان مثالً بسيًط يكفي ان يظهر لنا دور العاطفة في االدر
انسان غريب عنهما. ان االم تدرك طفلها و ي مليئة بعواطف االمومة والحنان والحبه و ذه 
العواطف ال بد ان تنعكس على عملية االدراك. والمشاعر التي تتولد عند سماع النشيد الوطني او عند 

على عملية االدراك الحسيه وال بد ان تيتلف بين  سماع ق يدي حب او اغنية حزينة ال بد ان تنعكس
شيص وآير. ان االنسان يتجه الى العالم اليارجي ويدركه و و ممتلًئا دوًما بمجموعة من العواطف 

 التي ال بد ان نلحظ تأثير ا على االدراك.
 

ور في عملية ويمدنا التحلي  النفسي المعا ر بامثلة تد  على ما للميو  الميتزنة لدى االنسان من د
االدراك. فالروائز االسقاطية كرائز رورشاخ وبسيكودراما مورينو وغير ا من اسليب التحلي  
النفسيه تؤكد على ح و  اسقاط لميولنا الواعية والالوعية على الموضوعات المدركة. ان للميو  

مام بما نفع ه فالوقت دور مهم ايًضا في تقدير الزمن مثال . فادراك الزمن مر ون الى حد بعيد باال ت



 

يبدو طويالً اذا كان ما نقوم به ال يستجيب لميولناه ولكنه يبدو ق يًرا حين نستغرق في عم  يشبع 
 . ميولنا ويستجيب لها

  
 

 

 

 

 

 

   


