المادة فلسفة عامة
الصف :علوم الحياة والعلوم العامة

اختر واحدا من الموضوعات الثالثة التالية:

االول:
الموضوع ّ
"الوعي دائرة صغرى في فلك الالوعي الذي هو الدائرة الكبرى"
أ -إشرح هذا القول مبينا اإلشكالية الّتي يطرحها.
ب -ناقش هذا القول بضوء نظريات اخرى تعرفها.
ت -هل الالوعي يشكل مدخال الى مصاحة االنسان مع ذاته؟ برّ ر ما تذهب اليه.

(تسع عالمات)
(سبع عالمات)
(اربع عالمات)

الموضوع الثاني:
"الميول وقبل كل شيء هي اتجاه نحو الخارج لتحقيق االشباع ،بمعنى آخر الميول غيرية"
أ -إشرح هذا القول مبينا االشكالية التي يطرحها.
ب -ناقش هذا القول بضوء مواقف أخرى تعرفها.
ت -هل يمكن للمجتمع ان يؤثر في طبيعة الميول ،وطرق إشباعها؟ برّ ر إجابتك.

(تسع عالمات)
(سبع عالمات)
(اربع عالمات)

الموضوع الثالث:
"االنسان هو األقرب الى ذاته"
أ -إشرح هذا القول مبينا االشكالية التي يطرحها.
ب -ناقش هذا القول بضوء مواقف أخرى تعرفها.
ت -برأيك ،هل تساهم الظروف االجتماعية في تشكيل الوعي والشخصية؟ علّل إجابتك.

(تسع عالمات)
(سبع عالمات)
(اربع عالمات)

األول:
الموضوع ّ
المقدّ مة :لمحة عن الالوعي قبل فرويد ،كثر تحدثوا عنه ،لكن احدا منهم لم يتبنى الالوعي كنظرية...
اإلشكالية :هل الوعي مُستوعب في دائرة الالوعي وجزء منها؟
هل الالوعي هو الدائرة الكبرى التي تحوق مجمل السلوك والتفكير البشري ،اكان واعيا او غير ذلك؟
هل يشكل الالوعي اساس البُنيان في النفس البشرية ،وما الوعي االمظهر من مظاهره؟
...الخ
الشرح:






كيف تسنى لفرويد اكتشاف الالوعي.
الطريقة التطهيرية واالنتقال الى التحليل النفسي.
طرق التحليل النفسي ،وهي تعتبر ادلّة على وجود الالوعي.
الحياة الجنسية عند االنسان وتأثيرها بالسلوك (عقدة اوديب وعقدة الكترا وعقدة الخصاء...الخ).
كيفية الشفاء وانتفال الذكريات من دائرة الالوعي الى دائرة الوعي.

النقاش:






التحليل النفسي غير الفرويدي :ادلر  ،وكارل غوستاف يونغ.
علم النفس الحديث  :روائز االسقاط وروائز التركيب.
علم النفس التقليديّ :
تاثره بديكارت وثنائية الوعي والجسد.
االستبطان أنواعه وغاياته.
نقد االستبطان :كونت ،برغسون ،والمدرسة السلوكية.

إبداء الرأي :تترك حرية اإلجابة للطالب ،وتوضع العالمة على جودة المحاججة.

الموضوع الثاني:





المقدّ مة :لمحة عن تاريخ معالجة مسألة الميل األساسي منذ اليونان (أرسطو ،ابيقور ،الرواقيين...الخ) حتى العصور
الحديثة (شوبنهاور ،نيتشة ،بنتهام...الخ).
تعريف الميول :انها قصدية.
كامنة ،اصلية ،غيبر واعية مع وعي صاحبها باالهداف وطرق االشباع.
تظهر عبر السلوك والحالة االنفعالية.

اإلشكالية :هل الميول غيرية ام انانية؟
الشرح :شرح موقف برادين من مسألة الميل األساسي:









الميول تهدف إلشباع نقص يعتري الكائن.
هذا النقص ال يمكن اشباعه اال من العالم الخارجي.
الميول تتجه لآلخر من أجل تحقيق االشباع.
األنانية ليست حالة متأصّلة في تاريخ البشرية بل الغيرية.
األنانية وليدة المجتمعات الحديثة.
المجتمعات القديمة الق َبليّة كانت تقدم مصلحة الجماعة على المصلحة الفردية.
امثلة

النقاش :موقف الروشفوكو من مسألة الميل األساسي:





األنانية هي الميل األساسي لدى اإلنسان.
الميول كلّها تعود الى ميل أساسي واحد هو األنانية.
الفضائل هي وجه من وجوه األنانية .الفضائل كاألنهار تضيع في بحر األنانية.
اإلنسان يكذب ليقنع اآلخرين بأنه غير أناني

ابداء الرأي :تترك حرية اإلجابة للطالب ،وتوضع العالمة على جودة المحاججة.
الموضوع الثالث:
المقدّ مة:
 لمحة عن تاريخ مناقشة الوعي منذ اليونان ،وحتى عصر مابعد الحداثة.
 تعريف الوعي.
اإلشكالية :هل الوعي اساس الحياة اإلنسانية وجوهرها؟
الشرح :خصائص الوعي:





حرية االختيار.
التكيّف.
القدرة على التمييز.
مراتب الوعي.

الوعي عند ديكارت "انا اف ّكر انا موجود".
انا اف ّكر بالمعنى (العام) انني اف ّكر بالمعنى (الخاص) انا موجود.
موقف سارتر وكنط وهيسرل.
االستبطان :انواعه ،وأهدافه.
النقاش:
 موقف أوغست كونت من االستبطان.

 موقف برغسون من االستبطان.
 موقف المدرسة السلوكية من االستبطان.
 موقف مدرسة التحليل النفسي من االستبطان.
إبداء الرأي :تترك حرية اإلجابة للطالب ،وتوضع العالمة على جودة المحاججة.

