العام الدراسي0200-0202:
المادة:فلسفة

الصف:العلوم العامة+علوم الحياة
عالجي أحد المجالين التاليين:
أولا-تحليل نص فلسفي:

عرف عليه.والتعرف ليس صفة
إن الذاكرة ليست عملية إسترجاع للماضي فحسب،لكنها عملية الت ُّ
عرضية في الذاكرة،وإنما هو صفة جوهرية.على هذا األساس بنى "برغسون" نظريته في
الذاكرة،فالذاكرة عنده ليست عادة،ألن العادة ظاهرة بيولوجية بينما الذاكرة ظاهرة نفسية.ويعتقد
"برغسون" أن ما ينظر إليه غالبا ا على أنه ذاكرة ليس تذكر بالمعنى الحقيقي،وإنما تكرا ُر الجسم لألفعال
والحركات فقط،وبذلك يصبح في إرجاع الذاكرة إلى الجسم إهمال ٌ لدور الوعي الشعور في التعرف على
الذكريات..
 -0إشرح هذا النص مبينا ا اإلشكالية التي يطرحها9(.عالمات)
 -0ناقش على ضوء ما ورد في النص النظريات األخرى التي تناولت موضوع الذاكرة7(.عالمات)
حراا"؟علل رأيكِ  4(.عالمات)
 -3برأيك،هل يمكن لشعب يتخلى عن ذاكرته"،أن يكون ّ

ثانيا -معالجة موضوع فلسفي:

سيء.
التخيل هو دائما إدراك حسي،لكنه إدراك ّ
 -0إشرح هذا القول مبينا ا اإلشكالية التي يطرحها9(.عالمات)
 -0ناقش على ضوء ما ورد في القول نظريات أخرى تعرفها7(.عالمات)
 -3برأيك،هل يمكن لإلنسان أن يستغني عن الخيال؟علل رايك4(.عالمات)

عمالا موفقا ا
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أسس التصحيح

علوم عامة  +علوم حياة

السعي الثاني الموحد

0200 / 0202

السؤال االول:
كقدها
اإلنسا
بكعاد لما يماا
حاره كلل ما يحمل م
مقدمة :يعيش اإلنسا
هوو ال يدهك الجديد
الرهو
م مخال
على اساخدام ماري واالسااادة من للالي
إال احت نوه الماري،وذلك ع طهيق الذالهة الاي اعاكهت بحد المللات العقلية.وثمة اخاال على ملا
حار هذ الذلهيات كي هالساة وعلماء الناس وقد اعاكه صاحب النص الالساي الذي كي بيدينا ب الذالهة
وما احوي م ذلهيات هما م طكيعة هوحية(.عالماا )
اإلشلالية:ما هي الذالهة؟وهل يصح اعاكاهها م طكيعة ناسية هوحية ؟ بم ب الاذله هو عملية مادية؟
(عالماا )
الشهح (خمس عالمات)







الذالهة هي قدهة على حار الصوه والذلهيات واساعاداوا مجددا إلى الحاره م وعينا بنوا م
الماري.وكاعكيه آخه إنوا معههة حارهو لماض معيوش.
هذا النص يهج ااسيه الذالهة إلى لونوا راههة ناسية هوحية ،واهاكط هذ الهؤية كـ"كهغسو "
على الهغم م لو جذوهها لانت موجودة م "اك سينا" الذي بشاه إلى وجود صوه حسية احار
هي الدماغ،وصوه عقلية احار هي الهوح.
ههض كهغسو ب يلو الدماغ ملانا لحار الذلهيات،أل الذلهيات م طكيعة هوحية واحار هي
الهوح الاي هي م طكيعاوا.
اعاكه ا الدماغ مصااة امه عكهها الذلهيات م ملا وجودها إلى الحاره كحسب مقاريات
الحاره
اإلصاكة المحاملة للدماغ اسكب عج ا هي عمل لمصااة،وال يؤدي إلى ال الذلهيات،وكذلك يصكح
هناك نسيا .

السؤال الثاني(7عالمات)
 مقدمة اعاكه ا النرهية الهوحية لم ال الوحيدة الاي ناقشت موروع الذالهة كل لا إلى جانكوا
النرهية المادية والنرهية الراههااية.
 النرهية المادية :إماداد جذوهها ألكقهاط وجالينوس واك سينا.
 مقاهنة كـ"هيكو" الذي جعل الدماغ ملانا لحار الذلهيات هي اجاوي الدماغ كاعاكاهها كقايا مادية.
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 اإلنطكاعات الحارهة اوقر الذلهيات المارية واعيدها م العلم كأنوا اخص الماري.
 بيد هذ النرهية علماء الاي يولوجية والدماغ وشك عمل الدماغ و اساعادة الذلهيات كعمل
الحاسوب.
 النرهية الراههااية:اهى ب الذالهة عمل عقلي كحت يهال على عمليات عقلية معقدة مثل الاهليب
والاحليل واإلناكا ...
 عوامل كناء الذلهيات :ذااية ،موروعية  ،إجاماعية.
 اولياة اخلص إلى ا الذالهة قوة ناسية اعمل هي إطاه الشخصية،وهي واقعة احت سيطهة الوعي
واإلهادة.
السؤال الثالث :
الذالهة الجماعية (الاهاث...الاقاليد)....
ياهك للطالب الحهية هي إكداء هبي م الاعليل المنطقي المدعم كأمثلة4(.عالمات)
المجال الثاني:
السؤال الول:
مقدمة :اخاال
معنوية؟

العلماء حول موروع الخيال وحول طكيعة الصوه الماخيلة ,هل هي طكيعة مادية بم

العالقة كي الاخيل واهدهاك طالما لانت موروع جدل هي الاأمل الالساي سيما كي النرهية الاينومينولوجية
والنرهية الاجهيكية  .الاخيل هو إدهاك حسي للن إدهاك سيء،يعني ب الشلل الوحيد للخيال هو بساعادة
الصوه المدهلة(عالماا )
إشلالية :ما هو الخيال ؟وما العوامل المساهمة هي صنع ؟ولي

ناسه الخيال الخالق؟(عالماا )

شهح النرهية الاجهيكية لـ "هيوم" الذي هاى ب الاخيل هو الهاه عقلي مخا إلدهاك حسي ساكق -الصوه
الخيالية هي صوه رعياة لإلدهاك الحسي كل كقايا اإلدهالات كعد غياكوا وعلي هالخيال هو إساعادة هذ
الصوه م كعض الاغييه.وعلي هإ ثمة عالقة ماصلة كي اإلدهاك الحسي والذالهة والخيال هلي يمل
الاميي كي لل واحدة م بشلال اإلدهاك هذ .كاإلراهة الى عهض كعص اآلهاء السلكية حول الخيال:
بهسطو -سكينو ا( ..خمس عالمات)
السؤال الثاني:
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نرهية العلماء المحدثي :آال :ال وجود لصوه عقلية ذهنية-ال إساحراه للصوه م الماري.هوسهل:ممثل
النرهية الاينومينولوجية الخيال هو وعي لشيء ما.جا كول ساهاه:اساند إلى آال و هوسهل هاعاكه ب
الخيال هو الااليه كالشيء كوصا غيه موجود بمامنا واشاهط لحدوث هذ العملية وجود شكي للماخيل نعكه
من وك إلى الشيء الماخيل-الخيال هو اجاو الواق المحسوس إلى المعنى الذي يهم إلي هذا الشيء
الماخيل( .كاالراهة الى عهض كعض اآلهاء ايجاكية حول الخيال :ساهاه  ....كاشاله7(...عالمات(
السؤال الثالث :ياهك للطالكة حهية إكداء الهبي م اقديم اعليل مناسب (4عالمات)
الخيال قد يمثل هسحة بمل رهوهية.....
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