
 

 

عالج موضوعا واحدا على الخيار -  

 الموضوع األول :

؟را سلبيا تؤثر العادة تأثيرا ايجابيا على سلوك الفرد أم تؤثر عليه تأثي هل  

وناقش  حلل -  

 الموضوع الثاني :

: لقائلةا األطروحة صحة عن دافع   

"الشعور هو أساس الحياة النفسية فكل ماهو شعوري يرادف ماهو نفسي إن "                                  

 الموضوع الثالث : النص

س في ذ من المالحظ انه لي" ثم انه يمكن معرفة الفرق بين اإلنسان والحيوان إ

نه عن الناس وال استثني البلهاء منهم من هو من الغباوة والبالدة بحيث يعجزو

رون به عن ترتيب األلفاظ المختلفة بعضها مع بعض وعن تأليف كالم منها يعب

مال و أفكارهم في حين أنه ال يوجد حيوان يستطيع أن يفعل ذلك مهما يكن كا

 ظروف نشأته مواتية. 

اء و الببغالعقعق  ذا ال ينشأ عن نقص في أعضاء الحيوانات ألنك تجدوه

ثلنا على يستطيعان أن ينطقا ببعض األلفاظ مثلنا ولكنك لن تجدهما قادرين م

 الكالم اعني كالما يشهد بأنهما يعيان" .

 المطلوب:    اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص . 

 

  بالتوفيق

 9102 ديسمبر             آداب وفلسفةثانوي  الثالثة:لمستوىا

 الفلسفةاألول في  يالثالث اختبار



 

 اإلجابة النموذجية لموضوع الفرض 

 عناصر اإلجابة

 3ال

  الموضوع االول:

 أوال: المقدمة )طرح المشكلة( 

و أفعال يتم بتكرار الفعل وال تخل إليالعادة هي سلوك مكتسب دائم نسبيا  -

ف حوله اإلنسان من العادة فهي تؤثر في سلوك الفرد على الدوام و لكن ما اختل

ها تؤثر فيه أنهب البعض إلى القول ذالفالسفة هو كيفية تأثيرها على السلوك ف

 ؟ أثيرا سلبياذهب البعض األخر إلى القول أنها تؤثر فيه تتأثيرا ايجابيا بينما ي

رد أم هل للعادة أثار ايجابية على سلوك الف ؟ ي الرأيين أقرب إلى الصوابفأ

يف أم و بصيغة أخرى هل تعيق العادة عملية التك ؟أنها ذات أثار سلبية عليه 

؟أنها تدفع إليه   

 

 ثانيا:محاولة حل المشكلة 

 عرض منطق القضية:

جعلناالفرد مما ييرى البعض من الفالسفة أن العادة تؤثر سلبا على سلوك -  

..(مبرودو , روسو  نحكم أن العادة  كلها سلبيات ) جان جاك   

 البرهنة :

.      التفكيرإن اآللية المجسدة في العادة تشل حركة - 

 -                                الخلق و اإلبداع . تقضي على اإلرادة و روح -

                  تعطل حركة البحث الن الفرد وفي دائما لما تعلمه و اعتاد عليه.

بة خوفا من إن الطبيعة البشرية تميل إلى العمل السهل وتتجنب األفعال الصع -

 جهد اإلبداع وخطر التقدم و هذا ما توفره العادة.

 في المجال األخالقي:
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 ثل أخالق الصفات اإلنسانية السامية ميقضي الطابع اآللي للعادة على بعض  -

...و الرحمة الشفقة  

رار فالمجرم المتعود على اإلجرام ال يكترث لعواقب إجرامه و ما تلحقه من أض

 نفسية و مادية لضحاياه.

 في المجال الحيوي:

شرب  المخدرات أو تسبب العادة أمراضا جسيمة أحيانا كعادة التدخين أو تعاطي

يصعب  الخمر الن العادة بعد تكونها تصبح طبيعة ثابتة كما يقول أرسطو مما

 القضاء عليها.

 نقد البرهنة:

أثارها  ينفي ذاكانت للعادة بدون شك أثار سلبية على سلوك الفرد لكن ه إذا

 االيجابية فحياة الفرد بدون عادة مستحيلة.

 عرض منطق نقيض األطروحة:

أثار ايجابية على سلوك الفرد. للعادة -  

 البرهنة:

 إلى يفعل ايجابي توفر لإلنسان الجهد الفكري و العضلي مما يؤد العادة إن 

.اإلتقانو الدقة و  األعمالسرعة في انجاز   

إن العادة قد تمكننا من انجاز أكثر من عمل في وقت واحد. -  

تمكننا من التكيف مع مواقف جديدة. -  

عليه  اكتساب عادة شبيهة فالمتعود على سياقة الدراجة يسهلتساعدنا على -

 سياقة الدراجة النارية

:ضبط النفس، ثلفي المجال النفسي يمكن التعود على سلوكات ايجابية م -   

.........يضالغكضم    

 نقد البرهة:



 

ي عنها ال ينف ذالكن ه الفرد مما ال شك فيه أن للعادة أثار ايجابية على سلوك 

 أثارها السلبية.

 التركيب: 

ينها الوعي ما استحضر في تكو إذاللعادة ايجابيات و سلبيات على سلوك الفرد 

.ما يجب أن تؤديه البرامج التربوية في المدرسة و المجتمع ذاو ه  

 

 حل المشكلة:

لى إرادة للعادة سلبيات و ايجابيات و تغلب الواحدة منهما على األخرى يتوقف ع

 اإلنسان تفسه في رسم معالم مستقبله.

 

 

 الموضوع الثالث:

 - اإلطار الفلسفي للنص

لحيوان نظرا للخلط بين لغة اإلنسان و لغة الحيوان و اعتقاد بعض الناس أن ل-

بعض د بعض الحيوانات تتلفظ بلغة وحتى بعض الفالسفة و العلماء لوجو

صه ما أدى بصاحب النص لكتابة ن ذااأللفاظ مثل اإلنسان كالببغاء مثال ه

الخلط والغموض. ذالتوضيح الفرق بين اللغتين و إزالة ه  

 طرح المشكلة: ؟ما الفرق بين اللغة لدى اإلنسان و اللغة لدى الحيوان 

 

 - محاولة حل المشكلة

 موقف صاحب النص:

: بين لغة الحيوان و لغة اإلنسان نميز  

.(األفكارلغة الحيوان مجرد استجابات انفعالية خالية من التصورات ) -  
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الحيوان عاجز عن التعبير بواسطة اللغة بسبب غياب الوعي.-  

 البرهنة:

و الببغاء غير قادريين على التعبير بما يفكران فيه . العقعق  : لك  ذعلى  مثال   

الن الحيوان ليس له عقل.-  

 - لغة الحيوانات إشارات وإماءات.

 تقويم النص:

 ات التي يقوم بها الحيوان ال تسمى لغة ألنها خالية مناإلشارات و اإلماء -

 البناء المنطقي(

و العقل  اللغة ظاهرة إنسانية تخص اإلنسان دون الحيوان ألنها مرتبطة بالفكر -

فهي ال تتعدى حدود الحاجة البيولوجية. أما لغة الحيوان  

 

 حل المشكلة:

تطور بينما إن الحركات و اإلشارات التي تقوم بها الحيوانات بقيت ثابتة و لم ت -

د لك وجوذلغة اإلنسان عرفت تطورا كبيرا في مجال العلم و الدليل على 

 الحضارات.
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