
	وزارة               التربية 
	منطقة مبارك الكبير التعليمية 

	ثانوية طليطلة بنات  

		املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب		نظريات أخالقية ) السعادة (    
	  فلسفة األخالق تتكون من نظريات عديدة أهمها : السعادة – احلرية – املسؤولية . •
	 علل اختلفت وجهات نظر الفالسفة حول حتديد ماهية السعادة والسبل املؤدية اليها ؟ •

يعود إلى طبيعة كل إنسان وفكره ونشأته وبيئته .	 ج: 
: البعض يرى أن السعادة في ( املال أو السلطة أو احلرية املطلقة أو الشهرة أو الفن أو رضا الفرد و  اقتناعه بحياته أو مثال على ذلك 

	فعل أعمال اخلير ) .
	

	نظرية السعادة عند ارسطو 
		

	 علل ميز ارسطو بني السعادة عن اللذة ، والثروة ، واmد ؟  •
ألن احلاالت الثالث تفيد وضعيات مؤقته وغير دائمة أما السعادة يجب أن تكون دائمة مبا أنها غاية اإلنسان . 	ج : 
	

	 الشروط األساسية لتحقيق السعادة عند ارسطو :  •

	 تتمثل بالعقل واالرادة . •
	 علل  اشترط أرسطو العقل واإلرادة ؟ •

	ألن العقل  هو ملكة التمييز بني اخلير والشر – واالرادة هي القدرة على حتقيق األفعال .

			شروط
	داخلية   

	١۱- قدر من الثروة                ٢۲-قدر من الصحة اجلسدية                    ٣۳-حياة عائلية مكتفية . شروط 
	خارجية  

 االحتكام إلى معيار االعتدال      التصرف وفق مبدأ االعتدال .	أو•
 يقصد مببدأ االعتدال    مبدأ  (الوسط الذهبي ) أو ( الوسطية )	أو: مبدأ ( ال افراط وال تفريط ) •

شروط 
	معيارية  

	العام الدراسي ٢۲٠۰١۱٧۷ – ٢۲٠۰١۱٨۸ م  

	

	نظرية السعادة عند مسكويه  
	

 حتليل العبارة   تقوم على الطبع واالكتساب معاً ) .	األخالق( يرى مسكويه أن •

ينقسم الى قسمني : طبيعي من أصل املزاج ، ومنها احلال للنفس داعيه لها إلى افعالها من غير فكر وال روية حيث حال  االخالق أن 
		يكون مستفادا بالعادة والتدريب .

	 ميز مسكويه بني نوعني من السعادة :  •
: هي سعادة خلقية  متكن االنسان من أن يعيش هانئاً حسب اصول الفضيلة تهدف الي حتقيق انسجام اإلنسان ١۱-السعادة النفسية 

	مع تصرفاته ومع غيره ) تُعد مبثابة كمال قريب ( .
	هي في ذاتها تتحقق بقوة العقل : هي خير مطلق النها سعادة االنسان من حيث هو كائن عاقل ( ٢۲-السعادة القصوى . (

 	
	 الشروط االساسية للسعادة في مسكويه :  •

	(١۱)صحة البدن –(٢۲) املزاج املعتدل – (٣۳)حياة من اليسر –(٤) االجتماع بالناس – (٥)حتصيل احلكمة النظرية والعملية . 
	

	 مقوالت :  •
 ( األخالق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر وال رويه ..... )	مسكويه
	(١۱) ( إن اخلير بالنسبة إلى اإلنسان هو أن يعمل مبوجب قوة العقل وعلى أساس ما يتميز به من قدرات )   	ارسطو  



	
   •	ملاذا نقد الفيلسوف ( كانتْ ) النظريات األخالقية القائمة على السعادة ، واللذة واملنفعة ؟ 

ألنه يرى أنها لم تهتم مببدأ اإللزام والتكليف مع أن األخالق ال تقوم إال بها .	ج: 
	

	 كيف ميكن حتقيق الواجب عند كانتْ  ؟ •
عن طريق مبدأ اإلرادة اخليرة ألنها ال تستمد خيريتها من  الغايات وإمنا من ذاتها .	ج:  

	

:  االرادة التي ال يكون لها قانون آخر غير قانون الواجب .	مفهوم االرادة اخليرة         
 	

		    ميز  الفيلسوف ( كانتْ  ) بني :
 (١۱)	الواجب والتلقائية 

	

	تصرف وفق الواجب ) -عندما يكون يائس من احلياة وحافظ على نفسه (  
	يعمل وفق التلقائية -عندما يحافظ اإلنسان على حياته ( (

	

	(٢۲) الواجب والقانون 
	

ال يعد فعال خلقيا ألنه قائم على املنع والقانون) .	-عدم السرقة بداعي اخلوف من العقاب ، او احترام الرأي العام ، او تأنيب الضمير ( 
	تصرف احتراما للواجب والعقل -الذي يقول ان واجبي يقتضي مني أن ال أسرق (  (

	

 اخلالصة  : ان الواجب عند كانت ال يتحدد بالعاطفة أو الوجدان أو اللذة ، وال بالتجربة أو املنفعة ، وإمنا يتحدد بالعقل واإلرادة •
	اخليرة . 

	    الفرق بني األوامر الشرطية املقيدة واألوامر القطعية املطلقة :  

	

	حفظ الصيغة بدون تغيير حصر ( كانتْ ) األوامر القطعية املطلقة بثالث صيغ تفيد ثالث قيم هي :  (  (
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		( ٢۲) نظرية الواجب عند كانتْ 	املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب   

	املثال    	القاعدة    	الصيغة   

	ال تكذب    	الكلية اعمل دائماً بحيث يكون في استطاعتك أن جتعل من قاعدة فعلك قانوناً كلياً 
	عاماً للطبيعة   

عالقة االنسان باالنسان 
	كالصداقة واحملبة   

	الغاية في ذاتها   اعمل دائما بحيث تعامل اإلنسانية في شخصك وفي األشخاص اآلخرين كغاية 
	ال كمجرد وسيلة  

-	   	االرادة اخليرة احلره   	اعمل بحيث تكون إرادتك باعتبارك كائنا ناطقا هي االرادة املشرعة الكلية   

	العام الدراسي ٢۲٠۰١۱٧۷ – ٢۲٠۰١۱٨۸ م  

	االوامر القطعية املطلقة    	االوامر الشرطية املقيدة   

	 ال تخضع ألي شرط أو قيد  •
 : أنها ملزمة في ذاتها بصرف النظر عن نتائجها .  	والسبب

	 تخضع للقاعدة العامة ) من أراد الغاية أراد الوسيلة كذلك ( . •
ضرورة اتباع الوسائل املناسبة لبلوغ الغايات املطلوبة .  	معناها :  

- إذا اردت أن حتيى سعيداً ، فكن صاحلاً .	مثال :          : كن خيراً – قل الصدق دائما ً – ال تخن العهد .  	مثال
	         - إذا أردت أن تكسب ثقة الناس فكن صادقاً .   

(٢۲)	  



	
	أهم األفكار لنظرية املنفعة : 

	

	 السعادة هي اخلير املرغوب من الناس بحيث يكون نافع لنا ولغيرنا بنفس الوقت . •
	 السعادة أو اخلير تكمن في فائدته ومنفعته . •

	 السعادة مرتبطة باملنفعة ، واملنفعة مرتبطة باللذة . •
 املنفعة الشخصية مرتبطة  باملنفعة العامة  •	.

	جيرمي بنتام وجون ستيوارت مل مؤسسي نظرية املنفعة الفيلسوفان االجنليزيان ( (

	

	 املبادئ التي تقوم عليها السعادة عند ) بنتام (:  •

: مييل الناس بالقدر نفسه من القوة إلى السعادة فيجب أن يتمتعوا بفرص متساوية .	مبدأ املساواة ١۱-
: استقرار االوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية مهم لبلوغ السعادة . 	٢۲-مبدأ االستقرار 

: يتطلب حتقيق السعادة تنظيم حلياتنا .	-مبدأ التنظيم ٣۳
: هناك عوامل مثل الشدة واليقني واالمتداد تساعد على كمية اللذة أو مقدارها . 	-مبدأ الكم ٤
	

	علل أهم عامل هو االمتداد ؟ 
ألنه يسمح بأن تشمل اللذة أكبر عدد من األفراد بحيث يربط بني خير الفرد واجلماعة .	ج: 

	

	 املبادئ التي تقوم عليها السعادة عند ) مل(:  •
١۱  هي الشئ الوحيد املرغوب لدى الناس .	-اللذة •

-٢۲  خير بالنسبة للجميع .	السعادة العامة •
-٣۳  هي التي توفق بني مصلحة الذات ومصلحة الغير .	أخالق املنفعة •

	الفرق بني  :
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		املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب		   ( ٣۳ ) نظرية املنفعة عند ( بنتام ) و ) مل ( 

	اللذة   	السعادة   
	 خير نسبي وتقاس باأللم  •

	 جزئية مرتبطة باجلسد والروح  •
	 مؤقتة ووسيلة لغاية أعلى    •

	 اخلير املطلق واألسمى •
	 كلية شاملة لكيان اإلنسان  •

	 دائمة وغاية في ذاتها   •

	العام الدراسي ٢۲٠۰١۱٧۷ – ٢۲٠۰١۱٨۸ م  

	اختلفوا   	اتفق الفيلسوفان  

في كيفية حتقيق 
	السعادة .

 تقوم نظريتهم على قاعدة أساسية هي : (  	حتقيق أكبر قدر ممكن من السعادة ألكبر عدد من الناس•. ( 
 و يشترك الفيلسوفان في تصور واحد هو (  	) أن السعادة هي نوع من اللذة •  

(٣۳)	  



                                                                                     	
 فسر العبارة تفسيرا فلسفياً  •	 ) تظهر احلرية بطابعها السياسي في اmتمع (

ألن  الفرد عضو في اmتمع ويعيش مع اآلخرين فإنه ال يستطيع فعل ما يشاء إال وفق القوانني املعمول بها واجلهة املسؤولة عن ج: 
	القوانني هي الدولة .

	
	 علل :  •

	١۱- ) مجال احلرية يختلف بإختالف نظم الدولة ( 
ألن احلرية تتسع في دولة دميراطية وتضيق في دولة استبدادية .	ج: 

	

	٢۲- )تتجسد احلرية في دولة القانون أكثر منها في احلالة الطبيعية ( 
ألن القانون هو الذي يسمح بتنظيم عالقات األفراد ويضمن لهم حقوقهم وواجباتهم .	ج: 

	
	تعريف القانون : هو الذي ينظم العالقات اتلفة بني األفراد واجلماعات ويؤسس معايير ملا هو مسموح به وملا هو ممنوع . 

	

 ماذا يحدث من دون القوانني ؟   •	تتحول احلرية إلى فوضى .
	

	 ما الذي يعطى للحرية خصوصيتها مقارنة ببقية القيم اإلنسانية ؟  •
هو أن ال أحد من األفراد يرفض أن يكون حراً ، أو أن يصبح أكثر حرية . 	ج: 

	

	املعنى العام للحرية : هي حالة انعدام القيد والقسر على إرادة اإلنسان .
	

	 املبادئ املرتبطة مبفهوم احلرية :  •
	-صفة أساسية من صفات اإلنسان العاقل .               -ترتبط بالفعل احلر الواعي والذي ال يصدر إال عن تفكير .

		-مرتبطة باملسؤولية    .                                         -مرتبطة باإلرادة . 
		احلرية عند جان بول سارتر

	 اسهمت الفلسفة املعاصرة عموماً ، والفلسفة الوجودية خصوصاً في بلورة مفهوم فلسفي جديد للحرية . •
 	

	 املفهوم اجلديد للحرية صاغه الفيلسوف ( سارتر ) بالعناصر التالية :   •
( احلرية من صميم الوجود اإلنساني ) .	١۱-يتحدد اإلنسان باحلرية 

	( اإلنسان يصنع ماهيته كما يشاء )٢۲-الوجود يسبق املاهية   .
( فال معنى لذات حرة بدون مشروع فعلي وملموس تعمل على حتقيقه ) 	٣۳-يحقق اإلنسان ذاته وحريته من خالل مشروع 

	٤-اإلنسان مسؤول عن أفعاله .
	٥-تظهر احلرية دائما في موقف معني يتطلب منه أن يختار .

( كل اختيار مهما كان مفتوح على اآلخرين وعلى اختياراتهم ) . 	٦-احلرية هدف اإلنسان 

	 علل تعد احلرية إحدى أقدم املشاكل والقضايا التي بحثتها الفلسفة •
ألنها مرتبطة بصميم الوجود اإلنسانس كماهية وجوهر وعالقته بالطبيعة واmتمع الذي يتواجد فيه . 	ج: 
	

 أصبحت احلرية   عند اإلنسان خاصة بعد التقدم املتسارع للحضارة اإلنسانية وتطور وسائل اإلتصال .	قيمة عزيزة•
	املعاني املرتبطة مبفهوم احلرية
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		املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب		نظريات أخالقية ) احلرية (    

	العام الدراسي ٢۲٠۰١۱٧۷ – ٢۲٠۰١۱٨۸ م  

	معنى نفسي واجتماعي   	معنى سياسي واجتماعي   	معنى وجودي  

أال يقدم أي فعل إال بعد تفكير وبعد 
	معرفة أسبابه وما ينجز من نتائج .  

استبعاد اإلكراه اإلجتماعي بحيث يكون 
	اإلنسان حرا وال يؤمتر إال بالقانون.  

يناقش عالقة اإلنسان بالعالم وعالقة 
	الفعل اإلرادي بالفعل غير اإلرادي .  

(٤)	  



	 عللي اإلنسان كائن أخالقي  •
	-ألنه ميتلك عقالً وإرادة  حرة  .

	- لديه حرية اإلختيار والقدرة على التمييز بني الصواب واخلطأ  .
	- مسؤول في شخصه وفي ذاته وجتاه اآلخرين . 

	
	تعريف املسؤولية :
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	منطقة مبارك الكبير التعليمية 

	ثانوية طليطلة بنات  

		املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب
		نظريات أخالقية ) املسؤولية  (    

	العام الدراسي ٢۲٠۰١۱٧۷ – ٢۲٠۰١۱٨۸ م  

مبا أن الفرد 
عضو في 

اmتمع 
ويعيش 

معآلخرين 
فإنه ال 

يستطيع فعل 
ما يشاء إال 
وفق قوانني 
معمول بها 

تضعها 
	الدولة . 

هي األفعال التي يكون املرء فيها مسؤوالً أمام ضميره وأمام اهللا تعالى .	التعريف : 
	

 ضمنها النوايا .	وتدخل -
	

أحيانا املدح أو الذم أو الرضا أو السخط .   	تستوجب :  -

	
	املسؤولية اخللقية   

	  

هي األفعال الظاهرة سواء منها مامت ، وما هو بصدد إجنازه .	التعريف : 
	

 : وفقاً للقوانني الوضعية اإلنسانية .  	تعمل-

	
	املسؤولية املدنية   

	  

هي األفعال التي ترتبط باmتمعات التي ننتسب إليها .	التعريف : 
	

: مسؤولية األب جتاه اسرته والفرد مسؤول جتاه عاداته وتقاليده .	مثال -
	

: مسؤولية تستوجب االحترام أو االستهجان من اmتمع .   	تستوجب -
	  

	
	املسؤولية اإلجتماعية   

	  

	هي إقرار املرء مبا يصدر عنه من أفعال وباستعداده لتحمل نتائجها .

(٥)	  

	 كل ما يصدر عن اإلنسان من سلوكيات وتصرفات وأقوال وإشارات هو مسؤول عنها ويجب حتمل نتائجها . •
	

 متى تصبغ على اإلنسان صفة املسؤولية ؟  •	عند وجود القدرة على األداء مبنع شجار أو إنقاذ غريق . 
	

		 خصائص املسؤولية	
( الطفل واmنون ال ميكن حتميلهم املسؤولية ) 	١۱- العقل : 
	( أي أن اإلنسان ميتلك القدرة واحلرية في التصرف لتحمل مسؤولية النتائج )٢۲- احلرية :  
(املسؤولية األخالقية تزداد بتزايد املعرفة بالقواعد والنظم للسلوك ) 	٣۳- املعرفة : 

( حتى تتحقق املسؤولية البد من إمكانية حتقق الفعل اخللقي )	٤-إمكانية التحقق :  
 	
	

	   أقسام املسؤولية
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 	
	
	
	
 	
	
	
	
 	
	  



	املسؤولية من منظور فلسفي
	

 إذا كانت أفعال اإلنسان تصنف إلى أنواع منها : احلالل واحلرام ، اخلير والشر ، النافع والضار ، فإن املسؤولية تتميز بتحديد  •
	تبعية واتصال ونسبة األفعال إلى اإلنسان .
	 يرى الفكر الفلسفي منذ القدم إلى :  •

	 (١۱) ضرورة أن يكون اإلنسان العاقل مسؤوالً عن أفعاله .
	 (٢۲) التمييز بني املسؤولية األخالقية و املسؤولية القانونية .

	

	
	
	

 واملسؤولية القانونية  •	تنقسم إلى :

( تكون في شكل عقوبة ) . 	مسؤولية جنائية ( تكون في شكل تعويض عن األضرار ) .                              مسؤولية مدنية 
	
	

	الفيلسوفان ( كانتْ ) و) هانز يوناس (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 	

	
		

	
: ال ميكن مقاومة مسؤوليتنا جتاه طفل رضيع .	 لــ ( هانز يوناس ) في كتابه مبدأ املسؤولية مقولة      	

	من النص صفحة ٨۸٧۷ املقصود : 
	

 املسؤولية الطبيعية البديهية  هي  •	: مسؤوليتنا جتاه طفل رضيع .
  مسؤولية احلكام على احملكومني  •	: توفير البيئة املناسبة ، وسبل العيش الالزمة وأولها عدم اإلفراط في استهالك املوارد الطبيعية .
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( هي املسؤولية  الشخصية املتعلقة من يجب عليه 
	أمر من األمور كأن يحسن اإلنسان التصرف ).   

( تكون حسب قانون محدد ويحاسب عليها اإلنسان 
	أمام من يعود لهم احلق في محاسبته كالقضاء ) .

	

(٦)	  

( هانز يوناس )   	الفيلسوف األملاني املعاصر  ( كانت ْ )  	الفيلسوف األملاني 

 الفيلسوف األملاني املعاصر( هانز يوناس ) بني في كتابه  •
)) جوانب عديدة من املسؤولية األخالقية مبدأ املسؤولية (( 

	والقانونية منها : 

	-تقوم املسؤولية على اإلرادة احلرة اخليرة والعقل والشعور والوجدان .
	

الشعور باملسؤولية هو الذي يدفعنا إلى التصرف : الدليل على ذلك 
األخالقي كما أن قدرتنا على التأثر بتعاسة وآالم اآلخرين يؤدي بنا 

		إلى التصرف مبسؤولية .
-ركز ( هانز يوناس ) على نوعني من املسؤوليات : الطبيعية 

كمسؤولية الوالدين على أوالدهم واملسؤولية التعاقدية كمسؤولية 
	احلكام جتاه احملكومني .

	 

 يعد ( كانتْ ) أول فيلسوف في العصر احلديث بني  •
الصلة بني األخالق واملسؤولية من خالل نظريته في 

	الواجب التي تقوم على مبدأ اإللزام اخللقي .

 أسس نظرية الواجب على اإلرادة احلرة اخليرة والعقل  •
	بهدف إقرار املسؤولية األخالقية . 

	  

 الفيلسوفان ( كانت ْ وهانز يوناس)  في ضرورة أن يكون اإلنسان حراً  في القيام بواجبه .	يتفق
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	 تعد األخالق التطبيقية أو العملية جزءاً من فلسفة األخالق التي تهتم بالسلوك واألفعال اإلنسانية . •
	 اتفق الدراسون على انه ظهر في ستينات القرن العشرين في الواليات املتحدة االمريكية .  •

	 علل ظهور األخالق التطبيقية  •
بسبب التغير الكبير في السلوك اإلجتماعي الذي ظهر في اإلستعمال املتزايد للتقنيات ، واالكتشافات العلمية ذات الصلة ج :  

	املباشرة بحياة ومصير اإلنسان .
	

	 الفرق بني األخالق النظرية والعملية •
 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 علل على الرغم من اإلختالف بني األخالق التطبيقية واألخالق النظرية إال أنهما مترابطني ؟  •
ألن السلوك البشري يتضمن بالضرورة حكماً أخالقياً .	ج: 

	

	
	املعاني التي تشير إليها األخالق التطبيقية 

	

	املرضى في حالة املوت الرحيم ١۱-الدراسة األخالقية لوضعية ما أو حالة معينة واقتراح حلول لها .( (

	هل نخول الطبيب مسؤولية رفع األجهزة عن املريض ؟ ٢۲-إعطاء األهمية للسياق وحتليل النتائج واتخاذ القرار . ( (
	ميثاق أخالق لألطباء ٣۳-أخالقيات املهنة . ( (

	األطباء مسؤولون أمام مرضاهم ٤-حتديد املسؤولية . (  (
	٥-ظهور مجاالت تطبيقية أهمها األخالق التطبيقية والبيئية وأخالق العلم والتقنية وأخالق املهنة .

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 	

	الفلسفة العملية / التطبيقية    	األخالق النظرية   

 جزء من فلسفة األخالق تهتم بالسلوك واالفعال  •
	اإلنسانية .

	 تهتم بالسلوك واألفعال بوصفها وقائع ميكن مالحظتها . •
	 ليست افكار أو مبادئ ميكن الشك فيها .   •

 محاولة لتقدمي فهم أخالقي حلالة معيتة وجتاوز  •
	الصعوبات التي تطرحها مثال ) األخالق الطبية ( 
	 تهتم باحلكم األخالقي للسلوك البشري . •

	 ميكن أن تكون افكار أو مبادئ وميكن الشك فيها . •

(٧۷)	  
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	أوال : األخالق الطبية والهندسة الوراثية
	

 ال تتحدد األخالق الطبية باmال الطبي فقط، وإمنا متتد إلى اmتمع من خالل املناقشة العامة حول مسائل طبية وأخالقية : مثل  •
	االستنساخ واملوت الرحيم ، وحتسني النسل ، وقيمة احلياة ، وإمكانية تعديلها وفقاً للتقنيات الطبية . 

 األخال قدمية قدم الطب نفسه .	األخالق الطبية حديثة العهد نسبياً ، أما  ق التطبيقية •
 	

 ترتبط األخالق الطبية بالطبيب اليوناني (   ) مؤسس الطب من خالل القسم املتضمن جملة من القيم أهمها احلفاظ أبوقراط•
	على  أسرار املريض . 

  	
		 مميزات األخالق الطبية

	١۱-الطب يعمل من أجل سعادة وخير اإلنسان بالقضاء على األلم بالعالج .
	٢۲-ال يتحقق خير اإلنسان إال بتجنب كل مايضره ومحاولة احلفاظ على حياته بقدر املستطاع .

	٣۳-احترام الطبيب لإلرادة احلرة للمريض .
	٤-تتضمن جملة من الواجبات يحددها ميثاق يتم احترامه من خالل القسم .

	٥-تعمل األخالق الطبية من خالل جلان األخالق اخلاصة والعامة .
	٦-من أهم القيم التي تطرحها األخالق الطبية قيمة العدالة في العالج بالنسبة للمواطنني .

		
	الهندسة الوراثية  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 	

(٨۸)	  

	تعديل اإلنسان للمادة الوراثية بطريقة ال حتدث في الظروف الطبيعية ،وتسمى أيضا التعديل الوراثي . 	مفهوم الهندسة الوراثية   

 مبا أن  لكل كائن كائن ( إنسان – نبات – حيوان ) جينات خاصة به حتدد ميزاته ، وشكله ، ولونه وغيرها من  •
	اخلصائص فيتم إدخال جينات أخرى مخالفة له بهدف إنتاج خصائص ومميزات جديدة . 

تهجني البرتقال مع الليمون إلنتاج فاكهة من نوع جديد لها طعم مختلف .	: مثال  

	
كيف يتم  تعديل املادة 

	الوراثية ؟   

	 أول الكائنات التي متت هندستها وراثياً في العام ١۱٩۹٧۷٣۳ ( البكتيريا )  ، ثم تلتها  ( الفئران ) في العام ١۱٩۹٧۷٤ . •
	 مت بيع األنسولني الذي تتجه البكتيريا في العام ١۱٩۹٨۸٢۲  •
	 بينما بدأ بيع الغذاء املعدل وراثياً منذ العام ١۱٩۹٩۹٤ .    •

	
	تسلسل التعديل الوراثي   

	 ساهمت في إنتاج العديد من األدوية ، وحتسني الغذاء املطور ) املفيد والصحي ( .  •
	

بإمكان الهندسة الوراثية تأهيل وتوفير نباتا تقاوم العوامل الصحراوية وقادرة على التكيف مع الظروف الطبيعية مثال : 
	) مما يؤدى إلى توفير بيئة مناسبة للعيش في الصحراء ( . 

	
مباذا أسهمت تقنيات 
	الهندسة الوراثية ؟   

	لها قدرة في إنتاج لقاحات وأدوية قادرة على معاجلة األمراض والقضاء على الفيروسات املتحولة . 	أهمية الهندسة الوراثية   

	الكثيرين يتخوفون منها ويرفضونها ألسباب عديدة منها ماهو ديني ومنها ماهو أخالقي .  	عيوب الهندسة الوراثية   
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	ثانيا : األخالق البيئية 
		

	 ما األخالق البيئية ؟  •
	تعد األخالق البيئية نوعاً من البحث في عالقة اإلنسان باألرض ، واحليوان ، والنبات أو بالطبيعة من زاوية أخالقية .

	

	 كيف تختلف األخالق البيئية عن األخالق القدمية ؟ •
	األخالق البيئية تبحث في عالقة اإلنسان بالطبيعة ، أما األخالق القدمية تبحث في عالقة اإلنسان باإلنسان .

	

	 دللي على صحة  العبارة )  عالقة اإلنسان بالطبيعة في العصور القدمية تختلف عن العصر احلديث  (  •
	

عالقة اإلنسان بالطبيعة والبيئة في العصور القدمية تتسم باإلنسجام ، أما في العصر احلديث وبفعل تطور  العلوم الطبيعية 
	والتكنولوجيا اتسمت باالستغالل املفرط للموارد الطبيعية بغية تلبية احلاجات االقتصادية .

	

	الدليل على استغالل اإلنسان للطبيعة : 
-	قطع األشجار والغابات من أجل صناعة الورق أو املوارد الطبيعية مثل احلديد والنفط .

	-الكوارث الطبيعية الناجتة عن التطور الصناعي مثل التلوث البيئي ، االحتباس احلراري ، الفات النووية . 
	

	 الفرق بني علم البيئة واألخالق البيئية  •

	
	

	  مبادئ األخالق البيئية ) أي كيفية تصرف اإلنسان جتاه الطبيعة (  •
	١۱-دراسة عالقة اإلنسان بالطبيعة والكائنات احلية .

	٢۲-يجب وضع بعض القيود على حرية الفعل اإلنساني جتاه الطبيعة .
	٣۳-يعد الضمير اإليكولوجي البيئي مبدأ أساسي في األخالق الطبيعية .

	٤-ال ميكن أن تتغير األخالق البيئية مالم تتغير منزلة اإلنسان .
عللي ؟ 	٥-الدعوة إلى نوع من العدالة البيئية التي تضمنتها مجموعة من االتفاقيات بني الدول .

-	ألن األنظمة البيئية ال تعرف احلدود التي وضعها اإلنسان بني مختلف األوطان والبلدان .
	-ألن البلدان ال تتساوى من حيث انبعاث الغازات السامة مع أنها تتأثر بها سلباً . 

الغرض منها 	. ما -عقدت قمة عاملية سميت ( بقمة األرض ) في البرازيل مدينة ريو عام ١۱٩۹٩۹٢۲ م للدعوة إلى العدالة البيئية ..
	احلد من انبعاث الغازات السامة املنبعثة من املصانع .

	٦-إن تنوع أشكال احلياة البيئية يعد قيمة في ذاتها وليست رفاهية لإلنسان .
	٧۷-ال يحق لإلنسان أن يستغل الطبيعة إال من أجل تلبية حاجاته الضرورية .

٨۸-يجب ادخال تعديالت على أسلوب حياتنا للحفاظ على الطبيعة ( كاستعمال الطاقة املتجددة – التقنيات النظيفة – مدن الطاقة 
	املستدامة كالطاقة الشمسية ) 

	٩۹- يجب أن يتحمل اإلنسان املسؤولية جتاه األجيال القادمة .
	١۱٠۰-اإلقرار بحقوق الكائنات الطبيعية مثل ) محاربة الصيد اجلائر ( .

	

 معنى الضمير اإليكولوجي  التأكيد على ضرورة التناغم أو اإلنسجام بني اإلنسان وبني البيئة الطبيعية بهدف تعزيز : •
	قاعدة احلفاظ على الطبيعة .

	
	
	
	

	األخالق البيئية    	علم البيئة  

األخالق البيئية حتاول أن تبني ااطر التي تهدد 
	الطبيعة وأثر ذلك على اإلنسان .

علم البيئة يرس البيئة الطبيعية لإلنسان ويعمل على احلفاظ على الطبيعة من 
	خالل إنشاء احملميات الطبيعية واحلفاظ على الكائنات املهددة باإلنقراض .

(٩۹)	  
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	ثالثا : أخالق العلم والتقنية
	

	 عللي يعد التقدم العلمي والتقني مبعثاً للتفكير األخالقي •
ألن اإلنسان املعاصر يعيش في عالم يسوده العلم والتكنولوجيا .	ج: 

	

	 ما العالقة بني التكنولوجيا واملسؤولية ؟ •
إذا كان العلم والتكنولوجيا ميكنان اإلنسان من قدرات كبيرة وسلطة متعاظمة ، فإنهما يحمالن مسؤولية ج: 

	كبيرة في الوقت نفسه . 
	

	 مب يساعد البحث العلمي ؟   •
هو طريق العلماء والباحثون واملهندسون في مختلف التخصصات والفروع واmاالت العلمية للوصول إلى ج: 

	التقدم العلمي والتكنولوجي . 
	

	 ما التشابه بني البحث العلمي وبقية النشاطات اإلنسانية ؟  •
وجود املنافسة بني الباحثني وصراع املصالح بني الشركات ، واجلهات العلمية .	ج: 

	

	 ما الذي يهدد سالمة العلم والتكنولوجيا ؟ •
االنحرافات األخالقية في مجال العلم والبحث العلمي والتكنولوجيا من العوامل التي تهدد سالمة العلم ج: 

	مثل : اإلدعاء – االنتحال – اخلداع – انتهاك القوانني – االنحياز – التزوير .
	

	 متى زادت االنحرافات األخالقية ؟   •
	- زازت بعد ارتباط العلم بالوظيفة أو املهنة وبالنجاح اإلجتماعي .

	-زادت بعد ارتباط التكنولوجيا بالصناعة واالقتصاد وما يحققه من مصالح ومنافع . 
	

	 معايير أخالق العلم والتكنولوجيا اخلاصة بالعلماء والباحثني  •

( أال يختلفوا في املعطيات والنتائج أو يحرفوها ) 	١۱- األمانة : 
( جتنب األخطاء في البحث وفي عرض النتائج ) 	٢۲-احلذر واليقظة : 

( التشارك في النتائج واملعطيات واالفكار واألدوات وإتاحة الفرصه للغير مبراجعة عملهم ) 	٣۳-االنفتاح : 
( أن يكونوا أحراراً في القيام بالبحث في مشكلة أو ظاهرة ) 	٤-احلرية : 

( يجب أن يعلموا الطلبة والباحثني بوصفهم علماء املستقبل ) 	٥-التعليم : 
( أن يتجنبوا إحلاق الضرر باmتمع وحتقيق منافع إجتماعية ) 	٦-املسؤولية االجتماعية : 

( أن يحضى العلماء والباحثون بالتقدير املستحق ) 	٧۷-التقدير : 
: ( أن تضمن لهم البيئة الصحية املناسبة للبحث العلمي ) .	٨۸-واجب اmتمع واملؤسسات العلمية 

	
	
	  (١۱٠۰)	  
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	رابعاً : أخالق املهنة 
	

	 عللي تشير أخالق املهنة أو األخالق املهنية إلى مجال أخالقي واسع جداً  •
	ألن امجتمع احلديث يتضمن قطاعات مهنية عديدة منها قطاع الهندسة املعمارية ، قطاع اإلعالم واإلتصاالت .

	
	 عللي أخالق املهنة تشكل جزءاً من األخالق التطبيقية  •

ألنها تعتمد على احلوار والنقاش وعلى ميثاق يحدد احلقوق والواجبات  ويبني القيم الواجب اتباعها ، ويعني املسؤوليات التي 
	يجب حتملها .

	
	 تعريف أخالق املهنة  •

 مجموعة من القيم واألساليب املؤدية إلى حتقيق املعايير اخليرة املطلوبة في ممارسة األعمال الوظيفية ، وأساليب التعامل في الوسط 
	البيئي للوظيفة املعينة .

	
	 تعبر القيم عن البنية اإلجتماعية �تمعاتنا وخاصة في ا�االت :  •

 : يقوم على قيم كالفعالية ، املردودية ، التكلفة ، الربح . 	االقتصاد١۱-
 : القائم على اجلوانب اإلجرائية والتطبيقية .	التطور التقني والعلمي٢۲-
: ينظم العالقات اتلفة بني األفراد واجلماعات .	القانون٣۳-
 : الربط بني االقتصاد والصناعة والفنون .	اإلدارة٤-
: خبرات وقدرات خاصة  . 	الكفاءة املهنية ٥-
	

	  املبادئ األساسية ألخالق املهنة :  •
	١۱- املسؤولية       ٢۲- االلتزام          ٣۳-املساواة           ٤- اجلدارة            ٥-  السرية 

	
	 القيم األخالقية للمهنة :  •

 : احترام كرامة اإلنسان كونها أساس العالقات اإلجتماعية . 	االحترام١۱-
: ادخال كل ما يتعلق باالقرارات ضمن البعد اإلنساني باعتبار اإلنسان روح وجسد وإحساس  .	البعد اإلنساني ٢۲-
: احلد من كل أنواع الفساد .	-االستقامة والنزاهة ٣۳

: تطبيق اللوائح والقوانني وفق توزيع محدد للمسؤوليات . 	الطاعة ٤-
: االلتزام بتطبيق القانون جتاه املؤسسة وجتاه املواطنني . 	األمانة ٥-
: ان يتمتع املوظف بقدر من االستقالل الذاتي .	االستقالل الذاتي ٦-
النزاهة واحلياد واالعتماد على مبدأ املساواة في املعاملة .	املساواة : ٧۷-
	

	 اضاف علماء األخالق بعض القيم األخالقية املهنية بسبب الضغط والعقد في ا�تمع احلديث منها :  •
: اعتماد مبدأ حرية التعبير وخاصة في البحث عن احلقيقة .	حرية التعبير ١۱-
: احلق في االطالع على الوثائق ونشر التقارير الدورية .	الشفافية ٢۲-
 : تتحدد املسؤولية باألعمال التي يؤديها املوظف وبدرجة حرية فعله .	املسؤولية٣۳-
: ان تكون الهدف الذي يطمح إليه كل نشاط مهني أو إداري . 	-املصلحة العامة ٤

	٥-العمل ضد الفساد بكل مظاهره  . 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(١۱١۱)	  



	وزارة               التربية 
	منطقة مبارك الكبير التعليمية 

	ثانوية طليطلة بنات  

		املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب		 ما فلسفة اجلمال ؟     
	 دلل على صدق العبارة ) يعد الفن من أبرز النشاطات التي قام بها اإلنسان منذ القدم (  •

اكتشاف آثار فنية في عدد من الكهوف في استراليا يتراوح عمرها ما بني (٢۲٥) إلى (٣۳٠۰)ألف عام .	ج: 
	

 ظل الفن فترة طويلة خاضعاً للحاجات اإلنسانية املادية والروحية (  	فسر ذلك • (

عندما كان اإلنسان يعيش في الكهوف وظف الفن في الطقوس التي كان يقوم فيها كصيد احليوانات أو الدفاع  -
	عن النفس .

-أما التجربة الروحية للفن ظهرت عندما ارتبط الفن  بالدين فتم صياغة املعتقدات األسطورية صياغة أدبية وخيالية 
	وشارك الفن في نحت التماثيل وبناء املعابد .

 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 علل ظهور الفن كمبحث فلسفي مستقل إال في العصر احلديث ؟ •
	١۱-نتيجة للتقدم احلضاري الذي عرفته اوروبا منذ عصر النهضة .

	٢۲-تراجع حكم الكنيسة املسيحية .
	٣۳-حترر الفن األوروبي من السلطة .

	٣۳-بروز العلم كأساس للحضارة املدنية احلديثة . 
	

	 ما الفرق بني الفن واجلمال ؟  •

	اجلمال    	الفـــن   
 املفهوم :  نوع من احساس وتذوق املرء ينتج عنه موقف •

	جمالي للموضوع بشكل تلقائي أومقصود .

 اجلمال ال يتعلق مبا هو جميل فقط بل يشمل االستحسان  •
	أو القبح في العمل الفني .

 ال يقتصر على األعمال الفنية بل يتجاوزها إلى املناظر  •
	الطبيعية واملصنوعات االستهالكية .   

 املفهوم :  عبارة عن نشاط إنساني إبداعي عام بحيث ينتج •
	عمال فنيا متميزا عن االعمال الفنية .

 يتجسد العمل  الفني في أشكال خارجية سمعية أو  •
	بصرية ويتم تداولها بني الناس .

	 الفن يقتصر على األعمال الفنية التي ينجزها الفنانون .   •

	مفهوم اجلمال   

	العام الدراسي ٢۲٠۰١۱٦ – ٢۲٠۰١۱٧۷ م  

	الفن في 
	العصر احلديث  

	الفن في 
	احلضارة اليونانية   

	الفن في 
	احلضارة العربية اإلسالمية واملسيحية   

	الفن في
 	العصور الوسطى  

العصر احلديث ظهر الفن 
كمبحث فلسفي مستقالً 
وحتديدا في القرن ١۱٨۸ على 

يد الفيلسوف األملاني 
	) ألكسندر بومجارتن ( .

	  

الفن في احلضارة اليونانية 
متيز بطابعه الدنيوي كما أنه 

خدم حاجات اmتمع 
	اليوناني األساسية . 

	  

عبر الفن عن القيم والتعاليم 
والقصص الدينية في احلضارة العربية 

	اإلسالمية واملسيحية . 
	  

ظل الفن في خدمة الدين 
ذروتها فترة طويلة وصلت 

	في العصور الوسطى  .
	  

(١۱٢۲)	  



	وزارة               التربية 
	منطقة مبارك الكبير التعليمية 

	ثانوية طليطلة بنات  

		املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب		 تابع ما فلسفة اجلمال ؟     

	
 القيمة اجلمالية تعبر عن الشعور باملتعة عن ادراك املوضوع الذي احدث فينا اجنذابا جمالياً ( املناظر الطبيعية –  •

	اغراض الزينة ) أو جتاه موضوع فني ما ) أعمال فنية ( .

	 قارن بني النظرية املوضوعية والنظرية الذاتية  •

	
	 نتائج النظرية الذاتية : •

 	
	١۱-اإلنسان املتذوق هو الذ يحدد القيمة اجلمالية . 

	٢۲-القيمة اجلمالية شعور يتولد ذاتياً داخل الشخص املتذوق للعمل الفني .
( ألن الذوق الفني مختلف من فرد آلخر شخص يجد العمل جميل علل ٣۳-القيم اجلمالية نسبية وليست مطلقة . 

	وآخر قبيح والثالث ال يستهويه ) .
٤-االختالف في الذوق الفني واحلكم النسبي سببه عوامل منها اخلبرة الفنية – االختالفات الثقافية والفكرية – 

	التفاوت االجتماعي – املستوى احلضاري لألمه – الزمن .  
	

	 اذكر مثاال يوضح العامل الزمني وآثره على الذوق الفني  •
القيمة اجلمالية في العصور الوسطى األوروبية مرتبطة بالدين وعندما انهار حكم الكنسية تغيرت القيمة اجلمالية 

	في العصر احلديث وفي حياتنا املعاصرة . 

	النظرية الذاتية    	النظرية املوضوعية    	أوجة املقارنة  

 يرى اصحابها ان العامل الذاتي ( االنسان ) يلعب  •
	دورا أساسيا في حتديد القيمة اجلمالية للعمل الفني .

	 تتغير وتتنوع بحسب األذواق . •

 التفاعل بني الفرد والعمل الفني هو ما يثير متعة  •
	االستمتاع أو النفور من هذا العمل . 

 يقول الناقد الفني ( سي .دوكاس ) : عندما نقول أن  •
موضوعا معينا له قيمة جمالية فإننا نصف مشاعرنا وال 

	نشير إلى سمات موضوعية .   

 يرى أصحابها أن القيمة اجلمالية كامنة في  •
	العمل الفني نفسه .

	

 تتميز بأنها ثابتة – ال تتغير – ال تتنوع بحسب  •
	األذواق .

 هناك قيمة جمالية واحدة للعمل الفني بغض  •
	النظر عن تفاعل املتذوق معها .

 النقاد التشكيليون من أبرز املدافعني عن  •
ما هي حجتهم ؟	النظرية ..

أن الفن اجلميل ال يعبر عن أي قضية  حجتهمج: 
واقعية وأن الفن مستقل بذاته وال يخدم أي فكرة أو 

	قضية ثقافية أو اجتماعية .   

		اآلراء 			
		اخلصائص		
	التفاعل 
	
	
	

	النقاد  

	القيمة اجلمالية   

	العام الدراسي ٢۲٠۰١۱٦ – ٢۲٠۰١۱٧۷ م  

(١۱٣۳)	  



	
 اإلدراك اجلمالي يعني  •	: الطريقة التي يتذوق بها العمل الفني ، يعتمد على جتربة التذوق الفني للفرد نفسه .
	 أنواع االدراك اجلمالي : •

	
	

 احلكم اجلمالي  •	: عملية تقييم ينتهي عندها تقدير اإلنسان للعمل الفني .
 طبيعة احلكم اجلمالي  ( بالنسبية ) .	يتميز احلكم اجلمالي ( مسألة إدراكية ذاتية  ) – •

	 أنواع احلكم اجلمالي :  •

	اجلمالي الواعي   	اجلمالي التلقائي  

	مميزات احلكم 
١۱-يقوم على حتليل العمل الفني ودراسته بشكل نقدي فيتصف 

	بالتدقيق وتشريح العمل الفني .
	٢۲-يتصف بالعقالنية والتجرد وال تتدخل العواطف فيه .

	٣۳-يستند على معايير نقدية معينة في عملية حتليل العمل الفني .
	  

	صفات احلكم
١۱-العفوية عند رؤية العمل الفني أو األشياء أو املناظر 

	الطبيعية بشكل مباشر .
	٢۲-يعتمد على اإلحساس اجلمالي للفرد .
	٣۳-جزء من رؤية اإلنسان الذاتية للعالم .

	وزارة               التربية 
	منطقة مبارك الكبير التعليمية 

	ثانوية طليطلة بنات  

	اإلدراك اجلمالي   	اإلدراك العادي  
	يتعلق بإدراك املرء لألعمال الفنية .   	يتعلق باألشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية   

بني اإلدراك العادي واإلدراك اجلمالي   	العامل املشترك احلواس هي 

	يختلف اإلدراك اجلمالي عن اإلدراك العادي 
	-في احلالة التي يعيشها أثناء إدراكه للعمل الفني.

	-االدراك العادي مؤقت واإلدراك اجلمالي يتسم باإلستغراق واآلثار التي يتركها العمل الفني على اإلنسان .  

	عناصر  اإلدراك اجلمالي :
	-يبدأ بتركيز احلواس ووعيه على العمل الفني  .
	-يكون االجنذاب للعمل الفني منزه عن الغرض .

-يحدث حالة من التعاطف بني املتذوق والعمل الفني 
	كاالعجاب واالستحسان .

-استغراق املتذوق في إدراك العمل الفني جتعله يفقد 
	اإلحساس بالزمن أو اإلحساس مبا حوله .

	-ينتج عنها آثار يطول مداها على املتذوق .

	سمات اإلدراك العادي : 
: ال يتصف بالفردية بل يشترك فيه افراد .	جماعي -

ادراك املتعلمون في الفصل السبورة والطاوالت .	مثل : 
ادراكنا لألشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية نفعي : -

	يكون نفعياً .
	القلم ادراكنا للقلم يكون بحسب منفعته . مثل : 

االشياء التي ندركها ونستخدمها تكون لفترة -مؤقت : 
	زمنية مححدة بعد ذلك نتركها .

	العام الدراسي ٢۲٠۰١۱٦ – ٢۲٠۰١۱٧۷ م   	املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب
	اإلدراك اجلمالي + احلكم اجلمالي

	   

(١۱٤)	  



	وزارة               التربية 
	منطقة مبارك الكبير التعليمية 

	ثانوية طليطلة بنات  

		املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب		 تابع ما فلسفة اجلمال ؟     
	النظريات الفنية   

	 أهم النظريات الفنية الرئيسية هي : احملاكاة – الشكلية – االنفعالية – التعبيرية . •
	 تعد نظرية احملاكاة من الناحية التاريخية أقدم النظريات ، وظهرت في بدايتها عند اليونان . •

 كما يرى بعض مؤرخي الفن أن فن اإلنسان القدمي الذي استوطن الكهوف يسمى بنزعة ((  )) مطابقة الطبيعة •
		ألن اإلنسان البدائي كان يحاكي في رسمه احليوان وعمليات الدفاع عن النفس .

	(أ) نظرية احملاكاة  
	

	 تنقسم إلى ثالث نظريات : احملاكاة البسيطة – محاكاة اجلوهر – محاكاة املثل األعلى  •
	

 نظرية احملاكاة البسيطة  •	: تعنى أن العمل الفني عبارة عن صدى للواقع .
	 أن العمل الفني ماهو إال ترديد حرفي ، وأمني ملوضوعات التجربة املعتادة وحوادثها  •

أن عمل الفنان نسخ موضوعات التجربة اليومية دون إضافة عناصر  مثال : رسم الوجه يسمى حديثا تفسير العبارة :  
	بفن البورتريه – رسم الكرسي أو الطاولة .

	

 مفهوم فن البورتريه   •	: ) فن احملاكاة التقليدية ( 

	رأي الفيلسوف افالطون بالنظرية 
	

	 علل انتقد ورفض نظرية احملاكاة  •
	السبب في رأيه أفكاره في نظرية املثل ألنه يرى أن فن احملاكاة ماهو إال مرآة عاكسة ملا هو موجود في الطبيعة والواقع ( (

	ألنه يعد العالم اخلارجي مجرد ظالل وليست حقائق وبالتالي احملاكاة تصويراً للظالل وليس للحقائق .
	

	 عبارة مشهورة ألفالطون : إن احلواس تخدعنا   •
	

	رأي ارسطو بنظرية محاكاة اجلوهر 
	

 دافع عن  واعتبرها تطويرا نسبيا من نظرية احملاكاة 	نظرية محاكاة اجلوهر •
 بني في كتابه :  سمات النظرية ( ألنه مهتم بالتراجيديا والشعر أو األدب بشكل عام ) 	فن الشعر •

	 موقف ارسطو من نظرية محاكاة اجلوهر  •
	١۱-تعطي الفنان دورا في ابداع العمل الفني .

	٢۲-اليقوم الفنان بعملية جتميع للعناصر الفنية بل انتقائها .
	٣۳-حرص على أهمية الترابط بني عناصر العمل الفني والوحدة الداخلية للعمل الفني . 

		

	  

	العام الدراسي ٢۲٠۰١۱٦ – ٢۲٠۰١۱٧۷ م  

	محاكاة اجلوهر   	احملاكاة البسيطة   

	 تطوير نسبي لنظرية احملاكاة البسيطة  •
 عمل الفنان : تعطي للفنان دور في اإلبداع وانتقاء  •

	العناصر .

	 ترى أن العمل الفني عبارة عن صدى للواقع  •
 عمل الفنان : نسخ موضوعات أو أشياء من الواقع دون  •

	إضافة عناصر .

	حفظ من القائل ؟  

(١۱٥)	  



	وزارة               التربية 
	منطقة مبارك الكبير التعليمية 

	ثانوية طليطلة بنات  

	املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب
		

	ب-النظرية التشكيلية 
	 					

	 تعتبر رد فعل على نظرية احملاكاة بعد التقدم العلمي والثقافي الكبير واختراع الكاميرا . •
	

	 إذن تعتبر النظرية  التشكيلية حركة مترد على الفن الواقعي : •
 	

- أول من بدأها الفنان الفرنسي ( بول سيزان ) في حتريف الواقع وعدم اإللتزام بتصوير أو رسم العناصر كما هي في 
	الواقع أو الطبيعة .

	- بعده جاء ( فان جوخ ) ( كلورمونيه ) ( ماتيس ) حولوا الفن من الواقع إلى التشكيل .
	

 ما نتيجة التمرد ؟   ابتعاد الفن التشكيلي تدريجيا عن الواقع إلى أن ابتعدت عن املوضوعات الواقعية وانفصاله •
	بشكل تام عن احلياة ومشكالتها وقيمها . ) خصوصا بعد احلرب العاملية الثانية ( 

		

 من أوائل النقاد الذين قدموا الصياغات النظرية للفن التشكيلي  	( كاليف بل و روجر فراي •(
 عرف كاليف بل وروجر فراي  	الفن اجلميل •:

	 العناصر املميزة لوسيط التصوير والنحت تكون منظمه في النموذج الشكلي  ذى قيمة جمالية .
	

: أن الفنان ينتقي عناصر من الواقع من دون أن يلتزم بأي نظام يعكس الواقع أو يرتبط به أي له مطلق تفسير العبارة 
	احلرية في اختيار العناصر وتنظيمها في شكل فني ال عالقة له بالواقع اخلارجي .

	
	 ) اللوحة التشكيلية مهما كانت غامضه ومبهمه فإنها تتضمن داللة أو معنى يجب أن يكشفه املتذوق ( •

مبعنى :  ان النموذج الشكلي يحمل قيمته اجلمالية متى ما أدرك املتذوق املضمون للشكل وأن العمل الفني التشكيلي 
	يتضمن داللة معينة .

 صفات  اجلمهور  للفن التشكيلي  •	: اذا اجلمهور الذي يتوجه اليه النقاد التشكيليون جمهور واع ومفكر .
	

 خص الفيلسوف الفرنسي ( ميشيل فوكو ) اعمال الرسام ( إدوارد مانيه ) بالدرس والبحث و خُلص إلى فكرتني  •
	تنطبقان على هذه النظرية الفنية هما : 

-١۱	التغيير الذي أحدثه ادوارد على تقنيات الرسم الفني ) اللون – اإلضاءه – التالعب بالعناصر ( 
	٢۲-ساهم في إبداع ) اللوحة – املوضوع ( 
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	وزارة               التربية 
	منطقة مبارك الكبير التعليمية 

	ثانوية طليطلة بنات  

		ج-النظرية التعبيرية 	املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب 	   
	
		

	 علل تعد من اكثر النظريات انتشارا وقبوال عن نقاد الفن والنخبه الفنيه ؟  •
اعتبار الفن تعبيرا عن شئ ما مسألة يتفق عليها اجلميع ( كتعبير عن قضية أو فكرة أو انفعال اجتاه حدث ما ) او ج: 

	تعبير عن مزاج الفنان الشخصي ورؤيته للعالم .
	

	 ما امليزه التي جتمل النظرية التعبيرية االنفعالية اكثر قبوال ؟   •
أنها  تعطي للفنان احلرية في التعبير وبأي اسلوب فني	ج: 

	

	 الفرق بني :  •
	
				  	

 ما هو الوسيط في الفن ؟  هو املادة املستخدمة في اإلبداع ( األنغام – املقامات في املوسيقى – الكلمات في الشعر •
	– األلوان والريشه والقمش في الرسم ) .

	

 من هم الفالسفة  املؤيدين للنظرية التعبيرية ؟  •	ارسطو وشوبنهاود يرون أن الفن تعبيرا عن االنفعال .
 متى تظهر قيمة العمل الفني ؟  •	تظهر قيمة العمل الفني في مقدار ما يثيره من انفعاالت عند املشاهد .

 	
	الفيلسوف األملاني شوبنهارد : 

	
	

ركز في حتليله للفن على مدى التعبير عن قوى االرادة  وبحسب تصنيفه للفنون فإن فن التراجيديا هو الذي يعبر عن 
	اإلرادة اإلنسانية ومتثل قمة فن الشعر وذلك ألنها تقدم لنا صراع اإلرادة على  نفسها .

	
	 يعتقدان ارسطو وشوبنهارد أن مصدر املأساة يرجع إلى األسباب : •

	١۱-الشر في احدى الشخصيات .
	 ٢۲-القدر الذي يحكم مصير بعض الشخصيات.

	 ٣۳-تصادم اإلرادة بني الشخصيات . 
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	التعبير العادي   	التعبير الفني   

	يعبر عن انفعال فعلي يعيشه الفنان ويحتاج إلى فهم وتفسير. 	هو تعبير فرد ما عن ألم أو فرح أو حزن .

(١۱٧۷)	  


