
  1  
 / ٌوسف الفهٌد  عمل األستاذ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 

 

الدم بٌن أٌدٌكم مذكرة لما فً الفصل الثانً من مادة الفلسفة للصف الثانً عشر أدبً 

 من ممارنات أتمنى أن تساعدكم فً تسهٌل وتبسٌط المادة ،،

- 8108ثانوٌة جابر المبارن الصباح للعام الدراسً  –عمل األستاذ : ٌوسف الفهٌد 

8109  

 ألي استفسار فً المادة انستمرام 

 

  

Mr.falsafa.85 

 

 

 

 

..،بسم هللا نبدأ  
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 لارن بٌن السعادة واللذة والثروة والمجد عند أرسطو ؟

 السعادة اللذة والثروة والمجد
 تتمٌز بأنها مؤلتة

 
 تتمٌز بأنها دائمة ألنها غاٌة عند أرسطو 

 

 لارن بٌن السعادة عند ارسطو والسعادة عند مسكوٌه ؟

 السعادة عند أرسطو السعادة عند مسكوٌه
 لسم احوال السعادة لمسمٌن :

المائمة على الطبع واالكتساب.-0  

مستفاد بالعادة والتدرٌب .-8  

 لسم السعادة لنوعٌن :

اصول الفضٌلة. النفسٌة: العٌش حسب-0  

المصوى: الخٌر المطلك-8  

 شروط السعادة خمسة :
صحة البدن ، المزاج المعتدل ، حٌاة من الٌسر، االجتماع بالناس ، 

 الحكمة.

 

 تتمٌز بدٌمومتها) أنها دائمة( وأنها غاٌة االنسان.
 لها ثالثة شروط عند أرسطو:
 ) داخلٌة ، خارجٌة ، معٌاري(
(الداخلٌة )العمل واالرادة  

 الخارجٌة )لدر من الثروة ، الصحة الجسدٌة ،حٌاة عائلٌة(
 الشرط المعٌاري )االعتدال((

 

 

 لارن بٌن الواجب والتلمائٌة ، والواجب والمانون عند كانت ؟

 الواجب التلمائٌة
محافظة اإلنسان الٌائس من حٌاته لمرض ما على حٌاته واستمراره  محافظة اإلنسان الطبٌعً لحٌاته

 بالعالج

 
 

 الواجب المانون
رفض فعل السرلة خوفاَ من العماب)فلو لم ٌكن هنان عماب لم 

 ٌرفض الفعل(

 

 رفض فعل السرلة احتراماَ للعمل والواجب

 

ةلممٌدة واألوامر المطعٌة المطلملارن بٌن األوامر الشرطٌة ا  

 الشرطٌة الممٌدة المطعٌة المطلمة
 هً األوامر الملزمة بذاتها 

 مثل: كن صادق ، التخن العهد.
 صٌغها ثالث :

اعمل بحٌث تجعل من لاعدة فعلن لانوناَ)التكذب(-0  

اعمل بانسانٌتن على انها غاٌة.-8  

اعمل بحٌث تكون ارادتن العملٌةهً المشرعة.-3  

 

 هً ضرورة اتباع الوسائل لبلوغ الغاٌات.
 صٌغتها : من أراد الغاٌة اراد الوسٌلة.

علٌه باالجتهاد. )فمد ذكر الغاٌة"التفوق" ولدم من اراد النجاح 
 الوسٌلة"االجتهاد"(
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 لارن بٌن جٌرمً بنتام وستٌوارت مٌل فً مفهومهم عن السعادة والمنفعة؟

 وجه الممارنة مٌل بنتام
كالهما ٌرى أن المنفعة مرتبطة باللذة وهو الشًء الوحٌد المرغوب فٌه ، ولاعدتهم 

تحمٌك أكبر لدر من السعادة ألكبر عدد من الناس" .األساسٌة هً"   

 

 
 أوجه االتفاق

 
 

 مبادئ السعادة عند بنتام:

المساواة.-0  

االستمرار.-8  

التنظٌم.-3  

الكم.-4  
تمدٌم المصلحة العامة على الشخصٌه-  

 
ٌختلفان فً طرق تحمٌك السعادة فمٌل ٌرى 

 أن السعادة تتحمك بثالث مبادئ:

الوحٌد المرغوب فٌه.اللذة هً الشًء -0  

السعادة العامة خٌر بالنسبة للجمٌع.-8  

التوفٌك بٌن مصلحة الفرد ومصلحة الغٌر -3
 للحصول أكبر نسبة من اللذة .

تمدٌم المصلحة الشخصٌة على العامة-  

 

 
 

 
 أوجه االختالف

 

 

 بعد دراسة جمٌع النظرٌات المتعلمة بالسعادة .. لارن بٌن السعادة واللذة ؟

 السعادة اللذة
خٌر نسبً.-0  

جزئٌة .-8  

مؤلتة ووسٌلة.-3  

خٌر أسمى ومطلك.-0  

كلٌة شاملة.-8  

غاٌة.-3  
بٌن معانً الحرٌة األربعة؟فرق    

 المعنى العام المعنى الوجودي المعنى السٌاسً واالجتماعً المعنى النفسً والخلمً
عدم االندفاع واتٌان الفعل غٌر 

 المسؤول
 استبعاد المسر واإلكراه

 االجتماعً
انعدام المسر والمٌد على ارادة  ٌنالش عاللة االنسان بالعالم 

 االنسان

 
 لارن بٌن الحرٌة والفوضى؟

 الحرٌة الفوضى
 َ  لها حدود ٌحددها المانون لٌس لها حدود أبدا

 

 لارن بٌن خصائص المسؤولٌة وألسام المسؤولٌة ؟

 خصائص المسؤولٌة ألسام المسؤولٌة
الخلمٌة "تجاه الضمٌر وهللا"المسؤولٌة -0  

المسؤولٌة المانونٌة" تجاه المانون "-8  

المسؤولٌة االجتماعٌة"تجاه المجتمع"-3  

العمل-0  

الحرٌة-8  

المعرفة-3  

إمكانٌة التحمك-4  

 
 

 لارن بٌن المسؤولٌة األخاللٌة والمسؤولٌة المانونٌة ؟

 المسؤولٌة األخاللٌة المسؤولٌة المانونٌة
المانون وٌحاسب علٌها اإلنسان أمام من ٌعود لهم تكون بحسب 

 الحك فً محاسبته كالمضاء.

 

مسؤولٌة شخصٌة ومتعلمة بمن ٌجب علٌه أمر ما وهً العمل وفك 
 الضمٌر.

 

 لارن بٌن المسؤولٌة الجنائٌة والمسؤولٌة المدنٌة 

 المسؤولٌة الجنائٌة المسؤولٌة المدنٌة
على شكل عموباتتكون  تكون على شكل تعوٌض لألضرار  

 

 لارن بٌن كانت وهانز ٌوناس فً تحدٌد المسؤولٌة ؟

 وجه الممارنة كانت هانز ٌوناس
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 أوجه االتفاق اعتمد كالهما على العمل واالرادة)الحرٌة( فً تحدٌد المسؤولٌة
أضاف ٌوناس الشعور والوجدان فً 
 تحدٌده للمسؤولٌة مع العمل واإلرادة

واإلرادة فمط فً تحدٌد اكتفى كانت بالعمل 
 المسؤولٌة

 أوجه االختالف

 

 لارن بٌن المسؤولٌة الطبٌعٌة والمسؤولٌة التعالدٌة ؟

ة التعالدٌةالمسؤولٌ  المسؤولٌة الطبٌعٌة 
 مسؤولٌة الوالد عن ابنائه. مسؤولٌة الحاكم عن محكومٌن ، المعلم عن طالبه.

 

 فرق بٌن األخالق النظرٌة والعملٌة والتطبٌمٌة من حٌث المفهوم 

 االخالق العملٌة تهتم بالمسائل العملٌة لألخالق كأخالق الحرب ، واالنتحار
 األخالق النظرٌة مالحظة السلون وهً أفكار ومبادئ ٌمكن الشن بها.

تمدٌم فهم أخاللً لحاالت معٌنة وتجاوز الصعوبات التً تطرحها 
 كأخالق الطبٌة

 األخالق التطبٌمٌة

 
 لارن بٌن اخالق البٌئة لدٌماً وحدٌثاَ؟

 ً ً  حدٌثا  لدٌما
تبحث فً عاللة اإلنسان وتعتبره حراً أمام الطبٌعةوهو فً حالة  تبحث فً عاللة االنسان بالطبٌعة وسوء استغالله لها .

 انسجام معها .
 

 لارن بٌن علم البٌئة وأخالق البٌئة ؟

البٌئةاخالق   علم البٌئة 
ٌدرس البٌئة الطبٌعٌة لإلنسان والحفاظ علٌها من خالل حلول  تبٌن المخاطر التً تهدد الطبٌعة وأثر ذلن على االنسان .

 كالمحمٌات الطبٌعٌة .
 

 فرق بٌن مجاالت أخالق المهنة ومبادئها ولٌمها ؟

المهنٌةمجاالت األخالق  مبادئ االخالق المهنٌة لٌم األخالق المهنٌة  
البعد االنسانً.-8االحترام .          -0  

الطاعة.-4االستمامة.          -3  

االستمالل الذاتً.-6األمانة.              -5  

المساواة .-7  

 إضافة إلى :

الشفافٌة.-8حرٌة التعبٌر.      -0  

المصلحة العامة.-4المسؤولٌة.         -3  

العمل ضد الفساد .-5  

 

المسؤولٌة.-0  

اإللتزام.-8  

السرٌة.-3  

الجدارة.-4  

المساواة.-5  

االلتصاد.-0  

التطور التمنً والعلمً .-8  

المانون.-3  

اإلدارة.-4  

الكفاءة المهنٌة.-5  

 

 فرق بٌن المراحل التارٌخٌة التً وظف فٌها الفن وفٌما وظف؟

الكهف(االنسان المدٌم)انسان  الحضارات المدٌمة الحضارات الوسطى )العصور الوسطى(  
وظف الفن فً نشر المٌم والتعالٌم والمصص 

 الدٌنٌة.
 وظف الفن بالتجربة الروحٌة وربط بالدٌن.
)ماعدا الحضارة الٌونانٌة حٌث وظف فً 

 األمور الدنٌوٌة(.

وظف الفن فً الطموس التً تمارس 
 )كالصٌد والحرب(

 
 

 لارن بٌن الفن والجمال ؟

 الفن الجمال
واإلحساس ، ٌكون بشكل تلمائً أو ممصودٌنتج نوع من التذوق 

عنه مولف جمالً ٌتضمن االستحسان أو المبح وهو أوسع من الفن 
حٌث أنه ٌشمل الفن وغٌره من مناظر طبٌعٌة ومصنوعات 

 استهالكٌة.

نشاط انسانً ابداعً عام تدخل فٌه المهارة االنسانٌة وهو خاص 
بصرٌة .بالفنان ٌأتً على أشكال خارجٌة سمعٌة أو   

 

 
 



  5  
 / ٌوسف الفهٌد  عمل األستاذ

 لارن بٌن النظرٌة الموضوعٌة والنظرٌة الذاتٌة فً المٌمة الجمالٌة؟

 النظرٌة الموضوعٌة  النظرٌة الذاتٌة 
ٌرى اصحابها أن المٌمة الجمالٌة حصٌلة التفاعل بٌن العمل الفنً -0

 والمتذوق.

أن المٌمة الجمالٌة متغٌرة ونسبٌة.-8  

من أهم انصارها النالد )سً دوكاس(.-3  

ٌدخل فً تكوٌن المٌمة الجمالٌة عوامل اجتماعٌة وثمافٌة وزمنٌة -4

. 

ٌرى أصحابها أن المٌمة الجمالٌة فً العمل نفسه ولٌس المتذوق.-0  

ثابتة وغٌر متغٌرة من شخص آلخر.-8  

انصارها هم النماد التشكٌلٌون.-3  

ٌمولون بحرٌة الفن عن الوالع وعدم خدمته ألفكار أو لضاٌا.-4  

بٌن اإلدران الجمالً والمٌمة الجمالٌة؟لارن   

 المٌمة الجمالٌة اإلدران الجمالً
 هو ممدار ماٌثٌره الموضوع أو العمل الفنً من شعور جمالً الطرٌمة التً ٌتذوق بها اإلنسان العمل الفنً 

 ولإلدران الجمالً نوعٌن :

الجمالًاإلدران -8اإلدران العادي.                                 -0  
 ٌنمسم لنظرٌتٌن :

الذاتٌة.-8الموضوعٌة.                                          -0  

 
 

 لارن بٌن اإلدران العادي واإلدران الجمالً؟

 اإلدران العادي اإلدران الجمالً
 ٌتعلك بإدراكنا للحٌاة الٌومٌة . ٌتعلك بإدراكنا لماهو جمٌل من أعمال فنٌة.

 عناصره:

دون دوافعٌكون انجذاب اإلنسان-8الحواس وانجذابها.    ركٌزت-0  

ٌسبب حالة من التفاعل بٌن اإلنسان والعمل الفنً ٌسببها -3

استغراق المتذوق -5ٌكون إدراكه كلً.     -4االستحسان.        

له آثار على اإلنسان ومن الممكن تغٌٌر -6بالعمل بحٌث ٌفمده.     

 أفكاره منها .

 سماته:

جماعً. -0   

             .نفعً-8  

مؤلت.-3     

 

 لارن بٌن المٌمة الجمالٌة والحكم الجمالً؟

 المٌمة الجمالٌة الحكم الجمالً
التً ٌنتهً عندها تمدٌر اإلنسان للعمل الفنً . هو عملٌة التمٌٌم تعطى لألعمال الفنٌة أو المناظر الطبٌعٌة من لبل اإلنسان وتمود  

 للحكم الجمالً.
 وٌتفك الحكم الجمالً والمٌمة الجمالٌة بالنسبٌة والذاتٌة وأنها متفاوتة ومختلفة من شخص آلخر .

 

 

 لارن بٌن أنواع الحكم الجمالً؟

 الحكم الجمالً التلمائً الحكم الجمالً الواعً
ٌموم على تحلٌل العمل الفنً بشكل نمدي.-0  

واالنفعالٌة.ٌتصف بالعمالنٌة والتجرد من العاطفة -8  

ٌعتمد على معاٌٌر نمدٌة معٌنة فً عملٌة تحلٌل العمل الفنً.-3  

العفوٌة النابعة من رؤٌتنا لألعمال الفنٌة .-0  

ٌعتمد هذا النوع على االحساس الجمالً الفردي.-8  

ٌرى بعض الفالسفه أن هذا النوع هو جزء من رؤٌتنا الذاتٌة -3

 للعالم .

 
 

ومحاكاة الجوهر؟ بسٌطةلارن بٌن نظرٌة محاكاة ال  

 المحاكاة البسٌطة محاكاة الجوهر
هً تطوٌر للمحاكاة البسٌطة من لبل ارسطو الذي تطرق لها فً 
 كتاب) فن الشعر( ولد لخصها ومٌزها عن المحاكاة البسٌطة بنماط:

اعطاء الفنان دوراً فً إبداع العمل الفنً .-0  

الفنان على النسخ. تموم على تجمٌع العناصر الحمٌمٌة وال تجبر-8  

البد من وجود ترابط بٌن عناصر العمل الفنً .-3  

 

 هً عملٌة نمل حرفً وتردٌد للوالع بحذافٌره مثل آلة التصوٌر .
 وماٌعرف حالٌاً بفن البورترٌه.

ولد رفضها أفالطون ألنها نمل للوالع الحسً الذي ٌعتبر خٌال 
 بالنسبة له .
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عند أفالطون ؟ لارن بٌن عالم العمل وعالم الحس  

 عالم العمل عالم الحس
عالم الخٌال الجزئً المتغٌر الذي ال ٌمكن الوثوق فٌه ، وهو ماٌثبت 

 ممولته " إن الحواس تخدعنا"

 

 عالم األفكار الكلٌة الحمٌمٌة الثابتة .

 

 

 فرق بٌن النظرٌات الفنٌة الثالثة )المحاكاة، الشكلٌة، التعبٌرٌة(؟

 المحاكاة الشكلٌة)التشكٌلٌة( التعبٌرٌة
هً تعبٌر الفرد عن مابه من عاطفة 
 ومشاعر من ألم وفرح وحزن .

هً العناصر الممٌزة لوسٌطً التصوٌر 
والنحت وتكون منظمة فً نموذج شكلً ذو 

 لٌمة جمالٌة.

نمل الوالع بعناصرة وحمائمه للوالع ولها 
ثالث انواع)المحاكاة البسٌطة، ومحاكاة 

ومحاكاة المثل(.الجوهر ،   
تعد األكثر انتشاراً ولبوالً عند النماد -

 والنخبة.
تعتبر الفن تعبٌر عن مسألة ما ٌتفك علٌها -

 الجمٌع.
تعطً الفنان حرٌة التعبٌر عما ٌرٌد.-  
تظهر لٌمته فٌما ٌثٌره من انفعاالت عند -

 المشاهدوالمتذوق.
ٌعتبر فن التراجٌدٌاامتدادلهذه النظرٌة -

 الفنٌة.

 

جاء كرد فعلعلى النظرٌة الوالعٌة.-  
سبب ظهورها التمدم الثمافً والتكنولوجً.-  
تعتمد على المتذوق فً إدراكه لمضمون -

 العمل الفنً .
تعتبر اللوحة شكل له دالله ٌفهمها -

 المتذوق.

تعتبر ألدم النظرٌات الفنٌة .-  
تصوٌر مطابك للوالع.-  
 ٌسمى الفن الحدٌث الممتد من هذه النظرٌة-

 هو فن البورترٌه.
له ثالث ألسام )البسٌطة والمثل والجوهر(-  
للفنان حرٌة فٌها وله إبداع ولكن إبداع -

بحدود نمل الوالع ) اما نمل  حرفً او 
 تجمٌعه(

 

 

الممارنات والتفرٌك ،، فً مادة الفلسفة للفصل الدراسً الثانً.،، بذلن تنتهً أسإلة   

على المذكرة وإهمال الكتاب فهو المصدر الرئٌسً ألسئلة االختبار.أتمنى من الجمٌع عدم االعتماد   

 وال تنسونا بصالح دعائكم فهذا كل ما أتمناه وأرجوه منكم 

 

 تحٌاتً وتمنٌاتً للجمٌع بالنجاح والتفوق 

 

ثانوٌة جابر المبارن الصباح  –ٌوسف الفهٌد   


