
 

 

 مذكرة فلسفة

ستاذ / منصور خورشٌداأل إشراؾ رئٌس القسم  

ستاذ /أحمد عطٌتواألعداد إ  

 

 

 



 

 1نظرٌة السعادة ( )

 -علل لما ٌأتً :-

 

 اختالؾ الفالسفة حول ماهٌة و سبل السعادة .-1

 

 ر.عادته فً المال أو السلطة أو الخٌفبعض الناس ٌرى سبسبب اختالؾ طبٌعة االنسان و فكره و بٌئته 

 

 . (اللذة و الثروة و المجد) وبٌن  ( السعادة)مٌز أرسطو بٌن -2

 

 . مؤقتة للذة و الثروة و المجد وضعٌاتاأما  ألن السعادة دائمة 

 

 شروط السعادة عند ارسطو ؟ أذكر-

 

 .هً العقل و االرادة       داخلٌة :شروط  -1

 هً الثروة و الصحة و العائلة . شروط خارجٌة :  -2

 أٔ  ال افشاط ٔال رفشٚظ. هو االعتدال     شرط معٌاري : -3

 

 علل: اشترط أرسطو العقل و االرادة للحصول على السعادة .-
 

 ألنه بالعقل نمٌز بٌن الخٌر و الشر و باالرادة نحقق الفعل . 
 
  -فرق بٌن كال من:- 

 

 انسؼبدح انمصٕٖ ػُذ يسكّٕٚ انسؼبدح انُفسٛخ ػُذ يسكّٕٚ

 
 

هً كمال قرٌب وفٌها ٌعٌش االنسان هانئا وفً انسجام 
 .مع تصرفاته

          
 
 هً خٌر مطلق  لإلنسان  وتتحقق بقوة العقل.    

 

 
 اذكر شروط السعادة عند مسكوٌه؟-
  

 رحصٛم انحكًخ.-اجزًبع ثبنُبط   -   حٛبح يٍ انٛسش   –   مزاج معتدل  -  صحة البدن : هً

 

 -يٍ انمبئم :

 

 .) الخٌر بالنسبة لإلنسان أن ٌعمل بموجب قوة العقل (-1

 أسسطٕ.انمبئم ْٕ 

 

 (. ) االخالق حال للنفس داعٌة ألفعالها من ؼٌر فكر وال روٌة-2
 القائل هو مسكوٌه.

 
 االخالق تقوم على الطبع و االكتساب ٌسمى )   مسكوٌه   (.أكمل : فٌلسوؾ ٌرى أن 



 

  2(  نظرٌة الواجب عند كانت)                                                            

 

 ؟       عرؾ االرادة الحرة عند كانت  -1

 التً ال ٌكون لها قانون اخر ؼٌر قانون الواجب . ْٙ 

 

 -:ز بٌن كال من باستخدام األمثلة مٌ

 

 القانون عند كانت الواجب عند كانت التلقائٌة عند كانت ــــــــــــــــــــ

 المثال
 

 

 

 
 

 ال أسرق
 

 
 

 

 
 
ال أسرق احتراما للعقل و 
 الواجب

 
 
 ال أسرق خوفا من العقاب 
 
 
 
 

 

 -فرق بٌن كال من : -

 

 انًطهمخ  مطؼٛخان األوامر األوامر الشرطٌة المقٌدة 

   (من أراد الؽاٌة أراد الوسٌلة  قاعدة )ل تخضع ًه
.مثال : اذا اردت السعادة كن صالحا  

  تخضع للقٌد و الشرط      

أوامر ملزمة وال تخضع ألي قٌد أو شرط هً   
.قل الصدق مثال:  

 
 

 

 

 كانت ؟صٌػ ( اذكر صٌػ األوامر القطعٌة عند  ثالثةالمطلقة ب القطعٌة  )حصر كانت األوامر -

 

 يثبل :ال أكزة .    كلٌا عاما للطبٌعة. فعلك قانونا اعمل دائما بحٌث تجعل -1

 

 نزارّ. يثبل :احت صذٚمٙ  كؽاٌة ولٌس وسٌلة.اعمل دائما بحٌث تعامل االنسانٌة  -2

 

 . انخٛشح  االسادح انحشح رؼُٙ  هً االرادة المشرعة الكلٌة . تكون ارادتكاعمل بحٌث  -3

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 (المنفعة عند بنتام و ملظرٌة ن)

 

 

 ؤسسً نظرٌة المنفعة العامة؟ اذكر اسم م-

 

 هم بنتام و مل  

 

 ٌة لنظرٌة المنفعة العامة؟ اذكر القاعدة األساس-

 

 . ( قدر من السعادة ألكبر عدد من الناس تحقٌق أكبرقاعدة المنفعة هً ) 

 

 ؟المشتركة بٌن بنتام و مل اذكر النقطة -

 

 السعادة نوع من اللذة .ٌشترك بنتام و مل فً أن 

 

 -قارن بٌن مبادئ السعادة كال من :-

 

 مل بنتام اوجه المقارنة

 المساواة مبادئ السعادة 
 

 االستقرار
 

 التنظٌم
 
 الكم

 اللذة مرؼوب فٌها عند الناس . -1  

 .الشخص خٌر لهسعادة  -2 

تدعو الى الفضٌلة  المنفعة -3 
 االجتماعٌة .

 

  

 -:فرق بٌن كال من -

 

 ذةـــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــال عادةـــــــــــــــــــــــــــــــالس

 خٌر نسبً                             خٌر مطلق                             
 
 

 جزئٌة  كلٌة شاملة                             
 
 
 

 مؤقتة دائمة                                
 
 
 



 

  4(الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌـــــــــــة)

 

 إحدى أقدم المشاكل التً بحثتها الفلسفة . علل :تعد الحرٌة -

 بسبب ارتباطها بصمٌم الوجود االنسانً كماهٌة و جوهر.

 

 للحرٌة ؟  المعنى الوجوديعرؾ -

 عالقة االنسان بالعالم والفعل االرادي و ؼٌر االرادي. هو  

 

  للحرٌة ؟  المعنً السٌاسً و االجتماعًعرؾ -

 القسر وٌكون االنسان حر بالقانون . هو استبعاد  

 

 للحرٌة ؟    المعنى النفسً و الخلقًعرؾ -

 عدم االندفاع أو اتٌان الفعل ؼٌر المسؤول  . هو 

 

 .للحرٌة ٌظهر على أفعال الفردالطابع السٌاسً علل: -

 ألٌ انفشد ال ٚسزطٛغ فؼم شٙء اال ٔفك انمبٌَٕ ٔ انذٔنخ يسؤٔنخ ػٍ انحشٚخ  .

 

 .الحرٌة دون قانون تتحول الى فوضى علـل: -

 ألٌ انمبٌَٕ ُٚظى ػاللبد األفشاد ٔ انحمٕق ٔ انٕاججبد ٔيٍ دٌٔ انمبٌَٕ رزحٕل انحشٚخ نفٕضٗ .

 

 ٚخزهف يجبل انحشٚخ ثبخزالف َظى انذٔنخ . ػهم:-

 ألَّ ٚزسغ فٙ انذٔنخ انذًٚمشاطٛخ ٔٚضٛك فٙ انذٔنخ االسزجذادٚخ .

 

 ؟     عرؾ المعنى العام للحرٌة -
 .هو انعدام القٌد و القسر على إرادة االنسان 

 

 ؟  مفهوم الحرٌة لتً ٌرتبط بها المبادئ ا عدد-

الحرٌة ترتبط -4الحرٌة ترتبط بالمسؤولٌة / -3الحرٌة ترتبط بالفعل الحر/ -2/   إلنسان العاقلاصفة  انحشٚخ-1
 .باإلرادة

 

 -أكًم انؼجبساد انزبنٛخ :-

 فٛهسٕف لذو صٛبغخ جذٚذح نًفٕٓو انحشٚخ ٚسًٗ   )   ســبسرـش  (.-1

 

 ارجبِ فهسفٙ لذو صٛبغخ جذٚذح نًفٕٓو انحشٚخ ٚسًٗ )  انٕجٕدٚخ   (.-2

 

؟من خالل عدة عناصر. ) اذكرها (  مفهوم فلسفً جدٌد للحرٌةصاغ سارتر -  
 الوجود ٌسبق الماهٌة . -2                                                                   ٌتحدد االنسان بالحرٌة . -1

 االنسان مسؤول عن أفعاله .  -4                         ٌحقق االنسان حرٌته من خالل مشروع                     -3

 الحرٌة هدؾ االنسان.  -6                                      .تظهر حرٌة االنسان فً موقؾ عندما ٌختار-5

 يٍ انمبئم :-

 ٚزّ (       انمبئم  سبسرش ) اٌ يبْٛخ انكبئٍ انجشش٘ يؼهمخ ثحش-1

 .كبئٍ (    انمبئم سبسرش ػًب ْٕ)ارا كبٌ انٕجٕد ٚسجك انًبْٛخ فبإلَسبٌ يسؤٔل  -2

 ٗ انّٛ (  انمبئم سبسرش) اَُب إر َشٚذ أٌ َجؼم حشٚزُب ْذفب َسؼٗ نّ ال ٚسؼُب اال اٌ َؼذ حشٚخ االخشٍٚ ْذفب َسؼ -3

 ػهم: انٕجٕد ٚسجك انًبْٛخ ػُذ انفٛهسٕف سبسرش .-

 ألن االنسان ٌصنع ماهٌته كما ٌشاء .



 

 5( ة ـــــــــــــٌــــــــــــــــــــــؤولـــــــــــــــــــــــــــــــمســــال)
 

 ً .النسان كائن أخالقعلل : ا-

 ألنه ٌمتلك عقل و إرادة حرة و ٌمٌز بٌن الصواب و الخطأ.        

 

          ؟عرؾ المسؤولٌة -
 نتائجها . هً إقرار المرء بما ٌصدر عنه من أفعال و أقوال و باستعداده تحمل

 
   ؟عدد خصائص المسؤولٌة -

 .امكانٌة التحقق      /        المعرفة        /       الحرٌة /       العقل 
 
 اذكر أقسام المسؤولٌة ؟ -

 االجزًبػٛخ . -3انًذَٛخ     -2انخهمٛخ      -1ْٙ 

 

 -فشق ثٍٛ كال يٍ :-

 

 االجزًبػٛخانًسؤٔنٛخ  انًسؤٔنٛخ انًذَٛخ  انًسؤٔنٛخ انخهمٛخ 

ٌكون فٌها المرء مسؤوال  هً أفعال

 . أمام هللا و ضمٌره

 يثم انًذح

فقا للقوانٌن االفعال الظاهرة و ْٙ
 .االنسانٌة

 

 .ط بالمجتمعات هً أفعال ترتب

 يثم يسؤٔنٛخ االة رجبِ االسشح .

 المسؤولٌة القانونٌة .بٌن المسؤولٌة األخالقٌة وفرق -

 فً الفكر الفلسفً المسؤولٌة القانونٌة الفكر الفلسفًالمسؤولٌة األخالقٌة فً 

 هً مسؤولٌة شخصٌة متعلقة بالشخص نفسه  .
 مثل العمل وفق الضمٌر .

أمام  و ٌحاسب االنسان محدد  قانونتكون بحسب 
 التعوٌض(وتنقسم لمسؤولٌة مدنٌة مثل )القضاء 

 ) العقوبة ( مثل و جنائٌة 
 
 

 -اكمل العبارة التالٌة :-
 كبَذ   ( .  )   أول فٌلسوؾ فً العصر الحدٌث ٌبٌن الصلة بٌن األخالق و المسؤولٌة ٌسمى

 ؟ (  هانز ٌوناس)اذكر جوانب المسؤولٌة األخالقٌة عند 

 تقوم المسؤولٌة على الشعور و العاطفة  .-1

 الشعور بالمسؤولٌة ٌدفعنا الى التصرؾ األخالقً .-2

 االخرٌن )التعاسة والضعؾ (العاطفة تقرر المسؤولٌة تجاه -3

 ركز ) هانز ٌوناس ( على المسؤولٌة التعاقدٌة و المسؤولٌة الطبٌعٌة .-4

 -من القائل :-

 ()     ْبَض َٕٚبط                                       ) ال ٌمكن مقاومة المسؤولٌة تجاه طفل رضٌع (.-1

 ()      ْبَض َٕٚبط                                 (.)ال ٌمكن للرضٌع أن ٌعٌش بدون مساعدة االخرٌن -2

 ()      ْبَض َٕٚبط                     ) المسؤولٌة التعاقدٌة ال تقل أهمٌة عن المسؤولٌة الطبٌعٌة (-3 

  (  ْبَض َٕٚبط ) انًسؤٔنٛخ  (ٚسًٗ  أكًم :   صبحت كزبة )يجذأ -

 -:لٌة الطبٌعٌة و المسؤولٌة التعاقدٌة قارن باألمثلة بٌن المسؤو-

 المسؤولٌة التعاقدٌة المسؤولٌة الطبٌعٌة وجه المقارنة

 مسؤولٌة الحكام تجاه المحكومٌن مسؤولٌة الوالدٌن عن أوالدهم مثال 



 

 6(   األخالق التطبٌقٌة) 

 عرؾ األخالق التطبٌقٌة ؟ -

 هً التً تهتم بالسلوك و األفعال االنسانٌة .

 

 ٌقٌة و الفلسفة العملٌة ؟ أكتب عن العالقة بٌن مصطلح األخالق التطب -

وٌهتم بالمسائل العملٌة  مثل حرٌة المرأة و  قدٌم   مصطلح األخالق التطبٌقٌة جدٌد أما مصطلح الفلسفة العملٌة
 .  االعدام 

 

 ت  تطبٌقا لألخالق النظرٌة. علل :األخالق التطبٌقٌة لٌس-

 .فهم أخالقً لحالة معٌنة مثل األخالق الطبٌة ألنها محاولة لتقدٌم

 

 -فرق بٌن كال من : -

 

 األخالق النظرٌة األخالق التطبٌقٌة

 
 

 تالحظ   تهتم بالسلوك  و األفعال التً

 
 

 تهتم بالمبادئ و األفكار 

 

 النظرٌة.باألخالق الخالق التطبٌقٌة علل ترتبط ا-

 أخالقٌا .ألن السلوك البشري ٌتضمن بالضرورة حكما 

 

 اذكر المعانً التً تشٌر الٌها األخالق التطبٌقٌة ؟ -

 ٌات المهنة و مٌثاق أخالقً محدد .قأخال -2      معٌنة.                      ة أخالقٌة لحالةدراس -1
 مهنة (.0بٌئٌة0طبٌةظهور مجاالت تطبٌقٌة عدٌدة )أخالق  -4         تحدٌد المسؤولٌة . ) الطبٌب أمام المرٌض(. -3 

 
 خالق الطبٌة ؟ اذكر ممٌزات األ -

 واجب الطبٌب فً عالج المرٌض. -2                 ارتبطت بالطب منذ ظهوره ) القضاء على األلم  (.-1

 الحفاظ على سرٌة حالة المرض.-4                              احترام الطبٌب إرادة المرٌض         -3

 قٌمة العدالة فً الحصول على العالج المناسب . - 6            الطبٌة من خالل أخالق خاصة و عامه .تعمل األخالق -5

  (  الهندسة الوراثٌة)  
 
 عرؾ الهندسة الوراثٌة ؟ -

 بطرٌقة ال تحدث فً الظروؾ الطبٌعٌة .أو الجٌنات  هً تعدٌل االنسان للمادة الوراثٌة 

 علل : أهمٌة الهندسة الوراثٌة .  -9

 تحسٌن الؽذاء المطور . -2                      اللقاحات لعالج األمراض.انتاج  األدوٌة و -1

 استنبات لقاحات فعالة لعالج األنفلونزا . -4                          توفٌر نباتات تقاوم عوامل الصحراء. -3

 -أكًم انؼجبسح انزبنٛخ :-

 (.  )    ابو قراط ٌسمى  مؤسس الطب و صاحب القسم المشهور فً الطب-1

 رسًٗ )   انجكزٛشٚب    (. 1793أٔنٗ انكبئُبد انزٙ رى ُْذسزٓب ٔساثٛب ػبو -2

 (.1792رى ثٛغ األَسٕنٍٛ انز٘ رُزجّ انجكزٛشٚب ػبو ) -3

 (. 1774رى ثٛغ انغزاء انًؼذل ٔساثٛب ػبو )  -4

 ظ انطت ثبألخالق يُز ظٕٓسِ (.:   )  اسرجشٍْ ػهٗ صحخ انؼجبسح ث-

ٚؼُٙ أٌ انطت ٚؼًم ػهٗ سؼبدح ٔ انحذ يُّ  يٍ خالل انؼالج ٔ انٕلبٚخ  إرٌ ْزا  انمضبء ػهٗ األنى ثًب اٌ ٔظٛفخ انطت 

 شْى .انُبط ٔ خٛ



 

 9( ةـــــــــــــٌـــــئـــــــــٌــــــــــــالق البــــــــــــــــاألخ)

 عرؾ األخالق البٌئٌة؟ -

 من زاوٌة  أخالقٌة .لطبٌعة بحث فً عالقة االنسان باالتً ت هً

 بٌئة قدٌما باالنسجام . علل: اتسمت عالقة االنسان و ال-

 ألن االنسان قدٌما لم ٌقطع األشجار و الؽابات ولم ٌخرب الطبٌعة.

 دٌثا باالستؽالل المفرط.  علل: اتسمت عالقة االنسان و البٌئة ح-

ألن االنسان حدٌثا قطع األشجار و الؽابات لصناعة الورق و استؽل موارد الطبٌعة لتنمٌة اقتصاده وخرب الطبٌعة  و  
 لوثها .

 ؟تؽالل االنسان للطبٌعةسأمثلة لصور اعدد - 

 االحتباس الحراري / المخلفات النووٌة  .التلوث البٌئً /  قطع األشجار و الؽابات / استؽالل البٌئة ألجل االقتصاد /

 ؟ى الطبٌعة ٌئة للحفاظ علاذكر جهود علم الب-

 /  الحفاظ على الكائنات المهددة باالنقراض .     إنشاء المحمٌات الطبٌعٌة 

 ئٌة للحفاظ على الطبٌعة ؟ اذكر جهود األخالق البٌ-

 . تبٌن المخاطر التً تهدد الطبٌعة  و أثر ذلك على االنسان

 خالق البٌئٌة ؟المبادئ التً تعتمد علٌها األ أهم اذكر-

 وضع قٌود على حرٌة االنسان تجاه الطبٌعة .-2                               ـ دراسة عالقة االنسان و الطبٌعة .1

  .ببقٌة الكائنات الحٌة حدد قٌمتهتؽٌر االنسان لكائن تت -4          ـ )الضمٌر االٌكولوجً ( انسجام االنسان و البٌئة .3

 الحٌاة البٌئٌة لٌست وسٌلة لرفاهٌة االنسان . -6                                                     ـ العدالة البٌئٌة .5

 تعدٌل اسلوب حٌاتنا للحفاظ على الطبٌعة . -9            البٌئة لتلبٌة حاجاته الضرورٌة .ستؽل االنسان ٌ -7

 قرار بحقوق الكائنات الطبٌعٌة اال -11          ٌتحمل االنسان المسؤولٌة تجاه األجٌال القادمة . -9

   علل : دعوة األخالق البٌئٌة الى العدالة البٌئٌة .-

 ألن االنظمة البٌئٌة ال تعرؾ الحدود التً وضعها االنسان بٌن االوطان و البلدان .

 -اكًم انؼجبساد انزبنٛخ :-

 رسًٗ  )  سٕٚ ثبنجشاصٚم  ( 1772انًذُٚخ انزٙ ػمذد فٛٓب أٔل لًخ ػبنًٛخ نهحذ يٍ اَجؼبس انغبصاد انسبيخ  ػبو -1

 سًٛذ أٔل لًخ ػبنًٛخ نهحذ يٍ اَجؼبس انغبصاد انسبيخ ثبسى )   لًخ األسض  (-2

 ثٍٛ االَسبٌ ٔ انجٛئخ انطجٛؼٛخ. ػشف ) انضًٛش األٚكٕنٕجٙ (  ؟    ْٕ  انزُبغى-

 

 ة ـــٌـــنــــــتقــــم و الــــــعلــــالق الــــــــأخ

 

 ؟عرؾ أخالق العلم و التكنولوجٌا ) التقنٌة (-

 .وتدرس العالقة بٌن االنسان و االلة البحث العلمًهً التً تبحث فً واقع 

 

 ن االنسان مسؤولٌة كبٌرة .العلم و التكنولوجٌا ٌحمال: علل-

و الطبٌعة مثل استؽالل الثروات و مستقبل االجٌال القادمة وتتعلق بالمجتمع مثل استخدام انها تتعلق بعالقة االنسان 
 وسائل االتصال ألؼراض ؼٌر أخالقٌة وهذا ٌلقً على االنسان مسؤولٌة كبٌرة .

 

 مً و المجاالت االنسانٌة ؟ اذكر السمات المشتركة بٌن البحث العل-

 بٌن الشركات و الجهات العلمٌة .المنافسة بٌن الباحثٌن و صراع المصالح 

 

 ة المهددة لسالمة العلم ؟ اذكر أمثلة لالنحرافات األخالقٌ-

 االدعاء / االنتحال / الخداع / انتهاك القوانٌن / االنحٌاز / التزوٌر  .

 ؟ٌا ( .اذكر المعاٌٌر الواجب اتباعها فً أخالق العلم و التقنٌة . ) التكنولوج-

واجب المجتمع و المؤسسات   -التقدٌر  -التعلٌم المسؤولٌة االجتماعٌة  -الحرٌة-االنفتاح  –الحذر و الٌقظة –األمانة 
 .العلمٌة 



 

 9( ُخـــــــــــــــــــــٓــــــــــًـــــــــــــــــــالق انــــــــــــــــــــــــــــــأخ)
 

 جال أخالق المهنة واسعا جدا.معلل: ٌعتبر -

 ؼٌرها. االتصاالت و التعلٌم قطاعات مهنٌة عدٌدة مثل الهندسة و االعالم و به المجتمعألن 

 .علل:  األخالق المهنٌة جزء من األخالق التطبٌقٌة -

 ألنها تعتمد على الحوار و المناقشة و الحقوق و الواجبات و المسؤولٌات .

 

 ؟عرؾ أخالق المهنة -

 المعاٌٌر المطلوبة فً ممارسة األعمال الوظٌفٌة .هً مجموعة من القٌم المؤدٌة لتحقٌق 

 

 من المجاالت (  برهن على ذلك ؟)تعبر القٌم و القواعد عن البنٌة االجتماعٌة لمجتمعاتنا فً العدٌد -

 التطور التقنً و العلمً: ٌقوم على االجراء و التطبٌق . -2   فسة و الربح و الفاعلٌة.    االقتصاد :ٌقوم على المنا-1

 االقتصاد و الصناعة و القانون  االدارة :تقوم على-4              ٌقوم على المسموح و الممنوع .     القانون :-3

 الكفاءة المهنٌة :تقوم على الخبرة .-5

 

  أذكر مبادئ أخالق المهنة ؟-

 المساواة . –االلتزام  –الجدارة –المسؤولٌة –السرٌة 

   ؟القٌم األخالقٌة الخاصة بأخالق المهنة  اذكر -

 المساواة . –االستقالل الذاتً  –األمانة  –الطاعة  –االستقامة و النزاهة –البعد االنسانً –االحترام 

 عدد القٌم التً أضافها علماء األخالق ألخالق المهنة فً المجتمع الحدٌث ؟-

 المصلحة العامة . –المسؤولٌة  –الشفافٌة  –حرٌة التعبٌر 

  الـــــــــــــــــــــــــمـــــــجـــــــــــــــة الـــــــــفــــــســــــــــفل

 .(   جٕٛفبَٙ ثشاغٕنٍٛ )     يٍ ْٕ صبحت نٕحخ انطفم انجبكٙ ؟   

 علل: ٌعتبر الفن أبرز نشاط انسانً منذ القدم.-

 ألؾ عام . 30-25باسترالٌا عمرها بٌن   اثار فنٌة فً كهوؾ اكتشاؾبسبب 

 و روحٌة منذ القدم . علل : خضوع الفن فترت طوٌلة لحاجات مادٌة-

 . عن النفس  انسان الكهوؾ :وظؾ الفن فً طقوس الصٌد و الدفاعألن  

 و بناء المعابد . ً نحت التماثٌل و صٌاؼة االساطٌرالحضارات القدٌمة: استخدمت الفن ف أما

 . و القصص الدٌنٌة  الحضارة االسالمٌة و المسٌحٌةو تعالٌم  العصور الوسطى :عبر الفن عن قٌم وفً 

 علل تمٌز فن الحضارة الٌونانٌة بطابعه الدنٌوي .-

 خدم حاجات المجتمع الٌونانً .  فٙ  تحرر من معظم االساطٌر وحافظ على وظٌفته االجتماعٌةألنه 

 .11 رنقالعلل : ظهور الفن كمبحث مستقل فً -
 كأساس الحضارة الحدٌثة .تقدم الحضاري فً اوروبا و تحرر الفن من حكم الكنٌسة و بروز العلم وذلك نتٌجة لل

 ػهٗ ٚذ فٛهسٕف انًبَٙ  ٚسًٗ   ) انكسُذس ثٕيجبسرٍ (. 19اكًم : اسزمم انفٍ فٙ انمشٌ 

 -مٌز بٌن كال من : 

 الجمال الفن

نشاط إبداعً عام وٌقتصر على األعمال الفنٌة  هو
 السمعٌة و البصرٌة.

هو نوع من االحساس و التذوق ٌقوم به الفرد بشكل 
 أو مقصود والجمال أوسع من الفن . تلقائً

 

 علل : الجمال أوسع من الفن .-

المناظر الطبٌعٌة و المصنوعات ألن الفن ٌقتصر على األعمال الفنٌة أما الجمال أوسع فٌشمل األعمال الفنٌة و 

 االستهالكٌة .
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 هً التً تعبر عن الشعور الجمالً تجاه موضوع فنً .           عرؾ القٌمة الجمالٌة ؟-

 .نظرٌة الذاتٌة ال -2/             .النظرٌة الموضوعٌة-1  ٌة؟ النظرٌات التً تحلل القٌمة الجمال عدد-

 -كال من :ق بٌن رف-

 النظرٌة الذاتٌة النظرٌة الموضوعٌة

القٌمة الجمالٌة كامنة فً العمل الفنً /موضوعٌة /ثابتة 
/الجمال و القبح بحسب العمل ولٌس المتذوق  و الفن 

 الجمٌل ال ٌعبر عن قضٌة ومستقل بذاته. 

 /نسبٌة  / لٌس لها كٌان موضوعً/ ذاتٌة القٌمة الجمالٌة 
 ثبنمًٛخ انجًبنٛخ َصف يشبػشَب كًب ٚمٕل سٙ دٔ كبط

 

 ؟ فً الفن   النظرٌة الذاتٌةنتائج المترتبة على ما ال-

اختالؾ -4ة نسبٌة / القٌمة الجمالٌ-3القٌمة الجمالٌة لٌس لها كٌان موضوعً  -2/ مسألة  ذاتٌة القٌمة الجمالٌة-1

 .الذوق ٌرجع للخبرة وؼٌرها

 .قٌمة الجمالٌة ذاتٌة ولٌس لها كٌان موضوعً عند أصحاب النظرٌة الذاتٌة ال علل:

 .ألنه الجمال ٌتولد داخل الشخص المتذوق تجاه العمل الفنً و القٌمة الجمالٌة تخص الفرد المتذوق ولٌس العمل الفنً

 (.  سً دو كاس )  من القائل ) عندما نقول أن موضوعا له قٌمة جمالٌة نصؾ مشاعرنا (  القائل  هو-

 النظرٌة الموضوعٌة .علل : القٌمة الجمالٌة كامنة فً العمل الفنً عند أصحاب -

تظهر فً العمل الفنً نفسه وهً ثابتة وال تتؽٌر بحسب األذواق و الجمال و القبح بحسب العمل ألن القٌمة الجمالٌة 

 الفنً ولٌس المتذوق .

 طلقة .ر القٌمة الجمالٌة  نسبٌة ولٌست معلل: تعتب-

شخص آلخر فشخص ٌحكم بالقبح و شخص ٌحكم  ألنه ال ٌوجد عمل فنً ٌجمع علٌه الجمٌع و الذوق الفنً ٌختلؾ من

 . على العمل الفنًبالجمال واخر ال ٌحكم 

 ( االدراك الجــــمـــــــالـــــــــــً) 

 عرؾ االدراك الجمالً؟ 

 هو الطرٌقة التً ٌتذوق بها االنسان العمل الفنً .

 -قارن بٌن كال من :

 االدراك الجمالً االدراك العادي وجه المقارنة 

 مؤقت (  –نفعً  –)جماعً                 الممٌزات
جماعً : ٌشترك فٌه الجمٌع مثل ادراكنا -1

 .للسبورة
 .نفعً: االشٌاء التً نستخدمها  مثل ادراكنا للقلم-2
مؤقت :اشٌاء نستخدمها لفترة محدودة مثل -3

   .العلكة

 تركٌز الحواس على العمل الفنً.-1
 االنجذاب للعمل الفنً .-2
 العمل الفنً. التعاطؾ مع -3
 االدراك الكلً للعمل الفنً .-4
 فقد االحساس بالزمن .-5
 .ر على المتذوق لفترة زمنٌة التأثٌ-6

 االدراك الجمالً ادراك مؤقت . ) علل صحة أو خطأ العبارة (.-

 لفترات زمنٌة متفاوتة.ن االدراك الجمالً ٌتسم باالستؽراق و باآلثار التً  قد ٌتركها على االنسان خطأ ال

 (لحــــكـــــــــــــــم الجـــــمـــــــــالـــــــــــــــــــــــً)ا

 عرؾ الحكم الجمالً  ؟-

 ْٕ ػًهٛخ رمٛٛى ُٚزٓٙ ػُذْب رمذٚش االَسبٌ نهؼًم انفُٙ .

 ٌز الحكم الجمالً بالنسبٌة .علل : ٌتم-

 قبٌح أو ال ٌتخذ موقؾ . بسبب تفاوت الحكم على العمل الفنً ما بٌن جمٌل أو
 -تلقائً و الحكم الجمالً الواعً :الحكم الجمالً ال فرق بٌن-

 انحكى انجًبنٙ انٕاػٙ انحكى انجًبنٙ انزهمبئٙ

فٌه عفوٌة و ٌعتمد على احساس الفرد الجمالً وهو  
 جزء من رؤٌة االنسان الذاتٌة.                          

 ٌةوٌعتمد على معاٌٌر نقد فٌه تحلٌل للعمل و عقالنٌة 
 للعمل الفنً .
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 عن اطار نظرٌة المحاكاة.  علل : ان فن مطابقة الطبٌعة ال ٌخرج-

 .ألن الفنان البدائً كان ٌحاكً فً رسمه الحٌوان و عملٌة الدفاع عن النفس

 .معتادة التجربة ال لموضوعات حرفً تردٌدو هً عبارة عن صدى للواقع    عرؾ المحاكاة البسٌطة؟-
 -فرق بٌن كال من : -

 يحبكبح انجْٕش  ) ػُذ أسسطٕ ( انًحبكبح انجسٛطخ 

 لفنان ٌنسخ ما ٌراه أمامه ا
مثال : رسم الواقع  الفنان ٌجمع العناصر الفنٌة كما فً

 .رسم الوجه ) البورترٌه (    الطاولة أو

 الفنان له  دور فً عملٌة االبداع .

ٌختار عناصر و ٌستبعد  اخرى وٌحرص على الفنان 
 ترابط العناصر ووحدة العمل الفنً الداخلٌة .

 ) الشعر و التراجٌدٌا (. مثال :األدب 

 

 علل : رفض أفالطون لنظرٌة المحاكاة. -
 ألن أفالطون ٌعد العالم الخارجً مجرد ظالل ولٌست حقائق والمحاكاة تصوٌر للظالل ولٌس الحقائق.

 لخص نظرٌة المثل عند أفالطون؟ -
 المعرفة لعالمٌن : فالطونقسم أ

 عالم  الجزئٌات المحسوسة  وهو ظالل و متؽٌر و ؼٌر حقٌقً و ٌخدعنا .عالم الحس وهو 

    عالم  األفكار العامة والحقائق الثابتة.عالم العقل و ٌتكون من 

 -: ٌناسبها  اكمل العبارات التالٌة بما-  
 . (  انًحبكبح)    اقدم النظرٌات الفنٌة من الناحٌة التارٌخٌة تسمى -1

 .(  يطبثمخ انطجٛؼخ)   فن االنسان القدٌم الذي استوطن الكهوؾ ٌسمى -2

 (  الٌونان)   البداٌة التارٌخٌة لنظرٌة المحاكاة ظهرت عند -3

                                             ( أفالطون )   القائل هو        من القائل ) ان الحواس تخدعنا (

                                              (   أرسطو   )  ؟   كتاب )  فن الشعر  ( صاحبمن هو -

 أكتب عن موقؾ أرسطو من نظرٌة محاكاة الجوهر ؟-

عناصر العمل الفنً  وأكد على الوحدة الباطنة ٌرى أنها تعطً للفنان دور فً ابداع العمل الفنً  كما أن الفنان ٌنتقً 

 و الداخلٌة للعمل الفنً .

 (  ةــــــــٌـــلــــــــــــــــــــكــــــــــــــظرٌة الشـــــــنــــــــال)  

 

  علل : النظرٌة الشكلٌة رد فعل لنظرٌة المحاكاة.-

 بشكل أدق من اللوحات الفنٌة .بسبب التقدم العلمً و اختراع الكامٌرات التً تصور الواقع 

 

 ة لممثلً النظرٌة الشكلٌة ؟أذكر أمثل-

 بول سٌزان /  فان جوخ / كلود مونٌه / ماتٌس . 

 

 عند كالٌؾ بل /روجر فراي؟  عرؾ ) الفن الجمٌل (-

 تكون منظمة فً أنموذج ذي قٌمة جمالٌة .و  ممٌزة لوسٌطً التصوٌر و النحتالعناصر الهو 

  واع و مفكر. جمهور الفن التشكٌلًعلل : جمهور -
 .كما ٌقول كالٌؾ بل  ألن اللوحة الفنٌة تحمل داللة ٌدركها المتذوق مهما كانت مبهمة

 الرسام ادوارد مانٌه .علل : أهمٌة -

 .(الموضوع -اللوحة  )  ابداع-2   / فً اللون و االضاءة و الصور. دث تؽٌٌر على تقنٌات الرسم الفنًأح-1

 -أكمل :-

                                                        .)   ثٕل سٛضاٌ   (     قاد حركة التمرد ضد الواقعٌة فنان فرنسً ٌسمى -1

                                                      ) ادٔاسد يَٕك  ( .                    صاحب لوحة الصرخة ٌسمىالفنان  -2

                                        .) كالٌؾ بل و روجر فراي  (  من قدم صٌاؼات للفن التشكٌلً ناقدان هماأوائل -3

 )   يٛشٛم فٕكٕ ( .  أعمال الفنان ادوارد مانٌه ٌسمىاهتم بالفٌلسوؾ الفرنسً الذي -4

 قائل عبارة )اللوحة التشكٌلٌة شكل له داللة ( ٌسمى) كالٌؾ بل ( .-5



 

  11(  النظرٌة التعبٌرٌة)  

 

  انسبػبد انهُٛخ أٔ إصشاس انزاكشح ٚسًٗ  ) سهفبدٔس دانٙ (.اكًم: صبحت نٕحخ 

 

 عند نقاد الفن . النظرٌات قبوال و انتشاراعلل : تعد النظرٌة التعبٌرٌة اكثر - 

 

 يثم انزؼجٛش ػٍ فكشح أ  لضٛخ .ٔكزنك انفُبٌ ٚزفك ػهٛٓب انجًٛغ    ػٍ يسأنخألٌ انفٍ فٙ انُظشٚخ انزؼجٛشٚخ  ٚؼجش 

 

 -فرق بٌن كال من : 

 

 التعبٌر الفنً التعبٌر العادي

 
 

  مفهوم لدى العامة وال ٌحتاج لتفسٌر مثل  هو تعبٌر
 . ْٕٔ رؼجٛش الحزن  –لم األ –الفرح 

 

 
 

هو تعبٌر الفنان عما ٌجٌش بداخله فً عمل فنً وهو 
 ٌحتاج لفهم و تفسٌر .

 

 
 الفنٌة ؟عرؾ الوسائط -

 

 نٕاٌ فٙ انشسى .اع يثم االَغبو فٙ انًٕسٛمٗ ٔ األْٙ انًبدح انًسزخذيخ فٙ ػًهٛخ االثذ

 

 ؟شوبنهاور  –فن عند أرسطو عرؾ ال-

 

 ْٕ رؼجٛش ػٍ اَفؼبل  انفُبٍَٛ يًٓب اخزهفذ رصٕسارٓى  حٕل انزؼجٛش ػُّ.

 

 عدد أسباب المأساة عند شوبنهاور ؟-

 الشر متمثل فً أحدى الشخصٌات .-1                       

 القدر ٌحكم مصٌر الشخصٌات . -2

 تصادم االرادة بٌن الشخصٌات . -3

 -اكمل :-

 . (  )  انزشاجٛذٚب      ٌسمى  شوبنهاورالفن الذي ٌعبر عن االرادة االنسانٌة عند  -1
 . )   شوبنهاور  (فٌلسوؾ ألمانً ركز فً تحلٌله للفن على مدى التعبٌر عن قوة االرادة ٌسمى   -2

 ؟عند أرسطو و شوبنهاور  اٌن تكمن قٌمن العمل الفنً للنظرٌة التعبٌرٌة -

 تكمن قٌمة العمل الفنً فً ما ٌثٌره من انفعاالت ومشاعر عند المشاهد وٌدل على نجاح الفنان .
 . شوبنهاورعلل :التراجٌدٌا تمثل قمة فن الشعر عند -

 االرادة مع نفسها .الن التراجٌدٌا تقدم لنا صراع 

  -اكمل العبارات التالٌة بما ٌناسبها :-

 االمتداد (الجماعة ٌسمى   ) لذة وٌشمل أكبر عدد من االفراد وٌربط بٌن خٌر الفرد وخٌر أهم عامل فً حساب ال-1

 األفعال التً ٌكون فٌها المرء مسؤوال فٌها أمام هللا وأمام ضمٌره تسمى )  المسؤولٌة الخلقٌة  (.-2

 طبٌب ٌونانً ٌعد مؤسس الطب و األخالق الطبٌة ٌسمى  ) أبو قراط (.-3

 تتمٌز القٌمة الجمالٌة عند أصحاب النظرٌة الموضوعٌة بأنها )  ثابتة  (.-4



 

 ( 12)                                   -: اكمل العبارات التالٌة -

 تتمٌز القٌمة الجمالٌة عند أصحاب النظرٌة الذاتٌة بأنها )  نسبٌة  (.-5

 فٌلسوؾ ٌونانً  تناول نظرٌة المحاكاة بالتحلٌل و النقد ٌسمى )  أفالطون (.-6

 . شوبنهاور (فٌلسوؾ ألمانً ركز فً تحلٌله للتعبٌر عن قوة اإلرادة ٌسمى )  -7

 فلسفة أخالقٌة أهتمت بالعالقة بٌن االنسان و االلة تسمى ) العلم و التقنٌة  (.-1

 حال للنفس داعٌة ألفعالها من ؼٌر فكر وال روٌة ٌسمى ) مسكوٌه (.الفٌلسوؾ القائل بأن االخالق -9

 المعنى الذي ٌفٌد أن الحرٌة هً عدم االندفاع أو إتٌان الفعل ؼٌر المؤول ٌسمى ) النفسً و الخلقً  (.-10

 األوامر التً تخضع للقاعدة ) من أراد الؽاٌة أراد الوسٌلة ( تسمى  )الشرطٌة المقٌدة (.-11

 العامة (.المصلحة   أخالقٌة تعنً الهدؾ الذي ٌتوجه الٌه كل نشاط مهنً أو إداري ٌسمى )قٌمة -12

 الهندسة التً تهتم بالجٌنات لكل كائن حً تسمى ) الهندسة الوراثٌة (.-13

 تسمى  )  قمة األرض  (. 1912القمة العالمٌة التً عقدة للحد من انبعاث الؽازات السامة من المصانع عام -14

 الطرٌقة التً ٌتذوق بها االنسان الفنً وتعتمد على تجربة الفرد نفسه تسمى )  االدراك الجمالً  (.-15

 اقرار المرء بما ٌصدر عنه من أفعال وباستعداده تحمل نتائجها ٌسمى ) المسؤولٌة  (.-16

 الفٌلسوؾ الذي بٌن الصلة بٌن بٌن األخالق و المسؤولٌة ٌسمى ) كانت (-17

 أخالقٌة تعبر عن فاعلٌة النفس العاقلة وتكون دائمة ألنها ؼاٌة االنسان تسمى )  السعادة (.نظرٌة -11

قٌمة أخالقٌة تتمثل بتطبٌق -20فلسفة أخالقٌة تهتم بالسلوك واالفعال االنسانٌة تسمى ) األخالق التطبٌقٌة  (.-19

 الطاعة (ات ٌسمى ق توزٌع محدد للمسؤولٌاللوائح و القوانٌن والقواعد بوعً ودراٌة وف

 ( أخالق المهنةلوظٌفٌة تسمى )مجموعة القٌم و األسالٌب المؤدٌة لتحقٌق المعاٌٌر المطلوبة فً ممارسة االعمال ا-21

 . على ٌد الفٌلسوؾ )  الكسندر بوم جارتن   ( مستقل فلسفً  ظهر الفن كمبحث-22

 ن ٌسمى ) االدراك الجماعً   (.اإلدراك الذي ال ٌتصؾ بالفردٌة بل ٌشترك فٌه أفراد عدٌدو-23

 الفنان الذي قاد حركة التمرد على الفن الواقعً ٌسمى ) بول سٌزان (.-24

 الفٌلسوؾ الذي مٌز بٌن الواجب و التلقائٌة ٌسمى ) كانت (.-25

 النسان منذ القدم ٌسمى ) الفن (.أبرز النشاطات التً قام بها ا-26

 دة االنسان تسمى ) الحرٌة بالمعنى العام (.حالة انعدام القٌد و القسر على إرا-27

 قٌمة أخالقٌة تعنً الهدؾ الذي ٌتوجه الٌه كل نشاط مهنً أو اداري ٌسمى ) المصلحة العامة (.-21

  من أفعال واستعداده تحمل نتائجها ٌسمى  )  المسؤولٌة  (.اقرار المرء بما ٌصدر عنه -29

 الفن و النخبة تسمى  ) النظرٌة التعبٌرٌة  (. اكثر النظرٌات انتشارا وقبوال عند نقاد-30

 تنقسم المسؤولٌة القانونٌة الى مسؤولٌة مدنٌة و مسؤولٌة  ) جنائٌة (.-31

 أهم القٌم التً تطرحها األخالق الطبٌة فً عالج المواطنٌن  تسمى  ) العدالة (.-32

 ارتبطت القٌمة الجمالٌة فً العصور الوسطى بالجانب ) الدٌنً (.-33

 فٌلسوؾ معاصر ٌرى أن الوجود ٌسبق الماهٌة ٌسمى ) سارتر ( .-34

 أبرز النشاطات التً قام بها االنسان منذ القدم ٌسمى ) الفن (.-35

 ادراك العمل الفنً ٌتم بشكل ) كلً ( .  -36

 مقدار ما ٌثٌره الموضوع من شعور جمالً فً االنسان ٌسمى ) القٌمة الجمالٌة (.-37

 متعة الجمالٌة تجاه موضوع فنً ما ٌسمى ) القٌمة الجمالٌة (.الشعور و ال-31

 وق تسمى نظرٌة  فنٌة ترى أن قٌمة العمل الفنً الجمالٌة واحدة بؽض النظر عن تفاعل المتذ-39

   (.ظرٌة الموضوعٌةالن)                                                                                                           

 النظرٌة الموضوعٌة (.قعٌة و الفن مستقل بذاته تسمى )نظرٌة فنٌة ترى أن الفن الجمٌل ال ٌعبر عن أي قضٌة وا-40

 الموضوع ( ٌسمى  )   إدوارد مانٌه   ( –رسام فرنسً أحدث تؽٌٌر عل تقنٌات الرسم الفنً وأبدع ) اللوحة -41

 عندها تقدٌر االنسان للعمل الفنً تسمى )  الحكم الجمالً  ( .عملٌة التقٌٌم التً ٌنتهً -42

 فٌلسوفان أكدا على أن قٌمة العمل الفنً فٌما ٌثٌره من انفعاالت هما أرسطو و شوبنهاور .-43


