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  : اختلفت وجهات نظر الفالسفة حول حتديد ماهية السعادة والسبل املؤدية إليها(.دلل على صحة العبارة التالية( 
 ، فالبعض يراها في السلطة أو المال أو الحرية . هيعود إلى طبيعة كل إنسان وفكره ونشأته وبيئت االختالفن ألوذلك  -

 
 
 

 . علل : مييز أرسطو السعادة عن اللذة والثروة واجملد 

 وذلك ألن هذه الحاالت الثالث ، تفيد وضعيات مؤقتة وغير دائمة ، في حين أن السعادة يجب أن تكون دائمة . -          

  السعادة .علل : اشرتط ارسطو العقل واإلرادة كشرط داخلي لتحقيق 

 وذلك ألن العقل هو ملكة التمييز بين الخير والشر ، واإلرادة هي القدرة على تحقيق األفعال . -          

 : عدد أهم الشروط األساسية التي حتقق السعادة الدائمة من وجهة نظر أرسطو 
 وتتمثل في العقل واإلرادة ، فالعقل هو ملكة التمييز بين الخير والشر ، واإلرادة هي القدرة على تحقيق األفعال . روط داخلية:ش -أ

 تسمح لإلنسان بتحقيق السعادة ومنها : شروط خارجية: -ب
 قدر من الثروة . -1
 قدر من الصحة الجسدية . -2
 حياة عائلية مكتفية . -3

 ويتمثل في االحتكام إلى معيار االعتدال ، أي التصرف وفق لمبدأ االعتدال ) ال إفراط وال تفريط( . شرط معياري: –ج 
 
 

  : أكمل العبارات التالية مبا يناسبها على ضوء ما درست 
 .((أرسطو))هويرى )بأن الخير بالنسبة إلى اإلنسان هو أن يعمل بموجب قوة العقل وعلى أساس ما يتميز من قدرات ( فيلسوف  .1

 

 .))الوسط الذهبي / الوسطية(() ال إفراط وال تفريط ( يمسى بمبدأ  .2
 

 .)) أرسطو ((مبدأ ) ال إفراط وال تفريط ( يرجع إلى الفيلسوف  .3
 

 .)) أرسطو (( الفيلسوف الذي يرى )بأن اللذة والثروة والمجد حاالت تفيد وضعيات مؤقتة وغير دائمة( هو الفيلسوف .4

         الوحدة الثالثة : ما فلسفة األخالق ؟

 

 

1-   

 

 
 



 أدبي -الثاني عشر الصف :   الفلسفة                               المادة:                                         مذكرات الصفوة         

2 
 

 لطلب المذكرة يرجى االتصال على رقم  50118035

 

 

 

 . علل : يرى مسكويه أن األخالق تقوم على الطبع واالكتساب يف الوقت نفسه 
 الن جزء منها يكون طبيعياً من أصل المزاج ، والجزء اآلخر منها يكون مستفاداً بالعادة والتدريب .وذلك  -           

 سية والسعادة القصوى عند مسكويه :فرق بني السعادة النف 

 السعادة القصوى السعادة النفسية
يعيش هانئَا حسب  وهي سعادة خلقية تمكن اإلنسان من أن

 وهي خير مطلق ألنها سعادة اإلنسان من حيث هو كائن عاقل . أصول الفضيلة .

 

 وط األساسية للسعادة عند مسكويه :عدد الشر 

 مسكويهأهم الشروط االساسية لتحقيق السعادة عند 
 صحة البدن. -1
 المزاج المعتدل . -2
 حياة اليسر . -3
 االجتماع بالناس . -4
 تحصيل الحكمة النظرية والعملية . -5

  : أكمل العبارات التالية مبا يناسبها على ضوء ما درست 

 ))مسكويه((.الفيلسوف الذي يرى أن األخالق تقوم على الطبع واالكتساب هو الفيلسوف  .1

 ))مسكويه((.اسمه  (األخالق حال النفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر وال رؤيةالفيلسوف القائل بأن ) .2

 عادة النفسية((.))السالسعادة الخلقية التي تمكن االنسان من أن يعيش هانئاَ حسب أصول الفضيلة تسمى  .3

 ))السعادة القصوى((.السعادة التي تعد هي خير مطلق ألنها سعادة االنسان من حيث هو كائن عاقل وهي غاية في ذاتها تسمى  .4
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 . علل : يرى كانت أن النظريات األخالقية القائمة على السعادة واللذة مل تهتم مببدأ اإللزام والتكليف 
 ألنها ال تستمد خيرتها من الغايات وإنما من ذاتها .وذلك  -           

 .) دلل مبثال ) ميز كانت بني الواجب والتلقائية 
مثالُ : عندما يحافظ االنسان على حياته فإنه ال يعمل وفق الواجب ، وعندما يكون قد يئس من الحياة وحافظ عليها يكون هنا عمل  -           

 وفقاً للواجب .
 .)دلل مبثال ) ميز كانت بني الواجب والقانون 

 أي العام أو تأنيب الضمير .مثالُ : عدم السرقة بداعي الخوف من العقاب أو احترام الر  -           
 : فرق بني األوامر الشرطية املقيدة واألوامر القطعية املطلقة عند كانت 

 األوامر القطعية املطلقة الشرطية املقيدة األوامر
،  (تخضع للقاعدة العامة )من أراد الغاية أراد الوسيلة كذلكو 

 )إذا أردت أن تحيى سعيداً ، فكن صالحاً(.مثالَ 
ال تخضع هذه األوامــــر ألي شـــرط أو قيد ، ألنها ملزمة في ذاتها 

 بصرف النظر عن نتائجها ، ) مثاَل : كن خيراَ(. 

 . صاغ الفيلسوف كانت األوامر القطعية املطلقة على شكل ثالثة قيم ، أذكرها  

 القيم الثالثة التي صاغها الفيلسوف كانط لألوامر القطعية املطلقة .
 أعمل دائماً بحيث يكون في استطاعتك أن تجعل من قاعدة فعلك قانوناَ كلياً عاماً للطبيعة . األوىل القيمة

 أعمل دائماً بحيث تعامل اإلنسانية في شخصك وفي األشخاص اآلخرين كغاية ، ال كمجرد وسيلة . القيمة الثانية
 ناطقاً ، هي اإلرادة المشرعة الكلية .اعمل بحيث تكون إرادتك ، باعتبارك كائناً  القيمة الثالثة

 : تناول بالشرح القيمة األخالقية التالية للفيلسوف كانت 
 أعمل دائماً بحيث يكون في استطاعتك أن تجعل من قاعدة فعلك قانوناَ كلياً عاماً للطبيعة . القيمة األوىل
 القاعدة الكلية )أي أن ما ينطبق على الجزء يجب أن ينطبق على الجميع ( مثالً ال تكذب . وتسمى شرح القيمة

 أعمل دائماً بحيث تعامل اإلنسانية في شخصك وفي األشخاص اآلخرين كغاية ، ال كمجرد وسيلة . القيمة الثانية
 أخاه اإلنسان لذاته وليس لمنفعة .أي قاعدة الغاية في ذاتها ، وتعني أن يجب أن يحب اإلنسان  شرح القيمة

 اعمل بحيث تكون إرادتك ، باعتبارك كائناً ناطقاً ، هي اإلرادة المشرعة الكلية . القيمة الثالثة
 أي يجب أن تكون اإلرادة الخيرة حرة . شرح القيمة

  : أكمل العبارات التالية مبا يناسبها على ضوء ما درست 
  ))كانت((.القية القائمة على السعادة واللذة والمنفعة لم تهتم بمبدأ اإللزام والتكليف هو النظريات األخيرى بأن فيلسوف  -1
 ))اإلرادة اخلرية((.المبدأ الذي يعد األساس الذي يقوم عليه الواجب عند كانت هو مبدأ  -2
 ))كانت((. ق احتراماَ للواجب وللعقل( هو الفيلسوف)إن واجبي يقتضي مني أن ال اسرق ، فأنا لن أسر  القائلالفيلسوف  -3
 ))كانت((.هو الفيلسوف  ةالفيلسوف الذي ميز بين الواجب والتلقائي -4
 ))الشرطية املقيدة((.االوامر التي تخضع للقاعدة العامة ) من أراد الغاية أراد الوسيلة كذلك ( تسمى األوامر  -5
 ))القطعية املطلقة(( .االوامر التي ال تخضع ألي شرط أو قيد تسمى األوامر  -6
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