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 أوال : بنك المفاھیم :
 

l  السعادة عند أرسطو : ھي غایة اإلنسان وھي تعبیر عن فعالیة النفس العاقلة	
l العقل عند أرسطو : ملكة التمییز بین الخیر والشر	
l األخالق عند مسكویھ : حال للنفس داعیة لھا إلى أفعالھا من غیر فكر وال رویة	
l ن اإلنسان من أن یعیش ھانئا حسب أصول الفضیلة السعادة النفسیة : سعادة خلقیة تمك	
l  السعادة القصوى : ھي خیر مطلق	
l السعادة عند مذھب المنفعة ( بنتام ومل ) : ھي الخیر وما یرغب فیھ الناس بالفعل	
l المعنى الوجودي للحریة : ھي عالقة اإلنسان بالعالم ، وعالقة الفعل اإلرادي بالفعل الغیر إرادي	
l السیاسي ، االجتماعي : استبعاد أشكال القسر واإلكراه االجتماعي الحریة بالمعنى	
l الحریة بالمعنى النفسي والخلقي : عدم االندفاع أو إتیان الفعل غیر المسؤول	
l  حریة الفعل ، والحق في االختیار ، وضرورة استبعاد اإلكراه)  1( الحریة بالمعنى العام : 
l  ) دام القید والقسر على إرادة اإلنسان) : حالة انع 2الحریة بالمعنى العام	
l  81 – 80الحریة عند سارتر : تتحدد بعدة عناصر ( ص (	
l  المسؤولیة : إقرار المرء بما یصدر عنھ من أفعال وباستعداده لتحمل نتائجھا	
l المسؤولیة الخلقیة : األفعال التي یكون المرء مسؤوال أمام ضمیره وأمام هللا تعالى وتدخل ضمنھا النوایا	
l المسؤولیة المدنیة : األفعال الظاھرة سواء ما تم منھا وما ھو بصدد إنجازه	
l المسؤولیة االجتماعیة : األفعال التي ترتبط بالمجتمعات التي ننتسب لھا	
l  المسؤولیة من منظور فلسفي : ھي أن یكون اإلنسان العاقل مسؤوال عن أفعالھ ( میز بین المسؤولیة الخلقیة

	)) 86والقانونیة ( ص 
l  : ھي األخالق التي تھتم بالسلوك واألفعال اإلنسانیةاألخالق التطبیقیة	
l الھندسة الوراثیة ( التعدیل الوراثي ) : تعدیل اإلنسان للمادة الوراثیة بطریقة ال تحدث في الظروف الطبیعیة	
l یعة من زاویة األخالق البیئیة : نوعا من البحث في عالقة اإلنسان باألرض ، الحیوان ، النبات أو بالطب

	أخالقیة
l  أخالق المھنة : مجموعة من القیم واألسالیب المؤدیة إلى تحقیق المعاییر الخیرة المطلوبة في ممارسة

	األعمال الوظیفیة ، وأسالیب التعامل في الوسط البیئي للوظیفة المعینة
l ة بشكل حاسم ( مسألة الفـن : عبارة عن نشاط إنساني إبداعي عام تتدخل فیھ المھارة اإلنسانیة المبدع

	إبداعیة یقوم بھا الفنان المبدع في المجال الفني )
l  الجمال : نوع من اإلحساس والتذوق الذي یقوم بھ الفرد إما بشكل تلقائي أو مقصود ینتج عنھ موقف جمالي

	بالنسبة للموضوع المدرك جمالیا
l  مقدار ما یثیره الموضوع من شعور القیمة الجمالیة : الشعور بالمتعة الجمالیة اتجاه موضوع فني ما )

	جمالي في اإلنسان )
l  اإلدراك الجمالي : الطریقة التي یتذوق بھا اإلنسان العمل الفني ( وتعتمد على تجربة التذوق الفني للفرد

	نفسھ )
l اإلدراك الجمالي العادي : یتعلق باألشیاء التي نستخدمھا في حیاتنا الیومیة	
l فرد لألعمال الفنیةاإلدراك الجمالي : إدراك ال	
l الحكم الجمالي : عملیة تقییم ینتھي عندھا تقدیر اإلنسان للعمل الفني	
l  الفـن عند كالیف بل وروجر فراي : یتمثل في العناصر الممیزة لوسیطي التصویر والنحت تكون منظمة في

	نموذج شكلي ذو قیمة جمالیة
l  فني ، بحیث یعبر ھذا العمل عن االنفعال الفعلي الذيالتعبیر الفني : تعبیر الفنان عما یجیش بداخلھ في عمل 

	یعیشھ الفنان
l فن التراجیدیا : ھو الفن الذي یعبر عن اإلرادة اإلنسانیة 
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 : األسئلة الموضوعیة :ثانیا 
 
	:أكمل العبارات التالیة بما یناسبھا من كلمات  -أ

	
 عادة النفسیة والسعادة القصوى یسمىومیز بین السفیلسوف یرى أن األخالق تقوم على الطبع واالكتساب ،  •

	.......................................... مسكویھ.................................

عاما للطبیعة ) رأي ینسب إلى  ( اعمل دائما بحیث یكون في استطاعتك أن تجعل من قاعدة فعلك قانونا كلیا •
	.....................................كانت ...................................... فیلسوف یسمى

وبعضھم یرھا فیما یسمى ، أو السلطة ، فبعضھم یراھا في المال ، اختلف الناس حول تحدید مفھوم السعادة  •
	..................................الحریة  .........................................بـ 

	.........................اللذة  ..................ن كل من الثروة والمجد وما یسمى بـ السعادة ع ) أرسطو( میز الفیلسوف  •

أنھ البد أن تتوافر ثالثة شرط ھي شروط داخلیة وشروط خارجیة  ) أرسطو( لتحقیق السعادة یرى الفیلسوف  •
	......................................معیاري  ..................................... وشرط آخر یسمى

ویطلق علیھ مبدأ الوسط الذھبي وأیضا یسمى ) أرسطو ( ( ال إفراط وال تفریط ) مبدأ عبر عنھ الفیلسوف  •
	........................................ الوسطیة ...................................

قسم آخر من أصل المزاج یسمى حال النفس إلى قسمین قسم مستفاد بالعادة أو التدریب و ) مسكویھ( قسم   •
	......................................طبیعي  .....................................

 .......................... أنھ لتحقیق السعادة واللذة والمنفعة البد من االعتماد على مبدأ یسمى) كانت ( یرى الفیلسوف  •
	..........................................الواجب 

	........................التلقائیة  .......... بین كل من الواجب والقانون ، كما میز بین الواجب وما یسمى بـ ) كانت( میز  •

ت جون ستیورا ............................ وفیلسوف آخر یسمى ) جیرمي بنتام( من مؤسسي نظریة المنفعة الفیلسوف  •
	............................. مل

	.....................................الحریة .................................والقضایا التي بحثتھا الفلسفة قضیة تسمى من أقدم المشاكل  •

	...............................جان بول سارتر  ..................... فیلسوف صاغ نظریة الحریة في مجموعة من العناصر یسمى •

ل حریتنا ھدفا نسعى إلیھ ، ال یسعنا إال أن تعد حریة اآلخرین ھدفا أیضا نعى إلیھ ) قول ( إننا إذ نرید أن نجع •
	.......................................سارتر  .................................... ینسب لفیلسوف یسمى

	.......................................الشر  .................................... تصنف أفعال اإلنسان إلى أنواع الخیر ونوع آخر یسمى •

	..............................األخالقیة  .................... میز الفكر الفلسفي بین كل من المسؤولیة القانونیة ومسؤولیة تسمى •

 تابھ الذي یسمىعدة جوانب من المسؤولیة األخالقیة والقانونیة في ك) ھانز یوناس ( بین الفیلسوف  •
	......................................مبدأ المسؤولیة  .....................................
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ضرورة أن یكون اإلنسان حرا في القیام بواجبھ أو في عدم القیام بھ ویتفق ) ھانز یوناس ( یرى الفیلسوف  •
	............................................كانت  ............................... في ھذا الرأي مع فیلسوف آخر یسمى

	..........التطبیقیة  ....... اھتم الفالسفة باألخالق النظریة باإلضافة إلى اھتمامھم بأخالق أخرى تھتم بما یسمى بـ •

	...........التطبیقیة  .............. نوع من األخالق تعد دلیال على التطور الذي عرفھ المجتمع اإلنساني الحدیث تسمى •

	...........................................األفعال  ................................ آخر یسمى م األخالق التطبیقیة بالسلوك وبشيءتھت •

 من المسائل الطبیة واألخالقیة قیمة الحیاة ، تحدید النسل ، الموت الرحیم ، ومسألة أخرى تسمى •
	....................................االستنساخ .......................................

	......................................أبوقراط  ................. طبیب یعد مؤسس الطب واألخالق الطبیة في الوقت نفسھ یسمى •

 ........................... تسمى الھندسة ھ ھذه إدخال جینات مخالفة للكائن الحي بھدف إنتاج خصائص وممیزات جدیدة ل •
	................................................الوراثیة 

	....األدویة  ...... ..أسھمت الھندسة الوراثیة في تحسین الغذاء النوعي المفید والصحي ، كما أسھمت في إنتاج •

	.........................................البیئة  .................................. علم یدرس البیئة الطبیعیة لإلنسان یسمى •

	............................................البرازیل  ............................... م في دولة تسمى1992عقدت قمة األرض في عام  •

 ین الشركات والجھات العلمیة المختلفة یسمىنشاط إنساني یحدد المنافسة بین الباحثین وصراع المصالح ب •
	...........................................البحث العلمي  ................................

	........................................التطبیقیة  ................................... سمىمن أخالق تأخالق المھنة تشكل جزءا  •

	.................الفن  ............ل نشاط إنساني إبداعي عام تتدخل فیھ المھارة اإلنسانیة المبدعة بشكل حاسم یسمى ك •

	.....................  الجمال ........... نوع من اإلحساس والتذوق الذي یقوم بھ الفرد إما بشكل تلقائي أو مقصود یسمى •

	.........................الفن  ................ ات التي قام بھا اإلنسان منذ القدم یسمىنشاط إنساني یعد من أبرز النشاط •

لكسندر أ ....................... ظھر الفن بوصفھ مبحثا فلسفیا مستقال في العصر الحدیث علد فیلسوف ألماني یسمى •
	.................................. بومجارتن

	........................................القیمة الجمالیة  ................................... الشعور بالمتعة لجمالیة اتجاه موضوع فني یسمى •

	........................................الذاتیة  ................................... من أصاحب نظریة جمالیة تسمى ) سي . دوكاس( الناقد الفني  •

	............................ جمالي  .................. ع آخر یسمىینقسم اإلدراك اإلنساني إلى نوعین ، إدراك عادي ونو •

	.............................................الحكم الجمالي  .............................. تقییم عمل ما بأنھ جمیل أو قبیح یسمى •

	...............................واعي  .................. ینقسم الحكم الجمالي إلى نوعین حكم جمالي تلقائي ونوع آخر یسمى •

	................... نظریة المحاكاة ............. العمل الفني عبارة عن صدى للواقع ، رأي قالت بھ نظریة جمالیة تسمى •

 ................................ المعرفة إلى عالمین عالم الحس وعالم آخر یسمى ) أفالطون( قسم ألفیلسوف الیوناني  •
	...................................  عقلال
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	.......................................التشكیلیة  .................................... نظریة تعد بمثابة ردة فعل على نظریة المحاكاة تسمى •

	............................................بول سیزان  ............................... فنان فرنسي قاد حركة التمرد على الفن الواقعي یسمى •

 وناقد آخر یسمى ) كالیف بل( من أوائل النقاد الذین قدموا الصیاغة النظریة للفن التشكیلي الناقد  •
	.............................................روجر فراي  ..............................

	..............................میشیل فوكو  ................. نیھ یسمىفیلسوف فرنسي خص أعمال الرسام إدوارد ما •

	.................... التعبیریة ............ من أكثر النظریات الفنیة انتشارا وقبوال عند نقاد الفن والنخبة الفنیة تسمى •

وف وفیلس) أرسطو ( یلسوف مجموعة من فالسفة الفن والنقاد یرون أن الفن تعبیرا عن االنفعال منھم الف •
	.............................................شوبنھور  .............................. یسمى

	.............................................التراجیدیا  .............................. فن یعبر عن اإلرادة اإلنسانیة یسمى •

	

	التالیة بما یناسبھا :أكمل المخططات السھمیة   -ب
 

 النظریات األخالقیة
 
 
 
 
 
 
 

 ) كانت( أوامر الواجب عند الفیلسوف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	المسؤولیة	الحریة	السعادة

 أوامر
	شرطیة مقیدة

 أوامر
	قطعیة مطلقة
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 تعددت مفاھیم الحریة
 
 
 
 
 
 
 

 تنقسم المسؤولیة إلى
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظریات القیمة الجمالیة
 
 
 
 
 
 
 

 ینقسم اإلدراك العادي إلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعنى السیاسي 	المعنى الوجودي
	واالجتماعي

المعنى النفسي 
	والخلقي

المسؤولیة 
	الخلقیة

المسؤولیة 
	المدنیة

المسؤولیة 
	االجتماعة

النظریة 
	النظریة الذاتیة	الموضوعیة

	إدراك مؤقت	تفعيدراك إ	إدراك جماعي 
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 قسم الحكم الجمالي إلىین
 
 
 
 
 
 
 
 

 النظریات الفنیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنقسم نظریة المحاكاة إلى ثالث نظریات
 
 
 
 
 
 
 
 

 فنانین حولوا الفن من الواقع إلى التشكیل
 
 
 
 
	
 

	واعي	تلقائي

النظریة 	نظریة المحاكاة
	النظریة التعبیریة	التشكیلیة

محاكاة المثل 	محاكاة الجوھر	المحاكاة البسیطة
	األعلى

	ماتیس	كلود مونیھ	فان جوخ
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 ثالثا : األسئلة المقالیة :
 
	بین كل مما یأتي :/ میز / قارن فرق  -أ
 

 
 ) أرسطو( اخلیة للسعادة عند الشروط الد

 

 
 ) أرسطو( الشروط الخارجیة للسعادة عند 

 
 

ھي المتمثلة في العقل واإلرادة ، ألن العقل ھو ملكة التمییز بین 
 الخیر والشر ، أما اإلرادة فھي القدرة على تحقیق األفعال

 
 

 
 ھي التي تسمح لإلنسان بتحقیق السعادة وأھمھا :

	الثروة .1
	الصحة الجسدیة .2
 العائلیة المكتفیةالحیاة  .3

 
 

 
 نظریة السعادة 

 

 
  نظریة اللذة ( المنفعة )

	
	تعد الخیر األسمى أو الخیر المطلق .1
	كلیة شاملة لكیان اإلنسان كلھ .2
 تعد دائمة وغایة في ذاتھا .3

 
 

 
	تعد خیرا نسبیا وتقاس دائما باأللم .1
	تعد جزئیة ومرتبطة بالجسد والروح .2
 تعد مؤقتة ووسیلة لغایة أعلى منھا .3

 
 

 
 ) كانت( عند المقیدة  األوامر الشرطیة

 

 
 ) كانت( عند  القطعیة المطلقةاألوامر 

 
 تخضع للقاعدة العامة " من أراد الغایة أراد الوسیلة كذلك " 
 وتعني ضرورة اتباع الوسائل المناسبة لبلوغ الغایات المطلوبة

 
 

 
ال تخضع ألي شرط أو قید ، ألنھا ملزمة في ذاتھا بصرف النظر 

 جھاعن نتائ

 
 

 
 السعادة النفسیة

 

 
 السعادة القصوى

 
سعادة خلقیة تمكن اإلنسان من أن یعیش ھانئا حسب أصول 

الفضیلة ، وتھدف إلى تحقیق انسجام اإلنسان مع تصرفاتھ ومع 
 غیره

 
ھي خیر مطلق ، ألنھا سعادة اإلنسان من حیث ھو كائن عاقل ، 

 وھي غایة في ذاتھا تتحقق بقوة الفعل
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 نى الوجودي للحریةالمع

 

 
 المعنى السیاسي واالجتماعي

 

 
 المعنى النفسي والخلقي

 
 

ھو الذي یناقش عالقة اإلنسان بالعالم ، 
 وعالقة الفعل اإلرادي بالفعل الغیر إرادي

 
 

 

 
یعني استبعاد أشكال القسر واإلكراه 

، بحیث یكون اإلنسان حرا  االجتماعي
 ویختار ، وال یؤتمر إال بالقانون

 
 

 عدم االندفاع أو إتیان الفعل الغیر مسؤول

 
 

 
 المسؤولیة الخلقیة

 

 
 المسؤولیة المدنیة

 

 
 المسؤولیة االجتماعیة

 
 

یكون المرء فیھا مسؤوال األفعال التي 
أمام ضمیره وأمام هللا تعالى وتدخل 

 ضمنھا النوایا
 
 

 
األفعال الظاھرة سواء منھا ما تم ، ،ما 

رج تحت طائلة ھو بصدد إنجازه، ال تند
 القانون

 
األفعال التي ترتبط بالمجتمعات التي 

ننتسب إلیھا ، وھي تستوجب االحترام أو 
 االستھجان من المجتمع

 
 

 
 األخالق النظریة

 

 
 التطبیقیةاألخالق 

 
ھي دراسة وقائع أخالقیة محددة بالنظر إلى التغیر في السلوك 

 االجتماعي
 

 

 
 واألفعال اإلنسانیةھي األخالق التي تھتم بالسلوك 

 
 

 
 النظریة الموضوعیة في فلسفة الجمال 

 

 
 النظریة الذاتیة في فلسفة الجمال

 
القیمة الجمالیة موضوعیة تظھر في العمل الفني نفسھ > 

 وتتمیز بكونھا ثابتة ال تتغیر وال تتنوع بحسب األذواق
 

 

 
را ویتم فیھا وصف المشاعر ، فالعامل الذاتي ( اإلنسان ) یلعب د

 أساسیا في تحدید القیمة الجمالیة للعمل الفني

 
 

 
 اإلدراك العادي

 

 
 اإلدراك الجمالي

 
 إدراكنا لألشیاء التي نستخدمھا في حیاتنا الیومیة

 
 
 

 
 یتعلق بإدراك الفرد لألعمال الفنیة
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 اإلدراك العادي الجماعي
 

 
 اإلدراك العادي النفعي

 

 
 اإلدراك العادي المؤقت

 
 

 فیھ عدة أفراد  یشترك
مثال : یدرك المعلمون داخل الفصل 
مجموعة من األشیاء كالسبورة .. 

 الطاوالت .. الكراسي ... ألخ
 

 
إدراكنا لألشیاء التي نستخدمھا في حیاتنا 

 الیومیة یكون نفعیا ، أي ننتفع منھا 
 مثال القلم

 
األشیاء التي ندركھا ونستخدمھا تكون 

 د ذلك نتركھالفترة زمنیة محددة ، ثم بع
 بمعنى

 ال یدوم استخدامنا لھذه األشیاء

 
 

 
 الحكم الجمالي التلقائي

 

 
 الحكم الجمالي الواعي

 
 یقوم بھ الفرد بشكل تلقائي وعفوي

 
 
 

 
یقوم بھ الفنان أو الناقد الفني بناء على أسس فنیة وقواعد 

 جمالیة

 
 

 
 المحاكاة البسیطة

 

 
 محاكاة الجوھر

 
 فني ھو صدى للواقع ، تعني أن العمل ال

 بمعنى
أن عمل الفنان یتلخص في نسخ موضوعات التجربة الیومیة أو 

 األشیاء المكونة للواقع دون إضافة أي عناصر أخرى

 
یظھر فیھا دور الفنان اإلبداعي ، وفیھا یقوم الفنان بانتقاء 

عناصر العمل الفني ویختار بعضھا ویستبعد البعض اآلخر ، فال 
 لفني نسخة مطابقة للموضوع الخارجيیصبح العمل ا

 
 

 
 نظریة المحاكاة

 

 
 النظریة التشكیلیة

 

 
 النظریة التعبیریة

 
 

ھي النظریة التي تعكس الواقع الیومي 
 لإلنسان من خالل عمل فني

 
 
 

 
ھي التي تقوم بتحریف الواقع وعدم 

االلتزام بتصویر أو رسم العناصر كما ھي 
 في الواقع أو الطبیعة

 
تعبیر الفنان عن قضیة أو فكرة أو انفعال 
اتجاه حدث مثیر ما ، أو تعبیر عن مزاج 

 الفنان الشخصي ورؤیتھ للعالم
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	: أجب عن األسئلة التالیة  -ب
 

l ؟ ) أرسطو ( شروط السعادة عند عدد	
	شروط داخلیة  -
	شروط خارجیة -
	شرط معیاري -

	
l  ؟ ) مسكویھ( عدد شروط السعادة عند	

	زاج المعتدلالم -       صحة البدن -
	االجتماع بالناس -     حیاة من الیسر -
	تحصیل الحكمة النظریة والعملیة -

	
l  ؟ )  كانت( اذكر صیغ األوامر القطعیة عند	

 ( یكون الفعل كقاعدة كلیة ، وما ینطبقاعمل بحیث یكون في استطاعتك أن تجعل من قاعدة فعلك قانونا كلیا عاما للطبیعة  -
	ل : ال تكذب )على الجزء ینطبق على الجمیع مثا

( أي قاعدة الغایة في ذاتھا اعمل دائما بحیث تعامل اإلنسانیة في شخصك وفي األشخاص اآلخرین كغایة ، ال مجرد وسیلة  -
	مثال : عالقة اإلنسان باإلنسان وخاصة المحبة والصداقة )

	جب أن تكون اإلرادة الخیرة حرة )( أي یاعمل بحیث تكون إرادتك ، باعتبارك كائنا ناطقا ، ھي اإلرادة المشرعة الكلیة  -
	

l ؟ ) بنتام ( عدد المبادئ التي تقوم علیھا السعادة عند	
	 یجب أن یتمتع الناس جمیعھم بحقوق وفرص متساویة للسعادةمبدأ المساواة :  -
	ال یمكن بلوغ السعادة إال إذا كانت األوضاع االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة مستقرةمبدأ االستقرار :  -
	تحقیق السعادة یتطلب تنظیم حیاتنا بحیث یكون میزان اللذات واأللم لصالح الذاتلتنظیم : مبدأ ا -
	ھناك عدة عوامل تساعد على كمیة اللذات أو مقدارھا منھا : الشدة والمدة والیقین واالمتدادمبدأ الكم :  -

	
l  ؟ ) مل( عدد المبادئ التي تقوم علیھا السعادة عند	

	عد مرغوبا فیھ لدى الناساللذة ھي الشيء الوحید الذي ی -
	تمثل خیرا بالقیاس إلى ھذا الشخص ، وعلیھ فإن السعادة العامة خیر بالنسبة للجمیع سعادة كل شخص -
	أخالق المنفعة ھي دعوى إلى الفضیلة االجتماعیة التي توفق بین مصلحة الذات ومصلحة اآلخر -

	
l عدد المبادئ التي ترتبط بمفھوم الحریة	

	ن صفات اإلنسان العاقلالحریة صفة أساسیة م -
	الحریة ترتبط بالفعل الحر الواعي والذي ال یصدر إال عن التفكیر -
	الحریة مرتبطة بالمسؤولیة -
	الحریة مرتبطة باإلرادة -

 	

l  للحریة اإلنسانیة ؟ ) سارتر( اذكر العناصر التي صاغھا الفیلسوف	
	، فماھیة الكائن البشري معلقة بحریتھ اإلنسان ال یوجد أوال ثم بعد ذللك یكون حرایتحدد اإلنسان بالحریة :  -
	اإلنسان یصنع ماھیتھ كما یشاءالوجود یسبق الماھیة :  -
	ال معنى لذات حرة بدون مشروع تعمل على تحقیقھیحقق اإلنسان ذاتھ وحریتھ من خالل مشروع :  -
	یتحمل اإلنسان مسؤولیة وجوده اتجاه نفسھ واتجاه جمیع الناساإلنسان مسؤول عن أفعالھ :  -
	تظھر حریة اإلنسان دائما في موقف حیث تتوافر خیارات ملموسة وإمكانیات لتقدیم حلول لمشكالت ملموسة -
سواء بوصفھ فردا أو في عالقتھ باآلخرین ، فیظھر كل فعل إنساني بوصفھ حریة ومسؤولیة والتزام الحریة ھدف اإلنسان :  -

  اتجاه اإلنسانیة
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l عدد خصائص المسؤولیة ؟	
	ولیة لمن ال یقدر على التمییز فالعقل من أھم خصائص المسؤولیةال مسؤالعقل :  -
	اإلنسان یمتلك القدرة والحریة في التصرف واتخاذ القرارالحریة :  -
	معرفة القواعد والنظم التي ینبغي السیر علیھا في السلوك بوجھ عامالمعرفة :  -
	 یة البد من انتفاء المانع الذي یمنع تحقیق المسؤولإمكانیة التحقق :  -

	
l عدد أقسام المسؤولیة ؟	

	المسؤولیة الخلقیة -
	المسؤولیة المدنیة -
	لیة االجتماعیةوالمسؤ -

	
l  ؟) ھانز یوناس ( عدد جوانب المسؤولیة األخالقیة والقانونیة عند الفیلسوف	

	تقوم المسؤولیة على اإلرادة الحرة والخیرة والعقل وأیضا تقوم على الشعور والوجدان -
ي یدفعنا إلى التصرف األخالقي ، كما أن قدرتنا على التأثر بتعاسة وآالم اآلخرین یؤدي بنا إلى الشعور بالمسؤولیة ھو الذ -

	التصرف بمسؤولیة
یتفق ھانز مع كانت في ضرورة أن یكون اإلنسان حرا في القیام بواجبھ أو عدم القیام بھ وفي الحالتین الذي یقرر  -

	المسؤولیة ھو العقل والعاطفة اتجاه اآلخرین
	الحكام اتجاه المحكومین )( والمسؤولیة التعاقدیة  ( الوالدیة )ھانز على نوعین من المسؤولیات المسؤولیة الطبیعیة ركز  -

	
l اذكر معاني األخالق التطبیقیة ؟	

	( المرضى في حالة الموت الرحیم )الدراسة األخالقیة لوضعیة ما أو حالة معینة واقتراح حلول لھا  -
	( ھل نخول الطبیب مسؤولیة رفع األجھزة عن المریض ؟ )لیل النتائج واتخاذ القرار إعطاء األھمیة للسیاق وتح -
	میثاق اإلعالمیین أو األطباء أو القضاةأخالقیات المھنة : میثاق أخالقي محدد مثل :  -
	( األطباء مسؤولین أمام مرضاھم )تحدید المسؤولیة :  -
	األخالق البیئیة وأخالق العلم والتقنیة وأخالق المھنةاألخالق الطبیة وظھور مجاالت تطبیقیة عدیدة منھا :  -

	
l عدد ممیزات األخالق الطبیة ؟	

	ارتبطت بالطب منذ ظھوره بحكم أن وظیفة الطب تتمثل في الحد أو القضاء على األلم والمعاناة من خالل العالج أو الوقایة -
	اتھال یتحقق خیر اإلنسان إال بتجنب كل ما یضره ومحاولة الحفاظ على حی -
	یجب على الطبیب أن یحترم اإلرادة الحرة للمریض -
	واجب الحفاظ على سریة حالة المریضتتضمن جملة من الواجبات التي یحددھا میثاق یتم احترامھ من خالل القسم ومنھا :  -
	) ( الدولةوالعامة  ( المستشفیات )تعمل من خالل لجان األخالق الخاصة  -
	الطبیة قیمة العدالة في العالج  من أھم القیم التي تطرحھا األخالق -

	
l عدد المبادئ التي تقوم علیھا األخالق البیئیة ؟	

	دراسة عالقة اإلنسان بالطبیعة والكائنات الحیة -
	یجب وضع بعض القیود على حریة الفعل اإلنساني اتجاه الطبیعة -
ن كید على ضرورة التناغم واالنسجام بی( مضمونھ : التأیعد الضمیر اإلیكولوجي البیئي مبدأ أساسیا في األخالق البیئیة  -

	 اإلنسان والبیئة الطبیعیة بھدف تعزیز قاعدة الحفاظ على الطبیعة )
ال یمكن أن تقوم األخالقیة البیئیة ما لم تتغیر منزلة اإلنسان من كائن متفوق على جمیع الكائنات إلى كائن تتحدد مكانتھ  -

	ببقیة الكائنات الحیة 
	عدالة البیئیة التي تضمنتھا مجموعة من االتفاقیات بین الدولالدعوة إلى نوع من ال -
	غنى وتنوع أشكال الحیاة البیئیة یعد قیمة في ذاتھا ولیست وسیلة لرفاھیة اإلنسان -
	ال یحق لإلنسان أن یستغل الطبیعة كیف ما یشاء ولكن فقط من أجل تلبیة حاجاتھ الضروریة والحیویة -



	

	13	

	اتنا وطرق معیشتنا یما یراعي الحفاظ على الطبیعةیجب إدخال تعدیالت على اسلوب حی -
	یجب أن یتحمل اإلنسان المسؤولیة اتجاه األجیال القادمة وخاصة حقھم في بیئة طبیعیة سلیمة -
	اإلقرار بمجموعة من الحقوق للكائنات الطبیعیة ومنھا الحیوانیة -

	
l اذكر معاییر أخالق العلم والتكنولوجیا ؟	

	یكونوا موضوعیین وغیر منحازین وصادقین في سائر جوانب عملیة البحث على العلماء أناألمانة :  -
	تجنب األخطاء في البحث وخصوصا في عرض النتائجالحذر والیقظة :  -
ینبغي أن یتشارك العلماء في النتائج والمعطیات والمناھج واألفكار والتقنیات واألدوات ، وأن یكونوا منفتحین على االنفتاح :  -

	الجدیدة النقد واألفكار
	ینبغي أن یكون العلماء أحرارا في القیام بالبحث في أي مشكلة أو ظاھرة أو فرضالحریة :  -
	یجب على العلماء أن یعلموا الطلبة والباحثین بوصفھم علماء المستقبلالتعلیم :  -
وأن  ق منافع اجتماعیةیجب على العلماء أن یتجنبوا إلحاق الضرر بالمجتمع كما یجب علیھم تحقیالمسؤولیة االجتماعیة :  -

	یتحملوا مسؤولیة نتائج أبحاثھم وعواقبھا
	 یجب أن یحظى العلماء والباحثون بالتقدیرالتقدیر :  -
	على المجتمعات والمؤسسات أن تضمن البیئة الصحیة المناسبة للبحث العلميواجب المجتمع والمؤسسات العلمیة :  -

	
l اذكر مجاالت أخالق المھنة ؟	

	لى قیم أساسیة : الفعالیة ، المردودیة ، القدرة على المنافسة ، التكلفة ، الربحیقوم عاالقتصاد :  -
	القائم على الجوانب اإلجرائیة والتطبیقیةالتطور التقني والعلمي :  -
	الذي ینظم العالقات المختلفة بین األفراد والجماعات ویؤسس معاییر لما ھو مسموح بھ ولما ھو ممنوع القیام بھالقانون :  -
الربط بین االقتصاد والصناعة والقانون ، ویؤدي ھذا الربط إلى قیام قطاع اقتصادي واجتماعي ھو قطاع الخدمات دارة : اإل -

	والذي یتمثل في اإلدارة
	یحتاج القطاع الوظیفي إلى خبرات وقدرات وكفاءات مھنیة خاصةالكفاءة المھنیة :  -

	
l نة ؟عدد المبادئ األساسیة التي تقوم علیھا أخالق المھ	

	المسؤولیة -
	السریة -
	االلتزام -
	الجدارة -
	المساواة -

	
l اذكر القیم األخالقیة الخاصة بأخالق المھنة ؟	

	احترام كرامة اإلنسان بوصفھا أساسا لجمیع العالقات االجتماعیةاالحترام :  -
	حزنضرورة اعتبار أن اإلنسان روح وجسد وإحساس وظروف فیھا الصعب والسھل ، الفرح والالبعد اإلنساني :  -
	للحد من كل أنواع الفساداالستقامة والنزاھة :  -
	تتمثل في تطبیق اللوائح والقوانین والقواعد بوعي ودرایة ووفق توزیع محدد للمسؤولیاتالطاعة :  -
	بالعمل وفقا للقانون اتجاه المؤسسة واتجاه المواطنیناألمانة :  -
	ھة والحیادالوظیفة بوصفھا خدمة عامة  تقتضي النزااالستقالل الذاتي :  -
	تقتضي النزاھة والحیاد واالعتماد على مبدأ المساواة في المعاملةالمساواة :  -

	

l اذكر القیم األخالقیة المھنیة التي أضافھا علماء األخالق في المجتمع الحدیث ؟	
	خاصة عندما یتعلق األمر بالبحث العلميحریة التعبیر :  -
	الحق في االطالع على الوثائق ونشر التقاریر الدوریة قیمة أساسیة في كل عمل ، وتتمثل في الشفافیة : -
	، وبدرجة حریة فعلھ قیمة المسؤولیة باألعمال التي یؤدیھا الموظفتتحدد  المسؤولیة : -
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	اريونیا ، وتعني الھدف الذي یتوجھ إلیھ كل نشاط مھني أو إدنقاقیمة ومبدأ من حیث ھي  المصلحة العامة : -
	العمل ضد الفساد بكل مظاھره  -

	
l اذكر النتائج المترتبة على النظریة الذاتیة ؟	

	القیمة الجمالیة مسألة ذاتیة ، اإلنسان المتذوق ھو الذي یحدد القیمة الجمالیة -
إذا قارنا بین القیمة الجمالیة واألخالقیة ، سنجد أن القیم األخالقیة ذاتیة ، ولكن ھناك ما یقابلھا في الواقع من سلوك یمكن  -

	أو شر أن یوصف بأنھ خیر
القیم الجمالیة نسبیة ولیست مطلقة ، فال یوجد عمل فني یجمع علیھ الجمیع أنھ جمیل أو قبیح ، فالذوق الفني مختلف من  -

	فرد آلخر
ھناك عدة عوامل وراء االختالف في الذوق الفني والحكم النسبي على القیمة الجمالیة منھا : الخبرة الفنیة ، االختالفات  -

	، التفاوت االجتماعي ، المستوى الحضاري ، العامل الزمنيالثقافیة والفكریة 
 	

l عدد أنواع اإلدراك الجمالي ؟	
	یتعلق باألشیاء التي نستخدمھا في حیاتنا الیومیة:  اإلدراك العادي -
	یتعلق بإدراك الفرد لألعمال الفنیةاإلدراك الجمالي :  -
	
l عدد أنواع اإلدراك العادي	

	ة أفرادیشترك فیھ عداإلدراك الجماعي :  -
	إدراكنا لألشیاء التي نستخدمھا في حیاتنا الیومیة یكون نفعیااإلدراك النفعي :  -
	األشیاء التي نركھا ونستخدمھا تكون لفترة زمنیة محددةاإلدراك المؤقت :  -
	
l اذكر العناصر اإلدراكیة في اإلدراك الجمالي ؟	

	ووعیھ في حالة انجذاب مع العمل الفنيیبدأ بتركیز الحواس على العمل الفني بحیث تكون حواس اإلنسان  -
یكون انجذاب اإلنسان للعمل الفني منزه عن الغرض > أي یركز اإلنسان على العمل الفني بشكل خالص دون أي دوافع  -

	شخصیة أو ذاتیة
	سانیحدث اإلدراك الجمالي حالة من التعاطف بین المتذوق والعمل الفني یسببھا التفاعل في حالة اإلعجاب أو االستح -
	یتم إدراك العمل الفني بشكل كلي ، أي أن اإلدراك الفني ال یقتصر على جزء من العمل  -
	
l عدد ممیزات الحكم الجمالي التلقائي ؟	

	العفویة النابعة من رؤیتنا لألعمال الفنیة أ األشیاء أو المناظر الطبیعیة بشكل مباشر -
	لقائیا باالنجذاب لعمل فني أو شيء ما من دون تفكیر أو تحلیلنشعر تیعتمد على اإلحساس الجمالي بالنسبة للفرد ، فنحن  -
	یرى بعض الفالسفة أن ھذا النوع ھو جزء من رؤیة اإلنسان الذاتیة للعالم -
	
l عدد ممیزات الحكم الجمالي الواعي ؟	
كما یسمیھ  (بالتمعن والتدقیق والتحلیل الحكم الجمالي الواعي ویتصف  العمل الفني ودراستھ بشكل نقدي ، یقوم على تحلیل -

	اد تشریح العمل الفني )النق
	یتصف بالعقالنیة والتجرد ، وال تتدخل فیھ الجوانب العاطفیة واالنفعالیة -
	یستند على معاییر نقدیة معینة في عملیة تحلیل العمل الفني ویكون الحكم مستندا على ھذه المعاییر -

	

l  من موقفھ اتجاه نظریة محاكاة الجوھر ؟ ) أرسطو( اذكر النتائج التي توصل إلیھا	
	إعطاء الفنان دورا في إبداع العمل الفني -
	عد أخرى )( الفنان یختار عناصر ویستبوإنما یقوم بعملیة انتقائیة لھذه العناصر عناصر الفنیة ال یقوم الفنان بعملیة تجمیع لل -
	يللعمل الفن حرص أرسطو على أھمیة الترابط بین عناصر العمل الفني ، وأكد على ما یسمى بالوحدة الباطنیة أو الداخلیة -
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l  كیلیة تي تنطبق على النظریة التشلوا ) ،  میشیل فوكو( اذكر األفكار التي توصل إلیھا الفیلسوف
	؟في الفن 

	تكمن أھمیة إدوارد مانیھ في التغییر الذي أحدثھ على تقنیات الرسم الفني وخاصة اللون واإلضاءة -
ع ) ، أي أن كل شيء یجري داخل اللوحة الموضو –یتمثل اإلسھام األساسي لھذا الفنان في إبداع ما یسمى ( اللوحة  -

	الفنیة
	

l  ؟ ) شوبنھور( عدد مصادر المأساة كما رآھا الفیلسوف	
	تھاالشر المتمثل في إحدى شخصیا -
	القدر الذي یحكم مصیر بعض الشخصیات -
	تصادم اإلرادة بین الشخصیات -

	

	: ما یأتي/ دلل / برھن على علل   -ج
 

l اختالف وجھات نظر الفالسفة حول تحدید ماھیة السعادة ؟	
	سبب طبیعة كل إنسان وفكره ونشأتھ وبیئتھوذلك ب

l  ؟) كانت ( اإلرادة الخیرة ھي األساس الذي یقوم علیھ الواجب عند	
	ألن األخالق ال تقوم إال بھا ، وألنھا ال تستمد خیریتھا من الغایات ، وإنما من ذاتھا

l  ؟) بنتام ومل ( السعادة أداة تؤدي إلى غایة عظمى عند	
	یساوي في رأیھم ما ھو نافع لنا ، وما ھو نافع لنا یكون في نفس الوقت نافعا لغیرنا ألن السعادة ھي الخیر ، والخیر

l تتجسد الحریة في دولة القانون أكثر منھا في الحالة الطبیعیة ؟	
	ألن القانون ھو الذي یسم بتنظیم عالقات األفراد ، ویضمن لھم حقوقھم وواجباتھم 

l ولیة ؟ال یمكن أن ینفصل اإلنسان عن شعوره بالمسؤ	
ألن اإلنسان كائن أخالقي یمتلك عقال وإرادة حرة ولدیھ حریة االختیار والقدرة على التمییز بین الصواب والخطأ ، لذا فأخالقیاتنا 

	تفرض علینا كبشر واجبا یتمثل في المسؤولیة التي تمیزنا عن الكائنات الحیة األخرى

l  النظریة ؟األخالق التطبیقیة ال تعني الوجھ التطبیقي لألخالق	
	األخالق الطبیة مثال :وتجاوز الصعوبات التي تطرحھا ألن األخالق التطبیقیة ھي محاولة لتقدیم فھم أخالقي لحالة معینة 

l ال تتحدد األخالق الطبیة بالمجال الطبي فقط ؟	
االستنساخ ، الموت الرحیم ، تحسین النسل مثل : من خالل المناقشة العامة حول مسائل طبیة وأخالقیة ألنھا تمتد إلى المجتمع 

	، وإمكانیة تعدیلھا وفقا للتقنیات الطبیة وقیمة الحیاة

l لكثیر من الناس یخوفون ویرفضون الھندسة الوراثیة أو التعدیل الوراثي ؟ا	
	و أخالقيلعدة أسباب منھا ما ھو دیني ومنھا ما ھ

l اختلفت عالقة اإلنسان بالطبیعة في الوقت الحالي ؟	
عالقة اإلنسان بالطبیعة والبیئة قدیما كانت تتسم باالنسجام ، أما في العصر الحدیث وبفعل تطور العلوم الطبیعیة والتكنولوجیا 

	والصناعة اتسمت العالقة باالستغالل المفرط للموارد الطبیعیة بغیة تلبیة الحاجات االقتصادیة المتنامیة
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l طور العلمي والتكنولوجیا إال أن اإلنسان یتحمل مسؤولیة كبیرة ؟لى الرغم من التع	
األمر ق تعلاإلنسان من قدرات كبیرة وسلطة متعاظمة ، وبالتالي یحمالنھ مسؤولیة كبیرة سواء  ألن العلم والتكنولوجیا یمكنان

ال ( كدور وسائل االتص، أو تعلق األمر بالمجتمع  ( استغالل الثروات المعدنیة ، مستقبل األجیال )بعالقة اإلنسان مع الطبیعة 

	)االجتماعي وإمكانیة استغاللھا ألغراض غیر أخالقیة 

l عتبر االنحرافات األخالقیة في مجال العلم والتكنولوجیا من العوامل التي تھدد سالمة العلم ؟ت	
 االدعاء ،ألن البحث العلمي یؤدي إلى منافسة وصراع مصالح بین الشركات والجھات العلمیة المختلفة وبالتالي تؤدي إلى 

المھنة وبالنجاح االجتماعي  ، وخاصة عند ارتباط العلم بالوظیفة أو االنتحال ، الخداع ، انتھاك القوانین ، االنحیاز ، التزویر
	 منافعمصالح وتباط التكنولوجیا بالصناعة واالقتصاد وما یحققھ من وكذلك ار،  جازاتإنتطلبھ من وما ی

l خالق المھنة تشكل جزءا م األخالق التطبیقیة ؟أ	
ألنھا تعتمد على الحوار ، النقاش ، وعلى میثاق یحدد الحقوق والواجبات ، ویبین القیم الواجب اتباعھا ، ویعین المسؤولیات 

	التي یجب تحملھا

l عد الفن من أبرز النشاطات القدیمة التي عرفھا اإلنسان ؟ی	
تشیر إلى وجود آثار فنیة في عدد من الكھوف ، ولقد ظل الفن فترة طویلة خاضع للحاجات اإلنسانیة المادیة ألن االكتشافات 

یاغة ، وقد تمت ص كصید الحیوانات أو الدفاع عن النفسالتي كان یقوم بھا القدیم وظف الفن في الطقوس  نوالروحیة ، فاإلنسا
	ارك الفن في نحت التماثیل وبناء المعابد المعتقدات األسطوریة صیاغة أدبیة وخیالیة ، وش

l ر الفن بوصفھ مبحثا فلسفیا مستقال إال في العصر الحدیث ؟م یظھل	
وذلك كنتیجة للتقدم الحضاري الذي عرفتھ أوروبا منذ عصر النھضة ، وتراجع حكم الكنیسة المسیحیة ، وتحرر الفن األوروبي 

	من سلطتھا ، وبروز العلم كأساس للحضارة المدنیة الحدیثة

l لنقاد التشكیلیون من أبرز المدافعین عن النظریة الموضوعیة في الفن ؟ا	
	تماعیةثقافیة أو اجأو قضیة  حجتھم أن الفن الجمیل ال یعبر عن أیة قضیة واقعیة ، وأن الفن مستقل بذاتھ ، وال یخدم أیة فكرة

l إلدراك الجمالي ال یتصل بالجماعة أو المجتمع ؟ا	
	ألن اإلدراك الجمالي ھو الطریقة التي یتذوق بھا اإلنسان العمل الفني ، وتعتمد تجربة التذوق الفني على الفرد نفسھ

l تمیز الحكم الجمالي بالنسبیة ؟ی	
ألن عملیة الحكم على عمل فني ما من قبل مجموعة من األفراد تكون متفاوتة ، فمنھم من یرى العمل جمیال أو قبیحا ، ومنھم 

	یتخذ موقفا منھمن ال 

l نظریة المحاكاة في الفن ؟) أفالطون  ( فضر	
ولیست حقائق ، وبالتالي تكون المحاكاة تصویرا مجرد ظالل  ( عالم الحس / عالم الواقع )م الخارجي ألن أفالطون یعتبر العال

	للظالل ولیس للحقائق

l المحاكاة في كتابھ " فن الشعر " ؟عن نظریة  ) أرسطو( افع د	
 وذلك الھتمام أرسطو الكبیر بالتراجیدیا والشعر ، أو باألدب بشكل عام 
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l عد النظریة التشكیلیة بمثابة ردة فعل على نظریة المحاكاة ؟ت	
	بسبب التقدم العلمي والثقافي الكبیر ، واختراع الكامیرا التي أصبحت تسجل الواقع بشكل أدق من اللوحات الفنیة

l بأن اللوحة الفنیة عبارة عن شكل لھ داللة ؟ ) كالیف بل( أى الناقد الفني ر	
	یدركھ المتذوق أن وألن برأیھ اللوحة الفنیة تتضمن معنى معینا البد 

l عد النظریة التعبیریة من أكثر النظریات الفنیة انتشارا وقبوال عند نقاد الفن ؟ت	
ل ل الفني البد وأن یكون ھذا العمالعتبار الفن تعبیرا عن شيء ما مسألة یتفق علیھا الجمیع ، وعندما یقوم الفنان بإبداع العم

تعبیرا عن شيء ما ، كالتعبیر عن قضیة أو فكرة أو انفعال اتجاه حدث مثیر ما ، أو تعبیر عن مزاج الفنان الشخصي ورؤیتھ 
	للعالم

l إلى عملیة الفھم والتفسیر ؟لتعبیر الفني یحتاج ا	
	ةیألن التعبیر الفني یعني تعبیر الفنان عما یجیش بداخلھ من مشاعر وانفعاالت ، وھذه القدرة تمتلكھا الوسائط الفن

l بأن الفن ما ھو إال تعبیرا  ) أرسطو وشوبنھور (الفالسفة  رى مجموعة من الفالسفة أمثالی
	عن االنفعال ؟

ألنھم یرون أن قیمة العمل الفني تظھر في مقدار ما یثیره من انفعاالت عند المشاھد ، بحیث إن إثارة المشاعر في المشاھد 
 دلیل على نجاح الفنان في تقدیم عملھ بطریقة انفعالیة
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