
                                                                                    

                              

 

 

أنشطة تعليمية تعلمية عن بعد: لضمان دروس و
 استمرارية  الدراسة

 

 الفلسفة المادة

 الجذع مشترك المستوى
 

 

 نموذج اجابة على أسئلة الدرس

 

تعبير عن مجموعة من الخصائص التي تحدد الكائن أو الشيء، أي تلك القوانين التي تشكل مبدأ علته  أي -1

 ، والتي تأخذ صفة الضرورة وتتجاوز هذا الكائن.ومنطلق حركته وثباته ووجوده

 

مجموع   ، وهي تعبير عنهي جوهر ومجموع الخصائص التي تحدد ماهية اإلنسانالطبيعة اإلنسانية  -2

التي تميز االنسان عن غيره من الكائنات، والناتجة عن تجاوزه  لذلك الطابع الغريزي المشترك  السمات

 واخضاعه لنظام خاص تحكمه ضوابط ومعايير . حيوانمع ال

 

الفطري يشير إلى  المعطيات واالستعدادات المتوارثة بيولوجيا، والتي يحملها الفرد منذ البداية مبرمجة  -3

بعضها وجه القرابة  بين اإلنسان والحيوان بسبب مصدرها الطبيعي .أما المكتسب في خالياه، ويمثل 

 فهو جملة االستعدادات والصفات التي تنشأ عبر االحتكاك بالوسط االجتماعي وتحمل بصمة الثقافة.

 

 تتميز بالثبات بغض النظر عن الزمان والمكان، أي أنها ، حيثغريزيةالطبيعة ال تحكمها هي ردود أفعال -4

الحيوانات متطابقة مع بعضها  مجموعة من تجعلوتأخذ طابعا موحدا  ،ر والنماءغير قابلة للتطو

 البعض، و هو ما يمكن نعته بالطبيعة الحيوانية. 

 



كل ما يعبر عن نتائج تلك التجربة المشتركة للسلوك االنساني والتي تتميز بإمكانية   الثقافة المجتمعية -5

والتي تعبر عن اني يخضع لتنوع في السلوكات حسب جماعات االنتماء، مشترك إنسالتطور، في صورة 

 معنى الثقافة المجتمعية.

              مشتركة بين الثقافة الواحدة و المجتمع الواحد، القواسم ال الثقافة الفردية هي تجاوز لتلك تبقى في حين         

  جماعته وبيئته.أبناء وتعبير الفرد عن تميزه واختالفه عن غيره من 

 

هو ما مكنه من تطوير أنماط سلوكاته ، عكس باقي الكائنات األخرى، إن انفراد اإلنسان بقابليته للتعلم  -6

التي اكتسبها عن طريق التجربة الشخصية أ و التلقين والتقليد؛ الشيء الذي جعله يتصف بمرونة 

لثقافة هي ، وباعتبار االخبرات الشخصيةاالستجابة حسب  طبيعة الوسط )االستيعاب و التكيف( و حسب 

 ، يمكن القول ان االنسان كائن منفرد بالثقافة.أساليب السلوك التي تتصف  بأنها تكتسب عن طريق التعلم

 

رتبط بالتحديدات الغريزية )ما هو ثابت يحيل الجانب الطبيعي، كونه موالعام،   يمعيار الكونأي أن  -7

كل ما يتسم بالعمومية والعفوية في السلوك اإلنساني فهو طبيعي؛ ألنه أن  أيوواحد عند اإلنسان(، 

 خارج عن إرادة اإلنسان و حريته . 

القاعدة، أي كل ما يرتبط بالعادات و التقاليد و  معيار في حين نستدل على الجانب الثقافي في السلوك من خالل

ا يتسم بالنسبية و الخصوصية، و كل ما هو متغير كل مما يعني أن المختلف و المتغير(، التقنيات و المؤسسات )

 من جماعة بشرية ألخرى فهو ثقافي؛ ألنه يخضع إلرادة و حرية اإلنسان الخاصة و العامة.


