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 الفصل الدراسً الثانً

 

 نظرٌات أخبلقٌة

 :نظرٌات عدٌدة أهمها تتكون فلسفة األخبلق من 

 

 السعادة

 

 .تختلؾ وجهات نظر الفبلسفة حول تحدٌد ماهٌة السعادة -

 

 :نظرٌة السعادة عند أرسطو*

 

 ٌمٌز أرسطو السعادة عن اللذة والثروة والمجد؟: علل -س

 .ألن السعادة دائمة بٌنما الحاالت الثبلث مؤقتة

 

 اذكر شروط السعادة عند أرسطو ؟ -س

 شرط معٌاري شروط خارجٌة شروط داخلٌة

 العقل 
 اإلرادة

 قدر من الثروة
 الصحة الجسدٌة

 العائلة

 االعتدال
 ال إفراط وال تفرٌط
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 اشترط أرسطو العقل واإلرادة لبلوغ السعادة؟: علل 

ألن العقل هو الذي ٌمٌز بٌن الخٌر والشر ، واإلرادة هً القدرة على 

 .تحقٌق الفعل

 (.قدر استطاعتنا لكً نبلػ السعادة ٌجب أن تكون أحبلمنا على )

 

 :نظرٌة السعادة عند مسكوٌه*

 : فسر ما ٌلً -س

 ٌرى مسكوٌه أن األخبلق تقوم على الطبع واالكتساب؟

من أصل المزاج ، ومنها ما هو مكتسب ( فطري)ألن منها ما هو طبٌعً 

 (.اجتماعً)بالعادة والتدرٌب 

 

تأتً فراؼات أو  قد) فرق بٌن نوعً السعادة عند مسكوٌه ؟-س

 (تعرٌفات

 السعادة القصوى السعادة النفسٌة

سعادة خلقٌة تمكن اإلنسان من 
العٌش هانئا من خبلل االنسجام مع 

 .تصرفاته واآلخرٌن

خٌر مطلق ، ألنها سعادة اإلنسان 
 .من حٌث هو كائن عاقل

 

 ٌرى مسكوٌه أن السعادة القصوى هً خٌر مطلق؟: علل  -س

 .اإلنسان من حٌث هو كائن عاقل ألنها سعادة 

العقل بحد ذاته هو النعمة التً تجعل اإلنسان سعٌدا ومتمٌزا عن ؼٌره ) 

 (.من الكائنات 
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 عدد شروط السعادة عند مسكوٌه؟ -س

 .صحة البدن-1

 .المزاج المعتدل -2

 .حٌاة من الٌسر-3

 .االجتماع بالناس-4

 .تحصٌل الحكمة-5

 

 :نظرٌة الواجب عند كانت 

 

 ٌرى كانت وجوب االعتماد على مبدأ اإلرادة الخٌرة؟: علل  -س

ألن النظرٌات األخبلقٌة السابقة لم تهتم بمبدأ اإللزام والتكلٌؾ مع أن 

 .األخبلق ال تقوم إال بها

 

 اذكر األساس الذي ٌقوم علٌه الواجب عند كانت؟ -س

 .من ذاتها هو مبدأ اإلرادة الخٌرة التً ال تستمد خٌرٌتها من الؽاٌات بل

 .اإلرادة الخٌرة ال ٌكون لها قانون آخر ؼٌر قانون الواجب
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 :فرق بٌن كبل من  -س

 الواجب التلقائٌة

حفاظ اإلنسان على حٌاته رؼم  حفاظ اإلنسان على حٌاته
 .ٌأسه منها

 

 :فرق بٌن كبل من  -س

 الواجب القانون

عدم السرقة ألنه ٌخاؾ من عقوبة 
 .الرأي العامالقانون أو احترام 

عدم السرقة احتراما للواجب 
 .والعقل

 

 الواجب ٌتمٌز بكونه منزه عن كل ؼرض؟: علل  -س

 .ألنه ال ٌطلب من أجل تحقٌق ؼرض أو منفعة 

 

 :فرق بٌن كبل من  -س

 األوامر القطعٌة المطلقة األوامر الشرطٌة المقٌدة

من أراد الؽاٌة أراد )تخضع للقاعدة 
 (الوسٌلة كذلك

 
أردت دخول الجنة فاعبد هللا  إذا

 .واعمل صالحا

 .ال تخضع ألي قٌد أو شرط 
 

 .اعمل صالحا واعبد هللا

 

 األوامر القطعٌة المطلقة ال تخضع ألي قٌد أو شرط؟: علل 

 .ألنها ملزمة فً ذاتها دون النظر إلى نتائجها
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حصر كانت األوامر القطعٌة فً ثبلث قواعد أخبلقٌة ، اذكرها مع  -س

 مثال؟

 (.قاعدة الكلٌة. )اعمل دائما بحٌث تكون قاعدة فعلك قانونا كلٌا عاما -1

 .ال تكذب/ مثال /

اعمل دائما بحٌث تعامل اإلنسانٌة على أنها ؼاٌة ولٌست وسٌلة -2

 (قاعدة الؽاٌة فً ذاتها)

 .محبة اإلنسان لآلخرٌن كبشر ولٌس كوسائل/ مثال/

 .اإلرادة المشرعة الكلٌة اعمل دائما بحٌث تكون ارادتك هً -3

 .اإلرادة الخٌرة حرة/ مثال/

 

 

 نظرٌة المنفعة عند بنتام وستٌوارت مل

 

 اذكر أهم مبادئ السعادة عند نظرٌة المنفعة؟ -س

 .السعادة هً الخٌر ، والخٌر ما هو نافع لنا ونافع لؽٌرنا-1

 .المنفعة مرتبطة باللذة وهً الشًء المرؼوب فٌه-2

 .ة وثٌقة الصلة بالمنفعة العامةالمنفعة الشخصً-3

 .ٌعتبر كل من بنتام وستٌوارت مل مؤسسً هذه النظرٌة-4

تحقٌق أكبر قدر من السعادة ألكبر )القاعدة األساسٌة لهذه النظرٌة -5

 (.عدد من الناس
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 :فرق بٌن كبل من -س

 مبادئ السعادة عند مل مبادئ السعادة عند بنتام

لكً تتحقق : مبدأ المساواة -1
السعادة ٌجب أن تكون هناك فرص 

 .متساوٌة للناس
 
لتحقٌق السعادة : مبدأ االستقرار-2

ٌجب أن تكون األوضاع السٌاسٌة 
 .واالقتصادٌة مستقرة

 
تحقٌق السعادة : مبدأ التنظٌم -3

 .ٌتطلب تنظٌما لحٌاتنا
 
العوامل التً تساعد : مبدأ الكم -4

على كمٌة اللذات ، وكذلك عامل 
 .مل أكبر قدر من الناساالمتداد لٌش

 
اللذة هً الشًء الوحٌد -1

 .المرؼوب لدى الناس
 
السعادة العامة خٌر بالنسبة -2

 .للجمٌع 
 
أخبلق المنفعة هً دعوى -3

للفضٌلة االجتماعٌة التً توفق بٌن 
 .مصلحة الذات ومصلحة الجماعة

 

 :فرق بٌن كبل من -س

 اللذة السعادة

 تعد خٌر أسمى أو مطلق-1
 شاملة لكٌان اإلنسان كله-2
 .دائمة وؼاٌة فً ذاتها-3

 خٌر نسبً -1
 جزئٌة -2
 .مؤقتة ووسٌلة لؽاٌة أعلى منها-3
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 الحرٌة

 

 تعتبر الحرٌة من أقدم المشكبلت الفلسفٌة؟: علل  -س

 .ألنها ترتبط بصمٌم الوجود اإلنسانً

 

 :فرق بٌن كبل من -س

 المعنى النفسً المعنى السٌاسً المعنى الوجودي
ٌناقش مسألة عبلقة 

اإلنسان بالعالم ، 
وعبلقة الفعل اإلرادي 

 .بالفعل البلإرادي

استبعاد أشكال القسر 
واإلكراه االجتماعً وال 

ٌأتمر اإلنسان إال 
 .بالقانون

عدم االندفاع أو القٌام 
بفعل ؼٌر مسؤول ألن 

الحرٌة ترتبط 
 .بالمسؤولٌة

 

 والؽرٌزة؟ الحرٌة مضادة للهوى: علل -س

 .ألنها مرتبطة ارتباطا عضوٌا بالمسؤولٌة ، وإال تحولت إلى فوضى

 

 اذكر المعنى العام للحرٌة؟ -س

 هو حرٌة الفعل ، والحق فً االختٌار 

 .هً انعدام القٌد أو القسر على إرادة اإلنسان
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 :علل لما ٌأتً -س

 الدولة هً المسؤولة عن الحرٌة بطابعها السٌاسً؟-1

الفرد عضو فً المجتمع وال ٌستطٌع فعل ما ٌشاء إال وفق القوانٌن ألن 

 .المعمول بها

 مجال الحرٌة ٌختلؾ باختبلؾ نظم الدولة؟-2

 .ألنه ٌتسع فً الدول الدٌمقراطٌة ، وٌضٌق فً الدول االستبدادٌة

 تتجسد الحرٌة فً دولة القانون أكثر منها فً الحالة الطبٌعٌة؟-3

ٌسمح بتنظٌم عالقات األفراد ، وإذا كانت القوانٌن ألن القانون هو الذي 

 .تحد قلٌال من حرٌة الفرد، ولكنها تضمن عدم تحول الحرٌة إلى فوضى

 

 عدد المبادئ األساسٌة التً ترتبط بمفهوم الحرٌة؟ -س

 .الحرٌة صفة أساسٌة لإلنسان العاقل-1

 .ارتباط الحرٌة بالفعل الحر الواعً-2

 بالمسؤولٌةارتباط الحرٌة -3

 .ارتباط الحرٌة باإلرادة-4
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 الحرٌة عند سارتر

 

الفلسفة المعاصرة التً أسهمت فً بلورة مفهوم فلسفً جدٌد للحرٌة هً 

 .الوجودٌة

 عدد أهم عناصر مفهوم الحرٌة عند سارتر؟-س

 .ٌتحدد اإلنسان بالحرٌة-1

 .الوجود ٌسبق الماهٌة-2

 .خالل مشروعٌحقق اإلنسان ذاته وحرٌته من -3

 .اإلنسان مسؤول عن أفعاله-4

 .تظهر الحرٌة دائما فً القدرة على االختٌار-5

 .الحرٌة هدف اإلنسان-6

 

 :فسر ما ٌلً-س

 ٌتحدد اإلنسان بالحرٌة؟-1

أي لٌس هناك فرق بٌن وجود اإلنسان ووجود حرٌته ، فالحرٌة هً من 

 .صمٌم الوجود اإلنسانً

 وجودٌة؟الوجود ٌسبق الماهٌة عند ال-2

 .هً الصفات الجوهرٌة التً تمٌز اإلنسان عن غٌره: الماهٌة 

 .فاإلنسان ٌوجد اوال ثم ٌحقق ماهٌته عبر سلسلة من الخٌارات
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 المسؤولٌة

 

 اإلنسان كائن مسؤول ؟: علل 

ألن اإلنسان كائن أخالقً ، وٌمتلك عقال وإرادة حرة ، وقدرة على التمٌٌز 

 .هو كائن مسؤول بٌن الخٌر والشر ، وبالتالً

 

 ما المقصود بالمسؤولٌة؟ -س

 .هً إقرار المرء بما ٌصدر عنه من أفعال واستعداده لتحمل نتائجها

 هل اإلنسان مسؤول فقط عن أفعاله التً ٌقوم بها ؟  -س

اإلنسان مسؤول عن أفعاله التً تصدر منه ، وكذلك هو مسؤول بمجرد 

 .ل فعال وقدرةوجود القدرة على الفعل ، أي اإلنسان مسؤو

ذه إذا كان اإلنسان ٌرى غرٌقا وكان ٌعرف السباحة ولم ٌقم بانقا/ مثال/

 .فهو مسؤول عن قراره هذا أٌضا

 عدد خصائص المسؤولٌة؟-س

 .امكانٌة التحقق-4المعرفة    -3 الحرٌة   -2العقل   -1

 :علل لما ٌأتً -س

 ٌعتبر العقل أحد أهم خصائص المسؤولٌة؟-1

 .مسؤولٌة لمن ال ٌستطٌع التمٌٌز كالطفل والمجنونألنه ال 

 ال مسؤولٌة حٌث ال حرٌة؟-2

ألنه ٌجب أن ٌمتلك اإلنسان الحرٌة والقدرة على الفعل والتصرف كً 

 .ٌتحمل نتٌجة فعله



 فراس عبدهللا-أ/ ثانوٌة سلمان الفارسً / تلخٌص  الفلسفة فصل ثانً 

12 
 

 المسؤولٌة األخبلقٌة تزداد بتزاٌد المعرفة؟-3

تحكم ألن من شروط المسؤولٌة معرفة اإلنسان بالقواعد العامة التً 

 .السلوك اإلنسانً ، وإن كان الجهل بالقواعد ال ٌعفً كلٌا من المسؤولٌة

 لتحقٌق المسؤولٌة األخبلقٌة ال بد من انتفاء المانع لتحققها؟-4

ألنه ال بد من تحقق الفعل الخلقً كً تتحقق المسؤولٌة ، وهذا ٌتطلب 

 .ال أستطٌع انقاذ خمسٌن غرٌقا مثال. القدرة على الفعل فعلٌا

 اذكر أقسام المسؤولٌة؟ -س

 .المسؤولٌة االجتماعٌة-3مدنٌة   المسؤولٌة ال-2المسؤولٌة الخلقٌة     -1

 :فرق بٌن كبل من -س

 المسؤولٌة االجتماعٌة المسؤولٌة المدنٌة المسؤولٌة الخلقٌة
 

هً األفعال التً ٌكون 
فٌها المرء مسؤوال أمام 

ضمٌره وأمام هللا ، 
 .وٌدخل ضمنها النواٌا

 
األفعال الظاهرة التً 
تمت أو التً بصدد 

انجازها حسب القوانٌن 
 .المعمول بها

 
هً األفعال التً ترتبط 
بالمجتمعات التً ننتمً 

 .لها والعادات والتقالٌد
مسؤولٌة األب أمام 

 .اسرته

 

 :فرق بٌن كبل من -س

 المسؤولٌة القانونٌة المسؤولٌة األخبلقٌة
 

تتعلق بما ٌفعله اإلنسان  شخضٌة
 حسب ضمٌره

 
التصرف حسب قانون محدد 
وٌحاسب اإلنسان علٌها أمام 

القانون، وتنقسم إلى مسؤولٌة مدنٌة 
 .ومسؤولٌة جنائٌة
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أول فٌلسوف فً العصر الحدٌث أوضح الصلة بٌن ( كانت)ٌعتبر *

الحرة األخالق والمسؤولٌة من خالل نظرٌة الواجب القائمة على اإلرادة 

 .الخٌرة والعقل

 

 ؟(مبدأ المسؤولٌة)فً كتابه ( هانزٌوناس)اذكر أهم أفكار -س

 .تقوم المسؤولٌة على الشعور والوجدان باإلضافة لإلرادة الحرة والعقل-1

مساعدة /الشعور بالمسؤولٌة هو الذي ٌدفعنا للتصرف األخالقً -2

 / .المرٌض

القٌام بالفعل أو عدم القٌام به ، بأن اإلنسان ٌستطٌع ( كانت)ٌتفق مع -3

 .ولكن االعتماد لٌس على العقل فقط بل والعاطفة اٌضا

مسؤولٌة )المسؤولٌة الطبٌعٌة : ركز على نوعٌن من المسؤولٌة -4

 (.مسؤولٌة الحكام)والمسؤولٌة التعاقدٌة ( الوالدٌن
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 الوحدة الرابعة

 ما األخبلق التطبٌقٌة؟

 

 (.تأتً فراغات أو تعرٌفات)    باألخبلق التطبٌقٌة؟ما المقصود -س

 .هً جزء من فلسفة األخالق تهتم بالسلوك واألفعال اإلنسانٌة-1

محاولة لتقدٌم فهم أخالقً لحالة معٌنة وتجاوز الصعوبات التً -2

 .تطرحها

 .عال بوصفها وقائع ٌمكن مالحظتهااألخالق التً تهتم بالسلوك واألف-3

 :منفرق بٌن كبل -س

 األخبلق التطبٌقٌة األخبلق النظرٌة
 

أفكار ومبادئ وقواعد ٌنبغً أن 
 .ٌسٌر السلوك اإلنسانً وفقا لها 

 
فرع من األخالق ٌهتم بالسلوك 
واألفعال بوصفها وقائع ٌمكن 

 .مالحظتها

 

 :فسر العبارات التالٌة-س

 األخبلق التطبٌقٌة ال تعنً الوجه التطبٌقً لؤلخبلق النظرٌة؟-1

أنها محاولة لتقدٌم فهم أخالقً لحالة معٌنة وتجاوز الصعوبات التً أي 

 .األخالق الطبٌة/ مثال/تطرحها 

 رؼم التمٌٌز بٌن األخبلق النظرٌة والتطبٌقٌة إال أن هناك رابط بٌنهما؟-2

 .أي أن السلوك البشري ٌتضمن بالضرورة حكما أخالقٌا 
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 بٌقٌة؟عدد المعانً التً تشٌر إلٌها األخبلق التط-س

 (.الموت الرحٌم)الدراسة األخالقٌة لحالة معٌنة واقتراح حلول لها -1

 (الطبٌب والقرار. )اعطاء األهمٌة للسٌاق وتحلٌل النتائج واتخاذ القرار-2

 .من خالل مٌثاق شرف المهنة: أخالقٌات المهنة -3

 (األطباء ومرضاهم)تحدٌد المسؤولٌة  -4

 .ظهور مجاالت تطبٌقٌة عدٌدة-5

 

 األخبلق الطبٌة والهندسة الوراثٌة-والأ

 

 :علل ما ٌلً

 ال تتحدد األخبلق الطبٌة بالمجال الطبً فقط؟-1

ألنها تمتد إلى المجتمع كله من خالل النقاش حول مسائل طبٌة وأخالقٌة 

 .كالموت الرحٌم

 األخبلق الطبٌة قدٌمة قدم الطب نفسه؟-2

وقسمه الشهٌر الذي تضمن العدٌد ( أبقراط)ألنها ترتبط بالطبٌب الٌونانً 

 .من القٌم أهمها الحفاظ على أسرار المرٌض

 

 اذكر ممٌزات األخبلق الطبٌة؟-س

ارتبطت بالطب منذ ظهوره ،وارتبطت بمهمته األساسٌة وهً سعادة -1

 .وخٌر اإلنسان
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ٌتحقق خٌر اإلنسان من خالل االبتعاد عما ٌضره ، ولذلك مهمة الطبٌب -2

 .هً عالج المرٌض

 .على الطبٌب أن ٌحترم اإلرادة الحرة للمرٌض-3

 .تتضمن جملة من الواجبات أهمها الحفاظ على سرٌة حالة المرٌض-4

من أهم القٌم التً تظرحها األخالق الطبٌة قٌمة العدالة فً عالج -5

 .المواطنٌن

 

 ما المقصود بالهندسة الوراثٌة؟-س

مادة الوراثٌة بطرٌقة ال تسمى التعدٌل الوراثً ، أي تعدٌل اإلنسان لل-1

 .تحدث فً الظروف الطبٌعٌة

ادخال جٌنات أخرى مخالفة لجٌنات الكائن الحً بهدف إنتاج خصائص -2

 .وممٌزات جدٌدة

 

 1973عام  البكتٌرٌاأول الكائنات التً تمت هندستها وراثٌا تسمى *

 .1994بدأ بٌع الغذاء المعدل وراثٌا فً عام *

 

 ندسة الوراثٌة؟اذكر فوائد تقنٌات اله-س

 .انتاج العدٌد من األدوٌة-1

 .تحسٌن الغذاء المطور والصحً-2

 

 .الكثٌر ٌتخوف من الهندسة الوراثٌة ألسباب دٌنٌة وأخالقٌة*
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 األخبلق البٌئٌة

 ما المقصود باألخبلق البٌئٌة؟-س

 .عناصر الطبٌعة من زاوٌة أخالقٌةهً نوع من البحث فً عالقة اإلنسان ب

 :كبل من فرق بٌن -س

 الفلسفة البٌئٌة حدٌثا الفلسفة البٌئٌة قدٌما

 
تبحث عالقة اإلنسان باإلنسان 

 .وتعتبره حرا أمام الطبٌعة 

 
تبحث عالقة اإلنسان بالطبٌعة وسوء 

 .استغالله لها 
 
 

 :علل -س

 تحولت الطبٌعة إلى مصدر لئلستؽبلل االقتصادي حدٌثا؟ -1

بسبب اإلستغالل المفرط للموارد الطبٌعٌة من قبل اإلنسان لتلبٌة الحاجات 

 االقتصادٌة المتنامٌة 

 أهمٌة األخبلق البٌئٌة؟-2

ألن الطبٌعة لم تعد قٌمة فً ذاتها ، بل وسٌلة لتحقٌق غاٌة اإلنسان التً قد 

 .تؤدي لتخرٌب الطبٌعة

 

 :فر ق بٌن كبل من-س

 األخبلق البٌئٌة علم البٌئة

ٌدرس البٌئة الطبٌعٌة لإلنسان 
 .والحفاظ علٌها من خالل المحمٌات

تبٌن المخاطر التً تهدد الطبٌعة 
 .وأثر ذلك على اإلنسان
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 اذكر المبادئ التً تعتمد علٌها األخبلق البٌئٌة؟ -س

 .دراسة عالقة اإلنسان بالطبٌعة-1

 .وضع قٌود على حرٌة الفعل اإلنسانً تجاه الطبٌعة-2

 .الضمٌر األٌكولوجً مبدأ أساسً فً األخالق البٌئٌة-3

 .اإلنسان لٌس كائن متفوق بل تتحدد مكانته ببقٌة الكائنات الحٌة-4

 .الدعوة للعدالة البٌئٌة من خالل مجموعة من االتفاقٌات الدولٌة-5

 .غنى وتنوع الحٌاة البٌئٌة ٌعد قٌمة فً ذاتها-6

 .كٌف ما شاء ال ٌحق لإلنسان أن ٌستغل الطبٌعة-7

 .ٌجب ادخال تعدٌالت لحٌاتنا تتناسب مع الحفاظ على البٌئة-8

 .تحمل اإلنسان لمسؤولٌته تجاه األجٌال القادمة وحقهم فً بٌئة صحٌة-9

محاربة الصٌد . )االقرار بمجموعة من الحقوق للكائنات الطبٌعٌة-10

 .(الجائر

بٌن اإلنسان التأكٌد على ضرورة التناغم : الضمٌر األٌكولوجً *

 .والطبٌعة

 :علل لما ٌأتً-س

 ؟1992انعقاد قمة األرض فً البرازٌل عام -1

 .للحد من انبعاث الغازات السامة من المصانع 

 ال ٌحق لئلنسان أن ٌستؽل الطبٌعة كٌفما شاء؟-2

ألنه ٌجب أن ٌتحمل مسؤولٌته تجاه األجٌال القادمة ، وبالتالً استغالل 

 .لباته الضرورٌةالطبٌعة فقط لتلبٌة متط


