
 
 
 
 
 

 اللنّ : القسم األّول
وبٌنما ٌختفً اللعب لدى الحٌوان البالغ، اللّهم أن ٌتّم تروٌضه وتغذٌته، لكً ٌبقى فً  

بل . وضع طفولً، نجد اللّعب ٌستمّر، بل ٌنتشر فً عالم البشر البالغٌن، وفق أسالٌب متعّددة
من ذلك أّن العالم القدٌم عرف . (...)ووجدت مؤّسسات خاّصة باللعب فً الحضارات الكبرى 

وهً ألعاب . األلعاب اإلغرٌقٌة األولمبٌة وألعاب السٌرك  الرومانٌة وألعاب المضمار البٌزنطٌة
 .جمعت أعدادا كبٌرة من السّكان مّثلت جمٌع طبقات المجتمع من مشّجعٌن ومراهنٌن

. (...) النفعٌة – التقنٌة –وازدادت مساحة اللّعب وتوّسعت فً حضارتنا العقالنٌة  
مثل لعب الورق والحظ و الٌانصٌب والرٌاضة، : واشتملت على أنواع كثٌرة من أنشطة اللّعب

ارات وسباق الخٌل وأنواع أخرى من األلعاب الخطرة والعدٌد  ٌّ ال سٌما  كرة القدم وسباق الس
 .من األلعاب المتلفزة

فً احترام القواعد وتطبٌقها، " الجّدٌة"وتكمن جّدٌة اللّعب، الذي تفتقد غاٌته عادة إلى  
وٌمكن لعالم اللّعب أن ٌتضّمن منافسات، لكّنها ال تخرج عن قواعد . وفً التركٌز واإلستراتٌجٌة

اٍت وشهوات شبٌهة بالقلق الذي ٌنقل الالعب إلى حالة أخرى، حّتى أّنك . اللّعبة وهو عالم ٌمنح لَذَّ
وقد ٌتضّمن اللّعب أخطارا، ولكّنها . تجد المدمنٌن على اللّعب كالمدمنٌن على مخّدرات قاتلة

 .أخطار من أجل المتعة أو جمال اللّعب
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 : األسئلة

 ما هً األطروحة التً ٌدافع عنها الكاتب؟ -1
اكشف ".  النفعٌة– التقنٌة –ازدادت مساحة اللّعب وتوّسعت فً حضارتنا العقالنٌة "  -2

 .عن استتباعٌن لهذا القول
 كٌف  ٌمكن الجمع بٌن ما ٌقوم فً اللّعب من أخطار وما ٌراهن علٌه من متعة وجمالٌة؟ -3
 ماذا تغنم الشعوب من أشكال اهتمامها بالمنافسات الرٌاضٌة؟ -4

 
 : القسم الثالي

 :حّرر فقرة فً حدود عشرة أسطر ُتجٌب فٌها عن السؤال التالً
 ما مدى وجاهة هذا اإلقرار؟". تتحّقق سعادتً بقدر ما تتحّقق مصالحً"قٌل 
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 القسم األّول

 اإلنجاز التمّشٌات المنهجٌة

 
قراءة النّص قراءة متأّنٌة وتحدٌد 

 .السؤال الذي ٌجٌب عنه الكاتب
الموقف : الكشف عن األطروحة

الذي ٌتبّناه الكاتب فً تناوله 
 .للمشكل الذي ٌثٌره النصّ 

 
 

التبعة هً ما ٌترّتب عن اإلقرار 
بموقف ما على المستوٌٌن 

 .النظري والعملً
االستعانة باألسئلة التالٌة قصد 

 :رصد التبعات
ما الذي ٌنجم عن التسلٌم بهذا 

 الموقف؟
ما الذي ٌترّتب عن هذا اإلقرار 

من نتائج على المستوٌٌن 
 .النظري والعملً

 ما هً األطروحة التً ٌدافع عنها الكاتب؟.1

إّن المتعة التً ٌددها البشر فً ولعهم : إمكانٌة أولى
باللّعب ال تنفً عنه صفة الجّدٌة التً تتأّسس على 

 .خضوعه لقواعد العقل فً الهٌكلة والتنظٌم
لٌس اللّعب مجّرد نشاط عفوّي أو ساذج، بما : إمكانٌة ثانٌة

هو ممارسة فردٌة واجتماعٌة تستمّد جّدٌتها من ضروب 
 .  تنظٌمها بهدف عرض المتعة الجمالٌة

 حضارتنا فً وتوّسعت اللّعب مساحة ازدادت"  .2
 لهذا استتباعٌن عن اكشف". النفعٌة – التقنٌة – العقالنٌة

 .القول
ٌُوشك اللّعب أن ٌتحّول عن طابعه السلمً والتواصلً - 

إلى ضرب من ضروب الصراع المحكوم بمنطق 
 .المصلحة

تحّول اللّعب من االهتمام الجمالً إلى دائرة االنشغال -
 .االقتصادي المحكوم بالعقالنٌة اآلداتٌة

كٌف  ٌمكن الجمع بٌن ما ٌقوم فً اللّعب من أخطار .3

 وما ٌراهن علٌه من متعة وجمالٌة؟
بٌان أّن األخطار الموجودة فً اللّعب تقوم فً إطار -

 .استعماالت الجسد وتوظٌف طاقاته فً المنافسة
بٌان البعد الفكري والثقافً والذي ٌفترض تحّكم العقل فً -

تصرٌف المنافسة من خالل اخضاعها إلى قواعد 
 .واستراتٌجٌات ٌنبغً احترامها

ماذا تغنم الشعوب من أشكال اهتمامها بالمنافسات .4

 الرٌاضٌة؟
 .تعزٌز العالقات بٌن األفراد والشعوب-
 .خلق مجاالت للتبادل الثقافً والتواصل بٌن الشعوب-

تعزٌز الوظائف التربوٌة بتعلٌم األفراد سبل التحّكم فً 
 .الذات

 .تنشٌط الحٌاة االقتصادٌة-

 القسم الثانً
 :حّرر فقرة فً حدود عشرة أسطر ُتجٌب فٌها عن السؤال التالً

 ما مدى وجاهة هذا اإلقرار؟". تتحّقق سعادتً بقدر ما تتحّقق مصالحً"قٌل 
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الكشف عن دواعً طرح 
 .المسألة التً ٌتناولها السؤال

 
 

 التمهٌد
اإلشارة إلى غموض فكرة السعادة والتباس مدلوالتها بما 

 .ٌفّسر تعّدد التصّورات المتعلّقة بها وبسبل الفوز بها
 طرح المشكل

ٌُفهم التناسب بٌن تحقٌق المنفعة والفوز  بأّي معنى 
بالسعادة؟ أال تقتضً السعادة تحّرر الفرد من سلطان 



 
االنتباه إلى : طرح المشكل

السؤال المركزي فً الموضوع 
والكشف انطالقا منه عن 

اإلحراجات النظرٌة أو العملٌة 
المترّتبة عنه، وذلك فً صٌغة 

 .تساؤلٌة
 

بلورة الجواب عن السؤال 
المركزي انطالقا من االهتمام 

بدالالت المفاهٌم األساسٌة 
 .سٌاقٌا

النظر فً النتائج المترّتبة عن 
 ذلك

 
 
 
 

االنتهاء إلى بلورة موقف من 
 . المسألة التً ٌطرحها الموضوع

مصالحه؟ وإلى أّي حّد ٌكون من المشروع القول 
 بالتعارض التاّم بٌن السعادة والمنفعة؟

 بلورة الجواب
تعٌٌن السعادة باعتبارها حالة من الطمأنٌنة والتوازن -

 .واالستقامة
اعتبار السعادة بهذا المعنى ناجمة عن حساب المصالح -

 .والفوز بأكبر قدر ممكن من المنافع الشخصٌة
 :استتباعات هذا الرأي

 .تكرٌس النزعة األنانٌة-
 .تكرٌس تصّور نفعً للسعادة-

استنتاج أّن هذا التصّور للسعادة ٌظّل اختزالٌا وٌنتهً إلى 
إفراغها من بعدها الكونً المقترن بالتعالً عن الرغبات 

واألهواء الشخصٌة وعن النزعات الفردٌة من خالل 
التضحٌة من أجل الغٌر والتعامل مع اآلخرٌن كغاٌات ال 

 .كوسائل
االنتهاء إلى أّن هذا اختزال السعادة فً المصلحة ٌفقدها 

البعد اإلنسانً مثلما أّن السعادة دون مصلحة تكون 
صورٌة ولذلك تستوجب السعادة التألٌف بٌن حساب 

 .المصالح الفردٌة وكونٌة القٌم

 


