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 1من  1صفحة 

 

⊗ 

 عالج موضوعا واحدا على الخيار
 

؟نسان والحيوانإلأم قاسم مشترك بين ا ةهل اللغة خاصية إنساني : األولالموضوع   
  

  "نسانيةإلعلى تراجع اّن انتشار العنف في المجتمع مؤشر إ" قال:ي    الموضوع الثاني:
 . األطروحة هذه دافع عن صحة                                 

                  

  "الّنص" الثالث:الموضوع 
 

فبيطح  أفطوببون االنبباها  الفلسببفة أو منهع با ا ول هبو  أصبل أنّ  إلبىذهب  أفطوبون وأرسببوو »       
ويقبول  اراسة الفلك، إلىيؤاي بنا و  ياهشناوهذا المش ا  ،نا نشاها هأعيننا النجوم والشمس وجرم السماءأنّ 

هباا  ذي بباء مبن ا شبياء الغريهبة  هشبون ا  ي  م التفلسبف، ف ب إلبىاس ّنبالتعج  هو الذي افع ال أرسوو: أنّ 
يلقببون فببي أنفسبب م أسبب لة تتصببل بوجبب  و  مببا هببو أهعببا مببن ذلببك، إلببىالتببي يصبباافون ا، ذببم يببذهبون رويبباا 

 أخيرا العالم في مجموعة.وهحركة الشمس والنجوم، و  ،القمر
نبي أشبعر بج لبي، فأنبا أهحب  نباه  معنبى هبذا أنّ المعرفة، فحين أ إلىيافع اإلنسان  االناها  إنّ        

أي ال نستسببلم لبب راء التببي انتقلبب  إلينببا والتفلسببف معنببات التببيق  مببن سببهاتنا القوعببي، عببن المعرفببة لببذات ا، 
ف بي تبرا المبألو   عمبا هبو عليب ، اعن السلف، والفلسفة تتيح لنا القبار  علبى أن نتخيبل كبل شبيء مخالفب

 .«مألوفا كما لو كان غريها، والغري  كما لو كان
 د/ عبد الفتاح أحمد فؤاد                                                               

03-03 ص التفكير العلميالتفكير الفلسفي و   
 

.صمضمون النّ  اتعالج في  اكت  مقالة فلسفيةطلوب: الم  
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 3 م� 1 صف�ة

  .لل�"�شح أن �عالج ال��ض�ع ����قة ال�قارنة ��� مالح�ة:

وال�*�ان؟ ان 5اللغة خاص*ة إن5ان*ة أم قاس/ م-"�ك ب*� االنهل األول:ال��ض�ع 
ةالعالم (ال��ض�ع األول)ع<اص� اإلجا�ة تاال���

Bلة
-�

ح ال
�D

 

-Eخل: تع��Gلة م�  هي اللغة: م	ل واألص�ات ال�يال���ات  اإلشارات،ج	ع��أو أ" ت	ه�� (لل��اصل.  ت
 .)آخ�و%�في 

 أد@ إلى وال���ان م	ا��ق�< في ه;ا ال�ع�89 ي�حي 5أن اللغة قاس1 م��0ك ب�� اإلن�ان إن ال الع<اد:-
 .وال	ف�9�Eاالخ�الف ب�� الفالسفة 

  ;ا JعIي أنها قاس1 م��0ك ب�� اإلن�ان وال���ان؟فهل ه ج	لة م� االشاراتإذا �انF اللغة  الJ5ال:-
 سالمة اللغة.-
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�ورف-دLJارت( ال	�قف ال;" ي�@ أن اللغة خاص�ة إن�ان�ةة وم5ل�اتها: ع�ض م<�� األ�Dوح�   )غ
وTن �ان J	�لS نفR �ة الEائ� العاقل، فال���ان ح�ى وج�د اللغة م�تOP ب�ج�د الف�E فهي خاص �ات:لال�5 - 

�ر عIه �الم مUل االن�ان. YJ ان...) إال أنه ال�ت�Yة، ال�ت�ان ال�[Iالم (ال�Eف -أع[اء ال�الم في و%Eة ال
 ج�ه�ها ل��F و%�فة ع[�9ة بل هي و%�فة ذهI�ة وروح�ة.   

أص�ات. (الPPغاء) ح�ى وTن تلف` بPع_ الEل	ات مUل االن�ان إال أنه ال Jعي ما ي�دده م�  ال���ان-ال�Pج: 
أدخلF ال�ي قام بها 5ع_ عل	اء الIفR ب�� cفل وق�د أثF�P أن اللغة هي �ل	ة ال�� ال�ي  ال�]�aة- دLJارت)(

�ورف)� الdفل إلى عال1 االن�ان. (غ
ّ��ون أّن ال���انات ت��اصل ف�	ا ب�Iها على غ�ار ال��اصل ال�0P"، وه;ا ي�ل على  عل	اء ال���ان نّ إ :قGال<ّ  gي

أنها ت	�لS لغة خاصة بها؛ أ" أن لEل ن�ع م� ال���ان ن	O م� اإلشارات واألص�ات وال���ات ال�ي تع�P ع� 
�هاجاته وت]عله يحIي جIلة-                .��اصل مع بUواألق�ال + سالمة اللغة األم 

04 

ن�ان وال���ان (ف�ن ف�l9 ي�@ أن اللغة قاس1 م��0ك ب�� اإل ال	�قف ال;"�اتها: ع�ض نق*R األ�Dوحة وم5لّ 
  ال�9�0ح). عل	اء-ال9�mIة الع[�9ة  –
مUل (�ال خاصة ذات الYلة 5ال�اجات ال���9ة ال���انات ت��ع	ل اإلشارات لل�عP�� ع� أح ال�5ل�ات: - 

 "oانP	0إشارات-أص�ات ال  ّIلال�(...          
   :ال�Pج

ن إصا5ة مdIقة مع�Iة أ�5�t  ؛عل	اء الIفR ال	ادي�ن أن ال�Yر الEالم�ة مosونة في خالJا ال�ماغ اس��Iج-1
 ال���ة.   أو وال ن�ع مع�� م� ص�ره ال����ةلى ز إم� ال	Iاc< الsاصة 5الEالم تgد" 

��ع	ل-2   J ان في��اع�ة ال�ئ��� وج	�ع أع[اء  االن	aة، و�ماغ�الdI< األحPال ال�Yت�ة وفقا لPع_ الIP�ات ال
�اع�ة ال]هاز ال�	عي أJ[ا ت	اما مUل 	aان الف1 و��ات(ال�mالح	ة ال�0 ال�ة��9��9ل�جo�والف(  . 

    :Gا قال ''أش ال<ق	اني ���ال ال�Yال االتL��ة 9�d5قة آل�ة غ�� إرادJة yه دونالLعI	ال y�األسال �	رج ض�Iت ''
�Jة). (خال�ةYاللغةف م� ال�عي والق  F�� االن�ان ل�Iفةع�نّ  ع[�9ة و%Tة و�اه	ا 5ال	ة�Iفة ذه�هي و%.  

 واألق�ال + سالمة اللغة األمUلة -                          

04 

:S*T�"ا- ال	مه  Fال �انYودة و وسائل االت�� ال���ان فهي م�Iةع�و ن�ع ، �Iاللغة ع @���ل� ت�تقي إلى م
�y 5ال�عل1 وال	�اكاة... (اإلن�ان ال�ي ت�	�o 5اإلب�اع واالرادة اإل�Eةوت�اه	5ال >cان نا��ان ح� ).ن

 �9�Pلة -                              ال�Uواألق�ال األم.   
04 

Bلة
-�

ل ال
ح

 

 J	لS لغة فعال وTن	ا فقO م]	�عة إشارات ي��اصل بها له�ف ب��ل�جي (F�5).    ال ال���ان- االس"<"اج: 
.     خالYة وف�9�ةن�ان 5اللغة ع� سائ� ال���انات.  فهي م�oة إن�ان�ة د اإلق�ار إذن ب�ف�ّ y[J اإل -             
 ة+ سالمة اللغ األق�المUلة و األ –              م�@ ان�]ام ال�ل مع م�dIق ال	L0لة  -              
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سالسالمة ا-- omm�Dاأل �ع�ض م<ع�ض م<�

ووج�د اللل�ات:�ات:5للال�5ال�5--
[اء الEالم (اأع[اء الEالم (ال�I]�ة، ال�

ا ل��F و%�فة ع[�9ج�ه�ها ل��F و%�فة ع[�9ة بل
(الPPغاء) ح�ى(الPPغاء) ح�ى وTن ت���اال���ان-ج: 

ي قام بها 5ع_ال�ي قام بها 5ع_ عل	ا�aةال�]�aة-
�ورف)��ورف)1 االن�ان. (غ�ن. (غ

ّّ أن أن ال���انات ت�� ال���انات ت��اص���ان ننن�و�ونن ّّ�gي�g��� ّّ
أن لEل ن�ع م� ال�ها؛ أ" أن لEل ن�ع م� ال���ان ن	

�هIي جIه�..                               -Uاألم

omomommomm

ح�ال خاصة�ال خاصة ذات الع� أح لل�عP�� ع� أح

نأ�5�t ؛؛ خالJا ال�ماغosونة في خالJا ال�ماغ
ال���ة. ال���ة.  أوأو����ةص�ره ال����ة

�اع�ة ال�ئ��� وج	aة، و�ماغ��اع�ةات ال	aة، و�
.  )) والف��9oل�ج�ةوالف��9oل�ج�ة��9�ة

�ة 9�d5قة آل�ة غ�� إرادLعI	ال y�9قة آل�d5 
.�فة ذهI�ةهي و%�فة ذهI�ة	ا ّّ

at

 �Iاللغة ع  �Iغة ع @����@@
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  ومنطق الخصومبين مرحلتي الدفاع  للمترشح التقديميمكن 
 

 
 

 . دافع ع� ص�ة ه[ه األ�Dوحة.»ل�P"�ع مJش� على ت�اجع اإلن5ان*ةان"-ار الع<ف في ا إن« :الWاني: �قالال��ض�ع 
 العالمة (ال��ض�ع الWاني)اإلجا�ة ع<اص�  ال���ات

-�
ح ال

�D
 Bلة

 :G*فاإل ت�هIال الق�ة (ماد" شارة إلى مفه�م الع	5اس�ع ��5ه على إرادة الغ Oغ]J ف ه� �ل سل�كIالع .   
("�Iأو مع 

     ر".و العIف سل�ك مالزم للPd�عة ال9�0Pة ورد فعل إJ]ابي وض�  الف`�ة ال-ائعة:
  .ن�ان�ةان��اف ع� الPd�عة اإل : العIفنق*aها

 	Iا �Y5ة ه;ه األ�cوحة فE�ف J	�L إثPاتها وال�فاع عIها؟سلّ  إذاال�-Bلة: 
 سالمة اللغة.-
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العIف سل�ك ي�Iافى مع الPd�عة ال9�0Pة وان�0اره في ال	]�	ع مgش� على ت�اجع  ع�ض م<�� األ�Dوحة:
 .)وغ�� م�0وع (أنYار ال	�قف ال;" ي�@ أن العIف سل�ك سلPي   االن�ان�ة.
 �ة وت�	�o 5ال�L	ة وال	�ونة في ال��Yف. العIف سل�ك سلPي 5اع�Pار أن الPd�عة ال9�0Pة خ�ّ  ال�5ل�ة:

ق[ي على �ل أشLال العIف ه� ع�م االع��اف 5اآلخ� ألنه J –ن�ان�ة 5�yP العIف ت�اجع العالقات اإل :�Pجال
 ، الف�E" واللغ�".ال�عاlJ ال�يIي، الع�قي

–  �Pل ل��Pف ما ه� إال سI�9 الع�Pة ت��9 م�0وع ّ� .  حق�ق اإلن�انعلى " ال�ع
 PIئ ب�EIص ما ه� إن�اني ن�� الالإن�اني. العIف يُ  –

 األمUلة واألق�ال + سالمة اللغة-

04

ال��وب والoIاعات ب�� ال�0P  أن ثFPال�ارs9ي واالج�	اعي أ اس�ق�اء ال�اقع تGع*/ األ�Dوحة ��Pج شbc*ة:
  ة األولى والUان�ة...)العال	� (ال��بهي سyP هالك ال9�0Pة 

زوال الق�1 األخالق�ة وال�يI�ة وال]	ال�ة... داخل ال	]�	ع سPPه االن�0ار ال�اسع لل		ارسات العI�فة ب�� أف�اد -
                                                        ال	]�	ع.   

 االس��Iاس 5	�اقف الفالسفة والعل	اء-

04

 ه:ونقGع�ض م<�� ال�bcم  
وال Jع� مgش�ا على ت�اجع  .ع� الPd�عة ال9�0Pة بل ه� س	ة مالزمة لها ان��افاالعIف ل�R ع�ض مdIقه1: 

 )Pc�عيالعIف رد فعل (االن�ان�ة. 
 . ألنه ي�عارض مع الق�1 اإلن�ان�ة العIف ل�R سل��ا ح[ار9ا وال إن�ان�ا -نق�ه: 
 �وعا أب�ا.العIف ال ي�ل� إال العIف ف��9�Pه ل� �LJن م0 -      
 .سالمة اللغة -
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على ت�اجع اإلن�ان�ة  العIف في ال	]�	ع مgش� ن ان�0ارأال�فاع: األ�cوحة القائلة : م�0وع�ة االس"<"اج
 وتIP�ها.    عIها ر ال�فاعل;لS تق�ّ  ،أ�cوحة م�0وعة وص���ة

 .م�@ تIاس< ال�ل مع م�dIق ال	L0لة-
 .األمUلة واألق�ال + سالمة اللغة-
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 إذال�-Bال�-Bلة:
سالمة ال-- ommوح�Dاأل �األع�ض م<� �ع�ض م<�

(أن(أنYار ال	�قف     ن�اناالن�ان�ة.
لعIف سل�ك سلPيالعIف سل�ك سلPي 5اع�ةال�5ل�ة:

إلإلإلن�ان�ان�ة 5�yP العالقات اإلت�اجع العالقات اإل:ج
" واللغ� واللغ�".�قييIي، الع�قي ""�Eالف ،�Eالف ،""

 �Pل ل��Pما ه� إال س �Pل ل��Pة  س�ة�9 م�0وع��9 م�0وع � � �
� إن�اني ن�� الالإن�ص ما ه� إن�اني ن�� الالإن�اني.

 اللغة سالمة اللغة

coooo

ال�ارs9ي وال�ارs9ي واالج�	�ء ال�اقعاس�ق�اء ال�اقعة:
ألولى والUان�ة...)ة األولى والUان�ة...)	� �

ل	]�	ع سPPه االن داخل ال	]�	ع سPPه االن�0ار ال�ا
                    

at
وال Jع�وال Jع� مgش�ا ع..مالزمة لها س	ة مالزمة لها

�ان�ة .

du
�اجع اإلن�ان�ة �اجع اإلن�ان�ة 
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الف"اح أح�G فJاد د/عGgلـــــ الّ<e:  الWالd ال��ض�ع 
 العالمة (ال��ض�ع الWالd)ع<اص� االجا�ة ال���ات
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�ر�9 وتق�م على  راءها.و ال�ه0ة هي شع�ر ال	�ء 5]هله ف�	ا تعل< 5أش�اء الPd�عة وما  �Gخل:الYا م	ه ��أساس
 ال�عي 5ال]هل وTدراك صع�aة ال�gال.    

:e>ار الفل5في للDاإل  
�رج ال�I ض	� مt�P ال	L0لة وآل�ات الف�E ال	dIقيIفو  ،ي�        .9عالج م�ض�ع ال�ه0ة ودورها في إثارة ال�فل

 مIه؟ وما الغاJة  ال�فل�ف؟ال�افع إلى ما  ال�-Bلة: 
 اللغة  سالمة - 
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:e>ال Sصاح Eiم�  
 إن�اج ال	ع�فة. والغاJة مIهه� ال�افع لل�فل�ف  االن�هاشي�@ صاحy ال�I أن 

�Iارات الPاس 5عIاالس�� 
 أصل الفل�فة أو مPIعها األول ه� االن�هاش"  ذهy أفال�cن وأرس�d إلى أنّ "

                            سالمة اللغة                                -

 
04 
 
 

 ال�Pج:
 ال�ه0ة مPIع ال�فل�ف. -
 ال0ع�ر 5ال]هل ي�فع إلى الt�P ع� ال	ع�فة. -
 5	�اقف الفالسفة: Jق�ل أرس�d: "ال�ع]y ه� ال;" دفع الIاس إلى ال�فل�ف" االس�0هاد ال�ارs9�ة:ال�]ة  -
 .لى غ�� مأل�فإل ال	أل�ف ت��ّ ألنها  ال�فل�فعالمة على ال�قmة الف9�Eة ال�اع�ة -
 لآلراء ال�ا5قة. االس��المال�ه0ة ت�ل� ف�Iا ال�وح الIق�Jة، وه;ا 5ع�م -

�Iارات الPاس 5عIاالس�� 
 األمUلة واألق�ال + سالمة اللغة -

 
 
 
 

04 

  ال<قG وال"ق**/:
 ال ت�ل� ال	ع�فة دائ	ا. لIEها في ال�فل�ف،  فّعاال ال�ه0ة تلعy دورا -
 .ومIه]�ة و�فاءات مع�ف�ةاس�ع�ادات ي�dلy  وTن�اج ال	ع�فة ن ال�فل�فإ -
 بل ق� �LJن الt�P ألغ�اض أخ�@ �ال	Iفعة. ،إن الt�P ع� ال	ع�فة ال �LJن دائ	ا ل;اتها -
�]1 مع مdI< ال��ل�لأ" شYsي م�Pّ ر  -Iر ي 

 
 

04 
حل 

-Bل
ال�

 ة

 .وال	Iه]�ةال	ع�ف�ة Eفاءات لى ج	لة م� الإال�فل�ف ه� ع	ل�ة ف9�Eة ت��اج  :االس"<"اج
 م�@ ان�]ام ال�ل مع م�dIق ال	L0لة

 األمUلة واألق�ال + سالمة اللغة -
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اإلDار
�Iرج ال�Iري�Iي
ال�ما ال�-Bلةال�-Bلة:

اللغة المةسالمة- omm:e>ال Sصاح Eiم�e>ال Sصاح Eiم�
صاحy ال�I صاحy ال�I أن  االن�هاش@ي�@

�Iارات الPاس 5عI��Iارات ال
ّّرس�d إلى أن وأرس�d إلى أن أأصل الفل�فنال�cن

                                                 

coooo
� ال	ع�فة.�t ع� ال	ع�فة.

y[ال�ع" :�dق�ل أرسJ :ف الفالسفة" :�dق�ل أرسJ :السفة
��ت��ّّاألنها ف ىلى غ�� إ���ل ال	أل�فل ال	أل�ف ّّ 

لآلراء ال�ا5قة.لآلراء ال�ا5قة.��الم

io

 �ال	Iفعة.
ed
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