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 آداب وفلسفة  الشعبة:
 د 04سا و  40 املدة:          الفلسفة اختبار يف مادة: 

  

 1من  1صفحة 
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 عالج موضوعا واحدا على الخيار
 

 ؟بحفظ أمن الدولة واستقرارها كفيل الحكم المطلق هل   األول:الموضوع 
                                       

                       " مولوجيةيبلغت العلوم اإلنسانية مصاف الّدراسات العلمية بتجاوز العوائق االبست" :قالي     الموضوع الثاني:

                                                                                                                                                                                                                  .األطروحة هذه دافع عن صحة                                                                                
"صالن  "الثالث: الموضوع   

عمال ها من نوع واحد وهو األأعمال اإلنسان كلّ  نكرون اإلرادة اإلنسانية، يرون أنّ وعلماء النفس الذين ي  ... »      
 ونوعون من طبيعة واحدة أن تك   مال اإلنسان ال يمكن إالّ جميع أع المنعكسة التي تتم آليا وتلقائيا، ونحن نوافق على أنّ 

ن   م فيها اإلنسان بإرادته إن  األعمال اإلرادية أي تلك التي يتحكّ  نوع واحد، ولكن من  شاء منعها. شاء أجراها وا 
طبيعة  به أنّ  مه ينطبق على سائر نشاط اإلنسان... ومادام من المسلّ عمل إرادي لنرى أنّ  ل أيّ نحلّ  وحسبنا أن        

ر بتماثل تام في تتكرّ  ه ال يمكن أن  منبّ  االستجابة أليّ  ر دائم ال ينقطع، فإنّ الحياة وظروف البيئة، كالهما في تغيّ 
ونها المعدالت ي يسمّ من تداخل هذه المراكز التّ  ، ومادام األمر كذلك فال مناّص و  ى ولو تعاقبتا على الت  حالتين حتّ 

ه إذا ما في األمر أنّ  ون عليه االستجابة. وكلّ تك   حالة لتقرير ما ينبغي أن   ها نحن العقل، في كلّ يي نسمّ تة، والّ العصبيّ 
ر استمرار عرض لإلنسان من نوع المتشابه المطرد المستمر الذي ال يمكن تصوّ ي ت  تهات الّ كانت المشكالت أو المنبّ 

ها تحدث في نفس ل لنا معها أنّ خيّ بسرعة ي   هذه المشاكل أو باألحرى االستجابة لها يتم   حلّ  فإنّ  باطراده الحياة إالّ 
ها بب في ذلك أنّ ما بحدوثها، والسّ حظها أو نشعر مقدّ بطريقة ال نكاد نل   ها تتم  ه، كما أنّ الوقت الذي يحدث فيه المنبّ  

ي بعدم وجود فترة للتروّ  واإلحساسة في االستجابة، رعى هذه السّ ه حتّ على أنّ وثبات على نسق واحد...  باطرادتحدث 
يكون فرقا بين األعمال التي توصف بالمنعكسة واآللية وبين األعمال  ه واالستجابة، ال يمكن أن  فكير بين المنبّ والتّ 

        نرى  وهكذا الخاطر... ض  وم   من في أقلّ  بعض األعمال اإلرادية، بل وأروع هذه األعمال، قد يتمّ  . فإنّ اإلرادية
               «أن األعمال التي يأتيها اإلنسان كّلها إّنما تنبثق من إرادته.

 حسين دد. أحم                                                                                           

 342-342 ص: /نسانيةل الطاقة ا                                                                     
 

 ص.مضمون النّ  فيهااكتب مقالة فلسفية تعالج  المطلوب:
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 واس$ق"ارها؟��ف� أم� ال�ولة  �ف�ل هل ال��� ال��ل�: ال�ضع األول
(ال�ضع األول) ع(اص" اإلجا�ة ال���ات العالمة  
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         .�ل�ةال�ولة وال يض�� مفه�م ال��خل:
     لى أن�اع ال���.اإلشارة إ - 
     اإلشارة إلى الع7اد الف5�/ ح�ل ن2ام ال��� ال0/ ,�+ح ب"�ق)' األم% واالس"ق�ار. الع(اد:

 ؟   إذا BانA غا,ة ال�ولة ت�ق)' األم% واالس"ق�ار فهل ال��� ال+�ل' ,>+% ه0ه ال�9)فة ال67ال:
 .سالمة اللغة -

 
 

04 

�لة
/�

ل ال
ة ح

اول
م�

 

  ....)ه�KL، م�)اف)لي( ال+�ل' ,>+% األم% واالس"ق�ار ال���: هاوم7ل�ات األ2"وحةع"ض 
  :ال�<ج

?@��B)عة في اإلن�ان ت�فعه إلى أن ,ع)V في ص�اع دائ� مع اآلخ�، األم� ال0/ ي"�لO وج�د  األنان)ة- ح<ة ه
 ن2ام ح�� ف�د/ م�ل' ,�� م% ش�ة األنان)ة و�Yق' ه)�ة ال�ولة.

  ت�"+� م% صفات [�)ع)ة Bالق�ة وال"ف�Y\.م]�وع)ة ال��� الف�د/ ال+�ل'  -
 العق� ال0/ ب)% ال�اك� وال+���م أساسه ض+ان األم% وال�فا` على ال�ق�ق. -

 إلى الb�اع مع غ)�ه.دائ+ا ال ت�فعه  )ةال��)عة اإلن�ان ال(ق�:
اح� في 9ل اح"5ار شef و  واالم% االج"+اعيفال ,+�% أن ,��ث االس"ق�ار ��cعه  اج"+اعياإلن�ان إن  -

 . لg+)ع ال�ل�ات
 .األمjلة واألق�ال+ سالمة اللغة -
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بل ال��� الg+اعي ه�  ،ال+�ل' ل)B lف)ال �cفk أم% واس"ق�ار ال�ولة ال��� :وم7ل�اتها األ2"وحةنق�A ع"ض 
 ال27ام ال�,+ق�ا[ي). أنbار-م% ,�فل ذلm (روس� 

ال+�pول)ة لل�فا` ت+�7ه ال]ع�ر c ةوم% ث+ّ  ،ة ال�)اس)ةواالس"ق�ار ت>+7ه م]ارBة ال]عO في ال�)ا األم% :ال�<ج
 .على أسl ال�ولة

 ت>+% ال��Yة وت�ق)' ال+�اواة والع�الة ب)% أف�اد ال]عO.  (فbل ال�ل�ات) ال�,+ق�ا[)ة  -
 B"��)' في ال�اقع ,bعO ت�g)�ه. اول75ه ،Bف5�ة وت27)� س)اسي ت>+% االس"ق�ار ال�,+ق�ا[)ة ال(ق�:

  .ن2ام الغ�غاء (أفال[�ن)ال�,+ق�ا[)ة   
 .األمjلة واألق�ال + سالمة اللغة -
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C��"$ار  ال+�ل' ال ,�ق' و9)فة ال�ولة ال��� :ال�لة في األم% واالس"قj+"+الc مK"وال�فا` الق)� اإلن�ان)ة إال إذا ال
 مbالح ال]عO على أرض ال�اقع. على

 مع ال"��Y�). (,+�% تغل)O أح� ال+�قف)%
 ألق�ال. وااألمjلة  -
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   ت�ق)' األم% واالس"ق�ار ل)l م]�و[ا cال��� ال+�ل' دائ+ا. -     اس$($اج:
     .مع م��7ق ال+]�لة ال�ل م�s ان�gام -              

  .ل + سالمة اللغةواألق�ا األمjلة -              
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الع(اد
إذاالال67ال:

وم7األ2"وحةاأل2"وحةع"ض ع"ض ommسالمةسالمة اللغة--
::جال�<ج

?@��B)عة فياألاألنان)ة--ه@?ح<ة ه
�د/ م�ل' ,�� م% ح�� ف�د/ م�ل' ,�� م% ش�ة األ

  ت�ت�"+� م�� الف�د/ ال+�ل' ع)ة ال��� الف�د/ ال+�ل' 
�اك� وال+���م أساسه ض+اب)% ال�اك� وال+���م أساسه ض+ان

  إلى الb�اعإلى الb�اع مع  دائ+ادائ+ات�فعه ال ت�فعه )ة
 فال ,+�% أن ,��ثفال ,+�% أن ,��ث االس��cعه

oooo

 ل)B lف)ال �cفkال+�ل' ل)B lف)ال �cفk أم%
ي).

ت+�7+ةّوم% ث+وم% ث+،،ة ال�)اس)ةة ال�)اس)ةي ال�)ا

  .Oاد ال]ع�والع�الة ب)% أف .Oاد ال]ع�ة ب)% أف
ال�اقع ,bع��O)' في ال�اقع ,bعO ت�g)�ه.

ca
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 ومنطق الخصومدفاع يمكن للمترشح أن يقدم أو يؤخر بين مرحلتي ال

��$7لج�ةم اإلن7ان�ة مQاف الّ�راسات العل��بلغL العل" :JقالالIاني: ال�ضع � "ة ب$<اوز العائ� اال
 .األ2"وحة هYه دافع ع� ص�ة                                                                                         

(ال�ضع الIاني) ع(اص" اإلجا�ة ال���ات العالمة   
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 عل)ها. اإلن�ان)ة ل"��)' ال+7هج ال"g��Yي لعل�مcا %ال�راسات العل+)ة في عل�م ال+ادة حفK ال+ه"+) ت��رت�ه��: 
    �g.(OYعلها غ)� قابلة لل�راسة العل+)ة (اس"�الة ال"gخ�bص)ة ال��ادث اإلن�ان)ة ت :ال/ائعةالف\"ة 

  .,+7ع م% دراس"ها دراسة عل+)ة خ�bص)ة ال��ادث اإلن�ان)ة ال نق�[ها:
 ؟ع7هاا �bcة ه0ه األ[�وحة ف5)ف ,+�77ا ت��Y�ها وال�فاع إذا سل+7 ال�/�لة:

 .سالمة اللغة-
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ال"ارYخ، عل� ال7فl، (إلن�ان)ة وا ةال�راسة العل+)ة ت]+ل Bل ال�2اه� ال��)ع) :ال�7ل�ة :األ2"وحة م(�� ع"ض
 .عل� االج"+اع)

ال+"�bbfن في ( .العل+)ة وتgاوزت الع�ائ' اال�c")+�ل�ج)ة م% �"�s بلغA م اإلن�ان)ة وم7ه فالعل�مال+�قف: 
 ) العل�م اإلن�ان)ة

  :�<جال 
- Oة (ت5))ف) ته0ي�ص)ة ال2اه�bا ي"�اف' مع خ+c ال+ادة �ي ال+��' على �9اه�Y�g"اإلن�ان)ة ال+7هج ال. 
  ]فال"p�7 ال"5+)�، ،ال"ع+)� ،العل+ي [ال�"+)ةتf>ع ل+�اد{ وش�و| ال��}  ب�ورها اإلن�ان)ة ال2اه�ة -

 .واألق�ال + سالمة اللغةاألمjلة -
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م  ع"ض م(��    Q^نق�هوال : 
-ك)ف)ة -ق�b,ة -ذات)ة  ألنها: (ال+اد,ة) اإلن�ان)ة ال ت]�ه ال�2اه� األخ�s  ال�2اه� :م(�قه�ع"ض )1

 فلA م% ال�راسة العل+)ة.7... ت��+ها ج+لة م% الق)�، وعل)ه فهي تم"غ)�ة
  :نق�ه)2

) ال ي7في ع7ها صفة عل� الفلm( ن�ان)ة مjل+ا ه� ال�ال في ال+ادة الgام�ةع�م ال"g�OY على ال2اه�ة اإل-
 اس"ع+ال ال"g�Lة c+فه�مها ال�اسع.           أ/: العل+)ة.

 )% في مgال العل�م اإلن�ان)ة م�7"ه� م% ت0ل)ل الbع�Lات والع�ائ' ال"ي BانA ت��ل دون إرادة ال�احj إن-
 B+ا ت+��7ا م% ته0يO [�ائ' ال��} و�ب�اع [�ق أخ�s ت"الءم و[�)عة ال+�ض�ع. ،عل+)ة ال�2اه� اإلن�ان)ة

م% دائ�ة  فf�جA ،اإلن�ان)ة تgاوزت م�7' الفه� وأص��A تع"+� على م�7' ال"ف�)� العل+ي ال�2اه�-
 ال���ث الفل�ف)ة ودخلA مgال العل�.

 .سالمة اللغة-
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 .... دل)ل على م�bاق)"ها.وال�)اسةاس"j+ار ن"ائج العل�م اإلن�ان)ة في مgال ال"�L)ة، االق"bاد 

 م�Ypة. واالس"�7اس ب�اقفاألمjلة  -
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مbاف الّ�راسات العل+)ة ب"gاوز  بلغA العل�م اإلن�ان)ة أن األ[�وحة القائلةع: االس$($اج: م/"وع�ة ال�فا 
 و ي�Ypها ال�اقع.، سل)+ة أ[�وحة اإل�c"+�ل�ج)ةالع�ائ' 

 .م�s ت7اس' ال�ل مع م��7ق ال+]�لة-
 .+ سالمة اللغةاألمjلة واألق�ال -
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. االج"+اع)عل� االج"+اع)

م7ه فالعل�موم7ه فالعل�م�قف: بلغاإلن�ااإلن�ان)ة 
)) إلن�ان)ة

 ال"g��Yي ال+��' علىال+7هج ال"g��Yي ال+��' على �9
ع ل+�اد{ وش�و|تf>ع ل+�اد{ وش�و| ال��}رها

.للغةسالمة اللغة
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777فلA م% ال�راسةفلA م% ال�راسة العل+)ة.ت77 فهي ت

عل� ا(في ال+ادة الgام�ةال�ال في ال+ادة الgام�ة

B ات والع�ائ' ال"يLع�bات والع�ائ'ت0ل)ل الLع�bل
sأخ� أخ�s ت"الءم ت"الءم و[�)عة ال+� قاع [�ق
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     ح��7    ح��أل" ال(cالIالb: "ال�ضع           
(ال�ضع الIالb) ع(اص" اإلجا�ة ال���ات العالمة  
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 .واإلراد/د/ ارجي يلgأ إلى ن�ع)% م% ال�ل�ك ال"ع�ّ إن اإلن�ان في ت5)فه مع م�ض�عات العال� الfال��خل: 
العادة  عالقة الe7 ض+% م��} إدراك العال� الfارجي وLال"��ي� في م]�لة ي�7رج لل(c:اإل2ار الفل7في 

cدّ ي ح)} ،اإلرادة�ون اإلرادة اإلن�ان)ةعلى ال0ي% ف)ه  �ي57.  
صاحO  وما م�قف ؟+�7هات أم أنها ناcعة م% إرادتهاس"gاcة آل)ة لBلها اإلن�ان cالفعل أع+ال هل ف: ال�/�لة

 الe7 م% ذلm؟
 .سالمة اللغة-
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 Cصاح deBل أع+ال اإلن�ان  نّ أان�القا م% ت�ل)+ه cال�عي fBاص)ة إن�ان)ة ي�s صاحO الe7  ال(c:م
    .(ضfg ال�de م[�نا)ناcعة م% إرادته 

 e7ع�ارات الc االس"�7اس 
    (ضfg ال�de ش�ال) .+ا تj�7' م% إرادته)ن�ان Bّلها إنّ ا ن�s أن األع+ال ال"ي ,أت)ها اإل�0وه( 

          سالمة اللغة-

  
 

04 

  :ال�<ة
 ............ ن]ا| اإلن�ان.)(وح��7ات�ل)ل الفعل اإلن�اني ,�]ف ال��)عة اإلراد,ة لل�ل�ك. )1
 ع في أفعال اإلن�ان. 0ا يلKم ع7ه تغ)� وت�7ّ ه فإنّ  )اة ,��+ها م��أ ال"غّ)�،إذا BانA ال�)2

 (مادام م% ال+�ل� cه ....................................على ال"�) 
 ر ما ي�7غي أن ت�5ن عل)ه أفعال اإلن�ان cع� ال"ف5)� وال"�و/.,ق�ّ  وح�ه العقل)3

 (مادام األم� 0Bلm.....................................األع+ال اإلراد,ة) 
 + سالمة اللغة واألق�الاألمjلة -
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   :�وال$ق�� ال(ق�
 ت"+)Kعل� ال7فl أث�"A أّن ه7اك اس"gاcات أخ�s  ال��يjة فيرغ� ق)+ة وأه+)ة الفعل اإلراد/ إّال أن ال�راسات  -

     .ورLح ال�قAالgه�  وض�ورYة الق"bاد )ةcاآلل
 ال+pسl.ال��  ]bfيال�أ/ ال-

 04  
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 االس$($اج: 
   .أخ�s أح)انا  (م7ع��ات ش�[)ة)وردود أفعال آل)ة  ،أح)انا ف"�5ن إراد,ةأفعال اإلن�ان ت"bف cال�عي  

 .م�s ان�gام ال�ل مع م��7ق ال+]�لة-
 واألق�ال + سالمة اللغة األمjلة-
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سالسالمة الل-- omm Cصاح deي�ال(de:c صاحCم

إرادناcعة م% إرادته  م% (ضfg ال�deة
 e7ع�ارات الc س"�7اس e7ع�ارات الc 

ن األع+ال ال"ي ,أت)ها أن األع+ال ال"ي ,أت)ها اإل s�نsإلن�
           ةمة اللغة

coooo
ف ال��)عة اإلراد,ة لل�ي ,�]ف ال��)عة اإلراد,ة لل�ل�ك.

ههه0ا يلKم0ا يلKم ع7ه تغ)�ههّّفإنفإّنّّ�غم��أ ال"غ)�،
...............................................على

ل اإلن�ان cع� ال" عل)ه أفعال اإلن�ان cع� ال"ف5)� و
..............األع+ال اإلراد....................األع+ال اإلراد

tio

7ّّفl أث�"A أنعل� ال7فl أث�"A أن ه7اك ه7اك اس"gا du
.s أخ�أخ�sح)انا أح)انا [)ة) y-
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