
 

 عالج موضوعا واحدا على الخيار:
 

 شكالية الللفلية : قارن بين المشكلة العلمية و اإل الموضوع األول
 

  غة عائق أمام اللكرلهل ال:  الموضوع الثاني
 

 الموضوع الثالث : "النص"
و كنت اريد... أوجه النظر إلى فائدة الللفلة و اثبت أنها نظرا لكونها تشمل كل ما يمكن )...

يعرفه فإنه يتوجب أن االعتقاد بان الللفلة وحدها هي التي تميزنا عن األقوام  لللكر اإلنفاني أن
هكذا المتوحشين و الهمجيين و إن حضارة كل أمة إنما تقاس بقدرة نافها على تللفف أحفن و 

 يون.قفبة ألمة ما يكون فيها فالفلة حقيفإن الخير كل الخير بالن
فضال عن ذلك فليس نافعا بالنفبة لإلنفان أن يعيش وفط من يهتم بهذه الدرافة فقط بل األفضل 

و افتمتاعه بوافطتها ’ , كما أن افتعمال المرء عينيه لهداية خطواته  له دائما أن يهتم هو بنلفهل
 بجمال األلوان والضوء أفضل بدون شك من يفير مغمض العينين مفترشدا بشخص أخر.

لكن هذه الحالة األخيرة أفضل من حالة من يبقى مغمض العينين و ليس له من مرشد إال نلفه. 
رورة بالنفبة تنظيم أخالقنا و فلوكنا في هذه الحياة من وفي الختام فإن هذه الدرافة أكثر ض

 الحاجة ألعيننا إلرشاد خطواتنا...
ته الرئيفية نحو البحث عن اهتمامكر الرئيفي منه لينبغي أن يوجها ااإلنفان الذي يشكل الل

 . "              الحكمة التي هي الغذاء الحقيقي لللكر
  روني ديكارت""                                                                 

 تب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضمون النص.المطلوب : اك
 
 

  
 
 
 
 

 بالتوفيــــق.
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 :نموذجيالتصحيح ال
 

 شكالية الفلسفية؟قارن بين المشكلة العلمية و اإل
 

تمهيد حول العامل المشترك + االختالف الظاهر يثير تفاؤل حول طبيعة العالقة طرح المشكل: 
 شكالية الللفلية  الذي يميز المشكلة العلمية عن اإلبينهما +التفاؤل ما 

 محاولة حل المشكل:
 أوجه االختالف:

شكالية الللفلية فمجالها القضايا اللكرية عالم الطبيعة و المحفوفات أما اإلالمشكلة العلمية مجالها 
 الميتافيزيقية 

 شكالية الللفلية تدرس الحقائق في كلياتها تدرس الظواهر في جزئياتها أما اإلالمشكلة العلمية 
 شكالية الللفلية تعالج بمنهج عقلي تأملي لج بمنهج افتقرائي تجريبي أما اإلالمشكلة العلمية تعا

 شكالية الللفلية حلها يبقى محل خالفللحل أما اإل مشكلة العلمية قابلةال
 أوجه التشابه:

 زاء قضية معينةإكلتاهما تعبر عن قلق فكري 
 كلتاهما تتضمن التبافا 

 لى تجاوز األحكام و المعارف العامية الى معرفة مبرهنة عليها إكلتاهما تفعى 
 

 مواطن التداخل:
لول للمشكلة العلمية و هذه األخيرة تنطوي على أبعاد شكالية الللفلية تعتمد على ما يقدم من حاإل

 فلفلية........
 

 حل المشكل:
 أنهما متكاملتان في وظيلتهما.....إال  غم أنهما متمايزتان في طبيعتهمافي األخير ر

 الموضوع الثالث: تحليل نص لديكارت قيمة الفلسفة
براز الدوافع التي أدت بصاحب النص لكتابة إتمهيد حول الموضوع الللفلة + طرح المشكل: 

نصه و هو رد على هؤالء الذين شككوا في قيمة و أهمية الللفلة + التعريف بصاحب النص 
روني ديكارت فيلفوف فرنفي حديت مؤفس المذهب العقلي.......+ طرح المشكل ما أهمية 

 الللفلة 
 محاولة حل المشكل:

لفلة لها قيمة و أهمية كبيرة في حياة اللرد و المجتمع يرى ديكارت أن الل موقف صاحب النص:
 فهي تلرقنا عن األقوام الهمجيين و تحضر األمم يعود للللفلة..............

 الحجج و البراهين: 
 



 

إن حضارة كل أمة إنما تقاس بقدرة نافها على تللفف أحفن و هكذا فإن الخير كل الخير بالنفبة 
 قيقيون......................+الشرحألمة ما يكون فيها فالفلة ح

 
فضال عن ذلك فليس نافعا بالنفبة لإلنفان أن يعيش وفط من يهتم بهذه الدرافة فقط بل األفضل 

و افتمتاعه بوافطتها ’ لله دائما أن يهتم هو بنلفه , كما أن افتعمال المرء عينيه لهداية خطواته 
 مغمض العينين مفترشدا بشخص أخر.بجمال األلوان والضوء أفضل بدون شك من يفير 

لكن هذه الحالة األخيرة أفضل من حالة من يبقى مغمض العينين و ليس له من مرشد إال 
 نلفه..............+ الشرح

 
صحيح ما جاء به ديكارت من قيمة الللفلة...................لكن أهمل دور النقد و التقييم: 

 العلم................
فهم حياته..............لكن دون نفان في خير الللفلة غذاء اللكر تفاعد اإلي األفحل المشكل: 

 لغاء العلم و ما يحققه من ازدهار و رقي......................إ
 
 
 
 
 
 
 
 
 


