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 2من  1صفحة 

 د 02و سا 20املدة: 

  

 

  
  عالج موضوعا واحدا على الخيار

 

 ؟ُتستمُد المفاهيم الرياضية من العقل أم من التجربة الحّسيةهل  الموضوع األول:
 اكتب مقاال فلسفيا تبرز فيه ما يلي: المطلوب:

 نقطة( 0..5)  طرح المشكلة.                                                                 -
 نقـاط( 50عرض األطروحة وحججها ونقدها.                                               ) -
 نقـاط( 50عرض نقيض األطروحة وحججها ونقدها.                                        ) -
 نقــط( 50)         التركيب.                                                                -
       نقطة(                                                                     0..5)     حل المشكلة.                                                                -

                                                                      
. "هامبدأ الحتمية مبدأ عام تخضع له العلوم كل   إن  " :كلود برنار قال الموضوع الثاني:  

 اكتب مقاال فلسفيا تدافع فيه عن صحة هذه األطروحة مبرزا ما يلي: المطلوب:
 نقطة( 0..5)                                                        طرح المشكلة.            -
    نقـاط( 50)                عرض منطق األطروحة وحججها.                                 -
    نقــاط( 50)                عرض منطق الخصوم ونقده.                                      -
   نقاط( 50)                األطروحة بحجج شخصية.                            الدفاع عن  -
   نقطة( 0..5)                 حل المشكلة.                                                     -
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 2من  2صفحة 

  

(صلن  ا)الموضوع الثالث:    
ّما أن يعّدها »     ليس هناك اتفاق على ماهية الفلسفة وال على قيمتها. فإّما أن يتوقع المرء منها كشوفا غير عادية، وا 

 تفكيرا غير ذي موضوٍع ويطرحها جانبا دون اهتمام... 
لكُكها. لقد ة يمكن م  وأسوأ ما في األمر بالنسبة إلى أّي إنسان يؤمن بالعلم، أّن الفلسفة ال ُتقّدم نتائج قاطعة، أو معرف

حصلت العلوم على معارف يقينية تفرض نفسها على الناس جميعا، أّما الفلسفة فلم تنجح في ذلك رغم جهد آالف السنين. 
 ال أحد يستطيع أن ينكر أنك ال إجماع في الفلسفة على معرفة حاسمة... 

عنا أن نزعم ا نعرف حقا أكثر من أبقراط، ولكن ليس بوسوعلى النقيض من العلوم، ال يبدو أّن التفكير الفلسفي يتقدم. إّنن
 أّننا تجاوزنا أفالطون. بضاعته العلمية هي وحدها أقل من بضاعتنا... 

أّما أّن الفلسفة بأشكالها المختلفة ينبغي، بعكس العلوم، أاّل تحفل باالتفاق اإلجماعي، فهذا أمٌر ال بّد أّنه قائم في طبيعتها. 
مفكرون القتناصه منها ليس يقينا علميا ال يتغير من فهم إلى آخر؛ بل األمر يتعلق بفحص نقدي يشارك إن ما ي ِجد  ال

ل خاصٍة ليست ضروريًة أبدا بالّنسبة إلى ك تٍ في انجاحه اإلنسان بكل كيانه. إّن المعارف العلمية تتعلق بموضوعا
تى ّم اإلنسان كإنسان؛ وهو يتعّلق بحقيقٍة ما أنك تسطع حإنسان. أّما في الفلسفة، فاألمر يتعلق بمجموع الوجود الذي يه

 تنفذ إلى صميم اإلنسان أكثر من أّية معرفة علمية. 
ومع ذلك فإن إعداد  فلسفٍة يبقى مرتبطا بالعلوم؛ إّنه يفترض كل  التقدم العلمي المعاصر. ولكن معنى الفلسفة ينبع من 

        .«جد أناسا يستيقظون مصدر آخر: إّنه ينبثق قبل أّي علم، حيثما ن
 كارل ياسبرز: مدخل إلى الفلسفة، ترجمة جورج صدقني

أطلس/دمشقمكتبة  9/01ص                                                                                               
 ال تبالي وال تهتم.أال  تْحفل:  -
-  :    يهتم ويجتهد.َيِجدُّ

 

 اكتب مقاال فلسفيا مبرزا فيه ما يلي:المطلوب: 
 نقطة( 0..5)                                           .المشكلة التي يعالجها صاحب الّنص -
 نقاط( 50أطروحة صاحب الّنص)موقفه(.                                                ) -
 نقاط( 50)                            الحجج المعتمدة.                                    -
 نقاط( 50مناقشة الّنص مع إبراز الرأي الشخصي.                                        ) -
 نقطة(  0..5حل المشكلة.                                                                  ) -


