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-عالج موضوعا واحدا على الخيار
 

: الموضوع األول  
؟ تقاس الحقيقة بمدى وضوحها أم بما تحققه من منافع له   

:الموضوع الثاني  
".اليقين الرياضي يقتضي إنسجام المقدمات مع النتائج  عن الرأي القائل "أن عداف   

الموضوع الثالث:النص

  -                                            اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص.              

 

"  يبغي أن ننظر إلى حالة العالم الراهنة باعتبارها  نتيجة لحالته السابقة وعلة لحالته الالحقة.إن عقال يسع   
هذا إن كان     -علمه،في لحظة ما،كل القوى المحركة للطبيعة،والوضع المناسب للكائنات التي تتألف منها  
قد يلم في نفس الصيغة بما في أكبر أجسام         إن هذا العقل-في وسعه أن  يخضع هذه المعطيات للتحليل  
الكون وما أخف  الذرات من حركات،فال يبقى لديه شك في كائن ما،وقد يصبح المستقبل ماثال أمامه كما     
الماضي.  

      إن الفكر اإلنساني،وقد بلغ بعلم الفلك غاية الكمال،يقدم عن هذا العقل صورة تقريبية  أولية.               
فاكتشافاته في  مجال الميكانيكا والهندسة،وما ينضاف إليهما من اكتشافات الثقالة الكونية ، مكنته من أن      
يفهم بنفس الصيغ  التحليلية،  حاالت نظام العالم،ما سبق منها وما لحق.  

معارفه ، إلى    وقد اقتدى الفكر اإلنساني،بتطبيق نفس المنهج على  موضوعات أخرى من موضوعات     
إرجاع الظواهر التي يالحظها إلى    قوانين عامة،وإلى توقع تلك التي تؤدي إلى انكشافها بالضرورة    

ظروف محددة إلى البحث عن الحقيقة،تنزع إلى  تقريبه  باستمرار من العقل الذي  ترسمنا مالمحه،لكن     
                                                                             أنى له أن يدركه؟ "                               

            -رسالة في االحتماالت -البالس                                                                                 
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بمدى وضحقيقة بمدى وضوح

ليقين الريااليقين الرياضي "أن

                        

ل اعتبارها  نتهنة باعتبارها  نتيجة
يعة،والوضعللطبيعة،والوضع المنا

قد يلمقد يلمهذا العقلإن هذا العقلل
 شك في كائنلديه شك في كائن ما،و

 هذا العقل صوعن هذا العقل صورة
 اكتشافات الثقالةا من اكتشافات الثقالة

حق.ما لحق.

 ممن موضوعاترى من موضوعات 
ى انكشادي إلى انكشافها بالض

ظظروف محه،لكن مالمحه،لكن 
                                 

            -حتماالتالحتماالت
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الشعبالشعبة: 
ختبار في ماختبار في مادة
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