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-عالج موضوعا واحدا على الخيار
 

: الموضوع األول  
؟اللغة قادرة على مسايرة ديمومة الفكر له   

:الموضوع الثاني  
إن األخر ليس شرطا فقط لوجودي بل هو أيضا شرطا للمعرفة التي "يقول سارتر 

أثبت صحة هذا القول       ".أكونها عن نفسي    
 

 الموضوع الثالث:النص
لـم يدرك العقل مفاهيم الرياضيات في األصل إال من جهة ما هي ملتبسة باللواحق 

ها حتى أصبحت مفاهيمها المادية ، ولكنَّه انتزعها بعد ذلك من مادتها وجردها من لواحق
عقلية محضة ، بعيدة عن األمور المحسوسة التي كانت ُمالَِبَسةً لها . فَعَاِلُم الهندسة مثال 
ال يعنيه اليوم أن يكون المربع الذي يبحث فيه مصنوعا من شمع أو خشب أو من حديد 

نا يَْصُدُق على بل الذي يعنيه هو المربع الذي تصوره وحدد معناه وأنشأ له مفهوما ُمعَيَّ  
كل مربع محسوس والعقل لم يرتِق إلى هذا التجريد دفعة واحدة ، بل توصل إليه شيئا 

.فشيئا بالتدرج
إن الرياضيات المشخَّصة هي أُولى العلوم الرياضية نشوًءا ، فقد كانت في الماضي 

تجريبية ، وكانت خاضعة لتأثيرات صناعية عملية ثم تجردت من هذه التأثيرات 
وأصبحت علما عقليا ، فَفَنُّ المساحة العملي متقدم على علم الهندسة النظري ، وفن 

اآلالت متقدم على علم الميكانيكا، ألن الفكر البشري اهتدى بصورة عملية إلى معرفة 
.خواص األشكال واآلالت قبل أن يتوصل إلى البرهان عليها  

-جورج سارطون-  
 

مون النص.                                                         اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مض  
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الشعبالشعبة: 

ختبار في ماختبار في مادة

: : ل األول
لى مسايررة على مسايرة دي

س شرطا فقطر ليس شرطا فقط لو
ت صحة هأثبت صحة هذا القو

صل إال من جي األصل إال من جه
جردها من لها وجردها من لواح

ةَسة ِِِسبِبِ ُُالالي كانت م التي كانت مالالَ
وعا من شمعصنوعا من شمع أو

أ له مفهو وأنشأ له مفهوما م
حدة ، بل توصة واحدة ، بل توصل

انت في المد كانت في الماضي
التأثيراتهذه التأثيرات 

 وفن ظري ، وفن 
 معرفة  إلى معرفة 
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