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:عالج موضوعا واحدا  من المواضیع التالیة على الخیار

:األول الموضوع
"ن قوة احلكم ما كنت أحسب أين أراه بعيينإنين أدرك مبحض مايف ذهين م"

؟فقطالعقلإدراكنا لإلشياء  يتوقف على فاعلية ميكن القول  أنهل:من خالل هذا القول 
: الموضوع الثاني 

وم الفيزيائية تنفرد إن الفرق األساسي بني العلوم الفيزيائيةو العلوم اإلنسانية ال يتمثل يف أن العل"يقول كلود ليفي سرتاوس 
ا فالعلوم اإلنسانية  تستطيع  ذلك هي أيضا  "بالقدرة على القيام  بتجارب و على  إعاد

دافع عن  صحة هذه األطروحة ؟
:) النص: (الموضوع الثالث

تمع ولكن أال يدل هذا"  على أن األخالق -حرى باأل-فمعىن ذلك أن األخالق قد جعلت من أجل ا
تمع؟ لنتساءل من الذي خلقها يف الواقع ؟ أهو الفرد ؟ إن الفرد اليدرك من كل مايقع يف تلك البيئة : خلقت بفعل ا

ا جمتمع ضخم كمجتمعنا ومن األفعال وردود األفعال اليت الحصر هلا واليت تتبادهلا يف كل , األخالقية اهلائلة اليت يكو
إن الفرد اليدرك من كل هذا سوى األصداء اليت تتجاوب يف جماله ,يني من الوحدات اإلجتماعية حلظة تلك املال

غري أن املسار , حقا إن يف وسعه أن يدرك األحداث الكربى اليت تتبني لذهن اجلماعة واضحة جلية.الشخصي فحسب
كون جوهر حياة اجلماعة ويؤدي اىل وباإلختصار كل ماي, الداخلي لتلك اآللة واحلركة الصامتة إلعضائها الباطنة

فمن املستحيل إذن أن يكون الفرد هو مبدع ذلك النظام ... كل هذا خارج إطار إدراكه بعيد عن متناول يده. إستمرارها
".ار و األفعال اليت الختصه مباشرةمن األفك

.قواعد المنهج اإلجتماع:من  كتاب إميل دوركايم 

.أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص:المطلوب

بالتوفيق 1/1الصفحة إنتـــــــــــهى



:املوضوع الثالث- 

ر طرح املشكل األخالقي إلشكالية القيمة األخالقية وظهور نزعات فلسفية ترجع املصد:التقدمي هلا: طرح املشكلة*النص الفلسفي 
الذي )1957/1917(اىل نواحي خمتلفة ومن بينها النزعة الوضعية اليت تتجلى يف الفلسفة اإلجتماعية وعلى رأسها إميل دوركامي

تمع والسؤال املطروح تمع؟:حدد أساسها يف ا -:حماولة حل املشكلة) *ن04(مامصدر القيمة األخالقية؟الفرد؟ أم ا

تمع الالفرد فالشعور األخالقية هو نتيجة التجربة الواقعية أي الواقع هو الذي يعلمنا األخالق مصدر :حتليل حمتوى النص ها ا
دور األسرة واملدرسة يف إكساب الفرد القيم ومبادئ ) اإليثار والتضحية(اخلري والشر والدليل خلو شعور الطفل من هذه القيم مثال

تمع هو الذي يتكلم(األخالق ) *ن04)(فيناإذا تكلم ضمرينا فإن ا

ا املذهب اإلجتماعي حتمل :تقييم النص صحيح أن للمجتمع دور فاعل وفعال يف إبراز القيم األخالقية لكن األخالق اليت جاء 
ا بذور فنائها فما قيمة األخالق إذا كان لكل جمتمع قيمه اخللقية وإذا حولت األخالق اىل دراسة للعادات والتقاليد فغري  يف ذا

) *ن04.(ن تتحول اىل رذائل ولن يبقى من أثر للقيم األخالقية الصحيحة وهذا مايتناىف مع القيم الساميةمستبعد أ

ميش للواقع الفردي ألن العقل اإلنساين الذي كرم اهللا به عباده الميكن :الرأي الشخصي يف احلقيقة أن النزعة اإلجتماعية فيها 
) ن04(إغفاله يف التميز بني اخلري والشر

خالصة القول تتعدد مصادر القيمة األخالقية جمتمع وعقل ومنفعة ودين فهي تتأرجح بني املطلق :اخلروج منها: حل املشكلة*
)ن04(والنسيب والميكن إمهال طرف واإلهتمام بأخر




