
  
  
  
  

   .آداب و فلسفة 3األقسام :                                                                    ان خوجة           ثانوية حمد

  ات  ــــاعـس 4المــــّدة :                                                    المشرية                                           

 فــي الفــلسـفـة ثانيالاالختبــار 

  عالج موضوعا واحدا على الخيار:

    ھل معيار الحقيقة النفع أم الوجود لذاته ؟  :األول الموضوع   

   

  "نظام سياسي. أفضلالديمقراطية السياسية  " التالية:األطروحة  فنّد بالبرھان :الثاني الموضوع 

  

     :الـنــــص  :لثالثا الموضوع  

كا  " ما استطاع احد أن يمارس نيإن الطبيعة البشرية ال تتحمل أن تظل في حالة قھر مطلق ، وكما يقول س            

العنف في الحكم مدة طويلة ، أما االعتدال في الحكم فيدوم ". فطالما كان أناس يسلكون بداع من الخوف وحده، فإنھم 

يفعلون أشد األشياء تعارضا مع إرادتھم وال يتأملون الفعل من حيث فائدته وضرورته بل إنھم ال يھتمون إال بإنقاذ أنفسھم 

بما يصيب سيدھم أو صاحب السلطة من شر وخسارة ، حتى لو كان  اتعرضھم لأللم. و يستحيل عليھم أال يتلذذووبعدم 

له الشر وأال يرتكبوه عندما يستطيعون والواقع أن أشد ما يؤلم الناس  افي ذلك ضرر بالغ عليھم كما يستحيل أال يتمنو

من سلب الناس  حريتھم بعد حصولھم عليھا ومن ثم  ىناك أقسخضوعھم  ألمثالھم وسيطرة ھؤالء عليھم وأخيرا، فليس ھ

  يجب

أوال على كل مجتمع ــ إن أمكنه ذلك ــ أن يقيم سلطة تنبثق من الجماعة على نحو من شانه أن يكون الجميع ملزمين بان  

  ضبط الناس ھو األملأنفسھم ال أمثالھم... ثانيا، يجب أن توضع القوانين في كل دولة بحيث يكون الباعث على  ايطيعو

في تحقيق خير معين ، يرغب فيه بوجه خاص ، أكثر من خوف يحيط  بھم ، وبذلك يقوم كل فرد بواجبه بحماس بالغ .   

  وأخيرا  لما كانت الطاعة ھي تنفيذ األوامر بالخضوع لسلطة الرئيس  اآلمر وحدھا ، فإنا نرى أن ھذه الطاعة ال مكان

    فيه منتمية إلى جميع أفراده ، وتوضع فيه القوانين برضاء الجميع. لھا في مجتمع تكون السلطة 

  سبينوزا                                                                                                    

  رسالة في الالھوت والسياسة                                                                                          

     

   
  أكتب مقالة فلسفية تعالج فيھا مضمون النص. 

                                
  يـقفو تلبا                                                                                  
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