
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوط�� لالمتحانات واملسابقات                                                                                        رة ال�بية الوطنية        وزا  

              ثانو%ة حو.اد العر+ي بوقطب                                                                   ( تجر��� )امتحان ب&الور%ا التعليم الثانوي 

2019 ماي دورة :                                                                                                         لشعبة : أداب وفلسفة  ا  

د30سا  و  04دة  : امل                                                                          الفلسفة   اختبار يف مادة :   
 عاجل موضوعاً واحدا على اخليار

 الموضوع األول :
             على  الحقوقتقديم أنها تقتضي إذا كانت العدالة تعني إعطاء كل ذي حق حقه ؛ فهل معنى ذلك                  
      الواجبات ؟ .                     

الموضوع الثاني :

        وإنكار  للعلمإيقاف عن طريق التجربة هو  إّن إنكار تحليل الكائنات الحية"  : »كلود بري�ر  «يقول                     

              دافع عن صدق هذه املقولة ..       للمنهج التجريبي "                                             

النص  الموضوع الثالث :

فلسنا نريد بذلك أّن هذه هي  نحن إذ نقول عن الفكر أنه يستحيل أن يتم له وجود إال في صورة لفظية محسوسة . ««        
حدود الفكر البشري ، وأّن هناك حاالت فكرية يكون التعبير عنها فوق إمكان البشر ، وفوق ما تستطيعه اللغة . ولكننا نريد 
بذلك أّن الفكر ليس شيئاً سوى التعبير عنه ، فالفكر والعبارة شيء واحد ، فليس هناك شيئان :  فكر وتعبير ، بل هناك شيء 

واحد هو العبارة اللفظية التي ننطق بها أو نكتبها مرتبة أجزاؤها على نحو خاص ، هذه العبارة هي الفكر والتعبير عنه . 

) نفسها معناها ض بعضه بعضاً ما دامت لفظة ( فكروُمحال أن يكون هناك فكر يستحيل التعبير عنه ، ألن ذلك قول ينق   
من يزعم لك بأن في نفسه معنى ال يستطيع إخراجه في عبارة ، ومن يّدعي هذا فليس في نفسه  مٌ اهِ وَ قال . وَ كتب أو تُ عبارة تُ 

شيء وإن توهم ذلك ...

الفكرة هي عبارتها ، فالعبارة المستقيمة الواضحة فكرة مستقيمة واضحة ، والعبارة الملتوية الغامضة هي الشيء وال    
لنا صورة مستقيمة ، وعندها فقط تصبح عبارة سليمة أو فكرة سليمة ( وهذان  تصبح فكرة إال إذا أُعيد ترتيبها بحيث ترسم

 »»   اسمان على شيء واحد ) .

                " ز?ي نجيب محمود "                                                                                                                                                     

              

أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص  . المطلوب :

 

 

ق                 أ�س�تاذ خر�يس                                                               1من  1الصفحة                                   دعواتنا لمك �لناح والتّفو�  
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ضوع األول :الموضوع األول :

 كانتإذا كانت الع           
 الواجبات ؟الواجبات ؟ .      

:

إن" ::m»ود بري�ر كلود بري�ر 

للمنهج التللمنهج التجريب       

ود إال في صورة له وجود إال في صورة
ر عنها فوق إمكتعبير عنها فوق إمكان

يء واحد ، فليسة شيء واحد ، فليس هن
ى نحو خاص ها على نحو خاص ، هذ

ًعضه بعضاض بعضه بعضاً ما دامت
ه في عبارة ، وخراجه في عبارة ، ومن

ية الغامضة الملتوية الغامضة هي
سليمة أو فكرةرة سليمة أو فكرة سليمة
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