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 يف مادة الفلسفة ثالثي األولالاختبار 
 

 .عاجل موضوعا واحدا فقط على اخليار
 املوضوع األول:

 ؟التفكري دون كلمات ناميكن هل 
 املوضوع الثاين: 

تستطيع فرضية تطابق احلياة النفسية واحلياة ما وضعت فرضية الالشعور إال من أجل تفسري مظاهر السلوك العادي ،الذي ال "قيل:  
 دافع عن صحة القول.                                          "الشعورية أن تفسرها

 
  (النص)املوضوع الثالث: 

ال يكون  ؟حني*أين*إذا مل تكن الذكرايت خمتزنة يف الدماغ ،فأين هي حتفظ ؟احلق أنين ال أدري اي معىن لسؤالنا  ولكن "
احلديث عن اجلسم.التسجيالت الفوتوغرافية حتفظ يف علبة والتسجيالت الصوتية حتفظ يف خزانة ولكن ما حاجة الذكرايت إىل 

خمزن وما هي ابألشياء اليت ترى وتلمس ،بل كيف ميكن أن يكون هلا خمزن؟...إننا ندرك وجود الشعور إدراكا مباشرا بديهيا أكثر 
 والشعور إمنا هو الذاكرة قبل كل شيء.هو الشعور ، حمن أي شيء آخر.والرو 

"حديث"،وواضح أن شعوري يتصور هذه الكلمة دفعة واحدة ،وإال ملا رأى إنين يف هذه اللحظة أحتدث إليكم وألفظ كلمة   
ألفظت ،فهي فيها وحدة وملا نسب إليها معىن ،ولكن حني ألفظ احلرف األخري من هذه الكلمة ،فإن األحرف األوىل تكون قد 

من املاضي ابلنسبة إىل احلرف األخري الذي ينبغي أن يسمى عندئذ حاضرا ،مث إنين ألفظ هذا احلرف "ث"يف برهنة واحدة ألن 
الوقت الذي استغرقه لفظه ،مهما يكن قصريا ،قابل ألن يقسم إىل أجزاء ،وهذه األجزاء هي من املاضي ابلنسبة إىل جزئها 

يعد عندئذ حاضرا هنائيا لو مل يكن قابال بدوره ألن حيلل إىل أجزاء أيضا ،حبيث أننا ال نستطيع ،مهما  الذي كان ميكن أناألخري 
،وال بني الشعور والذكرى تبعا لذلك.والواقع أنين حني ألفظ كلمة "حديث"ال  نفعل،أن أن نقيم حدا فاصال بني املاضي واحلاضر

لة وإال أفلت بل وكل الكلمات اليت سبقتها وكل ما قد لفظته من اجلمحيضر يف ذهين أول الكلمة ووسطها وآخرها فحسب ،
مين تسلسل الكالم...ما أحب حياتنا الداخلية بكاملها إال شيئا شبيها جبملة وحيدة بدأانها منذ بزغ فينا الشعور ،مجلة تفصل 

                                                                            ."            الشعورأجزاءها شوالت ولكن ال تقطعها نقط أبدا.فأان أعتقد إذن أن ماضينا كله موجود حتت 
                                                       "هنري برغسون"

 .                                                ضمون النص: اكتب مقالة فلسفية تعاجل فيها ماملطلوب     
 ابلتوفيق                                                                                          
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