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 عاجل موضوعا واحدا على اخليار:

 : املوضوع األول 
 قائمة على أساس الشعور فقط ؟هل تعتقد أن احلياة النفسية �

:املوضوع الثاين

 "أن الظاهرة احلية قابلة للدراسة التجريبية "أثبت صحة األطروحة التالية: �

 :( النص )املوضوع الثالث

ليست القيمة اخللقية لفعل صادر عن الواجب بقائمة يف الغرض الذي يسعى إليه ويهدف وإمنا هي قائمة يف املبدأ "     
الذايت الذي على حسبه جرى الفعل وتكون، وهي كذلك ال تعتمد على تنفيذ ما للفعل من غرض وهدف وإمنا تعتمد 

سبه، حدث الفعل بغض الطرف عن كل ما للرغبة من على مبدأ اإلرادة أو املشيئة وحسب، وهو املبدأ الذي على ح
غرض ومن هدف. وهكذا يتضح مما سبق قوله أنه مهما يكن غرض أفعالنا ومهما تكن نتائجها كغا�ت ودوافع لإلرادة 

نشودة النتيجة امل إىلفإzا ال تستطيع أن متنح األفعال قيمة خلقية  فإن مل تكن هذه القيمة موجودة يف اإلرادة أو uلقياس 
منها، ففيم توجد إذن وفيم تقوم؟ إzا ال توجد يف غري مبدأ اإلرادة بغض الطرف عن األهداف اليت ينبغي للفعل أن 
حيققها. ألن اإلرادة تقف يف مفرتق طريقني مها: مبدؤها القبلي  وهو صوري ودافعها أو مصدرها البعدي وهو مادي، ومبا 

ذلك أنه ينبغي هلا أن تتحدد مببدأ اإلرادة الصوري وذلك يف كل حني يتم فيه فعل  أنه ينبغي هلا أن حتدد بشيء ما جنم عن
من األفعال حبسب الواجب فيكون بذلك نزيها بريئاً من كل مبدأ مادي كأبعد ما يكون نزاهة وبراءة ذلك إن الفعل الذي 

 "يتم بسبب من الواجب وحب ينزه عن املبدأ املادي أبلغ ما يكون التنزيه.

 ."إميانويل كانط" : "املبادئ األساسية مليتافيزيقا األخالق                                                     

 .: أكتب مقالة فلسفية تعاجل فيها مضمون النص؟املطلوب
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:: ولع األول 
قائمقائمة احلياة النفسيعتقد أن احلياة النفسية 
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