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انمسخىي :اىثاىثح عيً٘ ذدشٝثٞح.

االمخحان انخجشيبي نبكانىسيا دوسة ماي  5102في مادة انفهسفت.
انسؤال انمشكم األول:
-

يقىل فشوسىا جاكىب":إّٔ ميَا اّنشفد ىْا شذج ذعقٞذ اىعض٘ٝح اصدادخ صع٘تح إسخاع خصائصٖا إىٚ
ٍدشد ق٘ ٙآىٞح ذرسنٌ فٖٞا".
 -زيو ٗ ّاقش ٕزا اىطشذ.

انسؤال انمشكم انثاوي:
 إُ إدساك ٕ٘ٝرْا اىزاذٞح ٝسراج إى ٚمه ٝسٞظ تْا ،فٖ٘ مه ٘ٝخْٖا ٗ ٝسنٌ عيْٞا. -أثثد تاىثشٕاُ صسح ٕزا اىطشذ.

انىص انمشكم:
اإلّغاُ فٍ ٜثذأ اىفطشج خاه عِ ذسقق األشٞاء ٗ،قذ أعط ٜآالخ ال ذع ْٔٞف ٜرىل ٜٕٗ،اىس٘اط اىظإشج ٗ اىثاطْح
فإُ أزظ تأٍ٘س خضئٞح ذْثٔ ىَشاسماخ ٗ ٍثاْٝاخْٝ ٗ،رضع ٍْٖا عقائذ أٗىٞح صادقح ال ٝشذاب فٖٞا عاقو ٗ ال ذضٗه
ت٘خٔ عاً ٍثو أُ اىنو أعظٌ ٍِ اىدضء ٗ .....أُ اىدغٌ اى٘ازذ ال ٝنُ٘ فٍ ٜناّ ِٞف ٜآُ ٗازذ ٗ .....قذ ٝرشدد فٜ
أٍ٘س تعذ إدساك اىَسغاخ ٗ اّرضاع اىقضاٝا ٍْٖا ٗ،قذ ال ٝدذ إى ٚاىسنٌ اىداصً ف ٜتعضٖا عثٞال ٗ،قذ ٝدضً فٜ
تعضٖا ترصشف فٕ ٜزٓ اىقضاٝا ٗ ذ٘صو ٍْٖا إىٕ ٗ،ٔٞزا اىرصشف قذ ٝنُ٘ ذاسج عيٗ ٚخٔ اىص٘اب ٗ،ذاسج عيٚ
ٗخٔ اىخطأ ٗ ال ٝشز عِ زنَْا ٕزا إال ٍِ اٝذ تسذط صائة ٗ ق٘ج إىٖٞح ذش ٔٝاألشٞاء مَا ٕ ٗ،ٜذغْ ٔٞعِ اىفنش.فإرا
اّقغَد االعرقاداخ اىساصيح ىألمثش فٍ ٜثذأ األٍش إى ٚزق ٗ تاطو ٗ،ذصشفاذٌٖ فٖٞا إى ٚصسٞر ٗ فاعذ،دعد اىساخح
إى ٚإعذاد قاُّ٘ صْاع ٜعاصٌ ىيزِٕ عِ اىضىوٍَٞ،ض ىص٘اب اىشأ ٛعِ اىخطأ ف ٜاىعقائذ تسٞث ذر٘افق اىعق٘ه
اىغيَٞح عي ٚصسرٔ ٕٗ،زا ٕ٘ اىَْطق.
ٗ إَّا ازرٞح إى ٚذَٞٞض اىص٘اب عِ اىخطأ ف ٜاىعقائذ ىير٘صو تٖا إى ٚاىغعادج األتذٝح.ألُ ععادج اإلّغاُ ٍِ زٞث
ٕ٘ إّغاُ عاقو ف ٜأُ ٝعيٌ اىخٞش ٗ اىسق.
فإرُ التذ ٍِ طاىة اىْداج ٍِ ،اىٖذ ٙإىٗ ٚخٔ اىرَٞٞض ت ِٞاىسق ٗ اىثاطو ٗ ،اىخٞش ٗاىشش ٗ اىطشٝق إى ٔٞتَعشفح
اىقاُّ٘ اىصْاع ٜاىزٝ ٛق ٔٞاىغيظ ف ٜص٘اب اىْظش.
 عمش به سهالن انساوي-.-

اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص.
نه يىال انمشء مبخغاي ،إال إرا ححشس مه
انحذيث انسهبي انزي يحذثً عه انخعاست
و انخىف ،و انفشم...فئرا أسدث فأوج حخما حسخطيع............
بانخىفيق نهجميع .

