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إمتحان بكالورٌا التعلٌم الثانوي التجرٌبً
دورة مــــــــاي 1326

إختبار مادة الفلسفة
عالج موضوعا واحدا من المواضٌع التالٌة على الخٌار:
الموضوع األول :
هل تعتمد بأن الرٌاضٌات تعبر عن المطلمٌة والٌمٌن ؟

الموضوع الثانً :
سألنً أحدهم فأجبت " :إذا كنت أشعر بذاتً ٌ ،عنً ذلن أننً أعرفها " .
دافع عن صحة هذا المول.

الموضوع الثالث ( :النص)
" إن لٌـمة الفلسفة أنها تلتمس فٌما هً علٌه من عدم الٌمٌـن بالذات والشخص الذي لٌس له أي نصٌـب من الفلسفة
ٌمضً فً حٌاته أسٌر سوابك أحكام استمدها من البداهة العامة المشاعة  ،ومما درج علٌه أهل عصره ولومه ومما نشأ فً
ذهنه من آراء لم ٌصل إلٌها بعوز من عمل متدبر أو نمد ممحص.فٌظهر له العالم محددا محصورا جلٌا وال تثٌر فٌه األشٌاء
العادٌة أي سؤال  ،وكل ما لٌس مألـوفا من صور اإلمكـان مزدر مرفوض أما إذا شرع المرء ٌتفلسف فالحـال على النمٌض
ألنه ٌجد كما وجدنا فً الفصول األولى أنه حتى األشٌاء العـادٌة المألوفة فً الحٌـاة الٌومٌة تثٌـر من المشـاكل التً ال ٌمكن
اإلجابة عنها إجـابة تامة لط  ،فالفلسفة إن كانت عـاجزة عن أن تدٌــن على وجه الٌمٌـن إلى الجواب الصحٌـح لما تثٌره من
شكون فهً لادرة على أن توحً بكثٌر من صور اإلمكان التً توسع عمولنا وتحررنا من عمال العرف والتمـالٌـد  ،فهً إن
أنمصت شعورنا بالٌمٌن من األشٌاء كما هً زادت فً معرفتنا باألشٌاء كما لد تكون  ،ثم هً تمضً على الثمة واإلطمئنـان
المشوبٌـ ن بالزهو والخٌالء ألولئن الذٌن لم ٌسلكوا دروب الشن المؤدي إلى التحرر واإلنعتـاق وتولظ فٌنا الشعور بالتعجب
والرغبة فً اإلطالع بما تفرضه من أشٌاء مألوفة فً صور غٌر مألوفة ".

( برترندراسل )
المطلوب  :أكتب ممالة فلسفٌة تعالج فٌها مضمون النص.

مالحظة  :فهم السؤال نصف الجواب
إنت ـ ـ ـ ـ ــهى
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