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 2من  1صفحة 

 د 02و سا 20املدة: 

⧒ 

 

  
 عالج موضوعا واحدا على الخيار

 
 هل يمكن االستغناء عن الفلسفة في زمن االنفجار العلمي؟الموضوع األول: 

  فلسفيا تبرز فيه ما يلي: كتب مقاالاالمطلوب: 

 نقطة( 0..5)               طرح المشكلة.                           -
 نقاط( 50عرض األطروحة وحججها ومناقشتها.                 )  -
 نقاط( 50حججها ومناقشتها.          )و عرض نقيض األطروحة   -
 نقاط( 50التركيب.                                             )  -
 (نقطة 0..5)          حل المشكلة.                                 -
 
 

           «.          نا ال نفك ر إال  داخل الكلماتإن  » هيغل:يقول الموضوع الثاني: 

اكتب مقاال فلسفيا تدافع فيه عن األطروحة مبرزا ما يلي:المطلوب:   

 نقطة( 0..5طرح المشكلة.                                 )  -
 نقاط( 50)           عرض منطق األطروحة وحججها.    -
 نقاط( 50عرض منطق الخصوم ونقده.                   ) -
 نقاط( 50الدفاع عن األطروحة بحجج شخصية.          ) -
 نقطة( 0..5حل المشكلة.                                  ) -
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 2من  2صفحة 

⧒ 
 

 

 ص(الموضوع الثالث: )الن  
من  الحدود التي لديه القدرة واإلرادة على الفعل ضمن بعض  ؛ أبعد ما يكون عن األداة، بل هو ذات   اإلنسان   »

بت حري ة   المناسب تحديدها. لم يرتكب االعتزال خطأ   ية مطلقة وذات بشر  بعض النظريات المعاصرة له التي نص 
. وهو ليس سي   سيادة بهدف دحض الجبرية. وبالفعل، اإلنسان جزء   فاته دا مطلقا للكون، وال حت ى لتصر  من كل 

 ه.. إن ه يخضع للشروط الطبيعية واالجتماعية التي يندرج ضمنها نشاط  و  ه  
ري. وأداة   خر، الحرية ال ت منح؛ بل ت كتسب بجهد  آ من جانب    ر هو الت فكير العقلي الذي يس تحر  مح هذا التحر 

 واه والعقبات المعتر ضة لطريقه ... لإلنسان بوعي ق  
حن مسؤولون فقط عن مختلفة. ن ما رأينا. ويسمح التفكير بتصنيفها في فئات  ك ليست جميع األفعال البشرية حر ة   

يتنا إلى ما يتجاوز ذلك. من الس   لى ، كما يزعم الم جب رة، أن ن عاق ب  عف  خ  فعلنا الواعي واإلرادي. وال تمتد  حر 
إرادية التي تفلت تماما من مبادرتنا. ال يمكن أن يتح ن والبالغون والمجاني م ل األطفال  األفعال غير الواعية أو الّل 

 «.ما يفعلون  الفعل مسؤولية   لىالمرغ مون ع
   244- 244أبو عمران الشيخ: مسألة الحرية في الفكر اإلسالمي، ترجمة رندة بعث، ص             

   4104منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق                                         
 االعتزال: المعتزلة   - 
  الم جب رة: الجبرية - 

   
      

  كتب مقاال فلسفيا مبرزا من خّلله:االمطلوب: 

 نقطة( 0..5ص.                   )المشكلة التي يعالجها الن   -
 نقاط( 50ص )موقفه(.               )أطروحة صاحب الن   -
 نقاط( 50الحجج المعتمدة.                               ) -
 نقاط( 50براز الرأي الشخصي.        )إص مع مناقشة الن   -
 نقطة( 0..5حل المشكلة.                                  ) -

 
 

 


