
  

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل                                    وزارة الرتبية الوطنية                 

 2018دورة:                                                                   التعليم الثانوي بكالوراي امتحان

 آداب وفلسفة  الشعبة:
 د 04سا و  40 املدة:          الفلسفة اختبار يف مادة: 

  

 1من  1صفحة 

⊗ 

 

 عالج موضوعا واحدا على الخيار
 

 ؟بحفظ أمن الدولة واستقرارها كفيل الحكم المطلق هل   األول:الموضوع 
                                       

                       " مولوجيةيبلغت العلوم اإلنسانية مصاف الّدراسات العلمية بتجاوز العوائق االبست" :قالي     الموضوع الثاني:

                                                                                                                                                                                                                  .األطروحة هذه دافع عن صحة                                                                                
"صالن  "الثالث: الموضوع   

عمال ها من نوع واحد وهو األأعمال اإلنسان كلّ  نكرون اإلرادة اإلنسانية، يرون أنّ وعلماء النفس الذين ي  ... »      
 ونوعون من طبيعة واحدة أن تك   مال اإلنسان ال يمكن إالّ جميع أع المنعكسة التي تتم آليا وتلقائيا، ونحن نوافق على أنّ 

ن   م فيها اإلنسان بإرادته إن  األعمال اإلرادية أي تلك التي يتحكّ  نوع واحد، ولكن من  شاء منعها. شاء أجراها وا 
طبيعة  به أنّ  مه ينطبق على سائر نشاط اإلنسان... ومادام من المسلّ عمل إرادي لنرى أنّ  ل أيّ نحلّ  وحسبنا أن        

ر بتماثل تام في تتكرّ  ه ال يمكن أن  منبّ  االستجابة أليّ  ر دائم ال ينقطع، فإنّ الحياة وظروف البيئة، كالهما في تغيّ 
ونها المعدالت ي يسمّ من تداخل هذه المراكز التّ  ، ومادام األمر كذلك فال مناّص و  ى ولو تعاقبتا على الت  حالتين حتّ 

ه إذا ما في األمر أنّ  ون عليه االستجابة. وكلّ تك   حالة لتقرير ما ينبغي أن   ها نحن العقل، في كلّ يي نسمّ تة، والّ العصبيّ 
ر استمرار عرض لإلنسان من نوع المتشابه المطرد المستمر الذي ال يمكن تصوّ ي ت  تهات الّ كانت المشكالت أو المنبّ 

ها تحدث في نفس ل لنا معها أنّ خيّ بسرعة ي   هذه المشاكل أو باألحرى االستجابة لها يتم   حلّ  فإنّ  باطراده الحياة إالّ 
ها بب في ذلك أنّ ما بحدوثها، والسّ حظها أو نشعر مقدّ بطريقة ال نكاد نل   ها تتم  ه، كما أنّ الوقت الذي يحدث فيه المنبّ  

ي بعدم وجود فترة للتروّ  واإلحساسة في االستجابة، رعى هذه السّ ه حتّ على أنّ وثبات على نسق واحد...  باطرادتحدث 
يكون فرقا بين األعمال التي توصف بالمنعكسة واآللية وبين األعمال  ه واالستجابة، ال يمكن أن  فكير بين المنبّ والتّ 

        نرى  وهكذا الخاطر... ض  وم   من في أقلّ  بعض األعمال اإلرادية، بل وأروع هذه األعمال، قد يتمّ  . فإنّ اإلرادية
               «أن األعمال التي يأتيها اإلنسان كّلها إّنما تنبثق من إرادته.
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