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  آداب وفلسفة الشعبة:

                                                            الفلسفةاختبار في مادة: 

 1من  1صفحة 

 

 د 04و سا 40 المدة:

 
 

 

 على الخيار عالج موضوعا واحدا
 

 الموضوع األول:
 ة شرط ضروري لتحقيق العدالة االجتماعية؟ق  ل  طهل المساواة الم               

 

 لموضوع الثاني:ا
 يقول هلفاكس:             
  إدراكا جماعيا، فإنها في حد ذاتها ال يمكن أن تكون إال جماعية " عيد  الذكرى ت  مادامت "             

 دافع عن هذه األطروحة. -
 

 الّنص: موضوع الثالثال
ه  ه  اله األمير الذي يحفظ ع  ن  اء الذي ي  ن  ثّ لنا نعرف مدى ال" ك         تجارب عصرنا  لكن ،ر  ك  ويحيا حياة مستقيمة دون م   د 

ن يؤثروا أ واالعهد إال قلياًل وهم من استطاع عظيمة هم من لم يصن   راء الذين حققوا أعمااًل م  على أّن أولئك األ   هذا تدلّ 
طريقتين  هناك أنّ  أن نعلم   لب على من جعلوا األمانة هاديًا لهم. ويجب  غكما استطاعوا التّ  ،ر  ك  من م   ه  ما ل  على العقل ب  

 .أما الثانية للحيوانات المفترسة ن واألخرى تعتمد على القوة فقط، الطريقة األولى للبشر،للقتال، واحدة لها قواعد وقواني
 روري لألمير  الض ولهذا فمن   ،جأ غالبا للطريقة الثانيةل  ولما كانت األولى غير كافية في أغلب األحوال، فإن المرء كان ي  

 . ... لتا الطريقتينك   المعرفة كيف يستخدم   أن يعرف  حقّ 
كان  بدون األخرى. ولهذا السبب منهما لن تدوم   ، فواحدة  الطريقتين معاً  كيف يستخدم   يعرف   وأّنه على األمير أن      

نفسه  يحمي   الثعلب واألسد، لكن األسد ال يستطيع أن د  ل ّ قإلى أن ي علم  جيدا كيف يتصرف كالحيوان، فهو ي   طر  ض  ي   األمير  
 يضا أسداً ويكون أ ليواجه الفخاخ   ثعلباً  يكون   المرء إذن أن   على. الذئاب على مواجهة   قادر   والثعلب غير  ، من الفخاخ

د فعلى األمير إذن أال يحفظ عهدا يكون الوفاء به ض. ، ومن يريد أن يكون أسدا فقط ال يفهم األمور جيداالذئاب   ليخيف  
يصدق فقط  ن هذالك ،وقد يكون هذا المبدأ مبدأ شريراً . به انتهت أسباب االرتباط   في الوفاء بوعد   مصلحته وأال يستمر  

ك هم معك فهذا يسمح لعهود   اعو ر من األشرار ولن ي   لكن إذا كانوا جميعاً  ،في حالة ما إذا كان جميع البشر من األخيار  
ل ّ   .من عهودهم .... " أن تكون في ح 

 من كتاب األمير، ميكيافللي                                                                                                     
   37-37كرم مؤمن، ص أترجمة:   

 .صنّ مضمون اللج فيه اا تعفلسفي كتب مقاالا :المطلوب


