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فرض تأليفي عــــ2ــدديف مادّة الفلسفـــــة
يختار الممتحن واحدا من المواضيع الثالثة التالية:

الموضوع األولْ :م ف ٙانصالزّٛخ انُسجّٛخ نهًُبرج انؼهًّٛخ رشكٛك ف ٙلًٛخ انسمٛمخ ؟
الموضوع الثاني :لٛم »:رزسذّد ْٕٚزُب ثإسثُب انثمبفٔ ٙزذِ «
ْم ٚسزٕف ٙانمٕل زمٛمخ انؼاللخ ث ٍٛانخصٕصّٛخ ٔ انكَّٕٛخ ؟
.
الموضوع الثالث( :رسهٛم َص)

 ...أيب فَ ٙظش انؼهى انُٕٛرَٕ ،ٙفإٌ رفسٛش ظبْشح يب ْٕ ثُبء ًَٕرج آن ٙرزشاثط
ػُبصشِ ٔفك لٕاػذ ٚمذيٓب زسبة انزفبظم ٔ ..نى ٚؼذ األيش كزنك رًبيب ثبنُسجخ
إنٗ انؼهى انًؼبصش .فبنًُٕرج انز٘ َمجم ثّ رفسٛشا ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ أشذ رؼمٛذا ٔ أٌ
ٚزعًٍ ػُبصش يٍ َسح انخٛبل انصشف ٔ ٚزمجم ثُٛخ يزؼذدح ٔ ػاللبد رشاثط ألم
رسذٚذا ٔ .سٛسزسٛغ انؼمم ثشكم خٛذ أَّ ال ٚؼثش إال ػهٗ ٔلبئغ "يسزًهخ" ششٚطخ
أٌ رسًر لٕاػذ رشكٛت ٔ رسمك دلٛمخ ثإػطبء انزٕلؼبد انًسزخهصخ يُٓب شكال
إخشائٛب ،أ٘ شكال لبثال نالخزضال ف ٙثؼط انؼًهٛبد انزًٚ ٙكٍ إَدبصْب فؼهٛب.
صسٛر أٌ انؼهٕو انفٛضٚبئٛخ رجًَُ ٙبرج أ٘ رًثالد إخًبنٛخ ٜنٛخ انظٕاْش...إال أٌ
انصؼٕثبد انخبصخ ثبنؼهٕو اإلَسبَٛخ كشفذ رذسٚدٛب ػٍ سًبد يؼُٛخ ،غٛش
يٕخٕدح أٔ غٛش الفزخ نالَزجبِ ف ٙانًؼشفخ انمبئًخ ػهٗ ًَبرج .أٔال ٓٚذف انًُٕرج
إنٗ رصٕس لطبع يزسٛض يٍ يدًٕع انظٕاْش .فبنُظشٚخ انُٕٛرَٕٛخ ف ٙاندبرثٛخ ْٙ
ًَٕرج ثبنًؼُٗ انًمصٕد نذٖ انفٛضٚبئ ٔ ٍٛٛنكُٓب نى رؼذ رًثم انًُٕرج ثبنًؼُٗ
انٕاسد ف ٙانؼهٕو اإلَسبَٛخ زٛث ًٚكٍ نًُبرج يزُٕػخ أٌ رهزم ٙفًٛب ثُٓٛب خضئٛب.
ثبَٛب ٚكٌٕ انًُٕرج ثبنُسجخ إنٗ انؼهٕو ْٕ انفشصخ انسبَسخ الخزجبس األداح
انشٚبظٛخ ...ثبنثبٚجذٔ ثٕظٕذ أٌ انًُبرج انزٚ ٙسزؼًهٓب انؼمم فْ ٙزا انًدبل
رشرجط ثزذخم اإلَسبٌ ف ٙيدشٖ انظٕاْش فٛزٕلف ُْب ثُبء ًَٕرج يب ػهٗ اسزؼًبل
رمذٚش٘ أٔ اخزٛبس ػبيم رذخم ٔ اَزمبء يزغٛش اسزشارٛد ٙػهٗ زذ رؼجٛش ػهًبء
االلزصبد.
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زهـّم انُص رسهٛال فهسفٛب يسزشسال ف ٙصٛغخ يمبل فهسف ٙيسزؼُٛب ثبألسئهخ انزبنٛخ :
ــ يب انفشق ث ٍٛانًُٕرج ف ٙانؼهى انُٕٛرَٕ ٔ ٙانًُٕرج ف ٙانؼهى انًؼبصش ؟
ــ يب ػاللخ انؼهٕو انفٛضٚبئّٛخ ثبنًُبرج ؟
ــ يب ْ ٙدالنخ ٔ لًٛخ انًُٕرج ف ٙانؼهٕو انفٛضٚبئٛخ ؟
ــ ػذّد انصؼٕثبد انز ٙرؼزشض انًُزخخ ف ٙانؼهٕو اإلَسبَٛخ .
ــ أ٘ زذٔد نهًُزخخ ًٚكٍ إلشاسْب ف ٙظٕء يب لذيّ غشاَد ٙ؟

