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القسم األوّل  ( :عشر نقاط )
التمرين األول  1 ( :ن )
إصرخزج ــ تاإلصرُاد ػهى انقٕل انرانً ــ دالنح انًٕاطٍ ٔ تٍٍّ يُزنرّ يٍ انضٍادج « ٌىـاك فـزق كبيـز بيه العبذ
َ اإلبه َ المُاطه  ،وصُغً كما يلي  :العبـذ ٌـُ مه يضطـزّ إلى الخضُع لألَامزالتي تحقـّـك مصلحت سيّذي،
َ اإلبــه ٌـُ مه يُىفـّذ بىاءً على أَامز َالذيًْ ،أفعاال تحقــّك مصلحتً الخاصّت  َ ،أمّا المُاطه فٍُ يُىفـّـذ بىاءً
على أَامز الحاكم ،أفعاال تحقـّـك المصلحت العامّت َ بالتالي مصلحتً الشخصيّت » ( سبيىُسا )

التمرين الثاني 1 ( :ن )
حذّد دالنح يًكُح نــ ① :الخيز  ② /السعادة
التمرين الثالث 6( :ن )
نٍضد إَٔاع انًٕضح ٔ انٕٓاٌاخ ،فً كثٍز يٍ انحاالخ ٔ ،رتًّا فً أغهثٓا،يظذر نهضؼادج األطهٍّح (انحقٍقٍّح)
ٔ إَــًّا ٔصائـم نهٓزٔب يـٍ انٕاقـغ ٔ َضٍاَـا نهحظاخ تؼض األنـى انذي ذظؼة يٕاجٓرـّ  .أيا انضّؼـادج األطهٍح
فرؼرًذ ،أكثز يٍ أي آخز ،ػهى يا ٌضًى تاإلْرًاو انٕدّي تاألشخاص ٔاألشٍاء .فاإلْرًاو انٕدّي تاألشخاص شكم
يٍ أشكال انًحثّح ٔ ،نكٍ نٍش تانشكم انجذاب انذي ٌرطهـّة دائًا ذجأتا قًٌٕـا .فٓذا انشكم األخٍز ،كثٍزا جذّا ،يا
ٌكٌٕ يظذرًا نهرؼاصح .أيّـا انذي ٌؤدّي إنى انضّؼادج ،فٕٓ انُٕع انذي ٌحةّ يالحظح انُـاسٌ ٔ ،جـذ انًرؼح فً ذرثغ
طفاذٓى انفزدٌـحٌ ٔ ،زغة فً ذٕفٍـز يجال إلْرًاياخ ٔ صزٔر أٔالئك انذٌٍ ذزتطّ تٓـى ػالقـاخ  ،دًَٔا طهة
إكرضاب أي صهطح ػهٍٓى أٔ انحظٕل ػهى إػجاتٓـى انحًاصً تّ  .فانشخض انذي ٌكٌٕ صهٕكّ ذجاِ اَخزٌٍ يٍ
ْــذا انُـٕع ٔ ،تظٕرج طثٍؼٍّـح ،صٕف ٌكٌٕ يظذرًا نهضّؼادج ٔ يضرقثـال نهزقــّح انًرثادنـح ٔ .ػالقاذّ تاَخزٌٍ ،
صٕاء كاَد صطحٍّح أٔ قٌّٕح ،فئَٓا صرـُـزْضًِ كال يٍ إْرًاياذّ ٔ يشاػزِ ٔ نٍ ٌحش تانًزارج يٍ انجحٕد ،ألَّ
قهـًّا ٌهقى انجحٕد يٍ انُاس...

برتراند راسل ــ إنتصار السعادة ــ ترمجة قدوري عمارة
اجمللس القومي للثقافة  ،القاهرة  2112 ،ص ( 011بتصرف)

قدم إجببت عن األسئلت التبليت :
 0ــ حدّد أطسوحت انىص ( 1ن )
 2ــ قم بصياغت إشكانيّت انىص ( 1ن )

 3ــ نماذا يعتبس انكاتب أن" أنىاع المىضت و الهىايبث  ،في كثير من الحبالث .وربمب في أغلبهب ،ليسج مصدرا
للسعبدة األصليت "؟ ( 1ن )
 4ــ كيف تتحدّد مىزنت اآلخس في عمهيّت تحصيم انسعادة حسب زسم ؟ ( 1ن )

القسم الثاني ( :عشر نقاط )
يختار الممتحه أحذ السؤاليه التالييه ليحزّر في شأوً محاَلت ال تتجاَس الثالثيه سطزا
السؤال األول ْ :م ٌُٓذّد يطهة انًٕاطُح انؼانًٍّح انضٍادج انٕطٍُّح ؟
السؤال الثاني :هم يمكه أن وعزل غاياث انمىمرج عه غاياث انىموذج ؟

