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   سا10 – سا 08 :التوقيت فلسفة: لمادةا  ثانوي آداب فلسفة3 :المستوى و الشعبة

  عالج موضوعا واحدا على الخيار

  :الموضوع األول 

  ما الفرق بين العادة و اإلرادة ؟   
  

 :الموضوع الثاني

  هل يمكن للعقل أن يكون وحده مصدرا للقيم األخالقية ؟  
  

  

 :النص  :الموضوع الثالث 

 "لَى عع وِض تَقُومنَشَْأةَ الفُر ةٍِ ِإناِطِنيى بُأخْرٍة واِمَل خَاِرِجيَأ . ودبي ا َأنلُهةُ فََأواِمُل الخَارِجيوا العَأم

انظَة مااِإلنْسالَحٍة ِفي ماِقعو ا  ِمنِفيه فَكِّريِة ، وِربِفي التَّج  . اِوُل َأنحِة ياِقعِذِه الوه ِمن اءِتدابو

 فْتَِرضايثَالُهَأمو ِهي لَه عالَِّذي تَخْض القَانُون كُوني ى َأنساعقَانُوِن . م نكَالَِمنَا ع نَا ، ِعنْدَأير قَدو

 ام ِعنْدسقُوِط اَألجِس) غاليلي ( سٍة باِقعو ٍة َأورظَاه َأ ِمنتَداب فَ َأنَّهِدي، كَياز ِهيٍة ، ودشَاهطٍَة م ادي

 تَِسير َأن ِكنمإلَى افِْتراِض قَانُوٍن ي هدذَا  الَِّذيَ شَاهى هِض ، فََأداَألر ِمن مالِجس با اقْتَراِع كُلَّمراِإلس

  .علَيِه اَألجسام ِفي سقُوِطها

قَد تَنْشَُأ الفُروض ِمن مجرِد الصدفَِة ، فَكَِثيرا ما يقَع ما يقَع اِإلنْسان علَى ظَواِهر تَهِديِه ِإلَى : وثَاِنيا 

  [ ...] وضِع فَرٍض دون أن يكُون قَد قَصد ِإلَى ذَلَك ِفعالً 

ي َأخْطَر ِمن هِذِه ِبكَِثيٍر ، ذَِلك َأن العواِمَل الخَاِرِجيةَ لَيستْ إالَّ مجرد فُرٍص وَأما العواِمُل الداِخليةُ فَِه

ومنَاسباٍت ِلوضِع الفَرِض ، والَ يمِكن ِبَأي حاِل ِمن اَألحواِل َأن تَكُون شُروطًا كَاِفيةً ِلِالفْتراِض ، 

ِهِر الَِّتي شَاهدها ِكبار العلَماِء ، وأقَاموا علَيها فُروضهم الِعلِْميةَ، يشَاِهدها كُلَّ النَّاِس كُلُّ فََأكْثَر الظَّوا

ِنيِة ، أي علَى م، فَاَألمر يتَوقَّفُ ِفي هِذِه الحالَِة علَى العواِمِل الباِطنِْتباٍه ِفيهيوٍم دون أن يِثير ذَِلك َأدنَى ا

والمِهم ِفي هِذِه الحالَِة هو أن يحيَل اإلنْسان . اَألفْكَاِر الَِّتي تُِثيرها الظَّواِهر الخَاِرِجيةُ ِفي نَفِْس المشَاِهِد

َأو نَظَِريةً ، لَن يِتم ِإالَّ ِبواِسطَِة  ِمن مجموِعها قَانُونًا  نلى وقَاِئع ِعلِْميٍة يكَوالمشَاِهد هِذِه الظَّواِهر إ

  عبد الرحمن بدوي                                 ] [... هِذِه الظَّواِهر ِمن شَْأِنها َأن تُفَسروضِع ِفكْرٍة 

 

.أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص : المطلوب  
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