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 من الموضوعات الثالثة التالیة: ـداً واحعالج موضوعاً  
 
 

 ".ھي ظاھرة روحیةالذكریات الصرفة " ال یمكن للذكریات أن تنتج عن حالة دماغیة...   الموضوع األول :
      
 (تسع عالمات)  ناً اإلشكالیة التي یطرحھا .مبیّ  " برغسونلـ "اشرح ھذا القول   -أ   
 (سبع عالمات)   . طروحات أخرى تعرفھاأطروحة الكاتب بمقابلتھا بأناقش   -ب  
 (أربع عالمات)           . ل إجابتك، ھو عدو للذاكرة ؟ علبرأیك ھل النسیان،   -ج  
 

 
 ." بأكملھا في الفكرة ( الفرضیة )تكمن  یةارب" إن المبادرة االخت  الموضوع الثاني :

 
 (تسع عالمات)  ة التي یطرحھا .ناً اإلشكالیاشرح ھذا القول لـ " كلود برنار " مبیّ   - أ  
 (سبع عالمات)اري.بفي السیاق االخت وقیمتھا دور المراحل األخرى موضحاً◌ً  الرأيناقش ھذا   -ب  
 ھل تعتقد أن للفرضیة الدور نفسھ في العلوم الریاضیة وعلوم الطبیعـة ؟  -ج  
 (أربع عالمات)                علل إجابتـك .       

 
 

 النّص    لث :الموضوع الثا
 
بالمتعة  تعلقت تلك التيھي ھدفنا األسمى، ال نقصد بذلك لذات الفاسقین وال  ة" ... عندما نقول أن اللذ 

المادّیة، كما یقول الذین یجھلون مذھبنا، أو ال یوافقون علیھ، أو یفسرونھ تفسیراً سیئاً. فاللذة التي نتحّدث عنھا 
 تتمّیز بغیاب اآلالم الجسدیة واضطراب النفس.

، ووجبات األسماك وغیرھا التي والنساءتع الفتیان فلیست جلسات الشراب والعربدة المتواصلة، ومُ  
فع ما یجب اختیاره، ھا مائدة فاخرة، ھي ما یولّد حیاة سعیدة، بل الفكر المتوقد الباحث بدقة متناھیة عن دواتقدم

 ھ، والذي یرفض اآلراء العبثیة التي بسببھا یستولي االضطراب  األكبر على النفوس .وما یجب تجّنب
كونھا مصدر  ،أثمن حتى من الفلسفةنستنتج مّما تقدم، أن الحكمة ھي المبدأ والخیر األعظم، ولذلك ھي  

منا أنھ ال یمكن أن نكون سعداء ما لم نكن حكماء، ولن نكون شرفاء وعادلیـن ما لم لكل الفضائل األخرى، ألنھا تع
 نكن سعداء. إن الفضائل والحیاة السعیدة لیست في الواقع سوى واحد، وال تنفصل إحداھا عن األخرى".

    
 رسالة إلى مینیسھ –أبیقور                                                                                      

 
 (تسع عالمات)                             . ناً اإلشكالیة التي یطرحھااشرح ھذا النّص مبیّ   -  أ  
  مات)(سبع عال         ناقش ما ورد في النّص في ضوء نظریات أخرى تعرفھا .  –ب  
 ؟ ذاتــواع اللـة كل أنـملزم أخالقیا بإدان،  برأیك، ھل اإلنسان   – ج  
 (أربع عالمات)              ـك .   ل إجابتعل  
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