
ي مادة الفلسفة للفصل األول )
 
(3ع ت،3لغ، 3أف، 2فرض ف تر/تسيير  

  كنتو>>          
 
ي أن يعرفه وأبي   ظر إىل فائدة الفلسفة أريد ... أن أوجه الن

 االعتقاد فإنه يتوجب  ،أنها نظرا لكونها تشمل كل ما يمكن للفكر اإلنسان 

 
 
ي ت
نا عن االقوام المتوحشي   بأن الفلسفة وحدها هي الت  فإن  وهكذا  ،مة إنما تقاس بقدرة ناسها عىل تفلسف صحيحأحضارة كل  وأن ،والهمجيي   مي  

. ن يكون فيها فالسفة حقيقيونأكل الخي  بالنسبة ألمة ما   الخي    

كما أن استعمال ،  دائما أن يهتم هو بنفسه ،بل االفضل له ،فليس نافعا بالنسبة لإلنسان أن يعيش وسط من يهتم بهذه الدراسة فقط ،فضال عن ذلك
شدا بشخص آخر  ،والضوء بواسطتها بجمال األلوان  واستمتاعه، المرء عينيه لهداية خطواته . بدون شك أفضل من أن يسي  مغمض العيني   مسي   

ة،لكن هذه الحالة   أفضل من حالة من يبق  م   األخي 
 
كالذي أغمض عينيه   تفلسف،ال الذي يعيش بدون وح ،اال نفسه رشد  العيني   وليس له من م   ض  م  غ

ي يكتشفها برصنا  ،ولم يحاول فتحها 
ي مشاهدة كل االشياء الت 

 
ةياه معرفة االشياء عن طريق الفلسفإال يمكن ان تقارن بالرضاء الذي تمنحنا  ،وإن اللذة ف  

ي 
 
ورة بالنسبة لتنظيم أخالقنا  ،الختام وف ي هذه الحياة ......  وكنا وسلفإن هذه الدراسة)الفلسفة( أكير ض 

 
 إف

 
ي ال ه

لها سوى  م  ن الحيوانات المتوحشة الت 
ي باستمرار بالبحث عن وسائل تغذيتها ، المحافظة عىل أجسامها 

ي له يوجه اهتماماته ، شكل الفكر الجزء الرئيسي منهلكن االنسان الذي ي   ،تعت 
ينبغ 

ي 
ي هي الغذاء الحقيق 

<<. للفكر الرئيسية نحو البحث عن الحكمة الت   

ي ديكارت'' '                                                                                                                                                  
 
  )مبادئ الفلسفة('رون

أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص. المطلوب:   
 

 ................. ............................................................................................................................. ....................  

ي مادة الفلسفة للفصل األول )
 
(3ع ت،3لغ، 3أف، 2فرض ف تر/تسيير  

  كنتو>>          
 
ي أن يعرفه وأبي   ظر إىل فائدة الفلسفة أريد ... أن أوجه الن

 االعتقاد فإنه يتوجب  ،أنها نظرا لكونها تشمل كل ما يمكن للفكر اإلنسان 

 
 
ي ت
نا عن االقوام المتوحشي   بأن الفلسفة وحدها هي الت  فإن  وهكذا  ،مة إنما تقاس بقدرة ناسها عىل تفلسف صحيحأحضارة كل  وأن ،والهمجيي   مي  

. ن يكون فيها فالسفة حقيقيونأبة ألمة ما كل الخي  بالنس  الخي    

كما أن استعمال ،  دائما أن يهتم هو بنفسه ،بل االفضل له ،فليس نافعا بالنسبة لإلنسان أن يعيش وسط من يهتم بهذه الدراسة فقط ،فضال عن ذلك
شدا بشخص آخر  ،والضوء بواسطتها بجمال األلوان  واستمتاعه، المرء عينيه لهداية خطواته . بدون شك أفضل من أن يسي  مغمض العيني   مسي   

ة،لكن هذه الحالة   أفضل من حالة من يبق  م   األخي 
 
كالذي أغمض عينيه   تفلسف،وحال الذي يعيش بدون  ،اال نفسه رشد  العيني   وليس له من م   ض  م  غ

ي يكتشفها برصن ،ولم يحاول فتحها 
ي مشاهدة كل االشياء الت 

 
ةياه معرفة االشياء عن طريق الفلسفإال يمكن ان تقارن بالرضاء الذي تمنحنا  ،ا وإن اللذة ف  

ي 
 
ورة بالنسبة لتنظيم أخالقنا  ،الختام وف ي هذه الحياة ......  وسلوكنا فإن هذه الدراسة)الفلسفة( أكير ض 

 
 إف

 
ي ال ه

لها سوى  م  ن الحيوانات المتوحشة الت 
ي باستمرار ب، المحافظة عىل أجسامها 

ي له يوجه اهتماماته ، شكل الفكر الجزء الرئيسي منهلكن االنسان الذي ي   ،البحث عن وسائل تغذيتها تعت 
ينبغ 

ي للفكر 
ي هي الغذاء الحقيق 

<<. الرئيسية نحو البحث عن الحكمة الت   

ي ديكارت'' '                                                                                                                                                  
 
  )مبادئ الفلسفة('رون

أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص. المطلوب:   
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ي مادة الفلسفة للفصل األول )
 
(3ع ت،3لغ، 3أف، 2فرض ف تر/تسيير  

  كنتو>>          
 
ي أن يعرفه وأبي   ظر إىل فائدة الفلسفة أريد ... أن أوجه الن

 االعتقاد فإنه يتوجب  ،أنها نظرا لكونها تشمل كل ما يمكن للفكر اإلنسان 

 
 
ي ت
نا عن االقوام المتوحشي   بأن الفلسفة وحدها هي الت  ن فإ وهكذا  ،مة إنما تقاس بقدرة ناسها عىل تفلسف صحيحأحضارة كل  وأن ،والهمجيي   مي  

. ن يكون فيها فالسفة حقيقيونأكل الخي  بالنسبة ألمة ما   الخي    

كما أن استعمال ،  دائما أن يهتم هو بنفسه ،بل االفضل له ،فليس نافعا بالنسبة لإلنسان أن يعيش وسط من يهتم بهذه الدراسة فقط ،فضال عن ذلك
شدا بشخص آخر  ،والضوء بواسطتها بجمال األلوان  واستمتاعه، المرء عينيه لهداية خطواته . بدون شك أفضل من أن يسي  مغمض العيني   مسي   

ة،لكن هذه الحالة   أفضل من حالة من يبق  م   األخي 
 
كالذي أغمض عينيه   تفلسف،وحال الذي يعيش بدون  ،اال نفسه رشد  العيني   وليس له من م   ض  م  غ

ي يكتشفها برصنا  ،ولم يحاول فتحها 
ي مشاهدة كل االشياء الت 

 
ةياه معرفة االشياء عن طريق الفلسفإال يمكن ان تقارن بالرضاء الذي تمنحنا  ،وإن اللذة ف  

ي 
 
ورة بالنسبة لتنظيم أخالقنا  ،الختام وف ي هذه الحياة ......  وسلوكنا فإن هذه الدراسة)الفلسفة( أكير ض 

 
 إف

 
ي ال ه

لها سوى  م  ن الحيوانات المتوحشة الت 
ي باستمرار بالبحث عن وسائل تغذيتها ، المحافظة عىل أجسامها 

ي له يوجه اهتماماته ، شكل الفكر الجزء الرئيسي منهلكن االنسان الذي ي   ،تعت 
ينبغ 

ي للفكر 
ي هي الغذاء الحقيق 

<<. الرئيسية نحو البحث عن الحكمة الت   

ي ديكارت'' '                                                                                                                                                  
 
  )مبادئ الفلسفة('رون

أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص. المطلوب:   
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