


(ن  6):  ثالثالتمرين ال  

ِّا ِٓ ح١ث اٌعمً  …        ٠رفطٓ ٌٗ أً٘  خاص ٚٚجٗٓ ئثثاذٗ ِع وً أحذ، ، ٠ُّى عاَ ٚجٗ،  ٚج١ٙٓ فّٓأ
ّٚي أِا اٌخظٛص ٚ اإلٔظاف .  حم١مح اإلٔساْ ١ٌسد عثاسج عٓ اٌجسُ فحسة ، فأـّٗ ئٔـّّا فٙٛ أْ ٠عٍُ أْ  األ

، ٚ أْ ٠ىْٛ ِع ٠ىْٛ ئٔسأا ئرا واْ جٛ٘شا ٚ ئٔـّٗ ٠ىْٛ ٌٗ ئِرذاد فٟ أتعاد ذفشع طٛال ٚ عشضا ٚ عّما 
أْ ذىْٛ ٔفسٗ ٔفسا ٠رغزٜ تٙاٚ ٠حّس ٚ ٠رحّشن تاإلسادج . ٚ ِع رٌه ٠ىْٛ تح١ث ٠ظٍح ألْ  ٚ  رٌه را ٔفس ، 

، فارا ئٌرأَ ج١ّع  ٠رفُٙ اٌّعمٛالخ ٚ ٠رعٍــُّ اٌظٕاعاخ ٚ ٠عٍّٙا ئْ ٌُ ٠ىٓ عائك ِٓ خاسج ال ِٓ جٙح اإلٔسا١ّٔح
مح اإلٔساْ ال ذىْٛ عشضا ألْ ٘زا حظً ِٓ جٍّرٙا راخ ٚاحذج ٟ٘ راخ اإلٔساْ ــ فارا ثثد تٙزا أْ حم١

فارا ِا ٘ٛ ثاتد ف١ه ِز وٕد فٙٛ ٔفسه األعشاع ٠جٛص أْ ذرثذي ٚ اٌحم١مح تع١ٕٙا تال١ح فاْ اٌحمائك ال ذرثّذي ــ 
 .ٚ ِا طشأ ع١ٍه ٚ ٠ضٚي فٙٛ األعشاع  

ٚ اإلطاتح فٙٛ  ٠ظٍح ألً٘ اٌفطأح ٚ ِٓ ف١ٗ ٌطف اٌفُٙٚ٘ٛ اٌث١اْ اٌخاص فٙٛ اٌزٞ  اٌثأٟ اٌٛجٗ أِا       
ففٟ ٘زٖ اٌحاٌح أٔد ال ذغفً  (أٞ ِعرذي  )أٔه ئرا وٕد طح١حا ...فال ذرالِس أجضاؤن ٚ وٕد فٟ ٘ٛاء طٍك 

فىً ِٓ ٌٗ فطأح ٚ ٌطف ٚ و١اسح ٠عٍُ أٔـّٗ جٛ٘ش ٚ أٔــّٗ ِجّشد عٓ عٓ ئ١ٔره ٚ حم١مره تً ٚ فٟ إٌَٛ أ٠ضا ، 
   اذٗ ألْ ِعٕٝ اٌرعمً حظٛي ِا١٘ح ِجشدج ٌٍعالً .اٌّاّدج ٚ عالئمٙا ٚ أٔٗ ال ذغشب راذٗ عٓ ر
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 ْ(8.5) .ثثرح ٌٍٕض اٌّاسرخشج األطشٚحح ــ  8  

  تتخّدد اإلىّٔ٘ مبا ٍٕ إىٔ٘ ىفطٔ٘ ..      

 «فارا ِا ٘ٛ ثاتد ف١ه ِز وٕد فٙٛ ٔفسه ٚ ِا طشأ ع١ٍه ٚ ٠ضٚي فٙٛ األعشاع  . » 7/8سطر 

فىً ِٓ ٌٗ فطأح ٚ ٌطف ٚ و١اسح ٠عٍُ أٔـّٗ جٛ٘ش ٚ أٔــّٗ ِجّشد عٓ اٌّاّدج ٚ عالئمٙا ٚ أٔٗ  ».11سطر .

  .«ال ذغشب راذٗ عٓ راذٗ ألْ ِعٕٝ اٌرعمً حظٛي ِا١٘ح ِجشدج ٌٍعالً 

 

  ن( 1.5) لية النص .اة أشكقم بصياغــ  2  

مب تتخّدد إىّٔ٘ اإلىطاٌ ؟ ٍل مبا ٍٕ حكٔك٘ دلّسدٗ متنجل٘ يف اليفظ أّ العكل أو باجلطه الرٖ  : 1حماولة  
 ُٓخٔل علٙ املادْٓ علٙ األعساض ؟ ] إغكالّٔ٘ إحساجّٔ٘ د

لعكل ؟ ّ ما عالق٘ األىٔ٘ مب تتخّدد إىٔ٘ اإلىطاٌ ؟ ٍل مبا ٍٕ حكٔك٘ دلسدٗ متعلك٘ باليفظ ّ ا : 2حماولة 
. باجلطه ّ باملادٖ ؟] إغكالّٔ٘ حتلٔلّٔ٘ د  

 

 

 

 





 

   هل ميكن للجسد أن ُيجّسد إنية اإلنسان  ؟ : 2الطؤال

ميكً للتلنٔر بلْزٗ اإلجاب٘ ّفل ٍرًٓ اإلحتنالني / اإلمكاىٔتني     

  إمكاىٔ٘ 8 : تبيـّٕ املْقف املصسح بُ يف الطؤال :» ميكن للجسد أن ُيجّسد إنية اإلنسان«.

تٍٛسج اإلجاتح تث١اْ ِششٚع١ح اٌمٛي تاإل١ٔح اٌجسذ٠ّح ٚفك ع١ٍّح ذجذ٠ً ٌعاللح إٌفس تاٌجسذ ٚٚفك   
ِشاجعح اٌرظٛساخ ا١ٌّراف١ض٠م١ح اٌمائٍح ترحم١ش اٌجسذ ٚ تٛضاعرٗ ٚ اٌّرأسسح عٍٝ ذظٛساخ ثٕائ١ح 

١ّّضج ٚ ِرّا٠ضج عٓ اٌثذْ / اٌجسُ ذفاض١ٍح ِع١اس٠ح ذجعً إٌفس ِر  

 ــ ٠ُّىٓ ذٛظ١ف أحذ اٌّشجع١اخ ا١ٌّراف١ض٠م١ح اٌّحمشج ٌٍجسذ أٚ اٌّمظ١ح ٌٗ : 

تّا ٘ٛ ِظذس اٌششٚس ٚ اٌّظائة ٚ اٌحشٚب ٚ اٌعطاٌح أِاَ : اٌجسذ   PLATONأفالطْٛ ــ  8 
 ٍـُّ اٌٛجٛد ٚ اٌّٛجٛداخ . ذحم١ك إٌفس ِطٍٛتٙا اٌّرّثً فٟ تٍٛغ اٌحمائك ٚ اٌشلٟ ٚ اٌرشلٟ فٟ س

٠إوذ عٍٝ ضشٚسج ئلظاء اٌثذْ ، تً ئٔــّٗ ٠ُٕضٌٗ ِٕضٌح اٌعاس اٌزٞ ٠رٛجة   PLOTIN ــ أفٍٛط١ٓ 2 
ّٛي فٟ األسٛاق » عٍٝ اإلٔساْ اٌخجً ِٕٗ  أٚ ٌحظح « أخجً ِٓ ٔفسٟ ٚ أٔا أحًّ ٘زا اٌثذْ ٚ أٔا أذج

   «ٌّارا ذعٍـّٟ ِٓ أسٛاس سجٕه ؟ :» ٚ ُٔٙ لائال  ئحرجاجٗ عٍٝ أحذ اٌثذٔاء عٕذِا ٚجذٖ ٠أوً تششا٘ح

: التنٔٔص بني جٍْس مفكس ّ جٍْس ممتد ّ الكْل باجلطه اجلج٘ ّ الكتل٘ ّ DESCARTES ــ د٠ىاسخ  3 
ّ تسضٔذ  حكٔك٘ الكْجٔتْ :" أىا أفكس إذٌ أىا الرٖ ٓتنٔص خبصائص ٍيدضٔ٘ ّ فٔصٓائٔ٘ متخْل٘ ّ متبدل٘ 

 مْجْد "

نكً إضتخطاز مناذج مً الفلطف٘ اإلضالمٔ٘ ، إبً ضٔيا ّ بسٍاٌ السجل املعلل أّ أطسّح٘ ــ أّ  ُٓ 4  
 ىص الغصالٕ  مْضع اإلختباز يف التنسًٓ الجالح مً الكطه األّل .

ــ الْقْف عيد جتدٓل ّ مساجع٘ ٍرا املْقف باإلغازٗ للخظ٘ الطبٔيْشّٓ٘ اليت عنلت علٙ إعادٗ اإلعتباز  
حديد ما ُيمّيز الىفش البشرّية عه بقّية الىفىس و ما يجعلها تتفّىق أن وعرف يقضي ت »للجطد : 

 .« طبيعة مىضىعها ، أي طبيعة جسم اإلوسان 

 ــ الْصْل لبٔاٌ قٔن٘ اجلطد اخلاص يف التصْز الفٔيْمٔيْلْجٕ أّ الْجْدٖ .

لدالل٘ ليكٌْ أماو ّعٕ ــ إضتدالص األبعاد الفلطفّٔ٘ للجطد اخلاص مبا ٍْ مّحال ّ ّاٍب للنعيٙ ّ ا
 جطدٖ أّ ّعٕ متجطد . 

ميطك٘  «ميكن للجسد أن ُيجّسد إنية اإلنسان »املْقف املصسح بُ يف الطؤال : إعتباز : 2إمكاىٔ٘
 إضتبعاد لبلْزٗ إجاب٘ ّ بلْزٗ مْقف ٓكْل : 

 



سّط املادّٓـ٘ ٍـٕ   ػـ جعـل ال ــ الكْل باإلىٔ٘ التازخئّ٘ ّ جتـرٓس الـرات يف العـا  ّ يف التـازٓذ ّ       8            
 داألطسّح٘ املازكطٔ٘ ]احملددٗ لإلىٔ٘ ّ للْعٕ مبا ىتاج تازخيٕ ّ إجتناعٕ 

ــ الكْل باإلىٔ٘ الالّاعٔ٘ ّفل ما ّصلت ألُٔ أطسّح٘ التخلٔل اليفطٕ يف إعتبازٍا اجلطد لغ٘  2            
مً عنلٔات الكنع ّ التصعٔد اليت  الالّعٕ ّ أٌ الْعٕ ٍْ غٔاب أكجس مً حطْز ّ اإلىطاٌ ضلٔل ضلطل٘

ال ميكيَا اال أٌ تكػف عً أىا مجكل٘ ّ ممصق٘ بني أّامس األىا األعلٙ ّ دّافع اهلْ مبا دّافع احلب ّ 
 ٓددّ] أطسّح٘ عله اليفظ التخلٔلٕ مع فسّ األصل يف اإلىطاٌ  العدّاٌ إٍّٔ الدّافع املعربٗ عً األصٔل

 




