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 اكتب )ي( في أحد المواضيع  الثالثة اآلتية:

 :الموضوع األول

 هل القوة أساس قيام الدولة؟
 

 :ثانيالموضوع ال

  ".بذاتي" إن وجود الغير ضروري لوجودي و لمعرفتي 

 .لألنا ، حقا،هل وجود الغير ضروري )ي( انطالقا من القولة، بي ِّن

 :ثالثالموضوع ال 

ما كبيرا مقارنة مع العلوم اإلنسانية و أن هذا التقدم سوف من المؤكد أن العلوم الفيزيائية حققت، في الفترة الراهنة، تقد   "      

واد في هذا المجال، فإنهم سيتقد  ف يستمر في المستقبل... رات عن أسباب التخلف األرجح، بعد ة مبر  مون لنا، على متى سألنا الر 

ة، بينما يتعي ن شيرون إلى أن العلوم الفيزيائية تدرس مواضيع بسيطة كالذ  الكبير للعلوم اإلنسانية عن نظيرتها الفيزيائية. إنهم سي   ر 

يسة لعالم الفيزياء هي التجربة على العلوم اإلنسانية أن تدرس الكائنات البشرية ف رادى أو جماعات. و سيذك رون أن الع د ة الرئ

من  ،مثل هذه التجارب في العلوم اإلنسانية. و ال شك أن هذه المبررات حجج منهجية مشروعةر إجراء في حين يتعذ   ،المخبرية

 ل إليها في العلوم الفيزيائية.شأنها أن تقنعنا بأن التوصل إلى قوانين في العلوم اإلنسانية أصعب بكثير من التوص  

إضافة إلى تلك الحجج المنهجية، سنجد، أيضا، نقاشا يترد د حول األسباب التي تمنع العلوم اإلنسانية، من حيث المبدأ، من أن      

و أن التنبؤ ممكن في الطبيعة  ،ن األشياء الجامدة، على خالف الكائنات البشرية، تخضع للقوانينأقال لنا تصبح علمية حقا. في  

قال لنا، إضافة إلى كل هذا، أن على العلوم اإلنسانية أن نظرا لما يتمتعون به من إرادة حرة. و ي   ،البشر بينما هو مستحيل مع

هذه األسباب، ي فترض  عن العلوم الفيزيائية بما أن مسائل القَيم حاضرة في األولى دون األخيرة. لكل   ، في أساسها،تكون مختلفة

 إلنسانية أمر مستحيل." ة الكاملة في العلوم اأن تحقيق العلمي  

 
 

 حل ِّل )ي( النص و ناقشه )يه(
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