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:اكرة فٙ أدذ انًٕاظٛع انصالشح اٜذٛح  

 
  :انًٕظٕع األٔل    
   

 ْم ًٚكٍ االعرشاض عهٗ انمإٌَ تاسى انذك؟           
 

 :انًٕظٕع انصاَٙ    
 

       «ًُ ... ًاسسا فٙ انٕلد َفسّشا ُٔيُِّظعهّٛ أٌ ٚكٌٕ ُي ،ب جذٚشا تٓزِ انصفحجِشنكٙ ٚكٌٕ ان
ُٚ  « .ُجض ّٚظم عاجضاا عمم ْٙ أداج عًٛاء، ٔانعمم دٌٔ انٛذ انرٙ ُذٕٓجٓفانٛذ انًاْشج انرٙ ال 

 

 اششح يعًٌٕ انمٕنح ٔتٍِٛ أتعادْا
            
 :انًٕظٕع انصانس    

 

ُْإٌ انًعٛاس انغانة نهذكى عهٗ أٌ »        كًا ٚشٖ انذس انعاو، ْٕ اسرًشاسٚح  ،َُْٕ َٕانشخص 

 أٌ انذساجاخ انٕٓائٛح إْٔٔ انًعٛاس َفسّ انز٘ َسرخذيّ نهذكى عهٗ ٔانجسذ انًادٚح عثش انضيٍ، 

ا تخالف رنك، فإٌ دذٚصُا سٛكٌٕ عهٗ سثٛم االسرعاسج ُأيا إرا ذذذش. ٓا دٌٔ سٕاْاغٛشْا ْٙ َفُس

َشعش  أَُا ٔدمٛمًح. ْزا انمٕل نًا كاٌ تٕسعٙ انرفِٕ تّ َخهٕ َصف، (أَا إَساٌ جذٚذكأٌ ألٕل يصال )

انرٙ ذأذٙ  أٌ ْٕٚرُا انجسذٚح عثش انضيٍ أيش يعمذ ٔأَٓا ذرأكذ يٍ خالل انًعشفح انذاخهٛح تًاظُٛا

ُٚ. تٓا انزاكشج صم تانعشٔسج تأديغرُا انزاكشج َفسٓا ذركٌٕ  ُا عهٗ اإلطالقصٛش دْشَرٚجة أال 

نُا، أ٘ يا دذز ألجسادَا ٔأديغرُا، فًٍ  َزَذد ركشٖ انًاظٙ لذ سثثٓا يا َدٔإرا كاَ. ٔتأجسادَا

غٛش انًذْش أٌ اسرًشاسٚح ْزِ األجساد عثش انضيٍ ٚجة فٙ تعط األدٛاٌ عهٗ األلم، أٌ ٚرأكذ 

 «.انزاكشجيعٛاس يٍ خالل 

       

 حلل النص وناقشه
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 ػُاطش اإلجابت ٔ سهى انخُقٍظ

  حٕجٍٓاث ػايت
 

يقخضٍاث انًزكشة انٕصاسٌت سقى : سؼٍا ٔساء احخشاو يبذأ حكافؤ انفشص بٍٍ انًخششحٍٍ، ٌشجى يٍ انسادة األساحزة انًظححٍٍ أٌ ٌشاػٕا أٔال 
 151ٔانًخؼهقت بانخقٌٕى انخشبٕي بانسهك انثإَي انخأٍْهً نًادة انفهسفت، ٔكزا انًزكشة انٕصاسٌت سقى  2007ََٕبش  16انظادسة بخاسٌخ  04/142

 : ، ٔانخاطت باألعش انًشجؼٍت نًٕاضٍغ االيخحاٌ انٕعًُ انًٕحذ نهبكانٕسٌا، يادة انفهسفت، ٔأٌ ٌشاػٕا ثاٍَا2007دٌسًبش 27انظادسة بخاسٌخ 
حٕفشْا، انخؼايم يغ ػُاطش اإلجابت انًقخشحت، بٕطفٓا إعاسا يٕجٓا ٌحذد انخغٕط انؼايت نهًُٓجٍت ٔنهًضايٍٍ انًؼشفٍت انفهسفٍت انًُخظش   -

إبقاء كحذ أدَى، فً إجاباث انًخششحٍٍ، اَسجايا يغ يُغٕقاث انًُٓاج انزي ٌؼخبش انًشجغ انًهضو، يغ يشاػاة حؼذد انكخب انًذسسٍت انًؼخًذة، ٔ
 .انًجال يفخٕحا أياو إيكاٍَاث انًخششحٍٍ إلغُاء ْزِ اإلجاباث ٔحؼًٍقٓا

 فٓى انًٕضٕع ٔححذٌذ اإلشكال انًغشٔح، حذسج انخحهٍم ٔانًُاقشت: شائٍت انفهسفٍتإجاباث انًخششحٍٍ ػهى يٕاطفاث انكخابت اإلَ حٕفش  -

 ...ٔانخشكٍب، ساليت انهغت ٔٔضٕح األفكاس ٔحًاسك انخغٕاث انًُٓجٍت

ًزكشحٍٍ حقذٌش إجاباث انًخششحٍٍ يٍ يُظٕس حكايهً ٔشًٕنً، يغ االنخضاو بسهى انخُقٍظ انٕاسد فً ػُاطش اإلجابت ٔانًُظٕص ػهٍّ فً ان  -
 .انًشاس إنًٍٓا أػالِ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 :انســــؤال 

 (َقظ 04)  : انفٓـــــى
اٌّرشؽر أْ ٠ؤطش اٌغؤاي داخً ِداي اٌغ١اعح، ظّٓ اٌضٚج اٌّفِٟٙٛ اٌسك ٚاٌؼذاٌح، ٚأْ ٠صٛؽ اإلؽىاي اٌزٞ ٠ث١شٖ ٠رؼ١ٓ ػٍٝ    

اٌغؤاي تئتشاص اٌرٛذش اٌّّىٓ ت١ٓ اٌمأْٛ اٌٛظؼٟ ٚاٌسك اٌطث١ؼٟ، ٠ٚرغاءي ػّا إرا واْ ِٓ اٌّّىٓ االػرشاض ػٍٝ اٌؾشػ١ح تاعُ 
 .ٔصافاٌّؾشٚػ١ح، أٚ ػٍٝ اٌؾشػ١ح تاعُ اإل

 (َقظ 05):  انخحهـــٍم
٠ٕرظش ِٓ اٌّرشؽر أْ ٠مف فٟ ذس١ٍٍٗ ػٕذ األطشٚزح اٌّفرشظح فٟ اٌغؤاي، ٚاٌمائٍح تئِىاْ االػرشاض ػٍٝ اٌمأْٛ اٌٛظؼٟ تاعُ      

 :اٌسك اٌطث١ؼٟ، ٚرٌه فٟ ظٛء اٌؼٕاصش ا٢ذ١ح
 ذس١ًٍ دالالخ ِفَٙٛ اٌسك ٚٚظ١فرٗ؛  -
 ٚٚظ١فرٗ؛دالالخ ِفَٙٛ اٌمأْٛ  -
 اٌر١١ّض ت١ٓ اٌسك اٌطث١ؼٟ ٚاٌسك اٌٛظؼٟ؛ -
 ت١اْ ذؤع١ظ اٌسك اٌطث١ؼٟ ػٍٝ فىشج اٌؼذاٌح؛ -
 ...خٛس أٚ ػذَ اورّاي اٌمأْٛ، ِٚٓ ثّح خٛاص االػرشاض ػ١ٍٗ تاعُ اٌسك اٌطث١ؼٟإِىاْ ت١اْ  -

 (ٌؼخبش انخحهٍم جٍذا إرا كاٌ شايال نهًفاٍْى ٔانقضاٌا انًشحبغت بانًٕضٕع)
 (َقظ 05)  : ُاقشتانً

 :فٟ اٌغؤاي، ٚرٌه فٟ ظٛء  اٌؼٕاصش ا٢ذ١ح ّفرشظح٠ّىٓ ٌٍّرشؽر أْ ٠ٕالؼ األطشٚزح اٌ 
 اٌمأْٛ اٌٛظؼٟ ِؼ١اس راذٗ؛ -
 اٌسك اٌطث١ؼٟ ِؼ١اسٞ، ِدشد ، ِثاٌٟ، غ١ش ٍِضَ، ٚال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِٛظٛع إخّاع؛  -
 ...ِّٙا وأد اٌّآخز ػ١ٍٗ لذسج اٌمأْٛ اٌٛظؼٟ ػٍٝ ذٕظ١ُ اٌس١اج االخرّاػ١ح  -

 (حؼخبش انًُاقشت جٍذة إرا كاَج اإلحاالث ٔاألقٕال ٔاأليثهت انًؼخًذة يخُٕػت ٔيالئًت نهسٍاق)
 (َقظ 03)   :انخشكـٍب

 .٠ّىٓ ٌٍّرشؽر أْ ٠خٍص، ِٓ ذس١ٍٍٗ ِٕٚالؾرٗ، إٌٝ إتشاص أ١ّ٘ح دٚس اٌسك اٌطث١ؼٟ فٟ إغٕاء ٚذط٠ٛش اٌمأْٛ اٌٛظؼٟ 
 (َقظ 03)   :انشكهٍتانجٕاَب 
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 - انفهسفت: ِادج - ػُاطش اإلجابت –  1020 انؼادٌتاٌذٚسج - االِرساْ اٌٛطٕٟ اٌّٛزذ ٌٍثىاٌٛس٠ا 
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 :انقـــٕنـــت 
 (َقظ 04)  : انفٓـــــى

، ظّٓ اٌضٚج اٌّفِٟٙٛ إٌظش٠ح ٚاٌردشتح، ٚأْ ٠صٛؽ اإلؽىاي اٌزٞ اٌّؼشفح٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌّرشؽر إدسان أْ اٌّٛظٛع ٠رؤطش داخً ِداي       
ْ اٌردشتح ذسراج ذطشزٗ اٌمٌٛح، تئتشاص طث١ؼح اٌؼاللح ت١ٓ إٌظش٠ح ٚاٌردشتح، ٠ٚرغاءي ػّا إرا وأد اٌردشتح ٚزذ٘ا واف١ح ٌرى٠ٛٓ اٌّؼشفح اٌؼ١ٍّح أَ أ

 إٌٝ ٔظش٠ح ذٛخٙٙا؟ 
 (َقظ 05):   انخحهـــٍم

ِٓ اٌّرشؽر أْ ٠سًٍ األطشٚزح اٌّرعّٕح فٟ اٌمٌٛح، ٚاٌرٟ ذؤوذ ػٍٝ اٌؼاللح اٌرىا١ٍِح ت١ٓ إٌظش٠ح ٚاٌردشتح، تاٌٛلٛف ػٕذ اٌّفا١ُ٘ ٠ٕرظش       
 :اٌّسٛس٠ح ٚاألفىاس اٌرٟ ذٕرظُ زٌٛٙا األطشٚزح ٚزداخٙا، ٚرٌه  فٟ ظٛء اٌؼٕاصش ا٢ذ١ح

 ؛ظش٠ح ذؼٕٟ فٟ اٌمٌٛح اٌّفا١ُ٘ ٚاإلؽىاالخ ٚاٌرش١٠ط اٌزٞ ٠ؤطش اٌردشتح لث١ٍا ٚتؼذ٠اػٍٝ اػرثاس أْ إٌ دالالخ ِفِٟٙٛ اٌردشتح ٚإٌظش٠ح -
، تاػرثاس أْ األٚي ٠ؾ١ش إٌٝ االٔطثاع اٌسغٟ اٌؼاِٟ، ٚاٌثأٟ ٠ؾ١ش إٌٝ اعرٕطاق ِٕٙدٟ ٌٍطث١ؼح ٌٚسظح اٌر١١ّض ت١ٓ ِفِٟٙٛ اٌردشتح ٚاٌردش٠ة -

 ؛ِٓ ٌسظاخ تٕاء اٌّٛظٛع اٌؼٍّٟ
 ...ػثش اٌرّث١ً تؼاللح اٌؼمً تا١ٌذ اٌؼاللح اٌرىا١ٍِح ت١ٓ إٌظش٠ح ٚاٌردشتحإتشاص  -

 (ٌؼخبش انخحهٍم جٍذا إرا كاٌ شايال نهًفاٍْى ٔانقضاٌا انًشحبغت بانًٕضٕع)
 (َقظ 05)   : انًُاقشت

ت١ٓ إٌظش٠ح ٚاٌردشتح فٟ تٕاء اٌّؼشفح اٌؼ١ٍّح، ٚرٌه أطشٚزح اٌمٌٛح تاالٔفراذ ػٍٝ ِٛالف ذؤوذ أٚ ذٕفٟ ػاللح اٌرشاتط ٠ّىٓ ٌٍّرشؽر أْ ٠ٕالؼ      
 :ِٓ خالي اٌؼٕاصش ا٢ذ١ح

 ؛إتشاص اٌذٚس اٌساعُ ٌٍردشتح اٌؼ١ٍّح ٌٍّٚؼط١اخ اٌسغ١ح -
 إ٠عاذ أْ اٌّّاسعح اٌفؼ١ٍح فٟ اٌثسث اٌؼٍّٟ ذٕثٕٟ ػٍٝ ذدشتح اٌخطؤ ٚاٌصٛاب، ٚػٍٝ ذٍّظ ٚذشدد اخرثاس١٠ٓ؛ -
 …ٕظش اٌّعّشج فٟ اٌمٌٛح ٟ٘ ِدشد ٔماػ إتغرٌّٛٛخٟ ال ٠ٍغٟ أ١ّ٘ح إٌضػح اٌردش٠ث١حاإلؽاسج إٌٝ أْ ٚخٙح اٌ -

 (حؼخبش انًُاقشت جٍذة إرا كاَج اإلحاالث ٔاألقٕال ٔاأليثهت انًؼخًذة يخُٕػت ٔيالئًت نهسٍاق)
 (َقظ 03)    :انخشكـٍب

٠ّىٓ ٌٍّرشؽر أْ ٠خٍص، ِٓ ذس١ٍٍٗ ِٕٚالؾرٗ، إٌٝ إتشاص اٌطاتغ اٌدذٌٟ ٌؼاللح إٌظش٠ح ٚاٌردشتح، ٚل١ّح وً ِّٕٙا تاػرثاسّ٘ا ِصذس٠ٓ    
 .ظشٚس١٠ٓ ٌٍّؼشفح

 (َقظ 03)   :انجٕاَب انشكهٍت
 انقٕنت نكهٕد بشَاس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : انُــض
 (َقظ 04)  : انفٓـــــى

ص داخً ِداي اٌٛظغ اٌثؾشٞ، ظّٓ ِفَٙٛ اٌؾخص، ٚأْ ٠صٛؽ اإلؽىاي اٌزٞ ٠ؼاٌدٗ إٌص اٌّرؼٍك ت٠ٛٙح ٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌّرشؽر أْ ٠ؤطش إٌ     
 .اٌؾخص، ٠ٚرغاءي ػٓ األعاط اٌزٞ ٠عّٓ ٚزذج ٚاعرّشاس٠ح ٠ٛ٘ح اٌؾخص

 (َقظ 05):   انخحهـــٍم
٠ٛ٘ح اٌؾخص ٟ٘ اٌزاوشج تاػرثاس٘ا خضءا ِٓ اٌدغذ ٠ٕرظش ِٓ اٌّرشؽر فٟ ذس١ٍٍٗ ألطشٚزح إٌص اٌرٟ ذشٜ أْ أعاط ٚزذج ٚاعرّشاس٠ح      

 :، تاٌٛلٛف ػٕذ ِفا١ّ٘ٙا ٚزداخٙا، ٚرٌه فٟ ظٛء اٌؼٕاصش ا٢ذ١ح(اٌذِاؽ)
 ؛(اعرّشاس٠ح اٌدغذ ػثش اٌضِٓ)اٌّٛلف اٌؼاِٟ ِٓ ذسذ٠ذ ٠ٛ٘ح اٌؾخص  -
 ؛ج اٌدغذػرّاد إٌص ػٍٝ اٌّٛلف اٌؼاِٟ ٌرؤو١ذ اعرّشاس٠ح ٠ٛ٘ح اٌؾخص فٟ ػاللرٙا ِغ ٚزذا -

لٛي اعرؼاسٞ فمط، إر ٌٛ واْ زم١م١ا اللرعٝ األِش أفصاال فٟ ٠ٛ٘ح اٌؾخص اٌرٟ ٟ٘ اعرّشاس٠ح ٚٚزذج ذردٍٝ ِٓ  "أٟٔ إٔغاْ خذ٠ذ"اٌمٛي ب -   
 خالي ٚزذج اٌدغذ ٚاعرّشاس اٌزاوشج؛

 اٌزاوشج ٟ٘ أعاط اٌؾؼٛس تا٠ٌٛٙح اٌؾخص١ح، ِاداِد اٌزاوشج ٟ٘ اٌرٟ ذمذَ اٌّؼشفح؛ -
 ...اٌزاوشج خضء ال ٠ردضأ ِٓ اٌذِاؽ ٚاٌدغذ -

 (ٌؼخبش انخحهٍم جٍذا إرا كاٌ شايال نهًفاٍْى ٔانقضاٌا انًشحبغت بانًٕضٕع) 
 (َقظ  05)  : انًُاقشت

ٟ ظٛء ٠ّىٓ ٌٍّرشؽر أْ ٠ٕالؼ أطشٚزح إٌص تاالٔفراذ ػٍٝ ِٛالف ذؼاٌح إؽىا١ٌح ٠ٛ٘ح اٌؾخص، تئتشاص ل١ّح أطشٚزح إٌص ٚزذٚد٘ا، ٚرٌه ف  
 :اٌؼٕاصش ا٢ذ١ح

 ؛ِثذأ اٌٛزذج تصفح ِثذأ ِشوثا ٠دؼً ِٓ اٌؾخص ٘ٛ ٘ٛ داخً اٌضِٓ تفعً ٚػ١ٗ -
 ؛األٔا وؤعاط اٌٛزذج أٚ ا٠ٌٛٙح اٌؾخص١ح -
 …أ١ّ٘ح تؼذ اإلسادج فٟ ٚزذج ا٠ٌٛٙح ٚاعرّشاس٠رٙا -

 (ٔيالئًت نهسٍاقحؼخبش انًُاقشت جٍذة إرا كاَج اإلحاالث ٔاألقٕال ٔاأليثهت انًؼخًذة يخُٕػت )
 (َقظ 03)    :انخشكـٍب

٠س١ً ػٍٝ ٔماػ فٍغفٟ ٚ٘ٛ ِا ، ٠ّىٓ ٌٍّرشؽر أْ ٠خٍص، ِٓ ذس١ٍٍٗ ِٕٚالؾرٗ، إٌٝ إتشاص ذؼذد ٚغٕٝ اٌّؼا١٠ش ٚاألتؼاد اٌّسذدج ٠ٌٛٙح اٌؾخص  
 .١ِراف١ض٠مٟ ِفرٛذ

 (َقظ 03)    :انجٕاَب انشكهٍت
          :يشجغ انُض

(بتصرف) 801  – 801ص . 7002ترجمت فالح رحيم، دار الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا،  ،الذاكرة في الفلسفة واألدبميري ورنوك،                 
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 :في أحد المواضيع الثالثة اآلتية كتبا

 
 : الوْضْع األّل

 

 ٌٌي فؼال هي هؼسفت الغيس؟وِّكُل هؼسفتي  براتي ُت

 

  : الوْضْع الثبًي  
 

ػلى كل فسد، إى أزاد أى يّكْى ػبدال، أى يطلب هي القبضي هؼبقبت هي ظلوَ ال بدافغ االًتقبم  »
 «.بل زغبت في الدفبع ػي الؼدالت

 .ي أبؼبدُبُرٍ القْلت ّبِيهضوْى أّضخ                                      
 

 : الوْضْع الثبلث
     

فبلذبدثت التي ًالدظِب بْضْح . إى الذبدثت ّ الفّكسة تتؼبًّبى في البذث التجسيبي »
ُب؛ ّلّكي ّ ُرٍ الفّكسة يطلب الؼبلن إلى التجسبت أى تؤيد. قليل أّ كثيس، تْدي بفّكسة لتؼليلِب

ػلى الؼبلن، أى يّكْى هستؼدا، طْال التجسيب، ألى يدع فسضيتَ أّ ألى يؼدلِب ّفقب لوب 
الطبيؼت تْقظ . فبلبذث الؼلوي إًوب ُْ إذى هذبّزة بيي الفّكس ّالطبيؼت. تقتضيَ الْقبئغ

سيسا غيس هتْقغ، إذ  ذْازّأجْبتِب تفسض ػلى ال. فيٌب دب الوؼسفت، فٌطسح ػليِب أسئلت
ُّكرا دّاليك إلى غيس ٌِب بئيذبء أفّكبز جديدة، ّتذولٌب ػلى طسح أسئلت جديدة، ًجيب ػ

 «.  ًِبيت
 

 حلل النص و ناقشه
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 اٌرٕمٍظػٕاطش اإلجاتح ٚسٍُ 

 
 ذٛجٍٙاخ ػاِح

 :سؼٍا  ٚساء ادرشاَ ِثذأ ذىافؤ اٌفشص تٍٓ اٌّرششذٍٓ، ٌشجى ِٓ اٌسادج األساذزج اٌّظذذٍٓ أْ ٌشاػٛا
ٚاٌّرؼٍمح تاٌرمٌُٛ اٌرشتٛي تاٌسٍه اٌثأٛي  2007ٔٛٔثش  16اٌظادسج تراسٌخ  04/142ِمرضٍاخ اٌّزوشج اٌٛصاسٌح سلُ   -

 2010فثشاٌش  26اٌّذٍٕح تراسٌخ  2007دٌسّثش  27اٌظادسج تراسٌخ  151اٌرأًٍٍ٘ ٌّادج اٌفٍسفح، ٚوزا اٌّزوشج اٌٛصاسٌح سلُ 
 ، ٚاٌخاطح تاألعش اٌّشجؼٍح ٌّٛاضٍغ االِرذاْ اٌٛعًٕ اٌّٛدذ ٌٍثىاٌٛسٌا، ِادج اٌفٍسفح؛37ذذد سلُ 

ا ِٛجٙا ٌذذد اٌخغٛط اٌؼاِح ٌٍّٕٙجٍح ٌٍّٚضآٍِ اٌّؼشفٍح اٌفٍسفٍح اٌرؼاًِ ِغ ػٕاطش اإلجاتح اٌّمرشدح، تٛطفٙا إعاس  -
إٌّرظش ذٛفش٘ا، فً إجاتاخ اٌّرششذٍٓ، أسجاِا ِغ ِٕغٛلاخ إٌّٙاج اٌزي ٌؼرثش اٌّشجغ اٌٍّضَ، ِغ ِشاػاج ذؼذد اٌىرة 

 اخ ٚذؼٍّمٙا؛اٌّذسسٍح اٌّؼرّذج، ٚإتماء اٌّجاي ِفرٛدا أِاَ إِىأٍاخ اٌّرششذٍٓ إلغٕاء ٘زٖ اإلجات
فُٙ اٌّٛضٛع ٚذذذٌذ اإلشىاي اٌّغشٚح، ذذسج اٌرذًٍٍ : ذٛفش إجاتاخ اٌّرششذٍٓ ػٍى ِٛاطفاخ اٌىراتح اإلٔشائٍح اٌفٍسفٍح  -

 ....ٚإٌّالشح ٚاٌرشوٍة، سالِح اٌٍغح ٚٚضٛح األفىاس ٚذّاسه اٌخغٛاخ إٌّٙجٍح
 

 ذٛجٍٙاخ إضافٍح
ظذٍخ اٌجضئً ػٍى ٚسلح ذذشٌش اٌّرششخ، تاإلضافح إٌى إٌمغح اإلجّاٌٍح ِشفمح ٌرؼٍٓ ػٍى اٌسادج اٌّظذذٍٓ ذثثٍد ٔمظ اٌر

 تاٌّالدظح اٌّفسشج ٌٙا؛

، ٚرٌه ألْ اٌرمٌُٛ فً اٌفٍسفح، وّادج 20/20ٚ  00/20ٌرؼٍٓ ػٍى اٌسادج اٌّظذذٍٓ ِشاػاج سٍُ اٌرٕمٍظ اٌزي ٌرشاٚح ِا تٍٓ 
اٚح أْ ٌضغ اٌّظذخ سمفا ِذذدا ٌرٕمٍغٗ، ٌرش ّمثٛي لأٍٛٔا ٚذشتٌٛااٌِذسسٍح، ٘ٛ أساسا ذمٌُٛ ِذسسً، ٚتاٌراًٌ فّٓ غٍش 

ػٍى ذّثالخ خاطح دٛي اٌّادج، سٍّا أْ األِش ٌرؼٍك تاِرذاْ إشٙادي ٌرٛلف ػٍٍٗ ِظٍش  تٕاء 15/20ٚ  00/20ِثال تٍٓ 
 .اٌّرششخ

ِثال، تإٌسثح ٌّرششذً  20ػٍى  14أٚ  13أٚ  12إْ دظش اٌرٕمٍظ ِا تٍٓ دذ أدٔى ِؼٍٓ ٚدذ ألظى ٌٛلفٗ اٌّظذخ ػٕذ 
ٍِضج َّ ُِ ٌذشَ اٌّرششذٍٓ ِٓ االسرفادج ِٓ اِرٍاص ِؼاًِ اٌّادج ( 3ٚ4راخ اٌّؼاًِ )اٌشؼة ٚاٌّساٌه اٌرً ذشىً فٍٙا اٌفٍسفح ِادج 

 .ٚخاطح اٌّرفٛلٍٓ ُِٕٙ

ذ إخثاس ِٕسك اٌٍجٕح، فّا ألً ٌٍرذاٚي داخً ٌجٕح اٌرظذٍخ، تؼ 03/20ضشٚسج إخضاع وً ٚسلح ذذشٌش دظٍد ػٍى ٔمغح 
 .ٚرٌه دشطا ػٍى اٌّٛضٛػٍح إٌّظفح ٌٍّرششخ، ٚاٌذشص ػٍى اٌرظذٍخ اٌّشرشن وٍّا واْ رٌه ِّىٕا

إرا ذٛفشخ فً إجاتح اٌّرششخ اٌششٚط إٌّٙجٍح ٚاٌّضآٍِ اٌّؼشفٍح إٌّاسثح ٌٍّٛضٛع، ٚوأد ٘زٖ اٌّضآٍِ ال ذرغاتك ِغ 
ٌّغٍٛب ِٓ اٌّظذخ أْ ٌشاػً فً ذمٌّٛٗ تاٌذسجح األٌٚى اٌّجٙٛد اٌشخظً اٌّثًٕ ػٕاطش اإلجاتح، جضئٍا أٚ وٍٍا، فئْ ا

 .ٌٍرٍٍّز فً ضٛء سٚح ِٕٙاج ِادج اٌفٍسفح ٚإشىاالذٗ
 

 اٌسؤاي 
 

 (ٔمظ 04)  : اٌفٙـــــُ

  
ي اٌّشذثؾ تاٌثؼذ ٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌّرششر إدسان أْ اٌّٛػٛع ٠رأؿش داخً ِداي اٌٛػغ اٌثششٞ، ٚػّٓ ِفَٙٛ اٌغ١ش، ٚأْ ٠ظٛؽ اإلشىا 

 .اٌّؼشفٟ ٌؼاللح اٌزاخ تاٌغ١ش ، ِرغائال  ػّا إرا وأد ِؼشفرٟ ٌزاذٟ ِذخال ٚؿش٠ما ٌّؼشفح ٠م١ٕ١ح تاٌغ١ش
 (ٔمظ 05):  اٌرذٍـــًٍ 

ٌّفرشػح فٟ ، ٚاٌرٟ ذٕرظُ زٌٛٙا األؿشٚزح ا...(اٌغ١ش، اٌّؼشفح، اٌزاخ)٠ٕرظش ِٓ اٌّرششر أْ ٠مف فٟ ذس١ٍٍٗ ػٕذ األٌفاف ٚاٌّفا١ُ٘     
 :اٌغؤاي، ٚاٌرٟ  ذؼرثش  ِؼشفح اٌزاخ ٌٕفغٙا ششؿا ٌّؼشفح اٌغ١ش تٕاء ػٍٝ اعرذالي اٌّّاثٍح، ٚرٌه فٟ ػٛء اٌؼٕاطش ا٢ذ١ح 

 ِٓ ز١ث دالٌرٙا ػٍٝ ٠م١ٓ أٚزذ ٘ٛ اٌزاخ؛( اٌىٛخ١ـٛ)ذدشتح  ٚػٟ اٌزاخ تزاذٙا    -
 ِؼشفح اٌزاخ ٌٍغ١ش ِّىٕح ػثش اٌّّاثٍح ؛  -
 ...اٌزاخ ػٍٝ ػاٌُ اٌغ١ش ػثش اٌرٛاطً  اٌٍغٛٞ أفراذ  - 

 (ٌؼرثش اٌرذًٍٍ جٍذا إرا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّشذثغح تاٌّٛضٛع) 
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 (ٔمظ 05)  : إٌّالشح   

 :٠ّىٓ ٌٍّرششر أْ ٠ٕالش األؿشٚزح اٌّفرشػح فٟ اٌغؤاي، فٟ ػٛء اٌؼٕاطش ا٢ذ١ح     
 ١ش  ٚزؼٛسٖ ؛ِؼشفح اٌزاخ ٌزاذٙا ذّش ػثش ٚعاؿح اٌغ  -
 ...ال ذردٍٝ إال فٟ زؼٛس اٌغ١ش ..( اٌسة، اٌخدً، اٌىشا١٘ح،)وث١ش ِٓ اٌّشاػش اٌٛخذا١ٔح   -

 ـ  اٌزاخ ١ٌغد شفافح أِاَ راذٙا ِّا ٠ؼٕٟ طؼٛتح ذسم١ك ٚػٟ راذٟ ٚاػر ٚدل١ك؛
 ٔا؛أغالق ػاٌُ اٌزاخ ِثً أغالق ػاٌُ اٌغ١ش أِاَ األ: ـ اٌّّاثٍح  ١ٌغد ششؽ ِؼشفح اٌغ١ش 

 ...  ـ اٌّّاثٍح ػ١ٍّح اطـٕاػ١ح
 (إرا وأد اإلداالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّذج ِرٕٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاق جذؼرثش إٌّالشح جٍذ) 

 (ٔمظ 03)   :اٌرشوـٍة
اٌغ١ش فٟ ِؼشفح ٠ّىٓ ٌٍّرششر أْ ٠خٍض، ِٓ ذس١ٍٍٗ ِٕٚالشرٗ، إٌٝ إتشاص  اٌـاتغ اإلشىاٌٟ ٌّؼشفح اٌغ١ش ٚزذٚد ٘زٖ اٌّؼشفح، ٚ أ١ّ٘ح  

 .اٌّشإ٘ح  ػٍٝ تٕاء ػاللح إ٠دات١ح ِغ اٌغ١ش، ٚازرشاِٗ  تٛطفٗ شخظا ِغاٌزاخ، 
 (إرا واْ ِٕسجّا ِغ اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِجٙٛد شخظً  اٌؼرثش اٌرشوٍة جٍذ)

 (ٔمظ 03)   :اٌجٛأة اٌشىٍٍح
 

  اٌمٌٛح   
 
 (ٔمظ 04)  : اٌفٙـــــُ 

أْ ٠ؤؿش  اٌمٌٛح داخً ِداي اٌغ١اعح ػّٓ اٌضٚج  اٌّفِٟٙٛ اٌسك ٚاٌؼذاٌح، ٚأْ  ٠ظٛؽ اإلشىاي اٌزٞ ذـشزٗ  ٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌّرششر     
فٟ  اٌمٌٛح تئتشاص  أ١ّ٘ح اٌمأْٛ تإٌغثح ٌٍّدرّغ ٚاألفشاد ٚدٚسٖ فٟ سفغ اٌدٛس ٚذسم١ك اٌؼذاٌح، ف١رغاءي ػٓ أعاط اٌؼذاٌح ٚدٚس اٌمأْٛ

 .ػّاْ  ذسممٙا 
 (ٔمظ 05) :  اٌرذٍـــًٍ

ٚاٌسداج اٌّفرشع فٟ األؿشٚزح اٌرٟ ...( اٌؼذاٌح، اٌظٍُ، اٌمأْٛ)٠ٕرظش ِٓ اٌّرششر فٟ ذس١ٍٍٗ ٌٍمٌٛح اٌٛلٛف ػٕذ األٌفاف ٚ  اٌّفا١ُ٘       
ٚرٌه  ، ٘ٛ اإللشاس تسىُ ِسا٠ذ ٌٍذفاع   ػٓ اٌؼذاٌح أْ ٠ثشص أْ اٌٙذفذؤوذ ػٍٝ أْ  ذـث١ك اٌمأْٛ غا٠رٗ  إلظاء فىشج اٌمظاص ٚاالٔرماَ ، ٚ

 :فٟ ػٛء اٌؼٕاطش ا٢ذ١ح
 
 ٌـٍة ِؼالثح ِٓ ظٍّٗ إر ال ذغاِر ِغ اٌظا١ٌّٓ ؛( اٌمأْٛ)ػشٚسج ٌدٛء  وً فشد  إٌٝ اٌماػٟ   -

 شج ٌٍٕضاػاخ ت١ٓ األفشاد؛ـ اعرثؼاد أرماَ اٌفشد ٌزاذٗ ِٓ اٌظاٌُ، ٚال تذ ِٓ اٌٍدٛء إٌٝ اٌّؤعغاخ ٚاٌغٍـح اٌمؼائ١ح اٌّذت
 ـ ٔفٟ فىشج االٔرماَ  ػٓ اٌمأْٛ ؛ 

 ـ غا٠ح  اٌمأْٛ ٟ٘ ذىش٠ظ ِثذأ اٌؼذاٌح؛
 ...ـ ػشٚسج اإلرػاْ ألزىاَ اٌمؼاء  تاعُ ِثذأ اٌؼذاٌح

 (ٌؼرثش اٌرذًٍٍ جٍذا إرا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّشذثغح تاٌّٛضٛع) 
 (ٔمظ 05)   : إٌّالشح

 :  ششر أْ ٠ٕالش أؿشٚزح اٌمٌٛح تاالٔفراذ ػٍٝ ِٛالف  ِؤ٠ذج أٚ ِؼاسػح، ٚ رٌه فٟ ػٛء اٌؼٕاطش ا٢ذ١ح ٠ّىٓ ٌٍّر  
 ػشٚسج اسذثاؽ اٌؼذاٌح تاٌّغاٚاج،تس١ث ٠ىْٛ إٌاط عٛاع١ح أِاَ اٌمأْٛ ٚتاٌراٌٟ أْ ٠ـثك اٌؼماب ػٍٝ وً ظاٌُ و١فّا واْ؛ -

 ؛سذٗ ػٍٝ ذٛلغ وً اٌساالخ اٌّفشدجػ١ِّٛرٗ ٚػذَ لذ تغثةك اٌمأْٛ ـ أ١ّ٘ح اإلٔظاف فٟ ذسم١ك اٌؼذاٌح أثٕاء ذـث١
 ...ْ اٌسك اٌٛػؼٟ ال ٠ؼُ فٟ راذٗ ِؼ١اس ػذٌٗإِٓ ز١ث ٚ، اٌمأْٛ اٌٛػؼٟ ئتشاص ِسذٚد٠حتـث١ؼٟ اٌسك اٌٛػؼٟ ٚاٌسك اٌاٌر١١ّض ت١ٓ  -

 (ٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاقذؼرثش إٌّالشح جٍذج إرا وأد اإلداالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّذج ِرٕ) 
 (ٔمظ 03)    :اٌرشوـٍة

٠ّىٓ ٌٍّرششر أْ ٠خٍض، ِٓ ذس١ٍٍٗ ِٕٚالشرٗ، إٌٝ إتشاص اٌـاتغ اإلشىاٌٟ ٌّفَٙٛ اٌؼذاٌح  فٟ ػاللرٙا ِغ اٌمأْٛ ٚطؼٛتح ذـث١ك    
 .اٌمأْٛ

 (إرا واْ ِٕسجّا ِغ اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِجٙٛد شخظً  اٌؼرثش اٌرشوٍة جٍذ)
 (ٔمظ 03)   :أة اٌشىٍٍحاٌجٛ

 
 .سثٍٕٛصا اٌمٌٛح ال      :اٌّشجغ

 
 إٌض :

 
 (ٔمظ 04)  : اٌفٙـــــُ

، ٚأْ ٠ظٛؽ اإلشىاي ٌضٚج  اٌّفِٟٙٛ إٌظش٠ح ٚاٌردشتح٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌّرششر إدسان أْ اٌّٛػٛع ٠رأؿش داخً ِداي اٌّؼشفح، ػّٓ ا     
ش٠ث١ح ِغ إٌظش٠ح اٌؼ١ٍّح، ٠ٚرغاءي ػّا ٘ٛ ٔظ١ة وً ِٓ اٌردشتح ٚإٌظش٠ح فٟ ذى٠ٛٓ اٌزٞ ٠ؼاٌدٗ إٌض ٚاٌّرؼٍك تؼاللح  اٌّؼـ١اخ اٌرد

 .اٌّؼشفح اٌؼ١ٍّح 
 

 (ٔمظ 05):   اٌرذٍـــًٍ
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٠ٕرظش ِٓ اٌّرششر فٟ ذس١ٍٍٗ ٌٍٕض اٌٛلٛف ػٕذ اٌّفا١ُ٘ اٌّسٛس٠ح ٚاألفىاس  اٌرٟ ذٕرظُ زٌٛٙا أؿشٚزرٗ ٚزداخٗ، ٚاٌرٟ ذمٛي         
 :، ٚرٌه فٟ ػٛء اٌؼٕاطش ا٢ذ١ح "ٌـث١ؼحاٌفىش ٚا"ترىاًِ 

فٟ اٌثسث اٌؼٍّٟ ز١ث ٠غرٍُٙ اٌؼاٌُ ِٓ األٌٚٝ فشػ١رٗ اٌرٟ  ذخؼغ العرٕـاق ذدش٠ثٟ ( اٌؼمً)ذؼاْٚ اٌٛالؼح اٌردش٠ث١ح ٚاٌفىشج   - 
 ٠ؤ٠ذ٘ا أٚ ٠ىزتٙا؛

 خذي ٚزٛاس  ت١ٓ  اٌّؼـ١اخ اٌردش٠ث١ح ٚاٌفشػ١ح ؛  -
 أٚ االورّاي  أٚ اإلٌغاء  ٚفك ِا ذ١ٍّٗ اٌٛلائغ ؛ـ لات١ٍح ٘زٖ اٌفشػ١ح ٌٍرس٠ٛش 

 ...ـ أفراذ اٌسٛاس ت١ٓ اٌردشتح ٚإٌظش٠ح ػٍٝ ِّىٕاخ غ١ش ِرٛلؼح  ِّا ٠ؤوذ اٌـاتغ اٌّفرٛذ ٌٍؼمال١ٔح اٌؼ١ٍّح
 (ٌؼرثش اٌرذًٍٍ جٍذا إرا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّشذثغح تاٌّٛضٛع)

 
 (ٔمظ  05)  : إٌّالشح

 :ّرششر أْ ٠ٕالش أؿشٚزح إٌض تاالٔفراذ ػٍٝ ِٛالف ِؤ٠ذج أٚ ِؼاسػح، ٚرٌه فٟ ػٛء اٌؼٕاطش ا٢ذ١ح ٠ّىٓ ٌٍ  
 ؛    (ذش١٠غ)تؼاللح  س٠اػ١ح ٚ، أأٚ تافرشاع رٕٟ٘، ذفاػ١ٍحّالزظح  ت ذشذثؾأـالق اٌثسث اٌردش٠ثٟ ِٓ ِشىٍح ػ١ٍّح   -
 ثاششج، ٚلشاءج ٌٕرائح اٌردش٠ة ِٓ خالي  شثىح ٔظش٠ح  ِؼذج عٍفا  ٌٙزا اٌغشع؛ ـ اٌمذسج ػٍٝ اترىاس افرشاع لذ ال ذٛزٟ تٗ اٌٛلائغ  ِ 
إٌٝ اٌـث١ؼح ٚاعرمشاء ِؼـ١اذٙا تغا٠ح سطذ " تاإلطغاء"ٚلذ ٠ش١ش اٌّرششر إٌٝ األؿشٚزح اٌردش٠ث١ح اٌرٟ ذشٜ أْ اٌثسث اٌؼٍّٟ ٠ىرفٟ  -

 ...اٌؼاللاخ اٌرىشاس٠ح ٚاعرخشاج اٌمٛا١ٔٓ
 (ٍذج إرا وأد اإلداالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّذج ِرٕٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاقذؼرثش إٌّالشح ج) 

 (ٔمظ 03)    :اٌرشوـٍة
٠ّىٓ ٌٍّرششر أْ ٠خٍض، ِٓ ذس١ٍٍٗ ِٕٚالشرٗ، إٌٝ إتشاص  اٌـاتغ اإلشىاٌٟ ٌـث١ؼح اٌؼاللح  ت١ٓ اٌردشتح ٚإٌظش٠ح، وّا ٠ّىٓ أْ   

 ...ردش٠ث١ح ٚإٌضػح اٌؼمال١ٔح اٌدذ٠ذج فٟ شأْ ذأ٠ًٚ ع١شٚسج اٌثسث اٌؼٍّٟ ال صاي لائّا ِٚثشسا ٠خٍض إٌٝ أْ اٌرماتً اٌفٍغفٟ ت١ٓ إٌضػح اٌ
 (إرا واْ ِٕسجّا ِغ اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِجٙٛد شخظً  اٌؼرثش اٌرشوٍة جٍذ)

 (ٔمظ 03)    :اٌجٛأة اٌشىٍٍح 
222:اس٠خ، صسٚتٟ، ِـثؼح اإلٔشاء تذِشك، تذْٚ ذ، ذشخّح عاِٟ اٌذ"اٌفىش ٚ اٌٛالغ اٌّرذشن"تشغغْٛ، : اٌّشخغ
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 :في أحد المواضيع الثالثة اآلتية (ي)اكتب 
 

 : اٌّٛضٛع األٚي

 ؟ ََ  اٌذٌٚتِي

 

:   اٌّٛضٛع اٌزبًٔ
 

ٌّىٓ اخخببس ػٍٍّت ٔظشٌت ِب بٛاسطت اٌخجشبت، غٍش أْ طشٌك اٌخجشبت             ال ٌمٛدٔب  »
 « .إٌى إبذاع إٌظشٌت

 .أبعادٌا (ي)ٌذي القولة وبِيهمضمون  (ي)                                     أوضح 
 

 : اٌّٛضٛع اٌزبٌذ

     

 ٌجب ػٍٍٕب أْ ٔحذد ِب ً٘ اٌؼاللبث اٌخً حشبط بٍٓ أحذاد ِؼٍٕت ػٍى ٔحٛ ٌجؼً ِٕٙب اٌحٍبة اٌزٍٕ٘ت »
ِٓ اٌٛاضح أْ اٌزاوشة ِٓ أّ٘ٙب جٍّؼب، فبألشٍبء اٌخً أحزوش٘ب ً٘ حٍه اٌخً حذرج ًٌ : ٌشخص ِب

ٚ إرا وبْ بإِىبًٔ أْ أحزوش ِٕبسبت ِب ٚأحزوش ضّٓ ٘زٖ إٌّبسبت شٍئب آخش فإْ ٘زا اٌشًء اَخش . أٔب
غٍش أٔٗ ٌّىٓ االػخشاض ػٍى ٘زا ببٌمٛي بأْ شخصٍٓ لذ ٌخزوشاْ ٔفس اٌحذد، . لذ حذد ًٌ أٔب أٌضب

ِْ ٔفس اٌشًء بسبب اخخالف : ٌىٓ ِزً ٘زا االػخشاض ٌٕطٛي ػٍى خطأ ٌَب ٌََش ال ٌٛجذ شخصبْ أبذا 
إْ حجشبخً .  وّب ال ٌّىٓ أْ ٌىْٛ ٌّٙب ٔفس إحسبسبث اٌسّغ ٚ اٌشُ ٚاٌٍّس أٚ اٌزٚق،ِٛلؼٍّٙب

فخجشبت . ٌّىٓ أْ حخشببٗ بشىً وبٍش ِغ حجشبت شخص آخش ٌىٕٙب حخخٍف ػٕٙب دِٚب بٙزا اٌمذس أٚ ران
 «. وً شخص ً٘ حجشبت خبصت بٗ ٌٛحذٖ

 (يً)الىص و واقشً (ي)حلل
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 ػٕاطش اإلجاتح ٚسٍُ اٌرٕمٍظ
 ذٛجٍٙاخ ػاِح

 :سؼٍا  ٚساء ادرشاَ ِثذأ ذىافؤ اٌفشص تٍٓ اٌّرششذٍٓ، ٌشجى ِٓ اٌسادج األساذزج اٌّظذذٍٓ أْ ٌشاػٛا
 ٚاٌّرؼٍمح تاٌرمٌُٛ اٌرشتٛي تاٌسٍه اٌثأٛي 2007 ٔٛٔثش 16 اٌظادسج تراسٌخ 04/142ِمرضٍاخ اٌّزوشج اٌٛصاسٌح سلُ  - 

 2010 فثشاٌش 26 اٌّذٍٕح تراسٌخ 2007 دٌسّثش 27 اٌظادسج تراسٌخ 159اٌرأًٍٍ٘ ٌّادج اٌفٍسفح، ٚوزا اٌّزوشج اٌٛصاسٌح سلُ 
 ، ٚاٌخاطح تاألعش اٌّشجؼٍح ٌّٛاضٍغ االِرذاْ اٌٛعًٕ اٌّٛدذ ٌٍثىاٌٛسٌا، ِادج اٌفٍسفح؛37ذذد سلُ 

اٌرؼاًِ ِغ ػٕاطش اإلجاتح اٌّمرشدح، تٛطفٙا إعاسا ِٛجٙا ٌذذد اٌخغٛط اٌؼاِح ٌٍّٕٙجٍح ٌٍّٚضآٍِ اٌّؼشفٍح اٌفٍسفٍح  - 
إٌّرظش ذٛفش٘ا، فً إجاتاخ اٌّرششذٍٓ، أسجاِا ِغ ِٕغٛلاخ إٌّٙاج اٌزي ٌؼرثش اٌّشجغ اٌٍّضَ، ِغ ِشاػاج ذؼذد اٌىرة 

 اٌّذسسٍح اٌّؼرّذج، ٚإتماء اٌّجاي ِفرٛدا أِاَ إِىأٍاخ اٌّرششذٍٓ إلغٕاء ٘زٖ اإلجاتاخ ٚذؼٍّمٙا؛
فُٙ اٌّٛضٛع ٚذذذٌذ اإلشىاي اٌّغشٚح، ذذسج اٌرذًٍٍ : ذٛفش إجاتاخ اٌّرششذٍٓ ػٍى ِٛاطفاخ اٌىراتح اإلٔشائٍح اٌفٍسفٍح - 

 ....ٚإٌّالشح ٚاٌرشوٍة، سالِح اٌٍغح ٚٚضٛح األفىاس ٚذّاسه اٌخغٛاخ إٌّٙجٍح
 

 ذٛجٍٙاخ إضافٍح
ٌرؼٍٓ ػٍى اٌسادج اٌّظذذٍٓ ذثثٍد ٔمظ اٌرظذٍخ اٌجضئً ػٍى ٚسلح ذذشٌش اٌّرششخ، تاإلضافح إٌى إٌمغح اإلجّاٌٍح ِشفمح 

 تاٌّالدظح اٌّفسشج ٌٙا؛

، ٚرٌه ألْ اٌرمٌُٛ فً اٌفٍسفح، وّادج 20/20 ٚ 00/20ٌرؼٍٓ ػٍى اٌسادج اٌّظذذٍٓ ِشاػاج سٍُ اٌرٕمٍظ اٌزي ٌرشاٚح ِا تٍٓ 
ِذسسٍح، ٘ٛ أساسا ذمٌُٛ ِذسسً، ٚتاٌراًٌ فّٓ غٍش اٌّمثٛي لأٍٛٔا ٚذشتٌٛا أْ ٌضغ اٌّظذخ سمفا ِذذدا ٌرٕمٍغٗ، ٌرشاٚح 

 تٕاء ػٍى ذّثالخ خاطح دٛي اٌّادج، سٍّا أْ األِش ٌرؼٍك تاِرذاْ إشٙادي ٌرٛلف ػٍٍٗ ِظٍش 15/20 ٚ 00/20ِثال تٍٓ 
 .اٌّرششخ

 ِثال، تإٌسثح ٌّرششذً 20 ػٍى 14 أٚ 13 أٚ 12إْ دظش اٌرٕمٍظ ِا تٍٓ دذ أدٔى ِؼٍٓ ٚدذ ألظى ٌٛلفٗ اٌّظذخ ػٕذ 
ٍِضج َّ ُِ ٌذشَ اٌّرششذٍٓ ِٓ االسرفادج ِٓ اِرٍاص ِؼاًِ اٌّادج  (3ٚ4راخ اٌّؼاًِ )اٌشؼة ٚاٌّساٌه اٌرً ذشىً فٍٙا اٌفٍسفح ِادج 

 .ٚخاطح اٌّرفٛلٍٓ ُِٕٙ

 فّا ألً ٌٍرذاٚي داخً ٌجٕح اٌرظذٍخ، تؼذ إخثاس ِٕسك اٌٍجٕح، 03/20ضشٚسج إخضاع وً ٚسلح ذذشٌش دظٍد ػٍى ٔمغح 
 .ٚرٌه دشطا ػٍى اٌّٛضٛػٍح إٌّظفح ٌٍّرششخ، ٚاٌذشص ػٍى اٌرظذٍخ اٌّشرشن وٍّا واْ رٌه ِّىٕا

إرا ذٛفشخ فً إجاتح اٌّرششخ اٌششٚط إٌّٙجٍح ٚاٌّضآٍِ اٌّؼشفٍح إٌّاسثح ٌٍّٛضٛع، ٚوأد ٘زٖ اٌّضآٍِ ال ذرغاتك ِغ 
ػٕاطش اإلجاتح، جضئٍا أٚ وٍٍا، فئْ اٌّغٍٛب ِٓ اٌّظذخ أْ ٌشاػً فً ذمٌّٛٗ تاٌذسجح األٌٚى اٌّجٙٛد اٌشخظً اٌّثًٕ 

 .ٌٍرٍٍّز فً ضٛء سٚح ِٕٙاج ِادج اٌفٍسفح ٚإشىاالذٗ
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 :اٌسؤاي
 

 ( ٔمظ04 )  :اٌفٙـــــُ

٠خؼ١ٓ ػٍٝ  اٌّخشؽر  ادسان أْ اٌّٛمٛع ٠خؤىش داخً ِداي اٌغ١اعت، ٚمّٓ ِفَٙٛ اٌذٌٚت، ٚأْ ٠قٛؽ اإلؽىاي اٌّشحبو بٛخٛد     
 . ِٚبشساث ٚخٛد٘ا ٚمشٚسحٙا ٚ اٌغا٠ت ِٕٙا ػٓ أعاعٙااٌذٌٚت، ِخغائال  

  

 ( ٔمظ05:  )اٌرذٍـــًٍ

َُ"االعخفٙاَ أداة )٠ٕخظش ِٓ اٌّخشؽر أْ ٠مف فٟ حس١ٍٍٗ ػٕذ األٌفاً ٚاٌّفا١ُ٘      ، ٚ أْ ٠بشص بؾىً ِخٕاَ اٌباػذ ػٍٝ ل١اَ ( "دٌٚتاي"، "ٌِ
: اٌذٌٚت بٛففٙا حٕظ١ّا ع١اع١ا ٌٍّدخّغ، ٚرٌه فٟ مٛء اٌؼٕافش ا٢ح١ت 

 ٌؼٕف ٚ اٌخؼغف ٚ وآ١ٌت ٌٍنبو االخخّاػٟ؛ا اٌذٌٚت ونشٚسة ٌخداٚص  -
 مشٚسة اٌذٌٚت ٌخداٚص  األ٘ٛاء اٌخافت ٚ مّاْ أِٓ األفشاد فٟ اٌّدخّغ؛ - 

 ؽشه ل١اَ اٌذٌٚت ٘ٛ ح١ّض٘ا ػٓ األفشاد اٌّّاسع١ٓ ٌٍغٍيت؛- 

 ... اٌسش٠ت اٌغ١اع١ت وغا٠ت ٌٍذٌٚت -

 (ٌؼرثش اٌرذًٍٍ جٍذا إرا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّشذثغح تاٌّٛضٛع)
 

  ( ٔمظ05 :  )إٌّالشح

 :٠ّىٓ ٌٍّخشؽر فٟ ِٕالؾخٗ أْ ٠خٕاٚي اٌؼٕافش ا٢ح١ت    
 ِسذٚد٠ت اٌذٌٚت ٚ ىابؼٙا اإل٠ذ٠ٌٛٛخٟ اٌّخدٍٟ فٟ اٌخباػذ ب١ٓ اٌخياب ٚاٌّّاسعت؛-  
 اٌذٌٚت ويشف فٟ إٌضاػاث االخخّاػ١ت؛- 
 ازخىاس اٌذٌٚت ٌٍؼٕف ٚ ؽييٙا فٟ اعخؼّاي اٌغٍيت؛- 
 ...اٌذٌٚت وغا٠ت فٟ زذ راحٙا- 

 
 (ذؼرثش إٌّالشح جٍذج إرا وأد اإلداالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّذج ِرٕٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاق)

 
 ( ٔمظ03)   :اٌرشوـٍة

 ٠ّىٓ ٌٍّخشؽر أْ ٠خٍـ، ِٓ حس١ٍٍٗ ِٕٚالؾخٗ،  اٌٝ ابشاص مشٚسة اٌذٌٚت ٚ أ١ّ٘ت اٌخضاِٙا باٌسك ٚاٌمأْٛ ٚ ازخشاَ اٌسش٠اث اٌفشد٠ت ٚ 
 .اٌدّاػ١ت

 

 (ٌؼرثش اٌرشوٍة جٍذا إرا واْ ِٕسجّا ِغ اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِجٙٛد شخظً )
 
 

 ( ٔمظ03)   :اٌجٛأة اٌشىٍٍح 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اٌمٌٛح
 ( ٔمظ04 )  :اٌفٙـــــُ

، مّٓ اٌضٚج اٌّفِٟٙٛ إٌظش٠ت  ٚاٌخدشبت، ٚأْ ٠قٛؽ اإلؽىاي اٌّؼشفت٠خؼ١ٓ ػٍٝ اٌّخشؽر ادسان أْ اٌّٛمٛع ٠خؤىش داخً ِداي       
 اٌخدشبت ٘ٛ بٕاء إٌظش٠ت اٌؼ١ٍّت أَ اٌخسمك  دٚس اٌزٞ حيشزٗ اٌمٌٛت ٚ اٌّخؼٍك بيب١ؼت اٌؼاللت ب١ٓ اٌخدشبت ٚ إٌظش٠ت، ف١خغاءي ػّا ارا واْ

 .ِٓ فالز١خٙا فمو
 ( ٔمظ05:   )اٌرذٍـــًٍ

ٚاٌسداج اٌّفخشك فٟ  (إٌظش٠ت، اٌخدشبت، االخخباس، اإلبذاع ) ٠ٕخظش ِٓ اٌّخشؽر فٟ حس١ٍٍٗ اٌٛلٛف ػٕذ األٌفاً ٚاٌّفا١ُ٘        
 :األىشٚزت اٌخٟ حئوذ ػٍٝ أْ ٚظ١فت اٌخدشبت حٕسقش فٟ اٌخسمك ِٓ ِذٜ فالز١ت إٌظش٠ت اٌؼ١ٍّت، ٚرٌه فٟ مٛء اٌؼٕافش ا٢ح١ت 
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 ب وّؼ١اس ٌٍخسمك ِٓ فست إٌظش٠اث اٌؼ١ٍّت؛  ٞاٌخدش-    

 أ١ّ٘ت اٌخدشبت اٌساعّت فٟ اخخباس اٌفشٚك ٚاٌبٕاء إٌظشٞ؛- 

 أ١ّ٘ت اٌؼمً اٌش٠امٟ فٟ بٕاء إٌظش٠ت اٌؼ١ٍّت؛- 

 ...ٚاٌخ١اي اٌؼٍّٟ (االعخباق االفخشامٟ)أ١ّ٘ت اٌسذط- 

 (ٌؼرثش اٌرذًٍٍ جٍذا إرا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّشذثغح تاٌّٛضٛع)

 ( ٔمظ05 :   )إٌّالشح
 : ٠ّىٓ ٌٍّخشؽر أْ ٠ٕالؼ األىشٚزت اٌّخنّٕت فٟ اٌمٌٛت، باالٔفخاذ ػٍٝ ِٛالف  ِذػّت أٚ ِخاٌفت، ٚرٌه فٟ مٛء اٌؼٕافش ا٢ح١ت 

   ـ وً زىُ حدش٠بٟ، ِّٙا وأج بغاىخٗ، ٍِٟء باٌّفخشماث إٌظش٠ت اٌمب١ٍت؛
 اعخخذاَ آالث اٌم١اط ٚ اٌّالزظت ٠ؼخبش بّثابت ٔظش٠اث ِدغذة؛ـ     
  حقاؽ ِٕيٛلاث اٌّالزظت داخً ٌغت ٔظش٠ت ز١ذ حىْٛ دل١مت بمذس دلت اإلىاس إٌظشٞ أٚ اٌّفا١ّٟ٘ اٌزٞ ٠ئىش٘ا؛ـ  

 ١ٌغج إٌظش٠ت اٌؼ١ٍّت ِدشد أؼىاط ٌٍٛالغ بً ٟ٘ بٕاء ٠فخشك ِؼ١اس االٔغداَ إٌّيمٟ اٌذاخٍٟ باإلمافت اٌٝ ِؼ١اس اٌخسمك اٌخدش٠بٟ ـ
 اٌزٞ ٠مَٛ ػٍٝ اخخباس لذسة ٔظش٠ت ػ١ٍّت ػٍٝ ِماِٚت اٌذزل ٚ اٌخف١ٕذ؛

 ...  ِٛمٛع إٌظش٠ت اٌؼ١ٍّت ١ٌظ ٘ٛ اٌّؼيٝ اٌخدش٠بٟ سغُ أ١ّ٘خٗ، بً ٘ٛ ِا ٠خُ بٕاإٖ باالعخذالي ٚ أخاج اٌّفا١ُ٘ـ

 (ذؼرثش إٌّالشح جٍذج إرا وأد اإلداالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّذج ِرٕٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاق)

 ( ٔمظ03)    :اٌرشوـٍة
   ٠ّىٓ ٌٍّخشؽر أْ ٠خٍـ، ِٓ حس١ٍٍٗ ِٕٚالؾخٗ، اٌٝ ابشاص اٌيابغ اٌدذٌٟ ٌٍؼاللت ب١ٓ اٌٛالغ اٌخدش٠بٟ ٚ إٌؾاه اٌؼمٍٟ فٟ بٕاء اٌّؼشفت 

 .اٌؼ١ٍّت ز١ذ ال ٠ٛخذ أٞ ِّٕٙا ِٕفقال ػٓ ا٢خش
 (ٌؼرثش اٌرشوٍة جٍذا إرا واْ ِٕسجّا ِغ اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِجٙٛد شخظً )

 

 ( ٔمظ03)   :اٌجٛأة اٌشىٍٍح
                                                        

 .    اٌمٌٛح  ألٌثٍش أشرآٌ
 
 
 
 
 

 :إٌض
 

 ( ٔمظ04 )  :اٌفٙـــــُ
٠خؼ١ٓ ػٍٝ اٌّخشؽر أْ ٠ئىش إٌـ داخً ِداي اٌٛمغ اٌبؾشٞ،مّٓ ِفَٙٛ اٌؾخـ، ٚأْ ٠قٛؽ اإلؽىاي اٌزٞ ٠ؼاٌدٗ إٌـ ٚ٘ٛ اؽىاي  

 .٠ٛ٘ت اٌؾخـ، ف١خغاءي ػٓ األعاط اٌزٞ ٠نّٓ ٚزذة ٠ٛ٘ت اٌؾخـ ٚاعخّشاس٠ت ٘زٖ ا٠ٌٛٙت 

 

 ( ٔمظ05:   )اٌرذٍـــًٍ
 

      ٠ٕخظش ِٓ اٌّخشؽر فٟ حس١ٍٍٗ ألىشٚزت إٌـ اٌخٟ حشٜ بؤْ أعاط ٚزذة ٚاعخّشاس٠ت  ٠ٛ٘ت اٌؾخـ ٟ٘ اٌزاوشة ، اٌٛلٛف ػٕذ ِفا١ّ٘ٙا 
 :ٚزداخٙا، ٚرٌه فٟ مٛء اٌؼٕافش ا٢ح١ت 

  ـ ح١ّض وً ؽخـ بدٍّت ِٓ األزذاد اٌّام١ت اٌخٟ حؾىً ز١احٗ اٌز١ٕ٘ت ؛ 
 ـ األزذاد اٌّام١ت ٟ٘ أزذاد خافت بٗ وؤٔا ِخ١ّضة ػٓ بالٟ األٔٛاث األخشٜ؛ 

 ـ اٌزاوشة  ٟ٘ اٌٍّىت اٌخٟ حغّر  باٌسفاً ػٍٝ اٌخشابو ب١ٓ األزذاد اٌّام١ت  اٌخافت باٌؾخـ بّا ٠غّر ٌٗ   
 .    باٌسفاً ػٍٝ ٚػ١ٗ بزاحٗ؛ ٚاعخّشاس٠ت ٘زا اٌٛػٟ

 ـ ال ٠ّىٓ ٌسذد ِؾخشن أْ ٠خزوشٖ ؽخقاْ بٕفظ اٌيش٠مت ألّٔٙا ال ٠ٕظشاْ ا١ٌٗ بٕفظ اٌشإ٠ت ٚال ٠ٍّىاْ ٔفظ  
   اإلزغاعا ث ؛

 ... ـ ٌىً حدشبخٗ اٌخافت اٌّئعغت ٌزوش٠احٗ اٌخافت ٌٚٛػ١ٗ اٌخاؿ ٚباٌخاٌٟ ٠ٌٛٙخٗ اٌؾخق١ت
 (ٌؼرثش اٌرذًٍٍ جٍذا إرا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّشذثغح تاٌّٛضٛع)

 

 ( ٔمظ 05 :  )إٌّالشح
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  ٠ّىٓ ٌٍّخشؽر  أْ ٠ٕالؼ أىشٚزت إٌـ  باالٔفخاذ ػٍٝ ِٛالف حؼاٌح اؽىاي ٠ٛ٘ت اٌؾخـ، بببشاص ل١ّت أىشٚزت إٌـ ٚزذٚد٘ا، ٚرٌه فٟ    
 :مٛء اٌؼٕافش ا٢ح١ت 

 األٔا بٛففٙا أعاط اٌٛزذة أٚ ا٠ٌٛٙت اٌؾخق١ت؛  ـ 
 ِبذأ اٌٛزذة بٛففٗ ِبذأ ِشوبا ٠دؼً ِٓ اٌؾخـ ٘ٛ ٘ٛ داخً اٌضِٓ بفنً اٌٛػٟ؛ ـ 
  أ١ّ٘ت بؼذ اإلسادة ٚاٌشغبت فٟ اٌسفاً ػٍٝ ٚزذة ا٠ٌٛٙت ٚاعخّشاس٠خٙا؛ ـ

 ...أ١ّ٘ت زنٛس اٌغ١ش ٚٚظ١فخٗ فٟ اعخّشاس٠ت ا٠ٌٛٙت اٌؾخق١ت  ـ 

 (ذؼرثش إٌّالشح جٍذج إرا وأد اإلداالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّذج ِرٕٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاق)
 

 ( ٔمظ03)    :اٌرشوـٍة
 

  ٠ّىٓ ٌٍّخشؽر أْ ٠خٍـ، ِٓ حس١ٍٍٗ ِٕٚالؾخٗ، اٌٝ ابشاص حؼذد ٚغٕٝ اٌّؼا١٠ش ٚاألبؼاد اٌّسذدة ٠ٌٛٙت اٌؾخـ، ِّا ٠س١ً ػٍٝ ٔماػ فٍغفٟ 
 .١ِخافض٠مٟ غٕٟ ِٚفخٛذ

 (ٌؼرثش اٌرشوٍة جٍذا إرا واْ ِٕسجّا ِغ اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِجٙٛد شخظً )

 ( ٔمظ03)    :اٌجٛأة اٌشىٍٍح

 136/137ذشجّح سِسٍس ػٛع، داس اٌٙالي، ص " اٌذٌٓ ٚ اٌؼٍُ: "تشذشأذ ساسً:   ِشجغ إٌض
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 :في أحد المواضيع الثالثة اآلتية( ي)اكتب 

 : الموضوع األول
 ؟ هو بين يهل يمكن معرفة الغير عن طريق المماثلة بين

 
 :  الموضوع الثاني

 
سوء استخدام سلطتها، كما نريد من الدولة أن تمنع سوء استخدام الحرية الدولةَ من نحتاج للحرية كي تمنع " 

". 
 .أبعادها( ي)ن القولة و بيِّن مضمو( ي)أوضح 

 
 : الموضوع الثالث

سؤال حول ما إذا كانت جميع الحقائق تعتمد على التجربة الحسية أي على االستقراء واألمثلة أم أن  يُطرح " 
بعضها له أساس آخر، ألنه إذا كنا نستطيع التنبؤ بوقوع بعض األحداث من غير اختبار سابق عليها، فمن الواضح أن 

إن الحواس، رغم أنها الزمة لمعرفتنا الحالية، فإنها ليست كافية لتعطينا . ا يساهم بشيء من عنده في هذا األمرنعقل
والحال أن جميع األمثلة التي تؤكد حقيقة . جميع المعارف بما أنها ال تقدم لنا أبدا سوى أمثلة أي حقائق خاصة أو فردية

ت الضرورة الكونية لهذه الحقيقة نفسها، ذلك أن ال شيء  يضمن لنا أن ما قد عامة، أيا كان عددها، ال تكون كافية إلثبا
فقد الحظ اليونان والرومان وغيرهم من شعوب العالم القديم أنه، دائما، قبل متم . حدث سيحدث دائما وبنفس الطريقة

ولكن من الخطأ االعتقاد أن هذه القاعدة تِصحُّ في كل . لنهار إلى ليل والليل إلى نهارأربع وعشرين ساعة ينقلب ا
من هنا يظهر أن الحقائق الضرورية يجب أن )...( فقد تأكد أن األمر على خالف ذلك في القطب الشمالي مثال ،األماكن

واس، وذلك على الرغم من أنه لوال الحواس تقوم على مبادئ ال تكون براهينها متوقفة على األمثلة وال على شهادة الح
 ."ما كان لنا أن نُفكر في تلك الحقائق

 
 (.يه)النص و ناقشه (  ي)حلِّل 
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 
 توجيهات عامة

 :سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، يرجى من السادة األساتذة المصححين أن يراعوا
 والمتعلقة بالتقويم التربوي بالسلك الثانوي 2442نونبر  21الصادرة بتاريخ  40/202مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

 2424فبراير  21المحينة بتاريخ  2442ديسمبر  22الصادرة بتاريخ  251التأهيلي لمادة الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 
 ، والخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛72تحت رقم 

را موجها يحدد الخطوط العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطا  -
المنتظر توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب 

 بات وتعميقها؛المدرسية المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجا
فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، تدرج التحليل : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية  -

 ....والمناقشة والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية
 توجيهات إضافية

صحيح الجزئي على ورقة تحرير المترشح، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية مرفقة يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط الت
 بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في الفلسفة، كمادة 24/24و  44/24يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين 
المقبول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مدرسية، هو أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير 

بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي يتوقف عليه مصير  25/24و  44/24مثال بين 
 .المترشح

مثال، بالنسبة لمترشحي  24على  20أو  27أو  22إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند 
يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة ( 0و7ذات المعامل )الشعب والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .وخاصة المتفوقين منهم

د إخبار منسق اللجنة، فما أقل للتداول داخل لجنة التصحيح، بع 47/24ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة 
 .وذلك حرصا على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا

إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع 
لمطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني عناصر اإلجابة، جزئيا أو كليا، فإن ا

 .للتلميذ في ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته
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 السؤال

 (نقط 40)  : الفهـــــم

وأن يعالجه انطالقا من  أن يؤطر اإلشكال الذي يثيره السؤال داخل مجزوءة الوضع البشري، ضمن مفهوم الغير،( ة)يتعين على  المترشح    
و  إشكال معرفة الغير، فيتساءل عن إمكان معرفة الغير انطالقا من معرفة الذات عبر االستدالل بالمماثلة أم أن معرفة الغير تفترض محددات

 ...  شروطا أخرى
 (نقط 45:  )التحلـــيل

تقوم على فكرة أن معرفة الغير ممكنة اعتمادا على معرفة الذات عبر تحليل األطروحة المفترضة في السؤال و التي ( ة)المترشحتعين على ي     
 : المماثلة التي بينها و بين الغير، وذلك باعتماد العناصر اآلتية 

 التركيز على أهمية الوعي بالذات و شفافية األنا ضمن فلسفات الوعي؛ - 
 اعتبار الغير شبيها و مماثال له نفس صفات و خصائص الذات ؛ -
 ...تشابه في المعيش  ر تؤشر على إنسانية مشتركة وبين الذات و الغيعيات المشتركة  وضال -
 

 (يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع)
 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 : غنى اإلشكال، و ذلك باعتماد العناصر اآلتيةاألطروحة المفترضة في السؤال بهدف تطوير األطروحة و إبراز ( ة)قد يناقش المترشح    
 معرفة الذات لذاتها ال تتوفر فيها الشفافية التامة بفعل غموض الدوافع و الرغبات و األهواء أو ألهمية بعد الالوعي؛ -
 معرفة الذات لذاتها  ال تتم إال في حضور الغير و دوره في اكتشاف الذات لذاتها ؛ -
 ... حكم تميزه و تفرده و خصوصيته صعوبة معرفة الغير ب -
 

على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما بأن  (ة)عمل المترشحتعتبر المناقشة جيدة إذا )                         
 (العبرة ال تكون بعدد األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 
 (نقط 47)   :التركـيب

تركيب تحليله و مناقشته لإلشكال مبرزا غناه و عمقه مع التأكيد على أن معرفة الغير ال تتوخى السيطرة عليه و إنما المراهنة ( ة)لمترشحمكن لي
 ...واالحترام الصداقة، الغيرية: على العالقة األخالقية معه

 
 (مجهود شخصي  يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن)

 
 (ن47: )الجوانب الشكلية

 
 
 
 
 
 
 

 
 القولة

 (نقط 40)  : الفهـــــم

أن يؤطر القولة داخل مجزوءة السياسة، وأن يعالجها انطالقا من مفهوم الدولة و أن يصوغ اإلشكال المتعلق بسلطة ( ة)يتعين على  المترشح    
 .سلطة وعالقة الحرية بقوانين الدولة وعن كيفية الحد من شطط الدولة و قوتهاالدولة في ارتباطها بالحرية، فيتساءل عن حدود هذه ال

 (نقط 45:  )التحلـــيل

أن يبرز أوجه اشتغال الدولة وحاجتها لحذر المواطن و تحليل األطروحة المتضمنة في القولة و حجاجها المفترض و ( ة)ينتظر من المترشح    
 : السلطة، وذلك من خالل العناصر اآلتية /وةمشاركته درءا لكل شطط في استعمال الق

 ـ المشروعية السياسية شرط الدولة التي تحترم حرية المواطن؛
 فصل السلط إلى تشريعية و تنفيذية و قضائية ضمان لممارسة الحريات ؛ -
 مشاركة المواطنين في هيئات سياسية و جمعيات المجتمع المدني كفيل بالمساهمة في الحد من احتمال التسلط ؛ -
 ؛ةتدخل الدولة محصور في ضمان األمن و درء خرق القوانين الشرعي -
 ...في غياب الدولة تعم الفوضى الناتجة عن الحرية الطبيعية و تصبح حرية كل فرد مساوية لقوته -
 

 (عتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوعي)
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 ( نقط 45:  ) المناقشة

برز احتماالت تنافر منطق الدولة ومبتغى الحرية المدنية، و أبعادها و قيمتها و محدوديتها و أن ي، في مناقشته للقولة، (ة)ينتظرأن يبين المترشح    
 : ةذلك من خالل العناصر اآلتي

 تفترض استمرارية سلطة الدولة اللجوء إلى القوة؛  - 
 لخرق مطلب الحريات العامة؛ " المصلحة العليا للدولة"احتمال استدعاء مبرر  -

 ؛ أو اللجوء إلى العنف إمكان تأويل القوانين الوضعية في اتجاه التضييق على الحريات -       
 ؛ممارستها الداعمة للطبقات السائدةزعم الدولة الحياد زعم إيديولوجي تكشفه  -
 ...استدعاء الحق الطبيعي كمعيار مثالي يوجه الحق الوضعي -
 

على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما  (ة)عمل المترشحتعتبر المناقشة جيدة إذا )                            
 (لمستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتهابأن العبرة ال تكون بعدد األطروحات ا

 
 (نقط 47)   :التركـيب    

كما قد يبين أن العالقة بين الدولة والحرية عالقة متأرجحة تخضع لموازين  ،أن يصوغ تركيبه في شكل حصيلة للتحليل و النقاش( ة)يمكن للمترشح
 ...القوى المتغيرة مع المراهنة على دولة الحق و القانون

 
 (التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي  يعتبر)

 
 (ن47: )الجوانب الشكلية

 
 القولة لكارل بوبر 

 
 
 

 :النص
 (نقط 40)  : الفهـــــم

المتعلق بمعايير الحقيقة  و أن يصوغ اإلشكال ،"الحقيقة"مستندا على مفهوم  ،معالجته للنص داخل مجزوءة المعرفة( ة)أن يؤطر المترشحتعين ي   
 ...متسائال عن مصدر الحقيقة هل هو الحواس أم العقل أم غيرهما

 (نقط 45:  )التحلـــيل

لحجاج المرتبط بها و التي تفيد االوقوف عند المفاهيم و األفكار التي تنتظم حولها أطروحة النص و ،، في تحليله للنص(ة)يتعين على المترشح       
 : ذلك باعتماد العناصر اآلتية  و  للحقيقة،وحيدا مصدرا  أن الحواس ليست

ة ـ تساؤل حول مصدر الحقيقة يفضي إلى برهنة تدحض التصور التجريبي بدعوى إمكان التنبؤ بأحداث بمعزل عن االختبار السابق واستنتاج أهمي
 العقل أو الفكر كمعيار في تكوين الحقيقة في بعدي الضرورة والكونية؛

 الحواس في المفرد و األمثلة الجزئية و بالتالي عدم تقديم قضية كلية؛انحصار  -
 افتقار األمثلة لمبدأي الضرورة و الكونية الالزمين لتكوين معرفة تتصف بالحقيقة نظرا الستحالة التحقق من أي  قضية كلية موجهة؛ -
 االستقراء على تعميم ال يتيح التنبؤ الضروري؛ قيام -
ى مثال بغاية دحض الحقيقة المبنية على االختبار الحسي و استنتاجه ضرورة حضور مبادئ العقل بمعية الحواس في تكوين اعتماد النص عل -

 .الحقيقة الضرورية
 .في غياب العقل اعتماد النص على استدالل مؤداه المنطقي هو استحالة بناء الحقيقة في صورتها التامة أي بوصفها قضية كلية موجبة -

 (لتحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوعيعتبر ا)
 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

بإثارة تصور مغاير لتكون الحقيقة   طروحةاأل ، كما قد يناقشو معيارها أهمية أطروحة النص في بيان تكوين الحقيقة( ة)ينتظر أن يبين المترشح   
 : عناصر اآلتيةبهدف إغناء اإلشكال، و ذلك باعتماد ال

 األطروحات الفلسفية التي تفيد تكامل العقل و التجربة في تكون الحقيقة و تدخل العقل في بنائها؛ -
 األطروحة التجريبية في تكون الحقيقة مرجعا برهانيا مشروعا؛ تمتلك -
 ؛صائب معيار المنفعة والفعالية بوصفه معيارا لما هو حقيقي و -
 ...ية المؤسس لحقيقة مطلقة تتجاوز مجال اشتغال العقل و الحواسمعيار المعرفة الوجدانية الحدس -

 
على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما (ة)عمل المترشح تعتبر المناقشة جيدة إذا )                            

 (وعيتهابأن العبرة ال تكون بعدد األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بن
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 (نقط 47)   :التركـيب           
اإلبستمولوجية المعاصرة التي تفيد بأن الحقيقة مبنية وليست معطاة و أنها وليدة عالقة  أن النص يصب في المقاربة الفلسفية و( ة)قد يبين المترشح

 .المفتوح لطابعه اإلشكالي جدلية بين العقل والواقع، كما قد يبين أن االستفهام حول مصدر الحقيقة ال حسم فيه نظرا
 

 (يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )
 

 (ن47: )الجوانب الشكلية       
 Leibniz : Nouveaux essais sur l’entendement humain, Ed. Flammarion, p 95/96                 :مرجع النص
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 :في أحد المواضيع الثالثة اآلتية( ي)اكتب 

 :الموضوع األول

 هل يمكن لنظرية ال تؤكدها التجربة أن تكون علمية؟

 :الموضوع الثاني

" . ا على المعرفةيص  ُمسَتعليس الغير  "  

 . أبعادها( ي)مون هذه القولة و بيِّن مض( ي)أوضح                                                                      

 :الموضوع الثالث

البت في من أجل  رجعون إليهماكل الذين يؤلفون جماعة واحدة و يعيشون في ظل قانون ثابت و قضاء عادل ي"      
، فهم اء لهمقانون و ال قضأما الذين ال . الخصومات التي تنشأ بينهم و معاقبة المجرم منهم، فإنهم يعيشون في مجتمع مدني

 )...( د في كل ما يعنيه من شؤون م والجالا ك  عتبر الح  ، ألن كل واحد منهم ي  " حالة الطبيعة"ما يزالون في 
ليندمج في جماعة ما، يتوجب عليه أن يتنازل عن السلطة الالزمة لتحقيق "  حالة الطبيعة"لذلك فكل من يتخلى عن     

. ضها لعدد يربو على األكثريةيفوتا، ألكثرية تلك الجماعة، ما لم يتفق صراحة على األغراض التي تأ لَّف المجتمع من أجله
و ذلك هو العقد الوحيد المترتب على األفراد الذين يلتحقون  ،الموافقة على تأليف مجتمع سياسي واحد وو السبيل إلى ذلك ه
نه  الدولةئ نش  وهكذا فما ي  . بدولة ما أو يؤلفونها ، إنما هو اتفاق فئة من الناس األحرار، الذين يؤلفون أكثرية، على او يكوِّ

 ."   ة شرعية في العالمدولو على هذا الوجه فقط نشأت و تنشأ كل . االتحاد وتأليف مثل هذا المجتمع السياسي
 .(يه)النص و ناقشه ( ي)حلل
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة
 :سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، يرجى من السادة األساتذة المصححين أن يراعوا

نوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم التربوي بالسلك الثا 1442نونبر  11الصادرة بتاريخ  40/101مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -
، والخاصة 72تحت رقم  1414فبراير  11المحينة بتاريخ  1442ديسمبر  12الصادرة بتاريخ  151الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛
إطارا موجها يحدد الخطوط العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية المنتظر التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها   -

توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة، 
 جابات وتعميقها؛وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإل

فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، تدرج التحليل والمناقشة : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية  -
 ....والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية

 توجيهات إضافية
التصحيح الجزئي على ورقة تحرير المترشح، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية مرفقة بالمالحظة يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط 

 المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في الفلسفة، كمادة مدرسية، 14/14و  44/14يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين 
و  44/14ير المقبول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين هو أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غ

 .بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي يتوقف عليه مصير المترشح 15/14
مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب  14على  10 أو 17أو  11إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند 

يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة ( 0و7ذات المعامل )والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة
 .المتفوقين منهم

بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا  فما أقل للتداول داخل لجنة التصحيح، 47/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة 
 .على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا

إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع عناصر 
ن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح اإلجابة، جزئيا أو كليا، فإ

 .منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته

 

 

 
 السؤال:

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم
 

الخاص   لتجربة، وأن يصوغ اإلشكال، ضمن الزوج المفهومي النظرية واالمعرفةيتعين على المترشح إدراك أن الموضوع يتأطر داخل مجال       
 .بطبيعة العالقة بين النظرية والتجربة، ويتساءل عما إذا كانت التجربة وحدها كافية لتأكيد علمية النظرية 

 
 (نقط 45):   التحلـــيل

 

التي تنتظم حولها األطروحة المفترضة في  (العلمية التجربة، التأكيد، ،النظرية)ينتظر من المترشح في تحليله  الوقوف عند األلفاظ والمفاهيم       
 :وذلك  في ضوء العناصر اآلتية،  السؤال
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 دالالت مفهومي النظرية والتجربة في مجال العلم؛ -
 التجربة هي المعيار الحاسم في إثبات علمية النظرية؛ -
 ...تأكيد التجربة لعلمية النظرية يتم في واقع قابل للمالحظة والتجريب  -

 (التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوعيعتبر ) 
 

 (نقط 45)   : المناقشة
 

وذلك من خالل العناصر  يمكن للمترشح أن يناقش األطروحة المفترضة في السؤال والتي تنص على أهمية التجربة في تأكيد علمية النظرية ،     
 :اآلتية

 ابع الحسم في تأكيد علمية النظرية؛تطور العلوم جعل التجربة تفقد ط-
 انتقال موضوع العلم من واقع معطى إلى واقع مبني؛-
 أهمية العقل الرياضي و الخيال و بناء النماذج الصورية؛-
 صعوبة اعتماد االستقراء في إثبات علمية النظرية؛-
 ...تعدد معايير علمية النظريات العلمية-
على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما بأن العبرة ال تكون بعدد ( ة)رشح عمل المتتعتبر المناقشة جيدة إذا )

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 

 (نقط 47)    :التركـيب
بة، وقيمة كل من التجربة و العقل في بناء يمكن للمترشح أن يخلص، من تحليله ومناقشته، إلى إبراز الطابع الجدلي لعالقة النظرية والتجر   

 ...النظرية العلمية
 

 

 

 

 

 :قولةال         
 

 (نقط 40)  : الفهـــــم
 

الغير، فيتساءل داخل مجال الوضع البشري، ضمن مفهوم الغير وأن يصوغ اإلشكال المتعلق بطبيعة معرفة قولة يتعين على المترشح أن يؤطر ال   
 . حول إمكانية هذه المعرفة و ما يكتنفها من صعوبات 

 
 (نقط 45):  التحلـــيل

 
،  ينتظر من المترشح أن يقف في تحليله عند المفاهيم التي تنتظم حولها األطروحة و حجاجها المفترض، والتي تذهب إلى إمكانية معرفة الغير     

 :وذلك من خالل العناصر اآلتية

 لة مفهومي الغير و المعرفة؛دال -
 ؛قد تبدو معرفة الغير صعبة باعتبار الغير أنا آخر يماثل الذات و يختلف عنها في نفس الوقت -
 ...المماثلة، التعاطف، التوحد الحدسي، التواصل: تعدد سبل معرفة الغير -

 (يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع)
 

 (نقط 45)  : المناقشة
 

 :يمكن للمترشح أن يناقش األطروحة القائلة بإمكانية معرفة الغير، وذلك في ضوء العناصر اآلتية    
 ؛استحالة معرفة الغير النغالق عالمه الداخلي -   
 ...اصطناعية  و تخمينية و ذاتية تبقى معرفة الغير  -     
 ...وقد يؤول إلى استحالة التواصل الحقيقي  ،ا لهتشييئ قد يكون الحكم على الغير  -     
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على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما بأن العبرة ال تكون بعدد ( ة)عمل المترشح تعتبر المناقشة جيدة إذا )
 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)   :التركـيب
 
شح أن يخلص، من تحليله ومناقشته، إلى إبراز الطابع اإلشكالي لمعرفة الغير على أن هذه المعرفة ال تروم امتالكه و إنما بناء عالقة يمكن للمتر 

 ...إيجابية معه قوامها االحترام و الصداقة و المحبة
 

 (نقط 47)   :الجوانب الشكلية
 

 .القولة لميرلوبونتي
 

 

 

 

 

 
 :النص

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم 
 

يتعين على  المترشح  إدراك أن الموضوع يتأطر داخل مجال السياسة، وضمن مفهوم الدولة، وأن يصوغ اإلشكال المرتبط بأساس الدولة و     
 .عن دواعي إنشاء الدولة و الغاية من وجودهاغاياتها، متسائال  

 
 (نقط 45:  )التحلـــيل 

 

التي ترى أن أساس الدولة  هو التعاقد الذي تم بموجبه االنتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع ينتظر من المترشح أن يحلل أطروحة النص    
 :السياسي و أن يحلل حجاج النص، و ذلك في ضوء العناصر اآلتية

 ؛نشأت الدولة عن تعاقد إرادي بين األفراد تم بموجبه االنتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع السياسي  -
 ؛يقتضي قيام الدولة تنازل األفراد عن سلطتهم الذاتية و تفويضها إلى جماعة حاكمة -
 ؛مشروعية الدولةشرعية و الطابع الجماعي و اإلرادي للعقد هو أساس  -
 ...ما يضمن مصلحة المواطنينببموجب هذا العقد يتعين على الدولة أن تقوم بوظائفها  -

 (للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوعيعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال )
 

 ( نقط 45:  ) المناقشة
 

 :يمكن للمترشح في مناقشته أن يتناول العناصر اآلتية    
 ؛لقيام الدولة كأساسالقوة -
 ؛الطابع الطبقي للدولة-
 ؛الدولة كغاية في حد ذاتها  -
 الدولة كطرف في النزاعات االجتماعية؛ -
 . ..تعاقد االجتماعي هما مجرد فرضيتين لتفسير نشوء الدولةفكرة ال وحالة الطبيعة  -
على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما بأن العبرة ال تكون بعدد ( ة)عمل المترشح تعتبر المناقشة جيدة إذا )

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)   :التركـيب

ريات كن للمترشح أن يخلص، من تحليله ومناقشته،  إلى إبراز تعدد المواقف بصدد نشأة الدولة و أهمية التزامها بالحق والقانون و احترام الحيم 
 .الفردية و الجماعية

 (يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )
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 (نقط 47)   :الجوانب الشكلية      

 

 .بتصرف 111ص  1151رجمة ماجد فخري، بيروت في الحكم المدني، ت :جون لوك : مصدر النص      
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 :اآلتيةالثالثة في أحد المواضيع ( ي)اكتب 

 :الموضوع األول

 هل تتحقق العدالة بالمساواة الكاملة بين الناس؟

 :الموضوع الثاني

د ذاتي بوصفي عندما أرفض أن أُعاَمَل ب"   ."شخصا اعتباريشيئا، فإنني أؤكِّ

 .مصدر قيمة الشخص( ي)انطالقا من القولة بيِّن 

 :الثالموضوع الث

هي وحدها التي يمكنها أن  فهي وحدها التي تعلمنا شيئا جديدا، و. التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة العلمية"     
 خالصة؟  اللكن هل يمكن االكتفاء بالتجربة . تلكما مسألتان ليس ألحد أن ينكرهما. تهبنا اليقين

نظم و أن م أن يُ ة العلم الحقيقية، تلك التي توجب على العال  فذلك أمر محال، و هو دال على جهل تام بخاصي. الا كَ      
فنحن ننشئ العلم انطالقا من الوقائع كما نبني منزال باستعمال الحجارة، غير أن تكديس الوقائع ال . يبني نظريات
 .قدر ما يكون ركام من الحجارة منزالبيكون علما إال 

النقاط المعزولة، فال بد من الربط بينها بخط متصل، وفي ذلك العمل تعميم إن التجربة، إذن، ال تمدنا إال بعدد من      
الفيزيائي، الذي يمتنع عن القيام بتلك التصحيحات العال م و . إننا ال نقف عند تعميم التجربة، بل نحن نصححها. حقيقي

 .نفسه مكرها على صياغة قوانين غريبة حقاسيجد  مكتفيا بالتجربة الخام،
 ."، أو باألحرى العلم المنظمبنيتكفينا، و لذلك كان علينا أن نطلب العلم الم، إذن، ال لوقائع الخاما إن     

 (يه)النص و ناقشه   (ي)ل حلا 
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

المترشحين، يرجى من السيدات و السادة األساتذة المترشحات و سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين 
 :المصححين أن يراعوا

ربوي بالسلك والمتعلقة بالتقويم الت 2442نونبر  21الصادرة بتاريخ  40/202مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -
الخاصة باألطر  2420يونيو  25الصادرة بتاريخ 20/ 490الثانوي التأهيلي لمادة الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

لعامة للمنهجية وللمضامين المعرفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط ا  -
المنتظر توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، و القيم الفلسفية 

مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات 
 وتعميقها؛

فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية  -
 ....تدرج التحليل والمناقشة والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية

 توجيهات إضافية

المفصلة على ورقة تحرير المترشح، باإلضافة إلى يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي  -
 النقطة اإلجمالية مرفقة بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في 24/24و  44/24يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -
نيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا مادة الفلسفة هو أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول قانو

بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان  25/24و  44/24لتنقيطه، يتراوح مثال بين 
 .إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح

مثال، بالنسبة  24على  20أو  20أو  22إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -
يحرم المترشحين من االستفادة ( 0و0ذات المعامل )لمترشحي الشعب والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .من امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين منهم

لتصحيح، بعد إخبار منسق فما أقل للتداول داخل لجنة ا 40/24ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -
 .اللجنة، وذلك حرصا على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا

إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين  -
كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى  ال تتطابق مع عناصر اإلجابة، جزئيا أو

 .المجهود الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي

 :السؤال
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 ( نقطة 0)الفهم 

، (مفهوما العدالة و المساواة) و موضوعه ( لسياسةا)في معالجته للسؤال أن يعبر عن إدراك مجاله ( ة)يتعين على المترشح           
و أن يصوغ اإلشكال المتعلق بمدى إمكان تحقيق .  ظلم←المساواة الكاملة /عدالة  ←المساواة الكاملة: و أن يبرز  عناصر المفارقة 

ما العدالة و ما :  ناقشة من قبيلو يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و الم.  العدالة من خالل المساواة الكاملة بين الناس
المساواة؟ هل المساواة الكاملة شرط تحقيق  العدالة بين الناس؟ أال تؤدي المساواة أحيانا إلى نقيض العدالة ؟ أال تفترض العدالة  

 أحيانا نوعا من التمييز اإليجابي أو اإلنصاف؟ 

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 10:  جال السؤال و موضوعهتحديد م -

 .ن 10: إبراز عناصر المفارقة  -

 .ن 10: صياغة اإلشكال من خالل التساؤل و المفارقة -
 

 (نقط  10: )التحليل  

موظفا  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و تحليل المترشح تعين على ي      
 :وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية، (  ...من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي  )  لمالئمة المعرفة الفلسفية ا
 .و المساواةالعدالة  يـ  تعريف مفهوم

 إعطاء كل ذي حق حقه؛ا بوصفهالعدالة -
 ـ ارتباط العدالة بالمؤسسات والتطبيق الحرفي والموضوعي للقوانين؛      

 القوانين؛ـ  العدالة  غاية معيارية لكل 
 المساواة بوصفها معاملة للناس دون تمييز أثناء تطبيق القوانين؛-

المساواة عند تطبيق القوانين شرط ضروري لتحقيق العدالة وهو ما تفرضه ممارسة  مـ التعامل مع المواطنين على قد
 القاضي؛ 
 ...ناس بين جميع ال الكاملة شرط العدالة هو تطبيق المساواة ،إذن ،ـ يصبح

 :يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي و
 .ن 10: تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية-

 : توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة-

 ن 0استحضار المفاهيم و االشتغال عليها -

 ن 0البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية  -
 

 (نقط 45)   : المناقشة

وحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في يتعين على المترشح أن يناقش األطر
 :اإلشكال، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 في كل شيء و هو افتراض غير صحيح ؛بشكل مطلق تفترض األطروحة السابقة أن الناس متساوون  -
م العدالة يبقى دائما إشكاليا بسبب تأرجحه  بين المعيارية والبعد المؤسساتي إذا كان القانون بصفة عامة واضحا فإن مفهو -

 الوضعي؛
 عدالة القوانين تعزى إلى عموميتها و استحالة إحاطتها بالتفاصيل المتعلقة بالحاالت الخاصة؛ -
 ..التساؤل عما إذا كانت شرعية القوانين كافية التصافها بالعدالة -
يحا وتعديال للقوانين العامة وفقا لمتطلبات الحاالت الخاصة، وباعتباره كذلك عدالة تسمو على العدالة اإلنصاف باعتباره تصح -

 الوضعية؛
 ..  تحقيق اإلنصاف من طرف القاضي يظل مشروطا بمدى كفاءته في فهم روح القانون  -
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي
 .ن 10: السؤال عبر بيان حدود منطلقاتها ونتائجها  مناقشة األطروحة التي يفترضها -

 . ن 10: طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال -
 

 (نقط 40)   : التركـيب
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تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن ي    

 : أن يتم ذلك من خالل

 . إبراز  أهمية  تطبيق القوانين  على المواطنين بدون تمييز إلقامة مجتمع عادل -

اعتبار التوتر القائم بين  العدالة واإلنصاف سر تطور القوانين في اتجاه عدالة أكثر اكتماال تستحضر كال من المساواة  إمكان  -
 . والالمساواة اإليجابية 

 .يؤدي  كذلك إلى المس بالعدالة  عندما يخل بمبدأ االستحقاق عدم التطبيق السليم لمبدأ اإلنصاف قد -
 

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي
 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -

 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -
 

 (ن40: )الجوانب الشكلية

 :يو يمكن توزيعها على النحو اآلت   

 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 .نقطة 10: وضوح الخط -

 :القولة

 ( نقطة 0)الفهم 

،  و أن يصوغ إشكالها المتعلق بمصدر (مفهوم الشخص)في معالجته للقولة أن يحدد موضوعها ( ة)يتعين على المترشح           
ما الشخص؟ و بم يتميز عن األشياء؟  و لم ال :  يل و المناقشة من قبيلو يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحل.  قيمة الشخص 

 شيئا؟ و من أين يستمد الشخص قيمته؟ وصفهينبغي التعامل معه ب

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 10:  تحديد موضوع القولة -

 .ن 10: صياغة اإلشكال  -

 .ن 10: حليل و المناقشةصياغة األسئلة األساسية الموجهة للت -
 

 (نقط  0: ) التحليل  

ه تحديد أطروحة القولة و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليلفي  المترشح تعين على ي      
 :من خالل تناول العناصر اآلتيةتحليل الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة، و يمكن أن يتم ذلك 

 ...(تنافي، تضمن) اهيم الشخص، الذات، الشيء، و بيان العالقات التي تربط بينها ـ  تعريف مف
 الذات شخص و ليست شيئا؛ -

 تميز الشخص بالعقل و الوعي و الحرية؛ -

 الشيء هو ما يقدر بثمن و يستخدم كوسيلة؛ -

 ؛(رفض التسخير و التحقير، اإلصرار على تقدير الذات) ، تأكيد لذاته كشخصرفض اإلنسان معاملته باعتباره شيئا -

 الشخص غاية في ذاته ال مجرد وسيلة؛ -

 كان جديرا باالحترام؛ ةو من ثم تهللشخص قيمة مصدرها كرام -

و كرامته و  تهتحليل الحجاج المفترض و القائم على منطق أن كون الشخص ذاتا عاقلة يؤدي ضرورة إلى االعتراف  بقيم -
 .لما قد يترتب عن ذلك من نتائج غير مقبولة أخالقيا. و وسيلة، و سلعة، إلخ شيءيلغي نقيض ذلك من قبيل أن الشخص 

 
 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 10: تحديد أطروحة القولة و شرحها -

 ن 10: تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها -
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 ن 10: تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد -

 
 (نقط 45)   : المناقشة

يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها وفتح إمكانات 
 :أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 :ز قيمة األطروحةإبرا -

 قيمة الشخص مطلقة تكمن في ذاته من حيث هو غاية ال وسيلة؛ -
 .يترتب عن هذه القيمة منع استغالل الشخص و استعباده و تشييئه، إلخ -

 :بيان حدود األطروحة -
 .صاءات، إلخقوإ  قد تحجب المبالغة في اإلعالء من شأن الشخص واقع الممارسات االجتماعية التي تحكمها إكراهات  -
 .قيمة الشخص في انخراطه مع الجماعة لتحيق غايات مشتركة -
 .اتساع مفهوم االحترام ليشمل، حاليا، الحيوان و البيئة -
  

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي
 .ن 10: قيمتها و حدودها   التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز -

 . ن 10: ي اإلشكال الذي تثيره القولةفتح إمكانات أخرى للتفكير ف -
 

 (نقط 40)   : التركـيب

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن ي    
حه هذا اإلشكال من رهانات أخالقية و إبراز الطابع الفلسفي  الغني لقيمة الشخص ومصدر هذه القيمة، مع ما يطرأن يتم ذلك من خالل 

 .حقوقية خاصة في المجتمعات المعاصرة

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي
 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -
 (ن40: )الجوانب الشكلية

 :النحو اآلتيو يمكن توزيعها على 

 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 .نقطة 10: وضوح الخط -

 القولة لجون ماكوري                                

 

 :النص

 (نقط40:)الفهـــــم

إشكاله  المتعلق  ،  و أن يصوغ(مفهوما النظرية و التجربة)في معالجته للنص أن يحدد موضوعه ( ة)يتعين على المترشح           
ما :  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل.  بطبيعة العالقة بين النظرية و التجربة في بناء المعرفة العلمية 

 النظرية و ما التجربة ؟ و  ما دور  كل واحد منهما في بناء المعرفة العلمية ؟

 :حو التاليو يمكن توزيع نقط الفهم على الن        

 .ن 10:  تحديد موضوع النص -

 .ن 10: صياغة اإلشكال  -

 .ن 10: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة -
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 (نقط  0: ) التحليل  

ه تحديد أطروحة النص و شرحها، و تحديد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليلفي  المترشح تعين على ي      
فال بد من  .الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن التجربة ال تكفي وحدها لبناء المعرفة العلميةتحليل 

 :من خالل تناول العناصر اآلتيةاعتماد نظرية ما، و يمكن أن يتم ذلك 
 ...(  تكامل، جدل، تالزم) بط بينها النظرية، التجربة، المعرفة العلمية، و بيان العالقات التي تر: حديد مفاهيم النصـ  ت
 اعتبار التجربة عنصرا أساسيا في بناء المعرفة العلمية؛ -

 ارتباط التجربة بالوقائع التي تشكل أساس بناء المعرفة العلمية؛ -

 التجربة، مع ذلك، ال تسمح وحدها ببناء المعرفة العلمية؛ -

 ال قيمة لوقائع خام و ال لتجربة خالصة؛ -

 بناء نظري عقلي؛ العلم -

 ...تضفي النظرية على التجربة و الوقائع تنظيما و ترتيبا و معقولية -

ن علما/مراكمة األحجار ال تبني بيتا) المماثلة: اعتماد آليات في الدفاع عن األطروحة من بينها - ، (تكديس الوقائع ال يكوِّ
 ...الدحض

 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      
 ن 10: تحديد أطروحة النص و شرحها -

 ن 10: تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها -

 ن 10: تحليل الحجاج المعتمد -

 
 (نقط 45)   : المناقشة

يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها وفتح إمكانات 
 :ر في اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتيةأخرى للتفكي

 

 :إبراز قيمة األطروحة -
 االعتراف بدور التجربة في بناء المعرفة العلمية؛ -     
 التأكيد على الحوار و الجدل و التكامل بين النظرية و التجربة في بناء تلك المعرفة؛ -     
 :وحةإبراز حدود األطر  -
 أهمية الخيال في بناء النماذج العلمية؛  - 
 المبدأ الخالق في العلم المعاصر هو الرياضيات حيث تصبح النظرية موجهة للتجربة؛ -
 ... أهمية التجربة الحاسمة -
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي
 .ن 10: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها  -

 . ن 10: نصثيره اليفتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي  -
 

 (نقط 40)   : التركـيب

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن ي    
ة و اإلشارة إلى اختالف التوجهات بين العلماء من حيث إعطاء األولوية إبراز أهمية التكامل بين النظرية و التجربأن يتم ذلك من خالل 

 ...للنظرية أو التجربة، و أن النقاش االبستمولوجي لهذا اإلشكال له أهمية إذ يكشف عن دينامية العلم و تطوره 

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي
 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: إلشكال ورهاناتهأهمية ا  -

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -
 

 (قطن 40: )الجوانب الشكلية
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 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -
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 المركز الوطني للتقويم 

 والتوجيهواالمتحانات 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 2O16 لدورة العاديةا

  - الموضوع -
 NS05 

 الفلسفة

  سالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلةكل م

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

2 

2 

   

  

  

 

 

 

 

 :اآلتية الثالثة في أحد المواضيع( ي)اكتب 

 :الموضوع األول

 للحقيقة؟ اوحيد اهل يمكن اعتبار التطابق مع الواقع معيار

   :ثانيالموضوع ال

 ".مساواةهي الالعدالة "
 .أبعادها( ي)مضمون هذه القولة و بيِّن ( ي)أوضح 

 
 :ثالثالموضوع ال

ي لتجربته الخاصة و لذاكرته يشكل وحدة متميزة تماما عن تلك التي ل  بأن الحاصل الك   منا انطباع أكيدواحد لكل "    
؟ إذا قمنا بتحليل هذا المفهوم فإننا سنجد، على "األنا"و لكن ما ". األنا"يسمي هذه الوحدة ب، و هو ألي شخص آخر

ع فوقها تلك ى األرضية التي تتجم  إضافة إل( تجارب و ذكريات)األرجح، أنه يعني مجموعة من المعطيات المنعزلة 
هو األساس الذي تنبني فوقه بثبات تلك المعطيات  "األنا"و بعملية استبطان أو تأمل ذاتي سنكتشف أن . المعطيات

سيانهم، وأننا ل أننا سافرنا إلى بلد بعيد و ِغبنا عن جميع أصدقائنا القدامى لدرجة نِ نتخي  ل .من ذكريات وتجارب
إن . نا نفعله مع أولئك القدامىي، من التعرف على أصدقاء جدد و شاركناهم حياتهم بَصَخب أكبر مما ك  تمكنا، بالتال

االنغماس في الحياة الجديدة لن ينسينا، أبدا، حياتنا القديمة على الرغم من أنها أصبحت بالتدريج تفقد أهميتها بالنسبة 
اه سابقا و نتحدث عنه بضمير الغائب ن  و مع ذلك، فإن مجرى حياتنا لن يعرف  (...) لنا، فما زلنا نذكر الشاب الذي ك 

همن وحتى لو تمك  . ال موتاو ا ــاعانقط من دفعنا إلى نسيان كافة الذكريات، فإنه لن يكون قد قتلنا أو أفقدنا  أحد 
 ." اأشخاصباعتبارنا وجودنا 

                     
   .(يه)النص وناقشه ( ي)حلِّل                                                
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 لصفحةا

 

 

        

 كز الوطني للتقويم المر

 والتوجيهواالمتحانات 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 2O16 لدورة العاديةا

  - عناصر اإلجابة -
 NR05 

 الفلسفة

 كل مسالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلة 

 

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

2

2 

2 

   

  

  

 

 

 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

 :المترشحين، يرجى من السيدات و السادة األساتذة المصححين أن يراعواالمترشحات و سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين 

تربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم ال 1442نونبر  21الصادرة بتاريخ  40/201مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -
الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد  1420يونيو  12الصادرة بتاريخ 20/ 490الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

و القيم العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط   -
المنتظر توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية 

 المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات وتعميقها؛

فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، تدرج التحليل والمناقشة : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية  -
 ....والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية

 توجيهات إضافية

، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية (ة) المفصلة على ورقة تحرير المترشح يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي -
 مرفقة بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في مادة الفلسفة هو أساسا 14/14و  44/14يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -
بناء  22/14و  44/14قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين  تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول

 .على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب  14على  20أو  20أو  21إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -
يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين ( 0و0ذات المعامل )والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .منهم

جنة التصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا فما أقل للتداول داخل ل 40/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -
 .على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا

الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع  (ة) إذا توفرت في إجابة المترشح -
في مترشح جزئيا أو كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني لل عناصر اإلجابة،

 .ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي

 :السؤال

 :( نقطة 4) الفهم 
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، و أن يبرز  (مفهوم الحقيقة) و موضوعه ( المعرفة)اك مجاله في معالجته للسؤال أن يعبر عن إدر( ة)يتعين على المترشح           

و أن يصوغ اإلشكال .  ليس التطابق مع الواقع معيارا وحيدا للحقيقة/ المعيار الوحيد للحقيقة هو التطابق مع الواقع: عناصر المفارقة 
ما الحقيقة : ته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيلو يطرح أسئل.  المتعلق بما إذا كان التطابق مع الواقع المعيار الوحيد للحقيقة

 ؟  أخرى ن هناك معاييرإو ما التطابق مع الواقع؟ هل يمكن اعتبار التطابق مع الواقع معيارا وحيدا للحقيقة أم 

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 ن 10:  تحديد مجال السؤال و موضوعه. 
 ن 10: صر المفارقة إبراز عنا. 
 ن 10: صياغة اإلشكال من خالل التساؤل و المفارقة. 

 

 (نقط  5: )   التحليل

موظفا  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و تحليل  (ة) المترشحتعين على ي      
 :وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية، (  ...حجاجي   من أفكار و مفاهيم و بناء)المعرفة الفلسفية المالئمة 

 ؛حقيقة و المعيار و التطابقم اليهاـ  تعريف مف
 الحقيقة هي التطابق مع الواقع؛ -
 ؛الحقيقة معطاة في الواقع و ليست مبنية -
 الحواس هي الطريق إلدراك الحقيقة؛ -
 ...يميل اإلنسان التلقائي إلى الربط بين الحقيقي و الواقع -
 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي
 .ن 10: تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية -                                         
 : توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة -                                         

 ن 0استحضار المفاهيم و االشتغال عليها  -                                                                                 
 ن 0البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية  -                                                                                 

 (نقط 50)   : المناقشة

من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال،  يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة
 :و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 تمتلك األطروحة القائمة على التطابق مع الواقع مشروعية نظرية؛ -
 استحالة حصر الحقيقة في معيار وحيد؛ -
 البداهة معيار للحقيقة؛ -
 فعة معيار للحقيقة؛المن -
 الحدس معيار للحقيقة؛ -
 ...اتفاق اآلراء معيار للحقيقة -
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي
 .ن 10: مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال عبر بيان حدود منطلقاتها ونتائجها  -              
 . ن 10: فكير في اإلشكالطرح إمكانات أخرى تفتح أفق الت -              

 
 (نقط 50)   : التركـيب

أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و  (ة) تعين على المترشحي    
اد معيار وحيد للحقيقة مهما إبراز  الطابع اإلشكالي لمسألة الحقيقة و معاييرها، مع اإلشارة إلى صعوبة اعتميمكن أن يتم ذلك من خالل 

 ...كانت أهميته

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي
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 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -                                                           
 . ن 10: ناتهأهمية اإلشكال ورها -                                                           
 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -                                                           

 

 (ن 50: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي   

 نقطة 10: تماسك العرض. 
  نقطة 10: سالمة اللغة. 
 نقطة 10: وضوح الخط. 

 
 
 

 :القولة

 : (نقط 4) الفهم

، و أن يصوغ إشكالها المتعلق بطبيعة (العدالة و المساواة)في معالجته للقولة أن يحدد موضوعها ( ة)يتعين على المترشح           
 ما العدالة ؟ ما المساواة؟  و هل العدالة:  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل. العالقة بين العدالة و المساواة 

 هي المساواة؟

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 ن 10:  تحديد موضوع القولة. 
  ن 10: صياغة اإلشكال. 
 ن 10: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة. 

 

 (نقط  5: )   التحليل

و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل ه تحديد أطروحة القولة و شرحها، تحليلفي   (ة)المترشحتعين على ي    
 :من خالل تناول العناصر اآلتيةالحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة، و يمكن أن يتم ذلك 

 ...(تكامل، تضمن) ا مهومي العدالة و المساواة و بيان العالقات التي تربط بينهـ  تعريف مف
 ؛ حق حقه وفق قوانين الدولةإعطاء كل ذي العدالة  -
 لناس دون تمييز أثناء تطبيق القوانين؛االمساواة هي معاملة  -
 العدالة تتحقق بالمساواة الكاملة بين الناس؛ -
 ضرورة تحقيق المساواة بين الناس و مراعاة حقوقهم الطبيعية و القانونية؛ -
 ارتباط العدالة بالمؤسسات والتطبيق الحرفي والموضوعي للقوانين؛ -
 .تحليل الحجاج المفترض في القولةـ 
 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      
 ن 10: تحديد أطروحة القولة و شرحها -                                        

 ن 10: تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها -                                        
 ن 10: تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد -                                        

 
 (نقط 50)   : المناقشة
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و حدودها و فتح إمكانات أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها ( ة)يتعين على المترشح        

 :أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 :إبراز قيمة األطروحة ←
أمام  متساوينمواطنين باعتبارهم المساواة هي أساس العدالة ألنها تنفي كل تمييز بين الناس في الحقوق و الواجبات و تعاملهم  -

 القانون؛
 :ان حدود األطروحةبي ←

 ؛  إقرار مساواة مطلقة في مجتمع ما يحقق عدالة ظالمة لبعض الفئات -
 ضرورة إغناء مفهوم العدالة بأخذ اإلنصاف بعين االعتبار؛ -
 الفئات؛بعض أهمية خلق التمييز اإليجابي لصالح  -
 ...المساواة التامة قد تؤدي إلى قتل روح المبادرة و االبتكار -
 

 :وزيع نقط المناقشة على النحو اآلتيو يمكن ت
 .ن 10: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها  -                                    
 . ن 10: فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة -                                    

 
 (نقط 50)   : التركـيب

أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم، ويمكن أن يتم ( ة)تعين على المترشحي  
إبراز الطابع اإلشكالي لعالقة العدالة مع المساواة، مع أهمية التركيز على مبدأ اإلنصاف كتصحيح للعدالة من حيث هي ذلك من خالل 

 .، و أن من شأن مثل هذا السجال أن يؤدي إلى تطوير مفهوم العدالةس وفق حرفية القانونمساواة تامة بين النا

 
 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -                                       
 . ن 10: ناتهأهمية اإلشكال ورها -                                       
 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -                                       

 

 (ن 50: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي   

 نقطة 10: تماسك العرض. 
  نقطة 10: سالمة اللغة. 
 نقطة 10: وضوح الخط. 

        .                   Alain النالقولة أل      

 

 :النص

 (نقط54:)الفهـــــم

هوية أساس المتعلق ب، و أن يصوغ إشكاله  (مفهوم الشخص)في معالجته للنص أن يحدد موضوعه ( ة)يتعين على المترشح           
ما الشخص؟   ما :  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل. ثابتة أم متغيرةهذه الهوية الشخص وما إذا كانت 

 الهوية ؟ فيم تتحدد هذه الهوية؟ و هل تؤدي التغيرات التي تلحق  الشخص إلى ضياع هويته؟ 

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        
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 ن 10:  تحديد موضوع النص. 
  ن 10: صياغة اإلشكال. 
 ن 10: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة. 

 

 (نقط  5: )   حليلالت

ه تحديد أطروحة النص و شرحها، و تحديد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل تحليلفي   (ة)المترشحتعين على ي      
ناول من خالل تالحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن وعي األنا بذاتها هو أساس ثبات الهوية الشخصية، وذلك 

 :العناصر اآلتية
 ...(  تكامل، جدل، تالزم) و بيان العالقات التي تربط بينها .. الشخص، األنا، التجربة الخاصة، الذاكرة: حديد مفاهيم النصـ  ت

 ؛متميزا بالوحدة و االستمرارية اعتبار هوية الشخص كال واحدا-
 الذكريات بفضل ثبات الهوية؛هذا الكل عبارة عن وحدة متكاملة و مترابطة من التجارب و  -
 الوعي باألنا هو أساس الشعور بالهوية الشخصية؛ -
 يعي اإلنسان أن األنا هي أساس هويته عن طريق االستبطان و التأمل الذاتي؛    -
 ...السفر إلى البالد البعيدة: اعتماد آليات في الدفاع عن األطروحة أهمها آلية المثال -

 :التحليل على النحو التاليو يمكن توزيع نقط       
 ن 10: تحديد أطروحة النص و شرحها -                                        
 ن 10: تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها -                                        
 ن 10: تحليل الحجاج المعتمد -                                        

 
 (نقط 50)   : المناقشة

أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها و فتح إمكانات أخرى (ة)يتعين على المترشح 
 :للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 :إبراز قيمة األطروحة ←   
 على ثبات هوية الشخص و ترابط مكوناتها؛التأكيد  -
 ...يحافظ على هويته عبر ثبات األنا  همهما لحقت الشخص من تغيرات فإن -

 :إبراز حدود األطروحة ←   
 ...الذاكرة التي اعتبرت كأبرز مكونات الهوية الشخصية يمكن أن تتعرض للمحو أو التلف  -
 ث شروخ في بنية األنا و يزعزع ثباتها؛تأثير الظروف على الشخص قد يؤدي إلى إحدا -
 ..قد تتحدد هوية الشخص بمعطيات أخرى كالجسد و المجتمع و غيرهما -
 أهمية دوام الطبع  في وحدة هوية الشخص و استمراريتها؛ -
 ...  دور الغير في تحديد هوية الشخص -

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي
 .ن 10: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها  -                      
 . ن 10: فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة -                      

 

 (نقط 50)   : التركـيب

ديم رأي شخصي مدعم، و يمكن أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تق( ة)تعين على المترشحي    
و يمكن توزيع ... مواقف الفلسفية بصددهااختالف الإبراز الطابع اإلشكالي لمسألة هوية الشخص، و تعدد أبعادها وأن يتم ذلك من خالل 

 :نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -                               
 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -                               

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -                               
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 (ن 50) :الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي   

 نقطة 10: تماسك العرض. 
  نقطة 10: سالمة اللغة. 
 نقطة 10: وضوح الخط. 

 :مرجع النص

Erwin Schrödinger, Qu'est-ce que la vie ?, 1944, tr. L. Keffler, Paris, Points Seuil, 1993, pp. 207-208. 
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 )ي( في أحد المواضيع الثالثة اآلتية: اكتب

 

 الموضوع األول:

 ل خدمة المواطنين غاية الدولة؟هل تشك  

 الموضوع الثاني:

 "  .، و ال يمكن أن يوجد أبدا" ال يوجد شخص حر  

 )بي ِّني( ما إذا كانت حرية الشخص مستحيلة.  انطالقا من اشتغالك على القولة،  بي ِّن
 

 الثالث:الموضوع 

" يشمل لفظ العلم أو المعرفة بالضرورة شيئين اثنين: الحقيقة و البداهة. فما ليس حقيقة ال يمكن أن يكون أبدا     
نه يعرف شيئا ما ثم تبيَّن الحقا أن معرفته تلك كانت خاطئة، فعليه أن أعى موضوع معرفة. فلو فرضنا أن إنسانا اد  

قة قط. و على غرار ذلك، فكل حقيقة ال تقوم على البداهة ال تختلف في شيء عن عيه لم يكن حقييعترف أن ما كان يد  
 نقيضها. فال يكفي أن تكون المعرفة حقيقية فحسب، بل ال بد أن تقوم على حقيقة بديهية...

التعبير من  لكلمات التي يتماالبداهة  التطابق التام بين تصور الشيء وتعني إن البداهة، إذن، معيار كل حقيقة. و       
خاللها بوضوح  عن هذا التصور. فال يكفي أن نمتلك الكلمات للتعبير عن األشياء كي تكون لنا حقيقة، بل ال بد من 

تصور األشياء. فلو كانت الكلمات وحدها كافية، لكانت الببغاوات قادرة هي األخرى  و بينالتطابق التام بين الكلمات 
سغ في صارة  بالنسبة للشجرة: فكلما ارتفع سائل الن  سغ أو الع  . إن البداهة بالنسبة للحقيقة كالن  هالو قو   الحقيقة على تعلُّم

ذلك التدفق أو انعدم،  جذع الشجرة و  سرى و تدفق في أغصانها، ازدادت حيوية  الشجرة و نضارتها. و كلما قل  
 وضوح الفكرة هي حياة الحقيقة. " ت األوراق و باتت الشجرة معرضة للموت. إن البداهة من حيث هياصفر  

 .حل ِّل )ي( النص و ناقشه )يه(                                                     
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 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

   

  

  

 

 

 

 
 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة
 المترشحين، يرجى من السيدات و السادة األساتذة المصححين أن يراعوا:المترشحات و سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين 

تربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم ال 2007نونبر  16الصادرة بتاريخ  04/142مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -
الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد  2014يونيو  25الصادرة بتاريخ 14/ 093الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 للبكالوريا، مادة الفلسفة؛
المنتظر و القيم العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط   -

قاء توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة، وإب
 المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات وتعميقها؛

توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية: فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، تدرج التحليل والمناقشة   -
 والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية....

 توجيهات إضافية
المفصلة على ورقة تحرير المترشح )ة(، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية مرفقة  يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي -

 بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في مادة الفلسفة هو أساسا تقويم 20/20و  00/20يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -
بناء على تمثالت  15/20و  00/20قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين  مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول

 خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح.
مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب والمسالك  20على  14أو  13أو  12إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -

 ( يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين منهم.4و3التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَمي ِّزة)ذات المعامل 

جنة التصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا فما أقل للتداول داخل ل 03/20ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -
 على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا.

إذا توفرت في إجابة المترشح )ة( الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع عناصر  -
جزئيا أو كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للمترشح )ة( في ضوء روح  اإلجابة،

 منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي.

 السؤال:

 نقطة(  4) :الفهم

إدراك مجاله )السياسة( و موضوعه ) مفهوم الدولة(، وأن يبرز  عناصر يتعين على المترشح )ة( في معالجته للسؤال أن يعبر عن           
خدمة  لدولةالمفارقة أو التقابل : غاية الدولة خدمة المواطنين/ غاية الدولة هي الدولة ذاتها.  و أن يصوغ اإلشكال المرتبط بما إذا كانت غاية ا

ه األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما الدولة ؟ ما غايتها؟ هل تتحدد المواطنين أم أن غايتها هي الدولة نفسها،  و أن يطرح أسئلت
 و  هل تساهم هذه الخدمة في ترسيخ مشروعية الدولة؟هذه الغاية في خدمة المواطنين أم في خدمة نفسها ؟ 

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:     

   :ن. 01تحديد مجال السؤال و موضوعه 
  : ن. 01إبراز عناصر المفارقة 
  :ن. 02صياغة اإلشكال و أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 
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 نقط ( 5: )  التحليل 

موظفا المعرفة  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و تحليل )ة(المترشح تعين على ي      
 وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية:( ،  ة )  من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي  ...الفلسفية المالئم
يم:  الدولة من حيث هي تنظيم سياسي ينظم المجتمع عن طريق مؤسسات إدارية، سياسية، اجتماعية قانونية... الغاية من حيث هاـ  تعريف مف

 مة المواطنين أي تلبية حاجاتهم المختلفة بما يحقق رفاهيتهم؛هي تعبير عن هدف وجود الدولة و الذي يوجه عملها... خد
 غاية الدولة خدمة المواطنين؛  -    
 تعدد مجاالت الخدمة: صحة، تعليم، ترفيه، نقل، أمن... -    
 تسهر الدولة على ضمان العيش الجماعي و احترام الحريات؛ -    
 ؤديها للمواطنين؛تستمد الدولة مشروعيتها من الخدمات التي ت  -    
 ...يكون المواطنون مطالبين باحترام قوانين الدولة و القيام بأدوارهم و واجباتهم ،في مقابل ذلك -    

 
 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:

 ن. 02تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية:   -
 توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة:  -

 ن 2استحضار المفاهيم و االشتغال عليها  -                      
 ن 1البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية   -                      

 
 نقط( 05)   : المناقشة

ل و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال، ويمكن أن يتم ذلك من خالالمفترضة يتعين على المترشح )ة( أن يناقش األطروحة    
 العناصر اآلتية:

 الدولة تخدم ذاتها لضمان استمرارها؛  -
 قد تكون الدولة أداة لخدمة طبقة مجتمعية معينة؛ -
 تحرص الدولة على سيادتها و سلطتها و لو بممارسة العنف... -

 
 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

 ن. 03مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال :  -
 ن.  02ح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال: طر  -
 

 نقط( 03)   التركـيب: 

تعين على المترشح )ة( أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن أن يتم ي    
 دمات للمواطنين، والمراهنة على التكامل بين الدولة و  مصلحة المواطنين...إبراز  أهمية الدولة في تنظيم المجتمع و توفير الخذلك من خالل 

 يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:  و
 ن. 02خالصة التحليل والمناقشة :   -
 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -
 

 ( موزعة على النحو اآلتي:03الجوانب الشكلية )

  :نقطة. 01تماسك العرض 
 نقطة. 01اللغة :  سالمة 
  :نقطة. 01وضوح الخط 

"""""""""""" 

  قولةال

 نقط( 04)  : الفهـــــم

أن يحدد موضوعها )مفهوم الشخص(،   وأن يصوغ إشكالها المرفق بها   مطلبفي معالجته  للقولة و اليتعين على المترشح )ة(           
ح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل:  ما الشخص ؟ ما الحرية بين اإلمكان و االستحالة .  و يطرالشخص المرتبط بحرية 

 ؟  ما الضرورة ؟ و هل حرية الشخص ممكنة أم هي مستحيلة؟
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 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

   :ن. 01تحديد موضوع القولة 
  : ن. 02صياغة اإلشكال 
  :ن. 01صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 

 

 نقط( 05:  )التحلـــيل

ه تحديد أطروحة القولة و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل تحليلفي   )ة( المترشحتعين على ي      
 من خالل تناول العناصر اآلتية:ن يتم ذلك الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة، و يمكن أ

 تحديد مفهومي الشخص و الحرية ؛ -      
 تعدد الضرورات التي يمكن أن يخضع لها الشخص: بيولوجية، اجتماعية، نفسية،، أخالقية....  -
 هذه الضرورات تجعل حرية الشخص مستحيلة؛ -
 لكنه في الواقع جاهل باألسباب المتحكمة في كل ذلك؛قد يعتقد الشخص أنه حر  في إرادته و اختيار أفعاله و -

و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:            
 ن 02تحديد أطروحة القولة و شرحها:  -
 ن 02تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها:  -
 ن 01تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد:  -

 
 نقط( 05:  ) المناقشة

على المترشح )ة( أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها و فتح إمكانات يتعين 
 أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:

 إبراز قيمة األطروحة: -
 التنبيه إلى الضرورات التي تحكم الشخص؛ -
 كائن طبيعي خاضع لضرورات شأنه شأن باقي أشياء العالم... الشخص -

 بيان حدود األطروحة: -       
 الشخص كائن واع ذو  إرادة حرة؛ -
 الشخص قادر على تجاوز الضرورات بعد فهمها و إدراكها؛ -
 مسؤولية الشخص األخالقية و القانونية تفترض حريته... -
 

 حو اآلتي:و يمكن توزيع نقط المناقشة على الن
 ن. 03التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها :  -
 ن.  02فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة:  -
 

 نقط( 03)  التركـيب: 

صي مدعم،  و يمكن أن يتم تعين على المترشح )ة( أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخي      
 إبراز الطابع اإلشكالي لحرية الشخص مع التأكيد على قدرته على التكيف مع هذه الضرورات... ذلك من خالل 

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:
 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -
 ن.  01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -
 ن. 01ني: إبداء الرأي الشخصي المب -
 

 

 نقط( 03)  الجوانب الشكلية: 

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   
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  :نقطة. 01تماسك العرض 
  : نقطة. 01سالمة اللغة 
  :نقطة. 01وضوح الخط 

 القولة لديدرو. 
"""""""""""""""""" 

 نص:ال

 نقط(04الفهـــــم:)

موضوعه )مفهوم الحقيقة(،  و أن يصوغ إشكاله  المتعلق بمعايير الحقيقة.  و يتعين على المترشح )ة( في معالجته للنص أن يحدد           
و  هل البداهة ما المعيار؟ يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما الحقيقة؟ كيف نميزها عن أضدادها؟ ما البداهة ؟ 

 هي المعيار الوحيد للحقيقة أم إن هناك معايير أخرى؟

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

   :ن. 01تحديد موضوع النص 
  : ن. 02صياغة اإلشكال 
  :ن. 01صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 
 
 نقط ( 5: )   التحليل

العالقات التي تربط بينها، و تحليل  ه تحديد أطروحة النص و شرحها، و تحديد مفاهيمه و بيانتحليلفي  المترشح تعين على ي      
من خالل تناول الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن البداهة هي المعيار الكافي للحقيقة، و يمكن أن يتم ذلك 

 العناصر اآلتية:
 تي تربط بينها ) تكامل، تالزم، تضمن...(  حديد مفاهيم النص: الحقيقة، المعيار، البداهة، المعرفة... و بيان العالقات الـ  ت    
 تتأسس المعرفة على الحقيقة و البداهة؛ -
 نقيض الحقيقة هو الخطأ؛ -
 معيار الحقيقة هو البداهة؛ -
 تعريف البداهة بكونها تطابقا بين تصور الشيء و اللفظ الدال عليه؛ -
 البداهة تعني كذلك الوضوح التام للفكرة؛ -
 الدفاع عن األطروحة من بينها: المقارنة، المثال، المماثلة ... اعتماد آليات في -
 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      
 ن 02تحديد أطروحة النص و شرحها:  -
 ن 02تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها:  -
 ن 01تحليل الحجاج المعتمد:  -
 

 نقط( 05)   : المناقشة

لمترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها وفتح إمكانات أخرى يتعين على ا
 للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:

 إبراز قيمة األطروحة: -         
 ارا للحقيقة؛التأكيد على أهمية البداهة بوصفها معي -     
 قيمة المعرفة رهينة باما تقدمه من حقائق؛ -     

 إبراز حدود األطروحة: -         
 تعدد معايير الحقيقة؛ -
 المجاالت و المذاهب؛ حسب اختالف مفهوم البداهة -
 ال مكان للبداهة في مجال تفسير الظواهر الطبيعية...  -
 

 ي:و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلت
 ن. 03التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها :  -
 ن.  02فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص:  -
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 نقط( 03)   التركـيب: 

و يمكن أن أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،   )ة( تعين على المترشحي    
 إبراز الطابع اإلشكالي لمعايير الحقيقة مع أهمية المنظور التكاملي في هذا المجال. يتم ذلك من خالل 

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:
 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -
 ن.  01أهمية اإلشكال ورهاناته:   -
 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -

 

 نقط( 03انب الشكلية: )الجو

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:

  :نقطة. 01تماسك العرض 
  : نقطة. 01سالمة اللغة 
  :نقطة. 01وضوح الخط 

 :مرجع النص

Thomas Hobbes ; De La nature humaine ; Edition électronique réalisée par Jean-Marie Tremblay; 

2002 Québec Canada; ch 6 ; p 36 
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 المعامل
2 

2 

 

 

 

 

 

 

 اكتب )ي( في أحد المواضيع الثالثة اآلتية:
 :الموضوع األول

 هل اللجوء إلى التجربة هو الذي يضمن علمية النظريات العلمية؟

 :الموضوع الثاني

 ة." القو   محل   ،في مجال التعامل بين الناس ،القانون "للدولة، على وجه العموم، غاية نبيلة هي إحالل    

 .هي الحرص على سيادة  القانون فقطالدولة  غاية ما إذا كانت، من القولةاقا بي ِّن )ي(، انطال    
 

 :الموضوع الثالث

الغير، فإن أيا  نحور أن بإمكاننا اإلحساس بها بها، أو نتصو   و المشاعر التي نحس   " كيفما كانت الميول  
ها عن كل مصلحة: فالصدااقة ا ألكثر  سخاء، و مهما كانت من هذه العواطف ال يكون خالصا تماما و منز 

بخطط من أجل  مين إلى أاقصى حد  و في الواقت الذي نبدو فيه ملتزِّ  .الذات خالصة، إنما هي تحوير لحب  
 إنما هو المنفعة الشخصية.  ،بغير وعي مناو لو  ،كنا في الوااقعحر  تحقيق حرية و سعادة الناس، فإن ما ي  

كما لو كنا نشاطر الغير مصالحه  -تفكيرنا أو حماسناسواء من خالل خيالنا أو  -كثيرا ما نظهر   
فاهيتنا رها، في حقيقة األمر، حرصنا على سعادتنا ومنبع   تصرفاتنا تلكدين من كل أنانية. غير أن متجر ِّ 

 ."ائسالشجاع مع الجبان الب والبطل ،رقتِّ مع البخيل الم   الكريم   و يستوي في هذا األمر المواطن   .الشخصيتين
 

 .ل)ي( النص ونااقشه)يه(حل ِّ                  
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2 

2 

   

  

  

 

 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

السادة األساتذة السيدات و المترشحين، يرجى من المترشحات و سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين 
 المصححين أن يراعوا:

ربوي بالسلك والمتعلقة بالتقويم الت 2007نونبر  16الصادرة بتاريخ  04/142مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -
الخاصة باألطر  2014يونيو  25الصادرة بتاريخ  093/14الثانوي التأهيلي لمادة الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

لعامة للمنهجية وللمضامين المعرفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط ا  -
المنتظر توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع و القيم الفلسفية 

 مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات وتعميقها؛

توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية: فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح،   -
 تدرج التحليل والمناقشة والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية....

 توجيهات إضافية

المفصلة على ورقة تحرير المترشح، باإلضافة إلى يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي  -
 النقطة اإلجمالية مرفقة بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في 20/20و  00/20يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -
نيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا مادة الفلسفة هو أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول قانو

بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان  15/20و  00/20لتنقيطه، يتراوح مثال بين 
 إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح.

مثال، بالنسبة  20على  14أو  13أو  12إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -
( يحرم المترشحين من االستفادة من 4و3لمترشحي الشعب والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَمي ِّزة)ذات المعامل 

 امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين منهم.

لتصحيح، بعد إخبار منسق فما أقل للتداول داخل لجنة ا 03/20ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -
 اللجنة، وذلك حرصا على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا.

إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال  -
كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود  تتطابق مع عناصر اإلجابة، جزئيا أو

 الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي.

 السؤال:

 نقط(  4) :الفهم
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لمعرفة( و موضوعـه              )النظرية و التجربة(، و يتعين على المترشح )ة( في معالجته للسؤال أن يعبر عن إدراك مجاله )ا          
اللجوء إلى التجربة ال يضمن  /أن يبرز  عناصر اإلحراج )أو المفارقة(: اللجوء إلى التجربة هو الذي يضمن علمية النظريات العلمية 

ة النظريات العلمية، و يطرح أسئلته األساسية علمية النظريات العلمية. و أن يصوغ اإلشكال المرتبط بدور التجربة في الحكم على علمي
الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل:  ما النظرية؟ ما التجربة؟ ما العلمية؟ و هل اللجوء إلى التجربة هو الذي يضمن، فعال، علمية 

 النظريات العلمية؟

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

 ن. 01عه:  تحديد مجال السؤال و موضو -

 ن. 01إبراز عناصر المفارقة :  -

 ن. 02صياغة اإلشكال من خالل التساؤل و اإلحراج أو المفارقة:  -
 

 نقط ( 5: )   التحليل

موظفا  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و تحليل)ة(  المترشحتعين على ي      
 وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية:مئمة ) من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي ...(، المعرفة الفلسفية المال

 النظرية و التجربة العلمية؛ يمودالالت مفه -
 السامئد أن العلم يقوم على عناصر أساسية: الواقع كمرجع و الحواس و األدوات كوسامئل و التجربة كطريقة لالختبار؛-
 نظرية يتم في واقع قابل للمالحظة و التجريب؛تأكيد التجربة لعلمية ال -   
 شكلت التجربة لفترة طويلة أساس الحكم على علمية النظريات؛ -
 لجوء العلم إلى التجربة شكل قطيعة مع التأمل الميتافزيقي و التصورات الخرافية و اإليديولوجية في دراسة الظواهر؛ -
 جوء إلى التجربة ؛معيار القابلية للتفنيد يؤكد بدوره أهمية الل -
 ...التجربة  تضمن علمية النظريات العلمية -
 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:
 ن. 02تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية:  -           

 توظيف المعرفة الفلسفية المالمئمة: -           

 ن 2فاهيم و االشتغال عليها استحضار الم -                                   

 ن 1البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية   -                                   

 نقط( 05)   : المناقشة

يتعين على المترشح )ة( أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتامئجها و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في 
 يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية: اإلشكال، و يمكن أن

 لم تعد للتجربة في العلم المعاصر األهمية التي كانت لها في العلم الكالسيكي؛ -
 ؛و العقل الرياضي أضحى العلم منفتحا على الخيالي واالفتراضي و بناء النماذج الصورية -
 بشروط التجربة نفسها وإما لعوامل أخرى؛مهما كان حرص العالم ، فإن الخطأ  قد يطال التجربة  إما ارتباطا  -
 ال يكفي اللجوء إلى التجربة وحدها لتأكيد علمية النظريات في العلم؛ -
 ...ضرورة انفتاح النظرية على فرضيات غيرها من النظريات  -

 
 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

 ن. 03سؤال: مناقشة األطروحة التي يفترضها ال -                  

 ن.  02طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال:  -                  

 نقط( 03)    التركـيب:

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتامئج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن أن يتم ي   
 لتجربة في الحكم على علمية النظريات العلمية دون إغفال غيرها من المعايير...ذلك من خالل اإلشارة إلى  أهمية ا
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 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:
 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -                              

 ن.  01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -                              

 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -                              

 

 نقط( 03) الجوانب الشكلية:

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

 نقطة. 01تماسك العرض:  -

 نقطة. 01سالمة اللغة :  -

 نقطة. 01وضوح الخط:  -

 :القولة

 نقط( 4) الفهم:
، أن يحدد موضوعها )مفهوم الدولة(، و أن يصوغ إشكالها المتعلق مطلب المرفق بها في معالجته  للقولة و اليتعين على المترشح )ة(،           

هة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما الدولة؟ ما القانون؟ ما القوة؟ و   حرص على ال هل  بمشروعية الدولة و غاياتها، و يطرح أسئلته األساسية الموج ِّ
 ؟  هو الغاية الوحيدة للدولة ناسسيادة القانون بدل القوة في التعامل بين ال

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        
 ن. 01تحديد موضوع القولة:   -                             

 ن. 02صياغة اإلشكال :  -                             

 ن. 01تحليل و المناقشة: صياغة األسئلة األساسية الموجهة لل -                             
 

 نقط ( 5: )  التحليل 
ه تحديد أطروحة القولة و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل الحجاج تحليلفي   )ة( المترشحتعين على ي      
 من خالل تناول العناصر اآلتية:في الدفاع عن تلك األطروحة، و يمكن أن يتم ذلك أو المفترض المعتمد 
 هوم الدولة من حيث هي تنظيم سياسي ينظم المجتمع؛مف -
 تعريف القانون من حيث هو قاعدة تحدد حقوق األفراد و واجباتهم؛ -
 تعريف القوة من حيث هي قدرة جسدية قد تفضي إلى أفعال منافية للقانون؛ -
 عامل بين الناس؛غاية الدولة إحالل القانون محل القوة في الت -
 تحرص الدولة على إحالل القانون لحفظ األمن و سيادة الطمأنينة بين الناس؛ - 
 سيادة القانون ضرورية للحفاظ على الملكية و الحريات الخاصة و العامة أيضا... -
  
 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

 ن 02شرحها: تحديد أطروحة القولة و  -                
 ن 02تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها:  -                
 ن 01تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد:  -                

 
 نقط( 05:   ) المناقشة

، وفتح إمكانات أخرى للتفكير في يتعين على المترشح )ة( أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتامئجها مع إبراز قيمتها و حدودها
 اإلشكال الذي تثيره، و  يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:

 إبراز قيمة األطروحة: ←

 أهمية القانون في التعامل بين الناس؛ -     
 ؛ المواطنين و الدولةو أمن سالمة  هددالقوة هدامة ت  -     

 ام الرمئيسة للدولة. الحرص على سيادة القانون من المه -     

 بيان حدود األطروحة: ←
 قد يكون القانون جامئرا في أساسه أو تطبيقه؛ -         
 ؛قد تروم الدولة من القضاء على القوة الحفاظ على نفسها و ضمان استمرارها -         
 ...للدولة غايات أخرى غير الحرص على تطبيق القانون -          

 

 لمناقشة على النحو اآلتي:و يمكن توزيع نقط ا
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 ن. 03التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها :  -                     
  ن. 02فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة:  -                     

 
 نقط( 03)   التركـيب:

خلص فيه نتامئج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم، و يمكن أن يتم ذلك تعين على المترشح)ة( أن يصوغ تركيبا يستي    
 إبراز  أهمية القانون في تنظيم العالقات بين المواطنين مع الحرص على  تجنب العنف و الشطط في استعمال السلطة.من خالل 

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:
 ن. 01المناقشة : خالصة التحليل و -   
 ن. 01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -   
 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -   
 

 ن( 03: )الجوانب الشكلية
 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

 نقطة. 01تماسك العرض:  -

 نقطة. 01سالمة اللغة :  -

 نقطة. 01وضوح الخط:  -

 

 القولة لبرتراند راسل      

 :النص

 نقط(04:)ــمالفهـــ
بالعالقة مع الغير. و يطرح المتعلق يتعين على المترشح )ة( في معالجته للنص أن يحدد موضوعه )مفهوم الغير(، و أن يصوغ إشكاله           

مع الغير على الصداقة أسئلته األساسية الموجهة للتحليل  والمناقشة من قبيل:  ما الغير؟   ما الصداقة ؟ ما المنفعة الشخصية؟ وهل تقوم العالقة 
 الخالصة أم على المنفعة الذاتية ؟ و هل تنبني على األنانية أم على الغيرية ؟

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        
 ن. 01تحديد موضوع النص:   -

 ن. 02صياغة اإلشكال :  -

 ن. 01صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة:  -
 

 نقط ( 5: )   لتحليلا
ه تحديد أطروحة النص و شرحها، و تحديد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل الحجاج تحليلفي   )ة( المترشحتعين على ي      

من خالل تناول العناصر لك المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن أساس العالقة مع الغير، كيفما كانت، هو المصلحة الشخصية، وذ
 اآلتية:
 د...(  حديد مفاهيم النص: الغير، الميول، الصداقة، حب الذات، المنفعة الشخصية، األنانية... و بيان العالقات التي تربط بينها ) تالزم، تضاـ  ت
 جميع المشاعر تجاه الغير مبنية على المصلحة الشخصية؛ -
 ي إسقاط لحب الذات على الغير؛ الصداقة و لو كانت خالصة، إنما ه -
 كل عمل من أجل سعادة الناس تحركه دوافع أنانية؛ -
 يستوي جميع الناس، عظم أو قل شأنهم، في هذا النزوع األناني إزاء الغير؛ -
 اعتماد آليات في الدفاع عن األطروحة أهمها: المثال، المقارنة... -

 تالي:و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو ال      
ن 02تحديد أطروحة النص و شرحها:  -                                          

ن 02تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها:  -                                          

ن 01تحليل الحجاج المعتمد:  -                                          

 
 قط(ن 05)   : المناقشة

ر في يتعين على المترشح )ة( أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتامئجها مع إبراز قيمتها و حدودها و فتح إمكانات أخرى للتفكي
 اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:

 إبراز قيمة األطروحة: ←   
 ي كل عالقة مع الغير؛التنبيه على حضور األنانية ف -
 لفت االنتباه إلى خلو كل صداقة من نكران الذات... -
   
 إبراز حدود األطروحة: ← 
 العالقة مع الغير تقوم على المحبة و التعاطف و التقدير والغيرية؛ -
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 كثيرا ما تكون الصداقة خالصة لدرجة التضحية بالذات من أجل الغير؛ -
 

 لى النحو اآلتي:و يمكن توزيع نقط المناقشة ع
 ن. 03التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها :  -           

 ن.  02فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص:  -           

 
 نقط( 03)    التركـيب:

ه مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم، و يمكن أن يتم ذلك )ة( أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتامئج تحليله و مناقشت تعين على المترشحي    
ضمانا للعيش  إبراز الطابع اإلشكالي لمسألة العالقة مع الغير و موقعها بين األنانية و الغيرية، والمراهنة على أهمية العالقة اإليجابية مع الغيرمن خالل 

 سعادة المجتمع...لالمشترك و 
 

 النحو اآلتي:و يمكن توزيع نقط التركيب على 
 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -                               

 ن.  01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -                               

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -                               
 

 ن( 03) الجوانب الشكلية:
 لنحو اآلتي:و يمكن توزيعها على ا   

 نقطة. 01تماسك العرض:  -
 نقطة. 01سالمة اللغة :  -

 نقطة. 01وضوح الخط:  -

 

 : مرجع النص
 D. Hume : Enquête sur les principes de la morale ; trad. Philippe Baranger et Philippe Saltel ; Garnier 

Flammarion1991 ; p. 218  
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