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 :في أحد الヨواضيع الثاثة اآتية( ي)اكتب 
メヱاأ ネوضوヨال : 

ュギيخ نحو التقケه التاイ؟ هل يت 
 

 :  الヨوضوネ الثاني
 

 ".القوり الヨستギガمる طらقا لヤقانوラ أقل ضケゲا من القوり التي تحゲكヰا اأهواء" 
 .قيヨتヰا( ي)بيِن  مضヨوラ القولة ヱ( ي)أヱضح 

 
 : الヨوضوネ الثالث

ヱキ キُامヰا ヱ ااستゲヨاケ في التヨتع بヰا، ヱ هي ت⊥قاサ بンギヨ استゲヨاケيتヰا ヱحيويتヰا"          ラま . السعاりキ حالヱ るجوキيる نو∠
ヨا كانت عابりゲ أラ حواسレا ا ヤالسعاりキ العヴヨヌ هي اأكثヱキ ゲاما، ヱ السعاりキ العابりゲ متعヱ ،る كヨヤا كانت الヨتعる متيقるヌ ك

ل متعる تتイاコヱها تتغيゲ مグレئま グلヴ ألم أま ヱلヴ كيفيる تعيسる في الوجوキ نゲغب تستطيع تحヨل まا قケギ محキヱギ من اآثاヱ ،ケ ك
الヱ ュギレالヰم  هيتらعفاإفゲاط في الりグヤ . هグا هو السらب في أラ الヨتعヱ る األم غالらا ما يتヨاساま ラلヴ حギ قゲيب: في ヱコالヰا

نه يらレغي عヴヤ اإنساラ، الヵグ يらحث في كل بأ، ヱま نヱ ンゲفقا لグヰا الヱ .ギらヨااشゃヨزاヱ コتتحوメ السعاりキ العابま りゲلヴ شقاء キائم
りキعن السعا ゥبإلحا るヌلح ، ヴلま ヴيسع ラأヱ ،ألم ヴلま メك التي تتحوヤفض كل تゲي ラأ ヱ عاقا، من متعه ラكا ラま ،ケグيح ラأ

 .الحصوメ عヴヤ الゲخاء اأكثヱキ ゲاما
نفس الグヤヨاれ أラ تぽثゲ بشムل مヨاثل عヴヤ أناサ ا يムヨن لヤسعاりキ أラ تムوラ هي クاتヰا بالレسるら لムل الレاサ، فا تستطيع      

れاキاギي ااستعレايらمت ヱ وينムفي التヤتガم . メا حوゲيらاختافا ك ラفوヤتガي るب الفاسفヤا، با شك، هو ما جعل أغグه ラま
ヱ لムن السعاりキ تヱギら، مع クلك ヱ بشムل عاュ، حالる . اأشياء التي تقوュ عヤيヰا السعاヱ りキ حوメ الطベゲ الキぽヨيま るلヴ تحصيヰヤا

تレتج هログ الحالる عن توافق اإنساラ مع الヱゲヌف التي . وجوキناりゲヨ أヱ لحヌيる تレاケ メضانا أنレا نギイها مطابقる لمست
 . "ヱضعته الطらيعる فيヰا أクま ، ヱا شレゃا، فإラ السعاりキ هي اانسイاュ بين اإنساヱ ラ العوامل التي ت⊥ぽثゲ فيه

 
 .(يه)الレص  ヱ ناقشه ( ヵ)حヤل
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 عレاصゲ اإجابヱ るسヤم التレقيط
 

るعام れاヰتوجي 
 :سعيا  ケヱاء احتゲاュ مギらأ تムافぽ الفソゲ بين الヨتゲشحين، يゲجヴ من الساりキ اأساتりグ الヨصححين أラ يゲاعوا

ヱالヨتعヤقる بالتقويم التゲبوヵ بالسヤك الثانوヵ  1442نونゲら  21الصاりケキ بتاケيخ  40/201مقتツياれ الグヨكりゲ الوコاケيケ るقم   -
 1424فゲらايゲ  11الヨحيるレ بتاケيخ  キ1442يسゲらヨ  12الصاりケキ بتاケيخ  251التأهيヤي لヨاりキ الفヤسفヱ ،るكグا الグヨكりゲ الوコاケيケ るقم 

 ، ヱالガاصる باأطゲ الゲヨجعيる لヨواضيع اامتحاラ الوطレي الヨوحギ لムらヤالوケيا، ماりキ الفヤسفる؛32تحت ケقم 
-  ケطاま اヰبوصف ،るحゲقتヨال るاإجاب ゲاصレالتعامل مع ع るسفيヤالف るفيゲعヨامين الツヨヤلヱ るيイヰレヨヤل るطوط العامガال キギا يحヰا موج

الレヨتゲヌ توفゲها، في まجاباれ الヨتゲشحين، انسイاما مع مレطوقاれ الヰレヨاァ الヵグ يعتゲら الゲヨجع الヤヨزュ، مع مゲاعاり تعキギ الムتب 
 اヱ れتعヨيقヰا؛الケギヨسيる الヨعتまヱ ،りギヨبقاء الイヨاメ مفتوحا أماま ュمムانياれ الヨتゲشحين إغレاء هログ اإجاب

-  るسفيヤالف るاإنشائي るتابムال れمواصفا ヴヤشحين عゲتヨال れجاباま ゲيل : توفヤالتح ァケギت ،ゥヱゲطヨال メاムاإش ギيギتحヱ ネوضوヨم الヰف
るيイヰレヨال れطواガاسك الヨتヱ ケاムاأف ゥضوヱヱ るغヤال るكيب، سامゲالتヱ るاقشレヨالヱ.... 
るضافيま れاヰتوجي 

حيح الイزئي عケヱ ヴヤقる تحゲيゲ الヨتゲشح، باإضافま るلヴ الレقطる اإجヨاليる مゲفقる يتعين عヴヤ الساりキ الヨصححين تثらيت نقط التص
 بالヨاحるヌ الヨفسりゲ لヰا؛

، クヱلك أラ التقويم في الفヤسفる، كヨاヱ14/14 りキ  44/14يتعين عヴヤ الساりキ الヨصححين مゲاعاり سヤم التレقيط الヵグ يتゲاゥヱ ما بين 
لヨقらوメ قانونيا ヱتゲبويا أラ يツع الヨصحح سقفا محキギا لتレقيطه، يتゲاゥヱ مケギسيる، هو أساسا تقويم مケギسي، ヱبالتالي فヨن غيゲ ا

بレاء عヴヤ تヨثاれ خاصる حوメ الヨاりキ، سيヨا أラ اأمゲ يتعヤق بامتحاま ラشヰاヵキ يتوقف عヤيه مصيヱ25/14  ゲ  44/14مثا بين 
 .الヨتゲشح

 ギレصحح عヨيوقفه ال ヴأقص ギحヱ معين ヴنキأ ギقيط ما بين حレالت ゲحص ラま21  ヱ23أ  ヱ20أ  ヴヤشحي  14عゲتヨل るらسレمثا، بال
りيِز ∠ヨ يحュゲ الヨتゲشحين من ااستفاりキ من امتياコ معامل الヨاりキ ( ク3ヱ0اれ الヨعامل )الشعب ヱالヨسالك التي تشムل فيヰا الفヤسفる ماりキ م⊥

 .ヱخاصる الヨتفوقين مヰレم
 るنقط ヴヤت عヤحص ゲيゲتح るقケヱ كل ネاツخま りケヱゲ43/14ض ギالتصحيح، بع るレイاخل لキ メヱاギتヤا أقل لヨف  ،るレイヤسق الレم ケاらخま

 .クヱلك حゲصا عヴヤ الヨوضوعيる الレヨصفる لヨヤتゲشح، ヱالحソゲ عヴヤ التصحيح الヨشتポゲ كヨヤا كاク ラلك مレムヨا
クまا توفれゲ في まجابる الヨتゲشح الشヱゲط الイヰレヨيヱ るالツヨامين الヨعゲفيる الレヨاسるら لヨヤوضوヱ ،ネكانت هログ الツヨامين ا تتطابق مع 

ヨطヤوゆ من الヨصحح أラ يゲاعي في تقويヨه بالケギجる اأヱلヴ الヰイヨوキ الشガصي الレらヨي عレاصゲ اإجابる، جزئيا أヱ كヤيا، فإラ ال
 .لヤتヨヤيグ في ضوء ゥヱケ مヰレاァ ماりキ الفヤسفまヱ るشムااته
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メاぽالس: 

 (نقط 40)  : الفヰـــــم
ヱ メجヰة التاケيخ ヱ مدヱ ン أラ يتساءメ  حوま メشムا ،أラ يゲヅぽ جوابه ضヨن مヱゴイءり الوضع الらشゲي، キاخل مヰヘوュ التاケيخ( り)الヨتゲشح  عヴヤ ينيتع

 .صحة اعتヨاロキ سيりケヱゲ تقدمية
 (نقط 45:  )التحヤـــيل

 : في تحヤيヤه لヤسぽاメ أラ يコゲら الケゲらヨاれ الヤヘسヘية التي تدعم فりゲム تقدュ التاケيخ، クヱلك من خاメ العレاصゲ اآتية (  り)يレتゲヌ من الヨتゲشح 
 ؛اأهواء اإنسانية الヨحムومة بトレヨق تヤヰイهتダوケ التاケيخ كسيりケヱゲ خトية تتイه نحو غاية ميتافゴيقية تガدمヰا  - 
 ؛التاケيخ موقع لゲダاネ بين らヅقاれ متعاケضة مキぽاロ تレاقض يواجه بين قوり اإنتاヱ ァ عاقاれ اإنتاヱ ァيレتヰي بالゲヘトاれ الثوケية -
- ュالتقد りゲムل فムتش، ヱ يةレالتق ヱ يةヨヤالع れاケبالثو コゴا سيتعぼاヘت ヱ ية، أماガيケالتا りケヱゲسيヤا غاية لヰتヘダبケد اأنواヰ؛بعقانية ع 
 ...التسヤيم بحゲية اإنساヱ ラ فاعヤيته التاケيガية ヱ قدケته عヴヤ تغييゲ الواقع تدعيم لりゲムヘ التقدュ التاケيガي - 
 

(ネوضوヨبال るطらتゲヨايا الツالقヱ فاهيمヨヤشاما ل ラا كاクま اギيل جيヤالتح ゲらيعت) 
 

るاقشレヨ( نقط 45:  ) ال 
 : من خاメ العレاصゲ اآتيةヱゲヅحاれ التقدュ التاケيガي ク ヱلك حدキヱ أقيヨة ヱ ( り)أラ يらين الヨتゲشح ムヨن ي
 ؛تゲاجع التヘاメぼ التاケيガي بعد الحゲبين العالヨيتين اأヱلヱ ヴ الثانية ヱ بعد اتضاゥ الدماケ الشامل الグي نتج عن تقدュ التقレية -
 ؛らヅيعة تتイاクロコヱاメ れ بヴレ مガتヘヤة قد يムوラ التاケيخ مキゲイ عらث ا يヘعل فيه اإنساラ بشムل ケまاキي، بل يヘレعل فيه اإنساラ من خا -
 التاケيخ مسゥゲ لعوキ أبدي عゲら حゲكة キائゲية تقダي كل ما هو سらヤي؛ -
- キاダااقتヱ بトال りゲヘヅ ヱ يعةらトال ヴヤا عヰتゲトية في سيレالتق ヱ مヤالع れااイم ラأ ヴلま شحゲتヨال ゲقد يشي ヱ ...يガيケالتا ュيك في التقدム؛تدحض كل تش 
 ...عي ヱ اإケاりキ حتヴ يヰدف まلヴ غاية أヱ معヴレليس التاケيخ كيانا يتヨتع بالو -
 

عヴヤ تطويゲ اأطヱゲحる التي حヰヤヤا ヱ أضفヴ طابع الレسらيる عヤيヰا، عヨヤا ( り)عヨل الヨتゲشح تعتゲら الレヨاقشる جيクま りギا )                              
 (بأラ العりゲら ا تムوラ بعキギ اأطヱゲحاれ الヨستحりゲツ في الレヨاقشま ヱ るنヨا بレوعيتヰا

 
 (نقط 43)   :يبالتゲكـ

أラ يヤガص まلヴ أラ مشヤムة التاケيخ مشヤムة ميتافゴيقية ا عاقة لヰا بالعヤوュ اإنسانية كヨا قد يコゲら أラ التاケيخ ا معヴレ له في クاته ( り)يتوقع من الヨتゲشح 
 .بل اإنساラ هو الグي يضヘي عヤيه معヱ ヱ ヴレجヰة

 
 (عゲらا عن مヰイوキ شガصي يعتゲら التゲكيب جيギا クまا كاラ مレسヨイا مع التحヤيل ヱالレヨاقشヱ るم)

 
るيヤムوانب الشイ(نقط 43)   :ال 

 
 
 
 

るالقول 
 (نقط 40)  : الفヰـــــم

" العレف"انトاقا من الァヱゴ الヰヘヨومي الحق ヱالعدالة ヱكグا مヰヘوュ  القولة キاخل مヱゴイءり السياسة، ヱأラ يعالヰイاأラ يゲヅぽ ( り)يتعين عヴヤ  الヨتゲشح 
 ラوムالتي قد ت りجه القوヱقة أケاヘمتسائا عن م ュاゲا احتヰة التي يتم بヤالوسي ラوムقد ت ヱحق، أヤضة لケبالتالي معاヱ りキاケاإ ヴヤضا عヱゲヘجيا مケاها خاゲكま

 .هグا الحق 
 (نقط 45:  )التحヤـــيل

مコゲらا مヘاケقة القوり التي تムوラ سالらة لヤحゲية تاヱ ،りケ ضامレة لヰا  ヱحイاجヰا الヘヨتチゲ اأヱゲヅحة الヨتضレヨة في القولة( り)أラ يحヤل الヨتゲشح  ゲヌتレي
 : تاりケ أخクヱ ، ンゲلك من خاメ العレاصゲ اآتية 

 ـ في حالة الらトيعة ا يンゲ كل فキゲ في اآخゲ سوン خヨダا أヱ عائقا يらレغي تدميロゲ نゲヌا لتضاゆケ الゲغらاヱ れ اأنانياれ ؛
ヱ هي حゲية تキぽي حتヨا まلヴ حالة عレف شヨولي أヱ حالة حゆゲ الヨイيع ضد الヨイيع ما キامت الحゲية يتヨتع كل فキゲ بالحゲية الらトيعية في هログ الحالة  -

 قائヨة عヴヤ مトレق حق القوり ؛
 تتほسس العاقاれ القائヨة عヴヤ الحق انトاقا من تعاقد مダدロケ اإケاりキ العامة ヱ العقل الヨشネゲ لヤقوانين، ヱ بヰا تレشほ الحゲية الヨدنية؛ -
ヱ يستعヨل القسヱ ゲ اإكゲاヱ り،  ロ يヘتゲضヰا في اآラ نヘسه أي أنه يقダي العレف الレاتج عن تضاゆケ الダヨالح ヱ الゲغらاれيقダي الحق الوضعي القو -

 ヱالعقوباれ لضヨاラ احتゲاュ القوانين؛
- りコحاレم ゲغي れاゃا عن هيゲダح りケキصا ヱ ラداヨعل الヘة مع الらاسレا متヰヤعイب りيعي القوらトالحق ال メ؛يحو 

 ...أمن ケキ ヱء خベゲ القوانين الشゲعيةـ تدخل الدヱلة محダوケ في ضヨاラ ا
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   (ネوضوヨبال るطらتゲヨايا الツالقヱ فاهيمヨヤشاما ل ラا كاクま اギيل جيヤالتح ゲらيعت) 
 

るاقشレヨ( نقط 45:  ) ال 
  :اأヱゲヅحة الムامレة في القولة بإبゲاコ قيヨتヰا ヱمحدキヱيتヰا ، ク ヱلك من خاメ العレاصゲ اآتية ( り)أラ يレاقش الヨتゲشح ムヨن ي 

 ヱ بشムل らヅيعي まلヴ العレف الヨヨاサケ ضد الキゲヘ؛ ميل كل سトヤة -
 クまا كانت السياسة مイاا لゲダヤاヱ ネمキゲイ مواコين قوン فإラ كل سトヤة تレحو まلヴ أラ تムوラ مヤトقة؛ -      

 من ث∠م له الحق في الヨقاヱمة حヘاドا عヴヤ الحقوベ؛ヱ من ヱجヰة نゲヌ الキゲヘ فإラ السトヤة まكゲاヱ ロ تسヤط  -
 ...اأقوياء من الレاサ سيヱ  りゲト عية مキゲイ أキاり لضヨاラ الヰيレヨة الらトقيةالشヰ ゲاقد تムوラ القوり التي تدعي -
 

عヴヤ تطويゲ اأطヱゲحる التي حヰヤヤا ヱ أضفヴ طابع الレسらيる عヤيヰا، عヨヤا بأラ ( り)عヨل الヨتゲشح تعتゲら الレヨاقشる جيクま りギا )                      
 (レوعيتヰاالعりゲら ا تムوラ بعキギ اأطヱゲحاれ الヨستحりゲツ في الレヨاقشま ヱ るنヨا ب

 
 (نقط 43)   :التゲكـيب

ヱ قد يらين أラ مواجヰة اإفゲاヱ ヅ الشトط في استعヨاメ القوり يま メヱぽلヱキ ヴلة الحق حيث تحد السトヤة⊥  ،حダيヤة نقاشه ヱ تحヤيヤه( り)لヨتゲشح اقد يゲكب 
 .السトヤة∠ 

 
 (يعتゲら التゲكيب جيギا クまا كاラ مレسヨイا مع التحヤيل ヱالレヨاقشヱ るمعゲらا عن مヰイوキ شガصي )

 
 (نقط 43)   :نب الشヤムيるالイوا

 .القولة لゲらتゲاند ケاسل
 
 
 

 :الレص
 (نقط 40)  : الفヰـــــم

، هالسعي ケヱاءاانトاقا من まشムاメ تヨثاれ السعاク ヱ りキلك أラ يゲヅぽ الレص キاخل مヱゴイءり اأخاベ، ضヨن مヰヘوュ السعاヱ ،りキ( り)يتعين عヴヤ  الヨتゲشح
 ュوヰヘتحديد م メحو ベاヘانية ااتムمま ンعن مد メيتساء ラأ ヱا ュن التحقيق أムヨا مらヤトا ما كانت مクま ヱ りキالسعا. 

 (نقط 45:  )التحヤـــيل
أラ يحヤل أヱゲヅحة الレص التي تンゲ أラ السعاりキ الحقيقية ヱ الدائヨة هي التي يムوラ فيヰا اإنساラ مレسヨイا مع ヱゲドف عيشه ヱ كグا ( り)يムヨن لヨヤتゲشح 

 :تحヤيل حイاァ الレص، ク ヱلك ヱفق العレاصゲ اآتية
 ラة اإنساらغケ ؛ـりゲヨمست ヱ ةヨائキ りキفي سعا 

 السعاりキ العابりゲ مキゲイ لりグ أヱ متعة؛ -
 اإفゲاヅ في الグヤاれ التي تتイاコヱ قدケاれ اإنساラ، تتحوま メلヴ آاヱ ュ يレتج عن クلك أラ األم يتヨاサ مع الりグヤ ؛ -
 ة من الゲاحة الدائヨة؛عヴヤ اإنساラま ラ أケاキ السعاりキ أラ يتレイب كل الグヤヨاれ الヅゲヘヨة التي تتحوま メلヴ األم ヱ يسعま ヴلヴ حال -
 مヰヘوュ السعاりキ مヰヘوュ تتイاクبه تヨثاヱ れ مواقف فヤسヘية مガتヘヤة؛  -
 ... السعاりキ في نヰاية الトヨاف هي حالة مستりゲヨ أヱ لحヌية نダل まليヰا عレدما يレسイم ヱجوキنا ヱ كيانレا مع ヱゲドف عيشレا -
 

 (وネيعتゲら التحヤيل جيギا クまا كاラ شاما لヨヤفاهيم ヱالقツايا الゲヨتらطる بالヨوض)
 

るاقشレヨ( نقط 45:  ) ال 
 : أラ يレاقش أヱゲヅحة الレص ヱ يトوケها مع まمムاま ラبداء الゲأي الレらヨي ヱ الヨدعم، ク ヱلك من خاメ العレاصゲ اآتية ( り)لヨヤتゲشح  يムヨن

-  ヱ キاゲكل اأف ゲبتغي ゲية تتغيらيゲイت ゲاصレيه من عヤوي عトレا يヨل りキالسعا ュوヰヘتحسب صعوبة تحديد م ヴالواحد حت キゲヘحالة ال りキح السعاらダ
 مثاا لガヤياメ؛

 السعاりキ حالة تحققت فقط في الヨاضي عレدما كانت قدケاれ اإنساラ توافق ケغらاته لグا فاإنساラ يعيش ヱキما في حレين まليヰا؛ -       
 تقتضي السعاま りキقダاء الグヤاれ الحسية ヱ ااهتヨاュ فقط بالグヤاれ العقヤية؛ -

 ゲالغي ヴヤع ゥتاヘباان りキتحقيق السعا ラاムمま... 
 

عヴヤ تطويゲ اأطヱゲحる التي حヰヤヤا ヱ أضفヴ طابع الレسらيる عヤيヰا، عヨヤا ( り)عヨل الヨتゲشح تعتゲら الレヨاقشる جيクま りギا )                             
 (بأラ العりゲら ا تムوラ بعキギ اأطヱゲحاれ الヨستحりゲツ في الレヨاقشま ヱ るنヨا بレوعيتヰا

 
 (نقط 43)   :التゲكـيب

خاメ تحヤيヤه ヱ مレاقشته まلま ヴبゲاコ أهヨية السعاりキ بوصヰヘا قيヨة أخاقية يムヨن أラ تتケグイ في الヘعل اإنساني الヘレヨتح أラ يヤガص من ( り)يムヨن لヨヤتゲشح 
 ...عヴヤ الغيゲ بحيث تらダح ヱاجらا ا نحو الグاれ فحسب بل نحو الغيゲ أيضا
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 (يعتゲら التゲكيب جيギا クまا كاラ مレسヨイا مع التحヤيل ヱالレヨاقشヱ るمعゲらا عن مヰイوキ شガصي )

 
 (نقط 43)   :انب الشヤムيるالイو

 : مゲجع الレص
 

D’Holbach: Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral p :105  


