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 :في أحد الヨواضيع الثاثة اآتية( ي) اكتب
 

メヱاأ ネوضوヨال : 
 هل تュギガ القوり الحق ؟

 
  : الヨوضوネ الゅんني          

 
 " ヵグف الレالع ラまييレらي ヵグف الレا الع ュギヰي ヵグف الレانته هو العキま جب" . 

 .أبعادها( ي)مضヨوラ القولة وبيِن( ي)أوضح
 

 : الヨوضوネ الゅんلث
 

        " ゅم るيヨヤع るريヌن メゅبطま ヱأ れゅらح بإثヨسم يسゅي حらليل تجريキ ギيوج ラمن الصعب أ . れゅعطيヨمن ال るوعヨمج ラلك أク
れゅريヌレال メゅل مجヨلتش ギتヨا ت ログه ゅヰتケギن قムل ،るلヱمعز るفرضي メゅبطま ヱأ れゅらثま ゅヰレムヨي るيらكل توافق بين . التجري ラま

メゅفي مج りケヱرツلゅب キヱギهو توافق مح ヱ ،るالتجرب ヱ るريヌレشرا  الぽه ليس مレムل るيレعヨال るريヌレلح الゅمعين، هو في ص
ゅمع  るالتجرب ヱ るريヌレال ヴلま ءゅأخط ゆتج عن تسرレي ラأ るالتجرب ヱ るريヌレا التوافق بين الグヰن لムヨي クま ،るحقيق ゅヰأن ギكぽي .

るريヌレヤل ゅئيゅヰن ゅツحキ ونهムب ゅヨائキ يُفسر ラغي أらレالتوافق ا ي ュギع ラأ ゅヨا )...( ك ラا أグي كل هレا يع ヱ ヴヤع るتجربヤتأثير ل
 りギَُمعق ヱ るらُمرَك りケヱي سيرらالتحقق التجري ラن فقط أムل ヱ ،るيヨヤالع れゅريヌレال ケتطو )...( 

           ،ラクま ،غيらレاستقراء ا ي れゅكعاق ゅهケنتصو ラأ ヱأ ،るالتجرب ヱ るريヌレبين ال れゅر في العاقムنف ラهي فقط )أ るريヌレال
るيらتجري れゅعطيヨل ァゅحض( نتキ れゅعاق ヱأ(るريヌレال るصح ヴヤم عムحヤل ギالوحي ケゅعيヨهي ال るالتجرب ) ينケكا التصو ラأ

るゃヅゅخ りرムف ヴヤع ラゅيقوم :ク ゅهギحヱ るيらالتجري れاケゅらااخت ケゅらاعت るヰمن ج るنتيج ケゅらاعت ンأخر るヰمن ج ヱ ،るيヨأه れا
ゅヨائキ るصحيح れاケゅらااخت ログه     ". 

 
 (يه)الレص ヱ نゅقشه ( ヵ)حヤل
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 عゅレصر اإجゅبヱ るسヤم التレقيط
 

るمゅع れゅヰتوجي 
 :سعيケヱ  ゅاء احتراュ مギらأ تゅムفぽ الفرソ بين الヨترشحين، يرجヴ من السりキゅ اأسゅتりグ الヨصححين أラ يراعوا

ヱالヨتعヤقる بゅلتقويم التربوヵ بゅلسヤك الゅんنوヵ  1442نونらر  21الصりケキゅ بتケゅيخ  40/201مقتツيれゅ الグヨكرり الوコاケيケ るقم   -
 1424فらراير  11الヨحيるレ بتケゅيخ  キ1442يسらヨر  12الصりケキゅ بتケゅيخ  251التأهيヤي لりキゅヨ الفヤسفヱ ،るكグا الグヨكرり الوコاケيケ るقم 

 ، ヱالゅガصる بゅأヅر الヨرجعيる لヨواضيع اامتحラゅ الوレヅي الヨوحギ لゅムらヤلوケيゅ، مりキゅ الفヤسفる؛32تحت ケقم 
-  ケゅヅま ゅヰبوصف ،るقترحヨال るبゅصر اإجゅレمل مع عゅالتع るسفيヤالف るعرفيヨمين الゅツヨヤلヱ るجيヰレヨヤل るمゅالع ヅطوガال キギيح ゅヰا موج

الレヨتヌر توفرهゅ، في まجゅبれゅ الヨترشحين، انسجゅمゅ مع مレطوقれゅ الァゅヰレヨ الヵグ يعتらر الヨرجع الヤヨزュ، مع مراعりゅ تعキギ الムتب 
 ヱ れゅتعヨيقゅヰ؛الケギヨسيる الヨعتまヱ ،りギヨبقゅء الヨجメゅ مفتوحゅ أمま ュゅمゅムنيれゅ الヨترشحين إغゅレء هログ اإجゅب

-  るسفيヤالف るئيゅاإنش るبゅتムال れゅمواصف ヴヤترشحين عヨال れゅبゅجま يل : توفرヤالتح ァケギت ،ゥヱطرヨال メゅムاإش ギيギتحヱ ネوضوヨم الヰف
るجيヰレヨال れطواガسك الゅヨتヱ ケゅムاأف ゥضوヱヱ るغヤال るالتركيب، سامヱ るقشゅレヨالヱ.... 
るفيゅضま れゅヰتوجي 

حيح الجزئي عケヱ ヴヤقる تحرير الヨترشح، بゅإضゅفま るلヴ الレقطる اإجゅヨليる مرفقる يتعين عヴヤ السりキゅ الヨصححين تらんيت نقط التص
 بゅلヨاحるヌ الヨفسرり لゅヰ؛

، クヱلك أラ التقويم في الفヤسفる، كヱ14/14 りキゅヨ  44/14يتعين عヴヤ السりキゅ الヨصححين مراعりゅ سヤم التレقيط الヵグ يتراゥヱ مゅ بين 
لヨقらوメ قゅنونيヱ ゅتربويゅ أラ يツع الヨصحح سقفゅ محキギا لتレقيطه، يتراゥヱ مケギسيる، هو أسゅسゅ تقويم مケギسي، ヱبゅلتゅلي فヨن غير ا

بゅレء عヴヤ تんヨاれ خゅصる حوメ الりキゅヨ، سيゅヨ أラ اأمر يتعヤق بゅمتحま ラゅشヵキゅヰ يتوقف عヤيه مصير  ヱ25/14  44/14مんا بين 
 .الヨترشح

 ギレصحح عヨيوقفه ال ヴأقص ギحヱ معين ヴنキأ ギبين ح ゅقيط مレحصر الت ラま21  ヱ23أ  ヱ20أ  ヴヤترشحي  14عヨل るらسレلゅا، بんم
りيِز ∠ヨُم りキゅم るسفヤالف ゅヰل فيムلك التي تشゅسヨالヱ الشعب( ملゅعヨال れاク3ヱ0 ) りキゅヨمل الゅمع コゅمن امتي りキゅترشحين من ااستفヨال ュيحر

 .ヱخゅصる الヨتفوقين مヰレم
 るنقط ヴヤت عヤتحرير حص るقケヱ كل ネゅツخま りケヱ43/14ضر ギالتصحيح، بع るレاخل لجキ メヱاギتヤأقل ل ゅヨف  ،るレجヤسق الレم ケゅらخま

ゅレムヨلك مク ラゅك ゅヨヤك ポشترヨالتصحيح ال ヴヤع ソالحرヱ ،ترشحヨヤل るصفレヨال るوضوعيヨال ヴヤع ゅلك حرصクヱ. 
クまا توفرれ في まجゅبる الヨترشح الشرヅヱ الヰレヨجيヱ るالゅツヨمين الヨعرفيる الゅレヨسるら لヨヤوضوヱ ،ネكゅنت هログ الゅツヨمين ا تتطゅبق مع 

ヨطヤوゆ من الヨصحح أラ يراعي في تقويヨه بゅلケギجる اأヱلヴ الヨجヰوキ الشガصي الレらヨي عゅレصر اإجゅبる، جزئيゅ أヱ كヤيゅ، فإラ ال
 .لヤتヨヤيグ في ضوء ゥヱケ مァゅヰレ مりキゅ الفヤسفまヱ るشゅムاته
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 メاぽالس : 

 (نقط 40)  : الفヰـــــم
ة ، وクلك بإبゲاコ الヘヨاケقة التي  أラ يゲヅぽ اإشムاメ داخل مゴイوءり السياسة، وأラ يعالイه انトاقا من مヰヘومي الحق والعدال( り)يتعين عヴヤ  الヨتゲشح

فيتساءメ هل يュゴヤ عن الحق الヨضاد لヤقوま りقダاء لヰا أュ أラ الحق في بعدロ الوضعي يヌل، . يضゲヨها الحق بإقダائه لヤقوり وافتゲاضه لヰا في اآク ラاته
 مع クلك، في حاجة ماسة まلヴ القوり ؟

 (نقط 40:  )التحヤـــيل
الヘヨتゲضة في السぽاメ أラ يحدد مヰヘومي الحق والعدالة ويらين تレافゲهヨا وتاコمヨヰا من حيث اأساサ  في تحヤيヤه لأゲヅوحة( り)الヨتゲشحتعين عヴヤ ي

 : والغاية، وクلك من خاメ العレاصゲ اآتية 
 ـ يعاチケ الحق القوり  من حيث まنه ا يュゴヤ بヘعل ما بقدケ ما يضヨن اأفعاメ الレムヨヨة والヨسヨوゥ بヰا ؛

- ゲヰل الحق القヨيستع ラأ ベケاヘヨيا ؛الق/من الケاらجま ポاク クま حらダعل يヘال ラالص أガال ゲس 
ولヴ تヘتチゲ وساヅة العقل و اإケادり، وأラ الثانية تヘتラ チゲ األレらヨية عヴヤ اأمゲ الواقع من حيث أالعاقة الレらヨية عヴヤ الحق تتعاチケ و العاقة ا -

 ロاゲة واإكトヤالس... 
 

(るطらرتヨال ゅيゅツالقヱ هيمゅفヨヤما لゅش ラゅا كクま اギيل جيヤر التحらيعت ネوضوヨلゅب) 
 

るقشゅレヨ( نقط 40:  ) ال 

ゲヌتレشح يゲتヨاقش الレي ラأ(り )فع ラوムي ヴعية حتゲش りقو ヴヤاد الحق عレاست りケوゲين ضらي ラو أ メاぽضة في السゲتヘヨوحة الゲヅاااأ : 
 و تガضع دوما لتヰديد الベゲガ لグا تュゴヤ القوり لゴجゲ كل خベゲ مムヨن؛" بالヰشاشة"غاية الحق ضヨاラ نوネ من اأفعاメ تتسم  -
 يحوメ جوهゲيا らヅيعة القوり فヰو يستعヰヤヨا لゴجゲ خベゲ ا لヤガق أفعاメ؛الحق  -
 ... القوり الヨستعヤヨة من ゲヅف الحق متレاسらة مع الヘعل الヨداラ و تستュゴヤ في تらトيقヰا قوり عヨومية نゴيヰة -
 

ゅヅبع الレسらيる عヤيゅヰ، عゅヨヤ بأラ عヴヤ تطوير اأヅرヱحる التي حヱ ゅヰヤヤ أضفヴ ( り)عヨل الヨترشح تعتらر الゅレヨقشる جيクま りギا )                       
ゅヰوعيتレب ゅヨنま ヱ るقشゅレヨفي ال りرツستحヨال れゅحヱرヅاأ キギبع ラوムا ت りرらالع) 

 
 (نقط 40)   :التركـيب

لヨヤتゲشح أラ يらين أラ  جدوン حق ا يُحتュゲ، و بالتالي ضゲوりケ قانوラ وضعي تضレヨه قوり عヨومية، كヨا يムヨن عدュأラ يらين ( り)يムヨن لヨヤتゲشح     
ゲالش りقيةيعالقوらヅ الحダعن م ネالدفا ヴلま ميゲة تヤد وسيゲイم ラوムا أو قد تヰالヨد استعレط عトة قد تسقط في الش... 

 
 (يعتらر التركيب جيギا クまا كラゅ مレسجゅヨ مع التحヤيل ヱالゅレヨقشヱ るمعらرا عن مجヰوキ شガصي )

 

るيヤム(نقط 40)   :الجوانب الش 
 
 
 
 
 

 

 
 るالقول :  

 (نقط 40)  : الفヰـــــم
أラ يゲヅぽ جوابه داخل مゴイوءり السياسة ضヨن مヰヘومي العレف و الدولة و يتساءメ عن وضع العレف من حيث まيイابيته و  (り)يتوقع من الヨتゲشح 

 .سらヤيته
 (نقط 40:  )لتحヤـــيلا 

التي تぽكد عヴヤ  وجوま ゆدانة والヘヨتチゲ الوقوف عレد الヘヨاهيم التي تレتヌم حولヰا اأゲヅوحة الヨتضレヨة في القولة و حイاجヰا ( り)يレتゲヌ من الヨتゲشح
 : العレف الヰداュ و غيゲ الヨشゲوネ ، وクلك من خاメ العレاصゲ اآتية 

 りالحيا ヴヤع ドاヘامن في الحムال メاأو ラافي لحق اإنساレヨهو ال ラداヨق الヤトヨف الレـ الع (メبين الدو ゆوゲية، الحヤاأه ゆوゲالح )...؛ 
ة القائヨة عヴヤ مトレق حق القوり حيث ا يムوラ كل فゲد حゲا まا بヨقداケ ما له من قوり و حيث العレف الヨدمゲ هو الحاصل عن الحゲية الらトيعية الヤトヨق -

 يسود قانوラ اأقوン؛ 
 الحゲية، و ا يولد سوヅ ンاعة آلية تヤغي الحゲية و اإケادり؛ الحياり و عレف الトاغية و عレف الدولة الヨستらدり يتレافヴ و الحق الらトيعي لإنساラ في -
 انين عادلة يムوラ دوما غيゲ متレاسب مع الヘعل الヨحاسب عヤيه؛العレف غيゲ الゲヅぽヨ بقو -
 ...العレف الゲمゴي مدمゲ من حيث まخヘاロぼ لヌヨاهゲ القسゲ و اإكゲاロ و اإقダاء -
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(ネوضوヨلゅب るطらرتヨال ゅيゅツالقヱ هيمゅفヨヤما لゅش ラゅا كクま اギيل جيヤر التحらيعت) 

 
るقشゅレヨ( نقط 40:  ) ال 

 : ムامレة في القولة بإبゲاコ متヴ يムوラ العレف بレاء، و クلك من خاメ ما يほتياأゲヅوحة ال (り)يレتゲヌأラ يレاقش الヨتゲشح
 الحゲية الらトيعية ا تتحوま メلヴ حゲية مدنية まا عن ゲヅيق التعاقد و القوانين الوضعية؛ -
ヘتゲضヰا أنヰا هي ما لヤحヨة ااجتヨاعية، ويتقويض يقダيヰا أنヰا هدامة و أساサ لヤثケほ و : الحق يقダي القوり القسゲية و يヘتゲضヰا في اآラ نヘسه -

ラعل القانوヘ؛ي 
 القوり و العレف الヨستعヨاラ من ゲヅف سトヤة سياسية شゲعية ا يムوناラ مダدケ نشりほ الヘعل بل عقابا متレاسらا و الヘعل الガاベケ لヤقانوラ؛ -
 ... الトغياラ من أشムاメ الヨقاومة ضد الイوケ و يムヨن تゲらيゲ الحゆゲ بヨقاصدها حين تムوラ عادلة أو شムا -
 

عヴヤ تطوير اأヅرヱحる التي حヱ ゅヰヤヤ أضفゅヅ ヴبع الレسらيる عヤيゅヰ، عゅヨヤ ( り)عヨل الヨترشح تعتらر الゅレヨقشる جيクま りギا )                            
ゅヰوعيتレب ゅヨنま ヱ るقشゅレヨفي ال りرツستحヨال れゅحヱرヅاأ キギبع ラوムا ت りرらالع ラبأ) 

 
 (نقط 40)   :التركـيب

، أو قد يらين أラ كل تムヘيゲ في العレف يらレغي أラ يほخグ بعين ااعتらاケ مガتヤف ゲドوفه و بواعثه قشتهتحヤيヤه و مレابتヨイيع عレاصゲ ( り)قد يムتヘي الヨتゲشح
ネوضوヨال メعي حوトم قムح ケصداま ي ا يتمムل، ラدولة  الحق و القانو ュوヰヘم れهاناケ ヴヤتح عヘレأو قد ي. 

 (يعتらر التركيب جيギا クまا كラゅ مレسجゅヨ مع التحヤيل ヱالゅレヨقشヱ るمعらرا عن مجヰوキ شガصي )
 

るيヤム(نقط 40)   :الجوانب الش 

 القولة لヨاكيافヤِي
 
 
:لレصا  

 (نقط 40)  : الفヰـــــم
وأラ يダوま パشムاメ " الゲヌレية و التゲイبة "ضヨن الゴوァ الヰヘヨومي " الヨعゲفة"أラ يゲヅぽ معالイته لレヤص في سياベ مゴイوءり ( り)يتعين  عヴヤ الヨتゲشح

 ...لثانية،  فيتساءメ عن らヅيعة العاقة بيヨヰレااケتらاヅ التゲイبة بالゲヌレية من حيث قدりケ اأولヴ عま ヴヤثらاれ ا
 (نقط 40:  )التحヤـــيل

في تحヤيヤه لレヤص الوقوف عレد الヘヨاهيم و اأفムاケ التي تレتヌم حولヰا اأゲヅوحة و حイاجヰا و القائヤة بヨحدودية الヨعヴト ( り)يتوقع من الヨتゲشح
 :آتيةالتゲイيらي في まثらاれ أو دحض الゲヌレية العヨヤية، و クلك في ضوء العレاصゲ ا

 صعوبة وجود دليل تゲイيらي حاسم و نヰائي إثらاれ أو まبトاメ بレاء نゲヌي عヨヤي؛ -
 الدليل التゲイيらي باعتらاらヅ ケيعته الゴイئية قد يトらل فゲضية معゴولة لムن ليس الレらاء الゲヌレي العاュ؛ -

 ラ احتヨاメ الほトガ يヌل واケدا؛التوافق بين الゲヌレية و التゲイبة توافق محدود و مشゲوヅ أラ التوافق ا يعレي أラ الゲヌレية حقيقية و أ -

 عدュ التوافق بين الゲヌレية و التゲイبة ليس بالضゲوりケ دحضا لゲヌレヤية؛ -

 التحقق التゲイيらي من الレらاء الゲヌレي هو سيゲوりケ معقدり و مヘتوحة؛ -

 ...ضゲوりケ تイاوコ الヨوقف الグي يعتゲら أラ التゲイبة تぽدي بالضゲوま りケلヴ الゲヌレية عن ゲヅيق ااستقゲاء -

(クま اギيل جيヤر التحらيعتネوضوヨلゅب るطらرتヨال ゅيゅツالقヱ هيمゅفヨヤما لゅش ラゅا ك) 
 

るقشゅレヨ( نقط 40:  ) ال 

أラ يعتヨد ( り)قد تムوラ عヴヤ شムل تدعيم و توسيع أゲヅوحة الレص أو عヴヤ شムل انتقاد يらين محدودية اأゲヅوحة موضوネ الレص، ويムヨن لヨヤتゲشح
 :العレاصゲ اآتية

- レية الヨヤع ケمعيا ラكد أぽالتي ت れاケوダالت ケيب؛استحضاグムتヤا لヰيتヤقي أو قابトレヨها الぼاレي و بヤا الداخヰムاسヨية هو تヨヤية العゲヌ 
 استحضاケ التダوケاれ التي تعトي اأهヨية لヤتゲイبة ؛ -
 ... يヘتチゲ التحقق التゲイيらي مヘاهيم نゲヌية تヨヌレه -
 

ヱ ゅヰ أضفゅヅ ヴبع الレسらيる عヤيゅヰ، عゅヨヤ بأラ عヴヤ تطوير اأヅرヱحる التي حヤヤ( り)عヨل الヨترشح تعتらر الゅレヨقشる جيクま りギا )                       
ゅヰوعيتレب ゅヨنま ヱ るقشゅレヨفي ال りرツستحヨال れゅحヱرヅاأ キギبع ラوムا ت りرらالع) 

 
 (نقط 40)   :التركـيب

レاء، لグヰا الら أラ يヤガص まلヴ تゲكيب عレاصゲ التحヤيل و الレヨاقشة بヨا يヘيد العاقة الヨعقدり بين الレらاء الゲヌレي العاュ والتほكيد التゲイيらي( り)يムヨن لヨヤتゲشح 
ヌレية الヨヤالوحيد لع ケعياヨي الらيゲイكيد التほي أو التゲヌレاء الレらヤياضي لゲقي الトレヨاسك الヨعل التイت れخاصا ヴヤتاحا عヘان ラوムي ラن أムヨا يヨيةكゲ... 



 
 
 

 اآداペ شع｟ة -╋سفةالف: مادة -اإجベبة عنベصر–  2013  ااستدراكية الدور〝- اامتحان الوطني الموحد للبكالوريا 
 اآداペ مس╋ك: اإنسベنية والع╋و′

 

RR03 
るالصفح 

4   
4       

    
 (يعتらر التركيب جيギا クまا كラゅ مレسجゅヨ مع التحヤيل ヱالゅレヨقشヱ るمعらرا عن مجヰوキ شガصي )

 

      るيヤム(نقط 40)   :الجوانب الش 

: مゲجع الレص  
Mario Bunge  : Philosophie de la physique ; Ed.  Seuil  ; 1975 p 292/293 
 

 


