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

メヱاأ ネوضوヨال : 
レبي るヤثゅヨヨيق الゲヅ عن ゲالغي るفゲن معムヨيهل ي レبي ヱ؟ ه 

 
 :  الヨوضوネ الゅんني

 
سوء استギガاュ سヤطتゅヰ، كゅヨ نゲيギ من الヱギلる أラ تレヨع سوء استギガاュ الحゲيる الヱギلる∠ من نحتァゅ لヤحゲيる كي تレヨع " 

". 
 .أبعادها( ي)ラ القولة و بيِن مضヨو( ي)أوضح 

 
 : الヨوضوネ الゅんلث

 " ゥゲي⊥ط  ラأ ュأ るヤんاأمヱ اءゲااستق ヴヤع ヵأ るالحسي るبゲイالت ヴヤع ギヨئق تعتゅيع الحقヨنت جゅا كクま ゅم メحو メاぽس
 ラن الواضح أヨف ،ゅヰيヤبق عゅس ケゅらاخت ゲمن غي ゐاギبعض اأح ネبوقو ぽらレنستطيع الت ゅレا كクま أنه ،ゲس آخゅله أس ゅヰツبع

ヤعقレゲا اأمグفي ه ロギレهم بشيء من عゅيس ゅ . ゅレلتعطي るفيゅليست ك ゅヰفإن ،るليゅالح ゅレفتゲعヨل るمコا ゅヰغم أنケ ،الحواس ラま
るيキゲف ヱأ るصゅئق خゅحق ヵأ るヤんأم ンا سوギأب ゅレل ュギا تق ゅヰأن ゅヨف بケゅعヨيع الヨج . るحقيق ギكぽالتي ت るヤんيع اأمヨج ラأ メゅالحヱ

ゅらإث るفيゅك ラوムا ت ،ゅهキギع ラゅك ゅأي ،るمゅع ギق ゅم ラأ ゅレن لヨツا شيء  ي ラلك أク ،ゅヰنفس るالحقيق ログヰل るونيムال りケヱゲツال れ
るيقゲفس الطレبヱ ゅヨائキ ゐギسيح ゐギل متم . حらق ،ゅヨائキ ،يم أنهギلم القゅالع ゆهم من شعوゲغيヱ ラゅمヱゲالヱ ラゅاحظ اليون ギفق

حぁ في كل . لま ケゅヰレلヴ ليل ヱالヤيل まلヴ نケゅヰأケبع ヱعشゲين سゅعる يレقヤب ا ヱلムن من الガطأ ااعتقキゅ أラ هログ القゅعりギ تص⌒
من هゅレ يゲヰヌ أラ الحقゅئق الケヱゲツيる يイب أラ )...( فقギ تأكギ أラ اأمゲ عヴヤ خاف クلك في القطب الشゅヨلي مんا ،اأمゅكن

واس، クヱلك عヴヤ الゲغم من أنه لوا الحواس تقوュ عヴヤ مむキゅら ا تムوラ بゲاهيゅヰレ متوقفる عヴヤ اأمヱ るヤんا عヴヤ شりキゅヰ الح
 ."مゅ كラゅ لゅレ أラ ن⊥فゲム في تヤك الحقゅئق

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

るمゅع れゅヰتوجي 
 :سعيケヱ  ゅاء احتゲاュ مギらأ تゅムفぽ الفソゲ بين الヨتゲشحين، يゲجヴ من السりキゅ اأسゅتりグ الヨصححين أラ يゲاعوا

 ヱالヨتعヤقる بゅلتقويم التゲبوヵ بゅلسヤك الゅんنوヵ 2442نونゲら  21الصりケキゅ بتケゅيخ  40/202مقتツيれゅ الグヨكりゲ الوコاケيケ るقم   -
 2424فゲらايゲ  21الヨحيるレ بتケゅيخ  キ2442يسゲらヨ  22الص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كりゲ الوコاケيケ るقم 

 ، ヱالゅガصる بゅأゲヅ الゲヨجعي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؛72تحت ケقم 
-  ゅヅま ゅヰبوصف ،るحゲقتヨال るبゅاإج ゲصゅレمل مع عゅالتع るسفيヤالف るفيゲعヨمين الゅツヨヤلヱ るيイヰレヨヤل るمゅالع ヅطوガال キギيح ゅヰا موجケ

الレヨتゲヌ توفゲهゅ، في まجゅبれゅ الヨتゲشحين، انسゅイمゅ مع مレطوقれゅ الァゅヰレヨ الヵグ يعتゲら الゲヨجع الヤヨزュ، مع مゲاعりゅ تعキギ الムتب 
ゅاإج ログء هゅレشحين إغゲتヨال れゅنيゅムمま ュゅأم ゅمفتوح メゅイヨء الゅبقまヱ ،りギヨعتヨال るسيケギヨ؛الゅヰيقヨتعヱ れゅب 

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

صحيح الイزئي عケヱ ヴヤقる تحゲيゲ الヨتゲشح، بゅإضゅفま るلヴ الレقطる اإجゅヨليる مゲفقる يتعين عヴヤ السりキゅ الヨصححين تらんيت نقط الت
 بゅلヨاحるヌ الヨفسりゲ لゅヰ؛

، クヱلك أラ التقويم في الفヤسفる، كヱ24/24 りキゅヨ  44/24يتعين عヴヤ السりキゅ الヨصححين مゲاعりゅ سヤم التレقيط الヵグ يتゲاゥヱ مゅ بين 
 ゲن غيヨلي فゅلتゅبヱ ،سيケギتقويم م ゅسゅهو أس ،るسيケギم ゥヱاゲقيطه، يتレا لتキギمح ゅصحح سقفヨع الツي ラأ ゅبويゲتヱ ゅنونيゅق メوらقヨال

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 اأمゲ يتعヤق بゅمتحま ラゅشヵキゅヰ يتوقف عヤيه مصيヱ25/24  ゲ  44/24مんا بين 
 .الヨتゲشح

 ギレصحح عヨيوقفه ال ヴأقص ギحヱ معين ヴنキأ ギبين ح ゅقيط مレالت ゲحص ラま22  ヱ27أ  ヱ20أ  ヴヤشحي  24عゲتヨل るらسレلゅا، بんم
りيِز ∠ヨ يحュゲ الヨتゲشحين من ااستفりキゅ من امتيコゅ معゅمل الりキゅヨ ( ク7ヱ0اれ الヨعゅمل )الشعب ヱالヨسゅلك التي تشムل فيゅヰ الفヤسفる مりキゅ م⊥

 .ヱخゅص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 ネゅツخま りケヱゲالتصحيح، بع 47/24ض るレイاخل لキ メヱاギتヤأقل ل ゅヨف ،るレイヤسق الレم ケゅらخま ギ

ゅレムヨلك مク ラゅك ゅヨヤك ポゲشتヨالتصحيح ال ヴヤع ソゲالحヱ ،شحゲتヨヤل るصفレヨال るوضوعيヨال ヴヤع ゅصゲلك حクヱ. 
クまا توفれゲ في まجゅبる الヨتゲشح الشヅヱゲ الイヰレヨيヱ るالゅツヨمين الヨعゲفي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 

لヨطヤوゆ من الヨصحح أラ يゲاعي في تقويヨه بゅلケギجる اأヱلヴ الヰイヨوキ الشガصي الレらヨي عゅレصゲ اإجゅبる، جزئيゅ أヱ كヤيゅ، فإラ ا
 .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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 (نقط 40)  : الفヰـــــم
وأラ يعالイه انطاقا من  أラ يゲヅぽ اإشムاメ الグي يثيロゲ الぽジاメ داخل مゴイوءり الوضع الらشゲي، ضヨن مヰヘوュ الغيゲ،( り)يتعين عヴヤ  الヨتゲشح    

れمحددا チゲتヘت ゲفة الغيゲمع ラأ ュة أヤاثヨヨبال メااستدا ゲらع れاグفة الゲانطاقا من مع ゲفة الغيゲمع ラاムمま عن メاءジفيت ،ゲفة الغيゲمع メاムشま  و
ンゲا أخヅوゲش  ... 
 (نقط 45:  )التحヤـــيل

تقوュ عヴヤ فりゲム أラ معゲفة الغيゲ مレムヨة اعتヨادا عヴヤ معゲفة الグاれ عゲら تحヤيل اأゲヅوحة الヘヨتゲضة في الぽジاメ و التي ( り)الヨتゲشحتعين عヴヤ ي     
 : الヨヨاثヤة التي بيヰレا و بين الغيゲ، وクلك باعتヨاد العレاصゲ اآتية 

 التゲكيゴ عヴヤ أهヨية الوعي بالグاれ و شヘافية اأنا ضヨن فヘジヤاれ الوعي؛ - 
 اعتらاケ الغيゲ شらيヰا و مヨاثا له نヘس صヘاれ و خダائص الグاれ ؛ -
 ...تشابه في الヨعيش  ゲ تぽشゲ عま ヴヤنジانية مشتゲكة وبين الグاれ و الغيعياれ الヨشتゲكة  وضال -
 

(ネوضوヨلゅب るطらتゲヨ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التح ゲらيعت) 
 

るقشゅレヨ( نقط 45:  ) ال 
 : غヴレ اإشムاメ، و クلك باعتヨاد العレاصゲ اآتيةاأゲヅوحة الヘヨتゲضة في الぽジاメ بヰدف تطويゲ اأゲヅوحة و まبゲاコ ( り)قد يレاقش الヨتゲشح    

 معゲفة الグاれ لグاتヰا ا تتوفゲ فيヰا الشヘافية التامة بヘعل غヨوチ الدوافع و الゲغらاれ و اأهواء أو أهヨية بعد الاوعي؛ -
 معゲفة الグاれ لグاتヰا  ا تتم まا في حضوケ الغيゲ و دوロケ في اكتشاف الグاれ لグاتヰا ؛ -
 ... حムم تヨيロゴ و تゲヘدロ و خダوصيته صعوبة معゲفة الغيゲ ب -
 

عヴヤ تطويゲ اأヱゲヅ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 بأラ  (り)عヨل الヨتゲشحتعتゲら 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 りゲツستحヨال れゅحヱゲヅاأ キギبع ラوムا ت りゲらالع) 

 
 (نقط 47)   :التゲكـيب

تゲكيب تحヤيヤه و مレاقشته لإشムاメ مコゲらا غレاロ و عヨقه مع التほكيد عヴヤ أラ معゲفة الغيゲ ا تتوخヴ الジيطりゲ عヤيه و まنヨا الゲヨاهレة ヨヤ(り )تゲشحムヨن لي
 ...وااحتゲاュ الダداقة، الغيゲية: عヴヤ العاقة اأخاقية معه

 
 (مヰイوキ شガصي  يعتゲら التゲكيب جيギا クまا كラゅ مレسゅヨイ مع التحヤيل ヱالゅレヨقشヱ るمعゲらا عن)

 
るيヤムوانب الشイال( :47ラ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
るالقول 

 (نقط 40)  : الفヰـــــم
أラ يゲヅぽ القولة داخل مゴイوءり الジياسة، وأラ يعالヰイا انطاقا من مヰヘوュ الدولة و أラ يダوパ اإشムاメ الヨتعヤق بヤジطة ( り)يتعين عヴヤ  الヨتゲشح    

 .ヤジطة وعاقة الحゲية بقوانين الدولة وعن كيヘية الحد من شطط الدولة و قوتヰاالدولة في اケتらاヰヅا بالحゲية، فيتジاءメ عن حدود هログ ال
 (نقط 45:  )التحヤـــيل

أラ يコゲら أوجه اشتغاメ الدولة وحاجتヰا لحケグ الヨواヅن و تحヤيل اأゲヅوحة الヨتضレヨة في القولة و حイاجヰا الヘヨتチゲ و ( り)يレتظゲ من الヨتゲشح    
 : الヤジطة، وクلك من خاメ العレاصゲ اآتية /وりمشاケكته دケءا لムل شطط في استعヨاメ الق

 ـ الヨشゲوعية الジياسية شヅゲ الدولة التي تحتュゲ حゲية الヨواヅن؛
 فダل الヤジط まلヴ تشゲيعية و تヘレيグية و قضائية ضヨاラ لヨヨاケسة الحゲياれ ؛ -
 مشاケكة الヨواレヅين في هيゃاれ سياسية و جヨعياれ الイヨتヨع الヨدني كヘيل بالジヨاهヨة في الحد من احتヨاメ التヤジط ؛ -
 ؛ةتدخل الدولة محダوケ في ضヨاラ اأمن و دケء خベゲ القوانين الشゲعي -
 ...في غياゆ الدولة تعم الヘوضヴ الレاتイة عن الحゲية الطらيعية و تらダح حゲية كل فゲد مジاوية لقوته -
 

 (عتゲら التحヤيل جيギا クまا كラゅ شゅما لヨヤفゅهيم ヱالقゅツيゅ الゲヨتらطる بゅلヨوضوネي)
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るقشゅレヨ( نقط 45:  ) ال 

コゲら احتヨااれ تレافゲ مレطق الدولة ومらتغヴ الحゲية الヨدنية، و أبعادها و قيヨتヰا و محدوديتヰا و أラ ي، في مレاقشته لヤقولة، (り)يレتظゲأラ يらين الヨتゲشح    
 : ةクلك من خاメ العレاصゲ اآتي

 تヘتチゲ استゲヨاケية سヤطة الدولة الイヤوء まلヴ القوり؛  - 
-  ケゲらاستدعاء م メاヨدولة"احتヤيا لヤحة العヤダヨالعامة؛ " ال れياゲب الحヤمط ベゲガل 

       - れياゲالح ヴヤالتضييق ع ロاイويل القوانين الوضعية في اتほت ラاムمま فレالع ヴلま وءイヤ؛ أو ال 
 ؛مヨاケستヰا الداعヨة لヤطらقاれ الジائدコりعم الدولة الحياد コعم まيديولوجي تムشヘه  -
 ...استدعاء الحق الطらيعي كヨعياケ مثالي يوجه الحق الوضعي -
 

عヴヤ تطويゲ اأヱゲヅ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تゲشحتعتゲら الゅレヨقشる جيクま りギا )                            
 (لヨستحりゲツ في الゅレヨقشま ヱ るنゅヨ بレوعيتゅヰبأラ العりゲら ا تムوラ بعキギ اأヱゲヅحれゅ ا

 
 (نقط 47)   :التゲكـيب    

كヨا قد يらين أラ العاقة بين الدولة والحゲية عاقة متケほجحة تガضع لヨواコين  ،أラ يダوパ تゲكيらه في شムل حダيヤة لヤتحヤيل و الレقاス( り)يムヨن لヨヤتゲشح
ラدولة الحق و القانو ヴヤة عレاهゲヨمع ال りゲتغيヨال ンالقو... 

 
(ゲらصي  يعتガش キوヰイا عن مゲらمعヱ るقشゅレヨالヱ يلヤمع التح ゅヨイسレم ラゅا كクま اギكيب جيゲالت) 

 
るيヤムوانب الشイال( :47ラ) 

 
 ゲبوب メケゅムل るالقول 

 
 
 

 :الレص
 (نقط 40)  : الفヰـــــم

الヨتعヤق بヨعاييゲ الحقيقة  و أラ يダوパ اإشムاメ ،"الحقيقة"مジتレدا عヴヤ مヰヘوュ  ،معالイته لレヤص داخل مゴイوءり الヨعゲفة( り)أラ يゲヅぽ الヨتゲشحتعين ي   
 ...متジائا عن مダدケ الحقيقة هل هو الحواサ أュ العقل أュ غيゲهヨا

 (نقط 45:  )التحヤـــيل
لحイاァ الゲヨتらط بヰا و التي تヘيد االوقوف عレد الヘヨاهيم و اأفムاケ التي تレتظم حولヰا أゲヅوحة الレص و ،، في تحヤيヤه لレヤص(り)يتعين عヴヤ الヨتゲشح       

 : クلك باعتヨاد العレاصゲ اآتية  و  لヤحقيقة،وحيدا مダدケا  أラ الحواサ ليジت
ة ـ تジاメぼ حوメ مダدケ الحقيقة يヘضي まلヴ بゲهレة تدحض التダوケ التゲイيらي بدعوま ンمムاラ التぽらレ بほحداゐ بヨعメゴ عن ااختらاケ الジابق واستレتاァ أهヨي

 العقل أو الゲムヘ كヨعياケ في تムوين الحقيقة في بعدي الضゲوりケ والムونية؛
-  ケاダية؛انحヤتقديم قضية ك ュئية و بالتالي عدゴイة الヤد و اأمثゲヘヨفي ال サالحوا 
 افتقاケ اأمثヤة لらヨدأي الضゲوりケ و الムونية الاコمين لتムوين معゲفة تتダف بالحقيقة نظゲا استحالة التحقق من أي  قضية كヤية موجヰة؛ -
- ュي؛ قياケوゲالض ぽらレيم ا يتيح التヨتع ヴヤاء عゲااستق 
- ヤص عレاد الヨوين اعتムفي ت サعية الحواヨالعقل ب むادらم ケحضو りケوゲتاجه ضレي و استジالح ケاらااخت ヴヤية عレらヨبغاية دحض الحقيقة ال メمثا ヴ

 .الحقيقة الضゲوケية
 .في غياゆ العقل اعتヨاد الレص عヴヤ استداメ مぽداロ الレヨطقي هو استحالة بレاء الحقيقة في صوケتヰا التامة أي بوصヰヘا قضية كヤية موجらة -

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

るقشゅレヨ( نقط 45:  ) ال 
بみثاりケ تダوケ مغايゲ لتムوラ الحقيقة   ゲヅوحةاأ ، كヨا قد يレاقشو معياケها أهヨية أゲヅوحة الレص في بياラ تムوين الحقيقة( り)يレتظゲ أラ يらين الヨتゲشح   

 : عレاصゲ اآتيةبヰدف まغレاء اإشムاメ، و クلك باعتヨاد ال
 اأゲヅوحاれ الヘジヤヘية التي تヘيد تムامل العقل و التゲイبة في تムوラ الحقيقة و تدخل العقل في بレائヰا؛ -
 اأゲヅوحة التゲイيらية في تムوラ الحقيقة مゲجعا بゲهانيا مشゲوعا؛ تヨتヤك -
 ؛صائب معياケ الヘレヨعة والヘعالية بوصヘه معياケا لヨا هو حقيقي و -
 ...ية الぽヨسس لحقيقة مطヤقة تتイاوコ مイاメ اشتغاメ العقل و الحواサمعياケ الヨعゲفة الوجدانية الحدس -

 
عヴヤ تطويゲ اأヱゲヅ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تゲشح تعتゲら الゅレヨقشる جيクま りギا )                            

レب ゅヨنま ヱ るقشゅレヨفي ال りゲツستحヨال れゅحヱゲヅاأ キギبع ラوムا ت りゲらالع ラبأゅヰوعيت) 
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 (نقط 47)   :التゲكـيب           
اإبジتヨولوجية الヨعاصりゲ التي تヘيد بラほ الحقيقة مレらية وليジت معطاり و أنヰا وليدり عاقة  أラ الレص يダب في الヨقاケبة الヘジヤヘية و( り)قد يらين الヨتゲشح

 .الヘヨتوゥ لطابعه اإشムالي جدلية بين العقل والواقع، كヨا قد يらين أラ ااستヰヘاュ حوメ مダدケ الحقيقة ا حジم فيه نظゲا
 

 (يعتゲら التゲكيب جيギا クまا كラゅ مレسゅヨイ مع التحヤيل ヱالゅレヨقشヱ るمعゲらا عن مヰイوキ شガصي )
 

       るيヤムوانب الشイال( :47ラ) 
 Leibniz : Nouveaux essais sur l’entendement humain, Ed. Flammarion, p 95/96                 :مゲجع الレص

 


