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 ゆاكت(ヵ )るاآتي るاضيع الثاثヱفي أحد الم: 

 :الموضوع اأول

 هل يمكن لنظرية ا تؤكدهゅ التجربة أن تكون علمية؟

 :الموضوع الثゅني

" . ゅ علヴ المعرفةيص  م⊥ست∠عليس الغير  "  

 . أبعゅدهゅ( ヵ)مون هذه الボولة و بِين مض( ヵ)أوضح                                                                      

 :الموضوع الثゅلث

البれ في من أجل  رجعヱن إليヰمゅكل الذين يぼلヱヘن جمゅعヱ るاحدة ヱ يعيشヱن في ظل قゅنヱن ثゅبヱ れ قضゅء عゅدل ي"      
، فゅ ュヰء لュヰقゅنヱن ヱ ا قضأمゅ الذين ا . الخصヱمれゅ التي تنشほ بينヱ ュヰ معゅقبる المجرュ منュヰ، فإنュヰ يعيشヱن في مجتمع مدني

 )...( د في كل مゅ يعنيه من شヱぼن ヱ ュالجاا ك  عتبر الح  ، أن كل ヱاحد منュヰ ي  " حゅلる الطبيعる"مゅ يزالヱن في 
ليندمج في جمゅعる مゅ، يتヱجゆ عヤيه أن يتنゅزل عن السヤطる الازمる لتحボيベ "  حゅلる الطبيعる"لذلポ فكل من يتخヴヤ عن     

ヰヤلَف المجتمع من أج ほاأغراض التي ت ヴヤع るصراح ベヘيت ュل ゅم ،るعゅالجم ポヤت るأكثري ،ゅتヱヘيるاأكثري ヴヤع ヱلعدد يرب ゅヰض .
ヱ ذلポ هヱ العボد الヱحيد المترتゆ عヴヤ اأفراد الذين يヤتحヱボن  ،المヱافるボ عヴヤ تほليف مجتمع سيゅسي ヱاحد ヱヱ السبيل إلヴ ذلポ ه
ゅヰنヱヘلぼي ヱأ ゅم るلヱي  . بد ゅهكذا فمヱ  ئ نشるلヱالد  ヰنヱِيك ヱゅ ヴヤع ،るن أكثريヱヘلぼس اأحرار، الذين يゅمن الن るفئ ベゅヘات ヱه ゅإنم ،

 ."   る شرعيる في العゅلュدヱلヱ عヴヤ هذا الヱجه فボط نشヱ れほ تنشほ كل . ااتحゅد ヱتほليف مثل هذا المجتمع السيゅسي
 .(يه)النص ヱ نゅقشه ( ヵ)حヤل
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 عنゅصر اإجゅبة وسلュ التنボيط

 توجيれゅヰ عゅمة
 :سعيゅ  وراء احتراュ مبدأ تكゅفؤ الفرص بين المترشحين، يرجヴ من السゅدة اأسゅتذة المصححين أن يراعوا

-   ュالمذكرة الوزارية رق れゅتضيボريخ  40/101مゅدرة بتゅ1الصヶ  144نونبرΑ ゅالث ポلسلゅب ヵالتربو ュويボلتゅة بボدة والمتعلゅهيلي لمほالت ヵنو
 ュريخ  151الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقゅدرة بتゅ1الصΑ  144ديسمبرΑ  ريخゅ1المحينة بتヶ  1414فبراير  ュرق れ7تحΑ صةゅوالخ ،

 بゅأطر المرجعية لمواضيع اامتحゅن الوطني الموحد للبكゅلوريゅ، مゅدة الفلسفة؛
-   ゅヰترحة، بوصفボبة المゅصر اإجゅمل مع عنゅمين المعرفية الفلسفية المنتظر التعゅجية وللمضヰمة للمنゅيحدد الخطوط الع ゅヰرا موجゅإط

توفرهゅ، في إجゅبれゅ المترشحين، انسجゅمゅ مع منطوقれゅ المنゅヰج الذヵ يعتبر المرجع الملزュ، مع مراعゅة تعدد الكتゆ المدرسية المعتمدة، 
 جゅبれゅ وتعميゅヰボ؛وإبゅボء المجゅل مفتوحゅ أمュゅ إمكゅنيれゅ المترشحين إغنゅء هذه اإ

فュヰ الموضوع وتحديد اإشكゅل المطروح، تدرج التحليل والمنゅقشة : توفر إجゅبれゅ المترشحين علヴ مواصفれゅ الكتゅبة اإنشゅئية الفلسفية  -
 ....والتركيゆ، سامة اللغة ووضوح اأفكゅر وتمゅسポ الخطواれ المنヰجية

 توجيれゅヰ إضゅفية
التصحيح الجزئي علヴ ورقة تحرير المترشح، بゅإضゅفة إلヴ النボطة اإجمゅلية مرفボة بゅلماحظة يتعين علヴ السゅدة المصححين تثبيれ نボط 

 المفسرة لゅヰ؛

، وذلポ أن التボويュ في الفلسفة، كمゅدة مدرسية، 14/14و  44/14يتعين علヴ السゅدة المصححين مراعゅة سلュ التنボيط الذヵ يتراوح مゅ بين 
و  44/14ير المボبول قゅنونيゅ وتربويゅ أن يضع المصحح سボفゅ محددا لتنボيطه، يتراوح مثا بين هو أسゅسゅ تボويュ مدرسي، وبゅلتゅلي فمن غ

 .بنゅء علヴ تمثاれ خゅصة حول المゅدة، سيمゅ أن اأمر يتعلベ بゅمتحゅن إشゅヰدヵ يتوقف عليه مصير المترشح 15/14
مثا، بゅلنسبة لمترشحي الشعゆ  14علヴ  10 أو 17أو  11إن حصر التنボيط مゅ بين حد أدنヴ معين وحد أقصヴ يوقفه المصحح عند 

ِيزة م∠ يحرュ المترشحين من ااستفゅدة من امتيゅز معゅمل المゅدة وخゅصة ( 0و7ذاれ المعゅمل )والمسゅلポ التي تشكل فيゅヰ الفلسفة مゅدة م⊥
ュヰالمتفوقين من. 

بعد إخبゅر منسベ اللجنة، وذلポ حرصゅ  فمゅ أقل للتداول داخل لجنة التصحيح، 47/14ضرورة إخضゅع كل ورقة تحرير حصلれ علヴ نボطة 
ゅممكن ポن ذلゅك ゅكلم ポالتصحيح المشتر ヴالموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص عل ヴعل. 

إذا توفرれ في إجゅبة المترشح الشروط المنヰجية والمضゅمين المعرفية المنゅسبة للموضوع، وكゅنれ هذه المضゅمين ا تتطゅبベ مع عنゅصر 
ن المطلوゆ من المصحح أن يراعي في تボويمه بゅلدرجة اأولヴ المجヰود الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح اإجゅبة، جزئيゅ أو كليゅ، فإ

 .منゅヰج مゅدة الفلسفة وإشكゅاته

 

 

 
 السؤال:

 

ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 
 

الخゅص   لتجربヱ ،るأن يصパヱ اإشكゅل، ضمن الزヱج المヱヰヘمي النظريヱ るاالمعرفるيتعين عヴヤ المترشح إدراポ أن المヱضヱع يتほطر داخل مجゅل       
 るالنظري るميヤكيد عほلت るفيゅك ゅحدهヱ るالتجرب れنゅإذا ك ゅءل عمゅيتسヱ ،るالتجربヱ るبين النظري るالعاق るبطبيع. 

 
 (نボط 45):   التحلـــيل

 

       ュهيゅヘالمヱ ظゅヘف عند األヱقヱه  الヤيヤينتظر من المترشح في تح(るكيد، ،النظريほالت ،るالتجرب るميヤالع)  في るترضヘالم るحヱاأطر ゅヰلヱح ュالتي تنتظ
 :ヱذلポ  في ضヱء العنゅصر اآتيる،  السぼال
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 دااれ مヱヰヘمي النظريヱ るالتجربる في مجゅل العュヤ؛ -
 التجربる هي المعيゅر الحゅسュ في إثبれゅ عヤميる النظريる؛ -
-  ゆالتجريヱ るماحظヤبل لゅاقع قヱ في ュيت るالنظري るميヤلع るكيد التجربほت... 

 (التحليل جيدا إذا كゅن شゅما للمفゅهيュ والボضゅيゅ المرتبطة بゅلموضوعيعتبر ) 
 

 (نボط 45)   : المنゅقشة
 

     ، るالنظري るميヤكيد عほفي ت るالتجرب るأهمي ヴヤالتي تنص عヱ الぼفي الس るترضヘالم るحヱقش اأطرゅمترشح أن ينヤصر  يمكن لゅمن خال العن ポذلヱ
るاآتي: 

 ゅبع الحسュ في تほكيد عヤميる النظريる؛تطヱر العュヱヤ جعل التجربる تボヘد ط-
 انتゅボل مヱضヱع العュヤ من ヱاقع معطヴ إلヱ ヴاقع مبني؛-
 أهميる العボل الريゅضي ヱ الخيゅل ヱ بنゅء النمゅذج الصヱريる؛-
 صعヱبる اعتمゅد ااستボراء في إثبれゅ عヤميる النظريる؛-
-るميヤالع れゅالنظري るميヤيير عゅتعدد مع... 
علヴ تطوير اأطروحة التي حللゅヰ و أضفヴ طゅبع النسبية عليゅヰ، علمゅ بほن العبرة ا تكون بعدد ( ة)رشح عمل المتتعتبر المنゅقشة جيدة إذا )

ゅヰبنوعيت ゅقشة و إنمゅالمستحضرة في المن れゅاأطروح) 

 

ゆالتركـي:    (ط 47ボن) 
بヱ ،るقيمる كل من التجربヱ る العボل في بنゅء يمكن لヤمترشح أن يخヤص، من تحヤيヤه ヱمنゅقشته، إلヴ إبراز الطゅبع الجدلي لعاقる النظريヱ るالتجر   

るميヤالع るالنظري... 
 

 

 

 

 

 :ボولةال         
 

ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 
 

الغير، فيتسゅءل داخل مجゅل الヱضع البشرヵ، ضمن مュヱヰヘ الغير ヱأن يصパヱ اإشكゅل المتعベヤ بطبيعる معرفヱボ るلる يتعين عヴヤ المترشح أن يぼطر ال   
 れゅبヱمن صع ゅヰヘيكتن ゅم ヱ るهذه المعرف るنيゅل إمكヱح . 

 
 (نボط 45):  التحلـــيل

 
،  ينتظر من المترشح أن يボف في تحヤيヤه عند المゅヘهيュ التي تنتظュ حヱلゅヰ اأطرヱحヱ る حجゅجゅヰ المヘترض، ヱالتي تذهゆ إلヴ إمكゅنيる معرفる الغير     

るصر اآتيゅمن خال العن ポذلヱ: 

 لる مヱヰヘمي الغير ヱ المعرفる؛دا -
- れقヱس الヘفي ن ゅヰف عنヤيخت ヱ れثل الذاゅآخر يم ゅر الغير أنゅعتبゅب るالغير صعب るمعرف ヱ؛قد تبد 
 ...الممゅثるヤ، التعゅطف، التヱحد الحدسي، التヱاصل: تعدد سبل معرفる الغير -

 (يعتبر التحليل جيدا إذا كゅن شゅما للمفゅهيュ والボضゅيゅ المرتبطة بゅلموضوع)
 

 (نボط 45)  : المنゅقشة
 

    るصر اآتيゅء العنヱفي ض ポذلヱ ،الغير るمعرف るنيゅبإمك るヤئゅボال るحヱقش اأطرゅمترشح أن ينヤيمكن ل: 
 ؛استحゅلる معرفる الغير انغاベ عゅلمه الداخヤي -   
 ...اصطنゅعيヱ  る تخمينيヱ る ذاتيる تبヴボ معرفる الغير  -     
 ...ヱقد يヱぼل إلヴ استحゅلる التヱاصل الحボيボي  ،ゅ لهتشييئ قد يكヱن الحكュ عヴヤ الغير  -     
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علヴ تطوير اأطروحة التي حللゅヰ و أضفヴ طゅبع النسبية عليゅヰ، علمゅ بほن العبرة ا تكون بعدد ( ة)عمل المترشح تعتبر المنゅقشة جيدة إذا )
ゅヰبنوعيت ゅقشة و إنمゅالمستحضرة في المن れゅاأطروح) 

ゆالتركـي:   (ط 47ボن) 
 
شح أن يخヤص، من تحヤيヤه ヱمنゅقشته، إلヴ إبراز الطゅبع اإشكゅلي لمعرفる الغير عヴヤ أن هذه المعرفる ا ترュヱ امتاكه ヱ إنمゅ بنゅء عاقる يمكن لヤمتر 

るالمحب ヱ るالصداق ヱ ュااحترا ゅヰامヱمعه ق るبيゅإيج... 
 

 (نボط 47)   :الجوانゆ الشكلية
 

 .الボولة لميرلوبونتي
 

 

 

 

 

 
 :النص

 

 ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 
 

     ヱ るلヱس الدゅسほل المرتبط بゅاإشك パヱأن يصヱ ،るلヱالد ュヱヰヘضمن مヱ ،るسゅل السيゅطر داخل مجほع يتヱضヱأن الم ポالمترشح  إدرا  ヴヤيتعين ع
 .عن دヱاعي إنشゅء الدヱلヱ る الغゅيる من ヱجヱدهゅغゅيゅتゅヰ، متسゅئا  

 
 (نボط 45:  )التحلـــيل 

 

التي ترى أن أسゅس الدヱلる  هヱ التعゅقد الذヵ تュ بمヱجبه اانتゅボل من حゅلる الطبيعる إلヴ حゅلる المجتمع ينتظر من المترشح أن يحヤل أطرヱحる النص    
るصر اآتيゅء العنヱفي ض ポذل ヱ ،ج النصゅل حجヤأن يح ヱ سيゅالسي: 

 ؛نشれほ الدヱلる عن تعゅقد إرادヵ بين اأفراد تュ بمヱجبه اانتゅボل من حゅلる الطبيعる إلヴ حゅلる المجتمع السيゅسي  -
- るكمゅح るعゅجم ヴإل ゅヰيضヱヘت ヱ るالذاتي ュヰطتヤزل اأفراد عن سゅتن るلヱالد ュゅتضي قيボ؛ي 
 ؛مشرヱعيる الدヱلるشرعيヱ る الطゅبع الجمゅعي ヱ اإرادヵ لヤعボد هヱ أسゅس  -
-  ゅヰヘئゅظヱب ュヱボأن ت るلヱالد ヴヤد يتعين عボهذا الع ゆجヱاطنينببمヱالم るحヤيضمن مص ゅم... 

 (للمفゅهيュ والボضゅيゅ المرتبطة بゅلموضوعيعتبر التحليل جيدا إذا كゅن شゅما )
 

 ( نボط 45:  ) المنゅقشة
 

    るصر اآتيゅل العنヱゅقشته أن يتنゅمترشح في منヤيمكن ل: 
 ؛لボيュゅ الدヱلる كほسゅسالヱボة -
-るلヱدヤي لボبع الطبゅ؛الط 
-  ゅヰفي حد ذات るيゅكغ るلヱ؛الد 
 الدヱلる كطرف في النزاعれゅ ااجتمゅعيる؛ -
-  るالطبيع るلゅحヱ فكرة الるلヱء الدヱسير نشヘمجرد فرضيتين لت ゅعي همゅقد ااجتمゅتع.. . 
علヴ تطوير اأطروحة التي حللゅヰ و أضفヴ طゅبع النسبية عليゅヰ، علمゅ بほن العبرة ا تكون بعدد ( ة)عمل المترشح تعتبر المنゅقشة جيدة إذا )

ゅヰبنوعيت ゅقشة و إنمゅالمستحضرة في المن れゅاأطروح) 

ゆالتركـي:   (ط 47ボن) 

ريれゅ كن لヤمترشح أن يخヤص، من تحヤيヤه ヱمنゅقشته،  إلヴ إبراز تعدد المヱاقف بصدد نشほة الدヱلヱ る أهميる التزامゅヰ بゅلحヱ ベالゅボنヱن ヱ احتراュ الحيم 
るعيゅالجم ヱ るرديヘال. 

 (يعتبر التركيゆ جيدا إذا كゅن منسجمゅ مع التحليل والمنゅقشة ومعبرا عن مجヰود شخصي )
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 (نボط 47)   :الجوانゆ الشكلية      

 

 .بتصرف 111ص  1151رجمة مゅجد فخرヵ، بيروれ في الحكュ المدني، ت :جون لوポ : مصدر النص      


