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

                                      るباسم الحقيق ヵالرأ ヴヤع チ؟ لَِم ااعترا 
 

 :  الヨوضوネ الんاني
 

 . "يらレغي أラ نムو ラ عらيギا لヤقوانين كي نムوラ أحراケا" 
 ؟ ヰال حゲية خضوع لヤقوانين أュ تجاヤコヱقولة، هل الك ل، انطاقا من تحヤيヤ(ي)بيِن

 
 : الヨوضوネ الんالث     

    " るらغケ ،るانيヱギافع عヱキ اヰالتي ا تحرك ヱ اヰل るا فريسヰمن نوع グガالتي ا تت れاレائムال ンギل ギتوج
تヱギら تヤك الرغるら جヤيる أكんر  عギレ اإنساラ لムونه الムائن الوحيギ اأكんر  ヱ .مヤحوるド في ااجتヨاネ بらعヰツا

ا يムヨن أラ تتولギ لギيレا أヵ ميوメ خاァケ ف ،يش في مجتヨع بفعل ما يヨتムヤه من مぽهاれميا まلヴ الع
بラヱギ مぽانسる اآخرين تصير كل  ラま، クま العزلる لヰي أقصヴ عقوبる يムヨن أラ يتعرチ لヰا الヨرء. الヨجتヨع

أヱ لりグ مヱ るヤヨ يصらح كل ألم قسوり ا تطاベ، فヨヰヨا تعれキギ اانفعااれ التي تحركレا، كらرياء، أヨヅ ヱوحا، 
ュفي اانتقا るらغケ ...ギاحヱ هاケギمص ラفإ : グما لم نأخ るヨالقي るヨيギع ラوムت れاانفعاا ログه ヱ ف؛ヅهو التعا

عレاصرها قギ تعاヱنت عヴヤ خギمる لレفترチ أラ كل قوン الطらيعヱ る. بالحسらاラ أفムاヱ  ケ أحاسيس الغير
شガص ヱاحヱ ،ギ أラ اأチケ تらヰه بسガاء كل ما هو نافع ヱ مヨتع، فإنه سيヌل بゃيسا ما لم يوجギ شガص 

るاقギالص ヱ يرギحه التقレヨي  ヱ りキالسعا ロرヅيشا" ... 
 

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

るعام れاヰتوجي 
 :سعيا  ケヱاء احتراュ مギらأ تムافぽ الفرソ بين الヨترشحين، يرجヴ من الساりキ اأساتりグ الヨصححين أラ يراعوا

ヱالヨتعヤقる بالتقويم التربوヵ بالسヤك الんانوヵ  1442نونらر  21الصاりケキ بتاケيخ  44/241مقتツياれ الグヨكرり الوコاケيケ るقم   -
 1424فらراير  11الヨحيるレ بتاケيخ  キ1442يسらヨر  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كرり الوコاケيケ るقم 

 ، ヱالガاصる باأヅر الヨرجعيる لヨواضيع اامتحاラ الوレヅي الヨوحギ لムらヤالوケيا، ماりキ الفヤسفる؛32تحت ケقم 
-  ケاヅま اヰبوصف ،るقترحヨال るاصر اإجابレالتعامل مع ع るسفيヤالف るعرفيヨامين الツヨヤلヱ るجيヰレヨヤل るالعام ヅطوガال キギا يحヰا موج

الレヨتヌر توفرها، في まجاباれ الヨترشحين، انسجاما مع مレطوقاれ الヰレヨاァ الヵグ يعتらر الヨرجع الヤヨزュ، مع مراعا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ヨجاメ مفتوحا أماま ュمムانياれ الヨترشحين إغレاء هログ اإجاب

-  るسفيヤالف るاإنشائي るتابムال れمواصفا ヴヤترشحين عヨال れجاباま يل : توفرヤالتح ァケギت ،ゥヱطرヨال メاムاإش ギيギتحヱ ネوضوヨم الヰف
るجي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التركيب، سامヱ るاقشレヨالヱ.... 
るضافيま れاヰتوجي 

حيح الجزئي عケヱ ヴヤقる تحرير الヨترشح، باإضافま るلヴ الレقطる اإجヨاليる مرفقる يتعين عヴヤ الساりキ الヨصححين تらんيت نقط التص
 بالヨاحるヌ الヨفسرり 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 مراعاり سヤم التレقيط الヵグ يتراゥヱ ما بين 
لヨقらوメ قانونيا ヱتربويا أラ يツع الヨصحح سقفا محキギا لتレقيطه، يتراゥヱ مケギسيる، هو أساسا تقويم مケギسي، ヱبالتالي فヨن غير ا

بレاء عヴヤ تんヨاれ خاصる حوメ الヨاりキ، سيヨا أラ اأمر يتعヤق بامتحاま ラشヰاヵキ 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قيط ما بين حレحصر الت ラま21  ヱ23أ  ヱ24أ  ヴヤترشحي  14عヨل るらسレا، بالんم
りيِزヨَ يحرュ الヨترشحين من ااستفاりキ من امتياコ معامل الヨاりキ ( ク3ヱ4ا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تحرير حص るقケヱ كل ネاツخま りケヱ43/14ضر ギالتصحيح، بع るレاخل لجキ メヱاギتヤا أقل لヨف  ،るレجヤسق الレم ケاらخま

 .クヱلك حرصا عヴヤ الヨوضوعيる الレヨصفる لヨヤترشح، ヱالحرソ عヴヤ التصحيح الヨشترポ كヨヤا كاク ラلك مレムヨا
クまا توفرれ في まجابる الヨترشح الشرヅヱ الヰレヨجيヱ るالツヨامين الヨعرفي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 يراعي في تقويヨه بالケギجる اأヱلヴ الヨجヰوキ الشガصي الレらヨي عレاصر 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 44)  : الفヰـــــم
ا من まشムاメ عاقة الゲأي مع ヱأラ يجيب استレاキا عヴヤ مヰヘوュ الحقيقة  ヱانطاق ،أラ يゲヅぽ السぽاキ メاخل مجヱゴءり المゲバفة( り)يتバين عヴヤ  المتゲشح 

 .الحقيقة، متسائا عما يجバل الゲأي عائقا في ヱجه الحقيقة، ヱهل يمムن تほسيس الحقيقة عヴヤ الゲأي
 (نقط 45:  )التحヤـــيل

バيت ヴヤشح ين عゲالمت(り )هماゲافレين تらي ラالحقيقة أ ヱ أيゲومي الヰヘه لمヘيゲバد تバب ヱ ا ゲاصレバال メلك من خاクヱ ،ゲخΔما لヰضバب キاバらآتية است : 
 ـ الحقيقة تク チゲヘاتヰا Εسらاゆ مレطقية أヱ تجゲيらية ヱتتسم بالضヱ りケヱゲ الムونية ؛

 الحقيقة ليست مバطヴ بل تヴレら بバد まقダاء كل الバوائق التي تバتゲضヰا ヱ مヰレا الゲأي كوسط بين الجヰل ヱالヤバم؛ -
 قضه فيما يガص الموضوع الواحد؛الゲأي クاتي عゲضي انطらاعي جゴئي ヱنバヘي، مゲヰらレ بムل ما يثيゲ الガياま メضافة まلヴ تレا -
 ...يتحوメ الゲأي まلヴ مسらقاれ توجه الوجداヱ ラ تバيق الらحث الバقヤي ヱ تشムل الوهم -
 

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

るاقشレヨ( نقط 45:  ) ال 
 : ة في السぽاメ بتوسيヰバا أヱ بレقدها، ク ヱلك من خاメ الレバاصゲ اآتية أラ يغレي، عゲら مレاقشته، اヱゲヅΕحة المヘتゲض( り)يレتゲヌ من المتゲشح

 ا تヤج الグاれ عالم الحقيقة まا ヱ قد بヤغت الشيガوخة الحヴヤら باΕفムاケ المسらقة؛ -
 تほخグ اΕفムاケ المسらقة شムل まسقاヅاれ نヘسية عヴヤ الطらيバة تضヘي عヤيヰا ヅابバا まحيائيا ヱ غائيا؛ -
 ؛ヘダتヰا ドواهゲ صماء تバُالج بالقياヱ サ التゲييضتتバامل المゲバفة مع الطらيバة ب -

    メاぽفي الس りゲحة المضمヱゲヅΕية اキヱا محدヰين من خالらية نقدية يヱاコ شحゲالمت ケتاガ؛قد ي  
الحدسية مجケ キゲأي بما أنヰا غيゲ قابヤة لヤمゲاقらة ヱ التحقق؛" الحقيقة"التساメぼ عما クまا كانت  -  
- キゲمج ラوムي قد تバヘレال ケياバفق المヱ كل شيء؛ الحقيقة サمقيا キゲヘح الらダيヱ اتيク أيケ  
قد يدメ تطوケ الヤバوヱ ュ تバديヰヤا الدائم لグاتヰا عヴヤ اكتشافヰا آケاء مضمりゲ يتم まقダاぼها بバد حين؛ -  
...أヱلياれ المバاケف الヤバمية مجキゲ بديヰياヱ れمسヤماれ غيゲ مゲらهن عヤيヰا -  
 

عヴヤ تطوير اأヅرヱحる التي حヰヤヤا ヱ أضفヅ ヴابع الレسらيる عヤيヰا، عヨヤا ( り)شح عヨل الヨترتعتらر الレヨاقشる جيクま りギا )                             
 (بأラ العらرり ا تムوラ بعキギ اأヅرヱحاれ الヨستحツرり في الレヨاقشま ヱ るنヨا بレوعيتヰا

 
 التركـيب:   )43 نقط(

حيث هي حقيقة ما لم يثらت الムバس، مما يضヘي  بダياغة حダيヤة لتحヤيヤه ヱ نقاشه، ヱ قد يらين الطابع المぽقت لヤحقيقة الヤバمية من( り)لمتゲشحاقد يムتヘي 
.الطابع الجدلي ヱالديレامي عヴヤ هログ الحقيقة   

 
 (يعتらر التركيب جيギا クまا كاラ مレسجヨا مع التحヤيل ヱالレヨاقشヱ るمعらرا عن مجヰوキ شガصي )

 
 るيヤム(نقط 43)   :الجوانب الش 
 
 
 

 :القولة
 (نقط 44)  : الفヰـــــم

مع まمムانية اانヘتاゥ عヴヤ مجりヱゴ السياسة، ヱ " الحゲية  "まشムاメ القولة キاخل مجヱゴءり  اΕخاベ في ヅまاケ مヰヘوュ  أラ يゲヅぽ( り)يتバين  عヴヤ المتゲشح
ラكيف أ ヱ ،القوانين ゆية في غياゲتحقق الح ラاムمま ュعد ヱأ ラاムمま عن メالقوانين، فيتساءヱ يةゲاقة بين الحバال メاムشま الجه انطاقا منバي ラية  أゲالح

ヴافレا تتヰأن チゲتヘاته التي يク ラا في اآヰمع القوانين تستدعي... 
 (نقط 45:  )التحヤـــيل

ゲらتバالتي تヱ ة في القولةレحة المتضمヱゲヅه لأヤيヤشح في تحゲمن المت ゲヌتレقة القائمة في القولة  يケاヘالم コゲらي ラأ ラية بالقانوゲي تقيد الحケヱゲمن الض
اキ الレバاصゲ بين الらバوキية ヱ الحゲية ヱ أラ يらين أラ مجتمバا با قوانين تバمه الヘوضヴ الاغية لヤحゲية ヱ أラ القوانين هي التي تتيح الحゲية، クヱلك باعتم

 : اآتية 
ムة لバيらية في حالة الطゲ؛ـ يتمتع  الجميع بالحンقوΕا ラقانو りキسيا ヴلま メヱぽية تバيらヅ يةゲا حヰレ 

 تحダل القوانين عن تバاقد عقヤي ヱ اختياケي يتم فيه التヤガي عن الحゲية الطらيバية لダالح الحゲية المدنية؛ -
 ه؛تقوュ الحゲية المدنية عケま ヴヤساء قوانين ヱضバية تتيح الممムن من اΕفバاヱ メ تゴجゲ بالقوり الشゲعية كل خベゲ لما تم التバاقد حول -
- キاゲفΕيتمتع ا ゲخيΕا اグヰضوع لガال ヅゲش ラالقانو ュم أماヰاتヱمسا ヱ مヰية تضمن سامتゲبح... 
 

(ネوضوヨبال るطらرتヨايا الツالقヱ فاهيمヨヤشاما ل ラا كاクま اギيل جيヤر التحらيعت) 
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るاقشレヨ( نقط 45:  ) ال 
 : ヰا ヅ ヱابヰバا المجク ヱ ،キゲلك باعتماキ الレバاصゲ اآتيةالمتゲشح أヱゲヅحة القولة بらياラ تバらاتヰا المレطقية كما قد يらين محدキヱيت قد يバتمد

 فりゲム التバاقد ااجتماعي ヱ الガضوع لヤقوانين ا تキぽي まلヴ حゲية اΕفゲاま キا クまا كانت ناجمة عن ケまاりキ عامة غايتヰا المヤダحة الバامة؛ -
 قوانين ヱفゲضヰا عヴヤ نヘسه بムل ヅواعية؛ا يムوラ الガضوع لヤقوانين حゲية まا クまا كانت هログ اΕخيりゲ نابバة من مجتمع صاパ هログ ال -

 : ヱ قد يガتاケ المتゲشح انتقاキ أヱゲヅحة القولة من コاヱية   
 تجゲيدها لヤقوانين ラヱキ تحديد らヅيバتヰا ヱ مدン حياキها ヱ تらバيゲها عن مダالح فゃوية أらヅ ヱقية؛ -
 ...تمバا مぽسسا سابقا عヴヤ ااتヘاベ ااجتماعيضバف فりゲム التバاقد حيث ラま المتバاقدين سواسية، ヱ تغヘل أラ التバاقد حヤقة مゲヘغة يヘتチゲ مج -
 

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

 
 (نقط 43)   :التركـيب

حダيヤة تحヤيヤه ヱ مレاقشته لヤقولة باستレتاァ أラ الحゲية المدنية هي القياュ بما تتيحه القوانين، ヱ قد يらين أラ حゲية المواヅن في ( り)قد يダوパ المتゲشح
ゲف عن التغييムا ي ンقو ラاゴة لميヤيダائيا بل حヰا نらسムية ليست مヅاゲالديموق れاバالمجتم. 

 (جヨا مع التحヤيل ヱالレヨاقشヱ るمعらرا عن مجヰوキ شガصي يعتらر التركيب جيギا クまا كاラ مレس)
 

るيヤム(نقط 43)   :الجوانب الش 
ラヱゲالقولة لشيش 

 
:الレص  

 (نقط 44)  : الفヰـــــم
أラ يま ゲヅぽشムاメ الレص في سياベ مجヱゴءり الوضع الらشゲي ضمن مヰヘوュ الغيゲ  انطاقا من まشムاヱ メجوキ الغيゲ مع الグاれ، ( り)يتバين عヴヤ  المتゲشح

 .نمط ヱجوキ الغيゲ هل هو تヰديد ヱ صゲاع مع الグاれ أま ュغレاء لتجゲبتヰا في الوجوキ فيتساءメ عن
 (نقط 45:  )التحヤـــيل

ヱ ゲらجوキ الغيゲ ضケヱゲيا ヱ مヘيدا لグヤاれ في ケキまاكヰا لグاتヰا ヱأحاسيسヰا، ヱ تحヤيل حجاァ ت،  في تحヤيヤه ヱゲヅΕحة الレص التي تバ(り)يレتゲヌ من المتゲشح
 : تية الレص،  クヱلك من خاメ الレバاصゲ اآ

 ـ اإنساラ من الムائレاれ التي لヰا نヱゴع نحو الバيش キاخل الجماعة؛  
 ميواケ ヱ れغらاれ اإنساラ محダوキ りケاخل المجتمع؛ - 
 يレتج عما سらق أラ أقヴダ المバاناり التي يمムن أラ يشゲバ بヰا اإنساラ هي شバوロケ بالゴバلة ヱالوحدり ؛ - 
 ، ヱفي غيابه تバレدュ هログ اانバヘااれ ؛(التバاヅف ヱ مشاケكة الغيゲ)らدأ الバاقة مع الغيゲتجヤياれ اانバヘااれ الガاصة باإنساま ラنما تتم ヱفق م -
 اإنساラ الوحيد まنساラ شقي クまا لم يوجد شガص آخゲ يشاロゲヅ مشاعヱ ロゲ انバヘااته ؛ -
 ...تقديゲا تستطيع كل قوン الطらيバة ヱ خيゲاتヰا أラ تمレح اإحساサ بالسバاま りキا بوجوキ الغيゲ الグي يشاゲヅني الダداقة ヱال -
 

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

るاقشレヨ( نقط 45:  ) ال 
، عゲら مレاقشته لإشムاま ،メغレاء أヱゲヅحة الレص ヱ تطويゲها انطاقا من أヱゲヅحاれ مぽيدり أヱ مバاケضة، أヱ من موقف شダガي ( り)يمムن لヤمتゲشح

ゲالغي キجوヱ メاムشま الجバي يレらمヱ اآتية  مدعم ゲاصレバال  メلك من خاク ヱ ،れاグعاقته مع ال ヱ : 
 ヱجوキ الغيゲ ضケヱゲي لأنا التي ا تتゲバف عク ヴヤاتヰا まا عヱ ゲらساヅة الغيゲ؛ -
 بين اΕنا ヱ الغيゲ صゲاع يحاメヱ كل ゲヅف أラ يحقق ケغらاته ヱヱعيه عゲら ااعتゲاف به من ゲヅف الغيゲ؛ -
- らاعت ヴヤاته عグنا بΕعي اヱ في ゲغيヤ؛ا أهمية لゲالغي キجوヱ ヴヤاف سابق عヘعي شヱ لديهヱ اتهグتف بムنا مΕا ケا 
 ..ヱجوキ الغيヱ ゲ الバيش مバه يヰدキ اΕنا في خダوصيتヰا ヱ تキゲヘها -
 

عヴヤ تطوير اأヅرヱحる التي حヰヤヤا ヱ أضفヅ ヴابع الレسらيる عヤيヰا، عヨヤا بأラ ( り)عヨل الヨترشح تعتらر الレヨاقشる جيクま りギا )                          
 りرらاالعヰوعيتレا بヨنま ヱ るاقشレヨفي ال りرツستحヨال れحاヱرヅاأ キギبع ラوムا ت) 

 
 التركـيب:   )43 نقط(

أラ يヤガص من تحヤيヤه ヱ مレاقشته まلま ヴبゲاコ الطابع اإشムالي لوجوキ الغيゲ بالレسらة لأنا، ヱ الグي يヌل まشムاا مヘتوحا مع ما يゲاهن ( り)يمムن لヤمتゲشح
ゲيجابية مع الغيま من عاقة メاムيه اإشヤع...  

 
 (يعتらر التركيب جيギا クまا كاラ مレسجヨا مع التحヤيل ヱالレヨاقشヱ るمعらرا عن مجヰوキ شガصي )

 


