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

 :المヱضヱع اأヱل

 ヴء إلゅأشي ゅヰصفヱب るعيゅاهر ااجتمヱالظ るدراس ヵدぼهل ت るميヤع ؟عゅااجتم ュヤع 

 :ثゅنيالمヱضヱع ال

 " るلヱانين الدヱفي ظل ق るن أكثر حريゅن اإنسヱيك". 
 .دヱلヱ る حريる اأفرادطبيعる العاقる بين ال( ヵ)مضمヱن الヱボلヱ る أبرز ( ヵ)اشرح 

 
 :ثゅلثالمヱضヱع ال

    "  ヱ ،るانين الطبيعヱボضع لゅخ ヱ ئن طبيعيゅن كゅاإنس ヱلي هゅلتゅضع بゅرةخヱضرヤل . ،ゅيننヱفي تك ュا نتحك ゅإنن
أحس بゅلعطش فほرى نゅفヱرة مゅء فتنتゅبني رغبる في : دةفほفكゅرنゅ ا تصدر عن إرادتنヱ ゅ إنمゅ هي نتゅج مぼثراれ محد  

ゅ أمتن⌒ع عن الボيュゅ بذلポالشرヱ ،ゆ عندم م  ا فيمゅ قمれ به من أفعゅل؟ إن . ゅ يخبرني أحدهュ أن بゅلمゅء س⊥ ر∂ هل كنれ ح⊥
ゆالشر ヴرة إلヱلضرゅجر∂  ،العطش يدفعني ب れヱف من المヱى من دافع العطش غير أن دافع الخヱن أقヱيك ュاء الس
ゆعن الشر ،ゅرة، أيضヱلضرゅمتنع بほلكن قد ي. فヱュل إ تヱボلゅب ゅينヤأقل حذرا قد ا يمتنع عن ااعتراض ع ゅنゅن إنس

أقヱى من دافع الخヱف لديه في هذه الحゅلる يكヱن دافع العطش . الشرゆ عヴヤ الرغュ من تنبيヰه إلヱ ヴجヱد السュ بゅلمゅء
ュرة... من التسمヱلضرゅن بゅمヱمحك ،ゅمヰرضゅتع ュرغ ヱ ،ゅلتين فإن التصرفين معゅالح ゅتヤلكن في ك ヱ. 

ヱقصゅرى مゅ  ،ختيゅر ا تعني أبدا أنه حر، فヱヰ ا يمポヤ أن يرغゆ أヱ ا يرغゆإن قدرة الشخص عヴヤ اا      
ر في عヱاقゆ الفعل، ヱ لكن هل يستطيع، دائمゅ، التفكير في تポヤ العヱاقゆ؟ إن يستطيعه أن يュヱゅボ الرغبる أحيゅنゅ متヴ فك  

 るالمرتبط れراヱمن الضر るヤسヤج سゅنت ゅن حرة، أبدا، بل هي دائمヱص ا تكゅاأشخ れゅتصرف ュرهゅأفك ヱ ュヰمزجتほب
るボالمسب".  

 
 (.يه)النص ヱ نゅقشه ヤ(ヵ )ِل ح



6    
1
  
 لصفحるا

 

 

        

 ュويボتヤالمركز الوطني ل 

 れゅنゅوالتوجيهواامتح 

 اامتحا┈ الوطني ال┇وحد للبكالوريا

 2O16 لدヱرة العゅديるا

- るبゅصر اإجゅعن -  
 NR04 

るسفヤالف 

  اゆ والعヤوュ اإنسゅنيる مسポヤ العヤوュ اإنسゅنيるآدشعبる ا

المゅدة

るا أو  الشعبポヤلمس 

 مدة اإنجゅز

 المعゅمل

3 

4 

   

  

  

  

 

  

 

 عنゅصر اإجゅبる وسュヤ التنボيط

るمゅع れゅヰتوجي 

 :المترشحين، يرجヴ من السيداれ و السゅدة اأسゅتذة المصححين أن يراعواالمترشحれゅ و سعيゅ  وراء احتراュ مبدأ تكゅفぼ الفرص بين 

-   ュرق るالمذكرة الوزاري れゅتضيボريخ  40/201مゅدرة بتゅ2الصヶ  144نونبرΑ  ュويボلتゅب るボヤدة والمتعゅي لمヤهيほالت ヵنوゅالث ポヤلسゅب ヵالتربو
 ュرق るوكذا المذكرة الوزاري ،るسفヤريخ 20/ 490الفゅدرة بتゅن الوطني الموحد  1420يونيو  12الصゅلمواضيع اامتح るأطر المرجعيゅب るصゅالخ

 لヤبكゅلوريゅ، مゅدة الفヤسفる؛

و الボيュ ط العゅمる لヤمنヰجيる ولヤمضゅمين المعرفيる الفヤسفيる التعゅمل مع عنゅصر اإجゅبる المボترحる، بوصفゅヰ إطゅرا موجゅヰ يحدد الخطو  -
 るالمدرسي ゆة تعدد الكتゅمع مراع ،ュزヤيعتبر المرجع الم ヵج الذゅヰالمن れゅمع منطوق ゅمゅالمترشحين، انسج れゅبゅفي إج ،ゅالمنتظر توفره

ヰボوتعمي れゅبゅء هذه اإجゅالمترشحين إغن れゅنيゅإمك ュゅأم ゅل مفتوحゅء المجゅボ؛المعتمدة، وإبゅ 

-  るسفيヤالف るئيゅاإنش るبゅالكت れゅمواصف ヴヤالمترشحين ع れゅبゅتوفر إج : るقشゅيل والمنヤل المطروح، تدرج التحゅالموضوع وتحديد اإشك ュヰف
るجيヰالمن れالخطوا ポسゅر وتمゅووضوح اأفك るغヤال るسام ،ゆوالتركي.... 

るفيゅإض れゅヰتوجي 

ئي المفصるヤ عヴヤ ورقる تحرير المترشح، بゅإضゅفる إلヴ النボطる اإجمゅليる مرفるボ يتعين عヴヤ السゅدة المصححين تثبيれ نボط التصحيح الجز -
 بゅلماحظる المفسرة لゅヰ؛

، وذلポ أن التボويュ في مゅدة الفヤسفる هو أسゅسゅ 14/14و  44/14يتعين عヴヤ السゅدة المصححين مراعゅة سュヤ التنボيط الذヵ يتراوح مゅ بين  -
بنゅء  22/14و  ゅ44/14نونيゅ وتربويゅ أن يضع المصحح سボفゅ محددا لتنボيطه، يتراوح مثا بين تボويュ مدرسي، وبゅلتゅلي فمن غير المボبول ق

 .عヴヤ تمثاれ خゅصる حول المゅدة، سيمゅ أن اأمر يتعベヤ بゅمتحゅن إشゅヰدヵ محكوュ بإطゅر مرجعي يتوقف عヤيه مصير المترشح

مثا، بゅلنسبる لمترشحي الشعゆ  14عヴヤ  20أو  20أو  21إن 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صる المتفوقين ( 0و0ذاれ المعゅمل )والمسゅلポ التي تشكل فيゅヰ الفヤسفる مゅدة م⊥

ュヰمن. 

-  るطボن ヴヤع れヤتحرير حص るع كل ورقゅتداول داخل لجن 40/14ضرورة إخضヤأقل ل ゅفم ゅحرص ポوذل ،るجنヤال ベر منسゅالتصحيح، بعد إخب る
ゅممكن ポن ذلゅك ゅمヤك ポالتصحيح المشتر ヴヤمترشح، والحرص عヤل るالمنصف るالموضوعي ヴヤع. 

الشروط المنヰجيる والمضゅمين المعرفيる المنゅسبる لヤموضوع، وكゅنれ هذه المضゅمين ا تتطゅبベ مع ( ة)إذا توفرれ في إجゅبる المترشح  -
في  (ة)لヴ المجヰود الشخصي المبني لヤمترشح زئيゅ أو كヤيゅ، فإن المطヤوゆ من المصحح أن يراعي في تボويمه بゅلدرجる اأوعنゅصر اإجゅبる، ج

 .ضوء روح منゅヰج مゅدة الفヤسفる وإشكゅاته و مطゅلゆ اإطゅر المرجعي

 :السぼال

ュヰالف (ط 4ボن ):  
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ヶ        
مسほلる العヤميる في عヱ ( ュヤ مヱضヱعه ( المعرفる )راポ مجゅله في معゅلجته لヤسぼال أن يعبر عن إد( ة)يتعين عヴヤ المترشح           

يمكن /دراسる الظヱاهر ااجتمゅعيる بゅعتبゅرهゅ أشيゅء هي شرط عヤميる عュヤ ااجتمゅع(: أヱ المفゅرقる)، ヱ أن يبرز  عنゅصر اإحراج (ااجتمゅع
 .المتعベヤ بشرヱط عヤميる عュヤ ااجتمゅعكゅل تحボيベ العヤميる بゅلヤجヱء إلヴ منゅهج أخرى في دراسる الظヱاهر ااجتمゅعيる؛ ヱ أن يصパヱ اإش

مゅ عュヤ ااجتمゅع ؟ مゅ الظゅهرة ااجتمゅعيる؟ مゅ العヤميる؟ ヱ هل تتحベボ هذه :  ヱيطرح أسئヤته اأسゅسيる المヱجるヰ لヤتحヤيل ヱالمنゅقشる من قبيل
 العヤميる في عュヤ ااجتمゅع بدراسる الظヱاهر بゅعتبゅرهゅ أشيゅء؟

 :لنحヱ التゅليヱ يمكن تヱزيع نボط الفュヰ عヴヤ ا        

 .ن 10:  تحديد مجゅل السぼال ヱ مヱضヱعه -
-  るرقゅصر المفゅن 10: إبراز عن. 
- るرقゅالمف ヱاإحراج أ ヱ لぼゅل من خال التسゅاإشك るغゅن 10: صي. 

 

 (نボط  5: )   التحヤيل

مヱظفゅ المعرفる  في السぼالاأطرヱحる  المفترضる عヴヤ الヱقヱف  عنゅصر اإشكゅل ヱ أسئヤته اأسゅسيヱ る تحヤيل( ة)المترشح تعين عヴヤ ي      
 るالمائم るسفيヤالف ( جيゅء حجゅبن ヱ ュهيゅمف ヱ رゅمن أفك)... ،るصر اآتيゅل العنヱゅمن خال تن ポذلヱ: 

 اختصゅص عュヤ ااجتمゅع بدراسる الظヱاهر ااجتمゅعيる؛ -
 مميزاヱ れ خصゅئص الظゅهرة ااجتمゅعيる؛_ 
 مسほلる العヤميヱ る المヱضヱعيる في عュヤ ااجتمゅع؛ -
 الヱضعي في السヱسيヱلヱجيヱ ゅ التعゅمل مع الظヱاهر ااجتمゅعيる بヱصفゅヰ أشيゅء؛المヱقف  -
 -  るعيゅاهر ااجتمヱتفسير؛من حيث هي الظヤل لゅمج 
 نمヱذج العュヱヤ التجريبيる بゅعتبゅره خヤفيる نظريる لヤتصヱر الヱضعي في عュヤ ااجتمゅع؛ -
 

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحヱ التゅلي      
                     - るسيゅته اأسヤأسئ ヱ لゅصر اإشكゅيل عنヤن 10: تح. 

                     - るالمائم るسفيヤالف るظيف المعرفヱت : 
                                     -   ゅヰيヤل عゅااشتغ ヱ ュهيゅر المفゅن 0استحض 
 ن ヤ0سفيる  البنゅء الحجゅجي لヤمضゅمين الف  -                                     

 

るقشゅالمن :   (ط 50ボن) 

أن ينゅقش اأطرヱحる من خال مسゅءلる منطゅボヤتヱ ゅヰ نتゅئجヱ ゅヰ طرح إمكゅنれゅ أخرى تفتح أفベ التفكير في اإشكゅل، ( ة)يتعين عヴヤ المترشح
るصر اآتيゅمن خال العن ポذل ュيمكن أن يت ヱ: 

خصヱصيる الظヱاهر ااجتمゅعيる التي تتميز بゅلحريヱ る اإرادة ヱ التعゅمل مع الظヱاهر ااجتمゅعيる بヱصفゅヰ أشيゅء قد يتعゅرض مع  -
 ...الヱعي

 نمヱذج العュヱヤ التجريبيる ا يشكل نمヱذجヱ ゅحيدا لヤعヤميる؛ -
 يمكن تبني منゅهج خゅصる أكثر ماءمる لヤظヱاهر ااجتمゅعيる؛ -
 أهميる المنヰج التفヰمي في دراسる الظヱاهر ااجتمゅعيる؛ -
- るنيゅاإنس ュヱヤالع،  ゅヰضمن ヱعゅااجتم ュヤالتي  ،ع るجيヱلヱاابستم れゅبヱيبرر الصع ゅهذا م ヱ るボالدقي ュヱヤلعゅب るرنゅボم ゅヰتزال في بدايت ゅم

ゅヰتعترض  ... 
 :ヱ يمكن تヱزيع نボط المنゅقشる عヴヤ النحヱ اآتي

-  ゅヰئجゅنتヱ ゅヰتゅボヤد منطヱن حدゅال عبر بيぼالس ゅヰالتي يفترض るحヱاأطر るقشゅن 10: من. 
 . ن 10: أفベ التفكير في اإشكゅل طرح إمكゅنれゅ أخرى تفتح -
 

ゆالتركـي :   (ط 50ボن) 
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ヶ        
أن يصパヱ تركيبゅ يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه ヱ منゅقشته مع إمكゅنيる تボديュ رأヵ شخصي مدعヱ ،ュ يمكن أن يتュ ( ة)تعين عヴヤ المترشحي   

لنゅボش اإبستمヱلヱجي المفتヱح حヱل دراسる ذلポ من خال إبراز الطゅبع اإشكゅلي لمسほلる عヤميる السヱسيヱلヱجيヱ ،ゅ اإشゅرة إلヴ أهميる ا
 ...الظヱاهر ااجتمゅعيる مع التほكيد عヴヤ النجゅح الذヵ حボボه هذا العュヤ منذ تほسيسه

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط التركيゆ عヴヤ النحヱ اآتي
                                     -  るقشゅالمنヱ يلヤالتح るن 10: خاص. 

 . ن 10: أهميる اإشكゅل ヱرهゅنゅته -                                     
 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -                                     

るيヤالشك ゆانヱ(ن 50: )الج 

 :ヱ يمكن تヱزيعゅヰ عヴヤ النحヱ اآتي   

 .نボطる 10: تمゅسポ العرض -
-  るغヤال る10: سام るطボن. 
 .نボطヱ :10 るضヱح الخط -

るولボال: 

ュヰالف (4 るطボن):  

المتعベヤ بほهميる الゅボنヱن في تحボيヱ ، ベأن يصパヱ إشكゅلゅヰ (الدヱلる )في معゅلجته لヱボヤلる أن يحدد مヱضヱعゅヰ ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
るلヱاأفراد داخل الد るحري  . ヱمن قبيل るقشゅالمن ヱ يلヤتحヤل るヰجヱالم るسيゅته اأسヤيطرح أسئ  :るيゅغ ゅن؟ مヱنゅボال ゅ؟ مるالحري ゅ؟ م るلヱالد ゅم 

 الدヱلる ؟ ヱ كيف تتحベボ حريる اأفراد من خال الゅボنヱن داخل الدヱلる؟

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط الفュヰ عヴヤ النحヱ التゅلي        

- るلヱボع الヱضヱن 10:  تحديد م. 
 .ن 10: صيゅغる اإشكゅل  -
- るقشゅالمن ヱ يلヤتحヤل るヰجヱالم るسيゅاأس るヤاأسئ るغゅن 10: صي. 

 

 (نボط  5: )   التحヤيل

ه تحديد أطرヱحる الヱボلヱ る شرحヱ ،ゅヰ تحديد مفゅهيمヱ ゅヰ بيゅن العاقれゅ التي تربط بينヱ ،ゅヰ تحヤيل تحヤيヤفي  (ة)المترشح تعين عヴヤي      
 ポذل ュيمكن أن يت ヱ ،るحヱاأطر ポヤع عن تゅج المعتمد في الدفゅالحجるصر اآتيゅل العنヱゅمن خال تن: 

 ...(شرطيる، تازュ) ゅهيュ الدヱلる، الحريる، الゅボنヱن ヱ بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅヰ تعريف مف  ـ 
 الدヱلる تنظيュ سيゅسي تぼطره قヱانين؛ -
 تنゅزل اإنسゅن عن حريته الطبيعيる في إطゅر الدヱلヱ る قヱانينゅヰ يكسبه حريる أヱسع؛ -
 غゅيる أسゅس من غゅيれゅ الدヱلる؛بゅعتبゅرهゅ ضمゅن حريる اأفراد  -
- ゅ؛مراعれゅيش الحريゅتع ヱ عيゅمن العيش الجمゅض ヱه るلヱانين الدヱة ق 

るسفيヤف れداゅヰاستش ヱريخ أゅالت ヱ اقعヱاهد من الヱش ュديボت ヴヤع ュئゅボال ヱ ج المفترضゅيل الحجヤتح... 
 :ヱ يمكن تヱزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحヱ التゅلي      

                      - ゅヰشرح ヱ るلヱボال るحヱن 10: تحديد أطر 
                      - ゅヰبين れゅن العاقゅبي ヱ るلヱボال ュهيゅن 10: تحديد مف 

 ن 10: تحヤيل الحجゅج المفترض أヱ المعتمد -                      
 

るقشゅالمن :   (ط 50ボن) 

إمكゅنれゅ أخرى  أن ينゅقش اأطرヱحる من خال مسゅءلる منطゅボヤتヱ ゅヰ نتゅئجゅヰ مع إبراز قيمتヱ ゅヰ حدヱدهヱ ゅ فتح( ة)يتعين عヴヤ المترشح
るصر اآتيゅمن خال العن ポذل ュيمكن أن يت ヱ ،تثيره ヵل الذゅتفكير في اإشكヤل: 
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← るحヱاأطر るإبراز قيم: 

 التほكيد عヴヤ ضرヱرة الدヱلヱ る أهميる قヱانينゅヰ في تحボيベ تعゅيش الحريれゅ؛ -                 
← るحヱد اأطرヱن حدゅبي: 

 ذاتゅヰ؛في  ممゅ يجعゅヰヤ غゅيゅボるئゅヰ سعي الدヱلる إلヴ ضمゅن ب -                
 الدヱلる بヱصفゅヰ تヰديدا ヱ تボييدا لحريる اأفراد؛ -             
             - るلヱانين الدヱئر لبعض قゅبع الجゅالط... 

 
 :ヱ يمكن تヱزيع نボط المنゅقشる عヴヤ النحヱ اآتي

                          -  ゅヰبإبراز قيمت るحヱاأطر るل أهميヱل حぼゅالتسゅدهヱحد ヱ :10 ن. 
                          - るلヱボتثيره ال ヵل الذゅتفكير في اإشكヤأخرى ل れゅنゅن 10: فتح إمك . 

 
ゆالتركـي :   (ط 50ボن) 

أن يصパヱ تركيبゅ يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه ヱ منゅقشته مع إمكゅنيる تボديュ رأヵ شخصي مدعヱ ،ュيمكن أن يتュ ( ة)تعين عヴヤ المترشحي    
إبراز الطゅبع اإشكゅلي لعاقる الدヱلる مع حريる اأفراد، ヱالمراهنる عヴヤ أهميる الحريる المدنيヱ る ضرヱرة حمゅيる الدヱلる لكゅفる ال ذلポ من خ

 ベヱボالح. 

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط التركيゆ عヴヤ النحヱ اآتي
                                              -  るقشゅالمنヱ يلヤالتح るن 10: خاص. 

 . ن 10: أهميる اإشكゅل ヱرهゅنゅته -                                             
 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -                                             

 

るيヤالشك ゆانヱ(ن 50: )الج 

 :ヱ يمكن تヱزيعゅヰ عヴヤ النحヱ اآتي   

 .نボطる 10: تمゅسポ العرض -
-  るغヤال る10: سام るطボن. 
 .نボطヱ :10 るضヱح الخط -

 الヱボلる اسبينヱزا         
 :النص

ュـــــヰالف(:ط 54ボن) 

إشكゅله المتعベヤ بゅلشخص بين الضرヱرة ، ヱ أن يصパヱ (الشخص)في معゅلجته لヤنص أن يحدد مヱضヱعه ( ة)يتعين عヴヤ المترشح          
るالحري ヱ .من قبيل るقشゅالمن ヱ يلヤتحヤل るヰجヱالم るسيゅته اأسヤيطرح أسئ ヱ:  الشخص ゅرة؟ هل الشخص حر في مヱالضر ゅ؟  مるالحري ゅ؟ م

 أفعゅله أュ إنه محكュヱ بヱボانين حتميる؟

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط الفュヰ عヴヤ النحヱ التゅلي        

 .ن 10:  تحديد مヱضヱع النص -
 .ن 10: صيゅغる اإشكゅل  -
- るقشゅالمن ヱ يلヤتحヤل るヰجヱالم るسيゅاأس るヤاأسئ るغゅن 10: صي. 
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 (نボط  5: )  التحヤيل 

ه تحديد أطرヱحる النص ヱ شرحヱ ،ゅヰ تحديد مفゅهيمه ヱ بيゅن العاقれゅ التي تربط بينヱ ،ゅヰ تحヤيل تحヤيヤفي   (ة)المترشحتعين عヴヤ ي      
 れراヱمن الضر るヤسヤبس るمヱص محكゅل اأشخゅأن أفع ゅدهゅالتي مف るحヱاأطر ポヤع عن تゅج المعتمد في الدفゅالحج .. ポذل ュيمكن أن يت ヱ من

 :ヱゅل العنゅصر اآتيるخال تن
 ...(  تضمن، تضゅد، تازュ) ヱ بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅヰ  ،الشخص، الضرヱرة، الحريる، اإرادة، ااختيゅر: حديد مفゅهيュ النصـ ت 
 اإنسゅن كゅئن خゅضع لヱボانين الطبيعる؛ -
 دة؛ا يمتポヤ اأشخゅص حريる انتゅج أفكゅرهュ عヴヤ اعتبゅر أنゅヰ مجرد نتゅج لمぼثراれ محد  -
 ...الボدرة عヴヤ ااختيゅر ليسれ دليا عヴヤ أن الشخص حر -
  るرنゅボالمヱ لゅالمث ゅヰمن بين るحヱع عن اأطرゅفي الدف るجيゅحج れゅد آليゅاعتم... 
 

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحヱ التゅلي      
                                                   - ヰشرح ヱ النص るحヱتحديد أطرゅ :10 ن 
                                                   - ゅヰبين れゅن العاقゅبي ヱ النص ュهيゅن 10: تحديد مف 
 ن 10: تحヤيل الحجゅج المعتمد -                                                   

 
るقشゅالمن :   (ط 50ボن) 

مسゅءلる منطゅボヤتヱ ゅヰ نتゅئجゅヰ مع إبراز قيمتヱ ゅヰ حدヱدهヱ ゅ فتح إمكゅنれゅ أخرى  أن ينゅقش اأطرヱحる من خال( ة)يتعين عヴヤ المترشح
るصر اآتيゅمن خال العن ポذل ュيمكن أن يت ヱ ،يثيره النص ヵل الذゅتفكير في اإشكヤل: 

 ← るحヱاأطر るإبراز قيم: 
 ي مع بعض خطゅبれゅ العュヱヤ اإنسゅنيる؛التほكيد عヴヤ إمكゅنيる تفسير الشخص من منظヱر الحتميる حيث يヤتボي هذا الطرح الفヤسف -     
 أهميる الفصل بين الحريヱ る الボدرة عヴヤ ااختيゅر؛  -    
← るحヱد اأطرヱإبراز حد: 
 الشخص ذاれ عゅقるヤ حرة ヱ مريدة؛ -   
 فإنه يظل قゅدرا عヴヤ ااختيゅر الحر داخل حボل الممكنれゅ؛ ،عヴヤ الرغュ من الضرヱراヱ れ الحتميれゅ المحيطる بゅلشخص -   
 لشخص مشرヱع دائュ التجヱゅز لعゅلュ الضرヱرة؛ـ ا   
  - ゅヰيتحرر من ゅدر مボب れراヱالشخص الضر ュヰيف ゅدر مボب... 
 

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط المنゅقشる عヴヤ النحヱ اآتي
                       -  ゅدهヱحد ヱ ゅヰبإبراز قيمت るحヱاأطر るل أهميヱل حぼゅن 10: التس. 
                       - れゅنゅفتح إمك るلヱボتثيره ال ヵل الذゅتفكير في اإشكヤن 10: أخرى ل . 

 
ゆالتركـي :   (ط 50ボن) 

أن يصパヱ تركيبゅ يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه ヱ منゅقشته مع إمكゅنيる تボديュ رأヵ شخصي مدعヱ ،ュيمكن أن يتュ ( ة)تعين عヴヤ المترشحي    
حريる مع التほكيد عヴヤ أهميる النظر إلヴ الشخص من حيث هヱ ذا れ إبراز الطゅبع اإشكゅلي لمسほلる الشخص بين الضرヱرة ヱ الذلポ من خال 

 ...فゅعるヤ حرة ヱ مريدة

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط التركيゆ عヴヤ النحヱ اآتي
                                                          -  るقشゅالمنヱ يلヤالتح るن 10: خاص. 

 . ن 10: أهميる اإشكゅل ヱرهゅنゅته -                                                          
 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -                                                          

 
るيヤالشك ゆانヱ(ن 50: )الج 

 :ヱ يمكن تヱزيعゅヰ عヴヤ النحヱ اآتي   

 .نボطる 10: تمゅسポ العرض -
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-  るغヤال る10: سام るطボن. 
 .نボطヱ :10 るضヱح الخط -

    :مرجع النص

 D’Holbach, Système de la nature, 1770, chap. XI, Georg Olms Verlag, 1966, p. 438-440. 


