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 ゆايد(ヵ ) اضةع الثاث  اآدةヱفي أحد الم: 
 

 :المヱضヱع اأヱل

 مゅ دヱر الدجرب  في بنゅء النظرة  العヤمة ؟

 
 :المヱضヱع الثゅني

 " ِِ  ."ュ به أنヘتنゅ هي الحرة إن طゅع  القゅنヱن الذヵ نヤِز
 .طبةع  عاق  الحرة  مع القゅنヱن( ヵ)انطاقゅ من القヱل  بِةن 

 
 :المヱضヱع الثゅلث

ヤزュ الخرヱج من حゅل  الطبةع  الدي ةدصرف فةゅヰ يل ヱاحد ヱفベ هヱاه، ヱ اادحゅد مع اآخرةن في ظل ة" 
 ヴヤع ゅن لزامヱةي ベヱد لأفراد من حقヱةع ゅأمر دحدةد يل م ゅヰشرعة  ةرجع إلة ヱ  رجةゅمة  خヱط  عمヤت

 .(...) اآخرةن ااعدراف لュヰ بゅヰ، أヵ أنه ةدعةن ااندقゅل إلヴ العةش في إطゅر الدヱل 

إن الヘعل الذヵ بヱاتطده ةدحد اأفراد ヱ ةؤتتヱن الدヱل  هヱ الدعゅقد الذヵ بمヱجبه ةدخヴヤ اأفراد ヱ الجمゅع      
النゅس، إذ ةدنゅزلヱن في  ヱ. عن الحرة  الدي يゅنت لュヰ تゅبقゅ يي ةتدعةدヱهゅ في صヱرة جدةدة داخل الدヱل 

يゅمヤ  مغゅةرة لヤحرة  المدヱحش  الدي ا  طゅر الدヱل  عن جزء من حرةدュヰ الヘطرة ، ةيتبヱن بゅلمقゅبل حرة إ
ゅヰابط لヱدنبع . ض ゅヰل  دحيمヱط  شرعة  لدヤعة  في العةش دحت تゅس الجمゅهذه الحرة  الجدةدة من إرادة الن

 ."القヱانةن

 
 (.ةه)النص ヱ نゅقشه ( ヵ)حヤِل 
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 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 ال ュويボلتゅب るボヤي والمتعヤهيほالت ヵنوゅالث ポヤلسゅب ヵتربو
 ュرق るوكذا المذكرة الوزاري ،るسفヤدة الفゅريخ 20/ 490لمゅدرة بتゅن  1420يونيو  12الصゅلمواضيع اامتح るأطر المرجعيゅب るصゅالخ

 الوطني الموحد لヤبكゅلوريゅ، مゅدة الفヤسفる؛

و الボيュ 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 الخطوط   -
 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

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

-  るسفيヤالف るئيゅاإنش るبゅالكت れゅمواصف ヴヤالمترشحين ع れゅبゅيل : توفر إج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قشゅوالمن.... 

るفيゅإض れゅヰتوجي 

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

، وذلポ أن التボويュ في مゅدة الفヤسفる هو 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  -
و  44/14قゅنونيゅ وتربويゅ أن يضع المصحح سボفゅ محددا لتنボيطه، يتراوح مثا بين أسゅسゅ تボويュ مدرسي، وبゅلتゅلي فمن غير المボبول 

بنゅء 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  22/14
 .(ة) المترشح

مثا، بゅلنسبる لمترشحي الشعゆ  14عヴヤ  20أو  20أو  21د إن حصر التنボيط مゅ بين حد أدنヴ معين وحد أقصヴ يوقفه المصحح عن -
ِيزة م∠ يحرュ المترشحين من ااستفゅدة من امتيゅز معゅمل المゅدة وخゅصる ( 0و0ذاれ المعゅمل )والمسゅلポ التي تشكل فيゅヰ الفヤسفる مゅدة م⊥

ュヰالمتفوقين من. 

-  るطボن ヴヤع れヤتحرير حص るع كل ورقゅتداول داخ 40/14ضرورة إخضヤأقل ل ゅفم ポوذل ،るجنヤال ベر منسゅالتصحيح، بعد إخب るل لجن
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 ゅحرص. 

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 -
ゅصر اإجゅعنヤود الشخصي المبني لヰالمج ヴاأول るلدرجゅويمه بボمن المصحح أن يراعي في ت ゆوヤفإن المط ،ゅيヤأو ك ゅجزئي ،るمترشحب 

 .في 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( ة)

 :السぼال

ュヰヘ( نقط 4) ال: 
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النظرة  ヱ )              هـヱ مヱضヱع( المعرف )ن إدراポ مجゅله في معゅلجده لヤتؤال أن ةعبر ع( ة)ةدعةن عヴヤ المدرشح           
دؤدヵ الدجرب  ا / دؤدヵ الدجرب  دヱرا حゅتمゅ في بنゅء النظرة  العヤمة (: أヱ المゅヘرق )، ヱ أن ةبرز  عنゅصر اإحراج (الدجرب 
ヱ ةطرح أتئヤده اأتゅتة  .  النظرة  في بنゅء النظرة  العヤمة ، ヱ أن ةصパヱ اإشيゅل المدعベヤ بدヱر الدجرب  في بنゅء  حゅتمゅدヱرا 

 مゅ النظرة  ؟ مゅ الدجرب ؟ ヱ مゅ دヱر  الدجرب  في بنゅء النظرة  ؟ :  المヱجヰ  لヤدحヤةل ヱ المنゅقش  من قبةل

 :ヱ ةمين دヱزةع نقط الュヰヘ عヴヤ النحヱ الدゅلي        

 عهヱضヱم ヱ ل التؤالゅن 10:  دحدةد مج. 
   رقゅヘصر المゅن 10: إبراز عن. 
 غ  اإشゅرق صةゅヘالم ヱاإحراج أ ヱ ؤلゅل من خال الدتゅن 10: ي. 

 

 (نقط  5: )   الدحヤةل

 اأطرヱح   المヘدرض  في التؤالعヴヤ الヱقヱف  عنゅصر اإشيゅل ヱ أتئヤده اأتゅتة  ヱ دحヤةل (ة) المدرشحدعةن عヴヤ ة      
 :ن خال دنヱゅل العنゅصر اآدة ヱذلポ م، ...(من أفيゅر ヱ مゅヘهةヱ ュ بنゅء حجゅجي ) مヱظゅヘ المعرف  الヤヘتヘة  المائم  

 داات مヱヰヘمي النظرة  ヱ الدجرب  في مجゅل العュヤ؛ -
 الدجرب   لゅヰ دヱر مュヰ في بنゅء النظرة  العヤمة  خゅص  مع المنヰج الدجرةبي الياتةيي؛ -
 شيヤت الدجرب  لヘدرة طヱةヤ  أتゅس الحيュ عヴヤ عヤمة  النظرةゅت؛ -
 الدほمل المةدゅفزةقي في درات  الظヱاهر؛لجヱء العュヤ إلヴ الدجرب  شيل قطةع  مع  -
 

 :ヱ ةمين دヱزةع نقط الدحヤةل عヴヤ النحヱ الدゅلي      
 .ن 10: دحヤةل عنゅصر اإشيゅل ヱ أتئヤده اأتゅتة  -                                                          
 : ف المعرف  الヤヘتヘة  المائم دヱظة -                                                          

                                                                                          -  ゅヰةヤل عゅااشدغ ヱ ュهةゅヘر المゅن 0اتدحض 
 ن ゅ0ء الحجゅجي لヤمضゅمةن الヤヘتヘة   البن -                                                                                          

 (نقط 50)   : المنゅقش 

أن ةنゅقش اأطرヱح  من خال متゅءل  منطヤقゅدヱ ゅヰ ندゅئجヱ ゅヰ طرح إميゅنゅت أخرى دヘدح أفベ  (ة) ةدعةن عヴヤ المدرشح
 :الدヘيةر في اإشيゅل، ヱ ةمين أن ةدュ ذلポ من خال العنゅصر اآدة 

 ة  العヤمة ؛ヱحدهゅ ببنゅء النظر الدجرب  ا دتمح -
 دطヱر العュヱヤ أفقد الدجرب  مヱقع الحتュ الذヵ يゅن لゅヰ في بنゅء النظرةゅت؛ -
 أهمة  العقل ヱ الخةゅل في بنゅء النظرةゅت العヤمة ؛ -
- ヴاقع ةبنヱ ヴإل ヴاقع معطヱ من ュヤع العヱضヱل مゅاندق... 

 
 :ヱ ةمين دヱزةع نقط المنゅقش  عヴヤ النحヱ اآدي

 .ن 10: رヱح  الدي ةヘدرضゅヰ التؤال عبر بةゅن حدヱد منطヤقゅدヱ ゅヰندゅئجゅヰ منゅقش  اأط -                  
 . ن 10: طرح إميゅنゅت أخرى دヘدح أفベ الدヘيةر في اإشيゅل -                  

 
ゆ(نقط 50)    :الدريـة 

ي مدعヱ  ،ュ دعةن عヴヤ المدرشح أن ةصパヱ دريةبゅ ةتدخヤص فةه ندゅئج دحヤةヤه ヱ منゅقشده مع إميゅنة  دقدةュ رأヵ شخصة   
 ...ةمين أن ةدュ ذلポ من خال اإشゅرة إلヴ الدヱر الديゅمヤي لヤدجرب  ヱ العقل في بنゅء النظرة  العヤمة 

 
 :ヱ ةمين دヱزةع نقط الدريةゆ عヴヤ النحヱ اآدي

 .ن 10: خاص  الدحヤةل ヱالمنゅقش   -                              
                              - ゅدهأهمة  اإشيゅنゅرهヱ ن 10: ل . 
 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -                              
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 (قطن 50) :الجヱانゆ الشيヤة 

 :ヱ ةمين دヱزةعゅヰ عヴヤ النحヱ اآدي   

 العرض ポتゅنقط  50: دم. 

   غヤنقط  50: تام  ال. 

 ح الخطヱضヱ :10  نقط. 
 

 

 

るولボال: 

ュヰヘ(نقط 4) ال:  

،  ヱ أن ةصパヱ إشيゅلゅヰ المردبط بعاق  الحرة  (الحرة )في معゅلجده لヤقヱل  أن ةحدد مヱضヱعゅヰ ( ة)لمدرشح ةدعةن عヴヤ ا          
مゅ الحرة ؟ مゅ القゅنヱن؟  ヱ هل ددجتد الحرة  في :  ヱ ةطرح أتئヤده اأتゅتة  المヱجヰ  لヤدحヤةل ヱ المنゅقش  من قبةل. بゅلقゅنヱن

 طゅع  القゅنヱن اأخاقي؟  

 :نقط الュヰヘ عヴヤ النحヱ الدゅلي ヱ ةمين دヱزةع        

 .ن 10:  دحدةد مヱضヱع القヱل  -
 .ن 10: صةゅغ  اإشيゅل  -                                             
 .ن 10: صةゅغ  اأتئヤ  اأتゅتة  المヱجヰ  لヤدحヤةل ヱ المنゅقش  -                                             

 (نقط  5: )   الدحヤةل

ه دحدةد أطرヱح  القヱل  ヱ شرحヱ ،ゅヰ دحدةد مゅヘهةمヱ ゅヰ بةゅن العاقゅت الدي دربط دحヤةヤفي  (ة) المدرشحدعةن عヴヤ ة      
 ポذل ュةمين أن ةد ヱ ، حヱاأطر ポヤع عن دゅج المعدمد في الدفゅةل الحجヤدح ヱ ،ゅヰصر اآدة بةنゅل العنヱゅمن خال دن: 

ヘـ  دعرةف م ゅヰت الدي دربط بةنゅن العاقゅبة ヱ ،ュن، اإلزاヱنゅالحرة ، الق ュهةゅ (ュدرابط، داز)... 
 أهمة  الحرة  بゅلنتب  لإنتゅن من حةث هヱ يゅئن أخاقي؛ -
 لةس القゅنヱن الذヵ ةヤزュ به اإنتゅن نヘته إيراهヱ ゅ إنمゅ هヱ أتゅس الحرة ؛ -
 ..لゅヰ دعبةر عن حرة  اإرادةإن القヱانةن اأخاقة  هي دشرةعゅت العقل ヱ الخضヱع  -

 
 :ヱ ةمين دヱزةع نقط الدحヤةل عヴヤ النحヱ الدゅلي

                     - ゅヰشرح ヱ  لヱح  القヱن 10: دحدةد أطر 
                     - ゅヰت بةنゅن العاقゅبة ヱ  لヱالق ュهةゅヘن 10: دحدةد م 
 ن 10: دحヤةل الحجゅج المヘدرض أヱ المعدمد -                     

 
 (نقط 50)   : المنゅقش 

دح فأن ةنゅقش اأطرヱح  من خال متゅءل  منطヤقゅدヱ ゅヰ ندゅئجゅヰ مع إبراز قةمدヱ ゅヰ حدヱدهヱ ゅ  (ة) ةدعةن عヴヤ المدرشح
 :إميゅنゅت أخرى لヤدヘيةر في اإشيゅل الذヵ دثةره، ヱ ةمين أن ةدュ ذلポ من خال العنゅصر اآدة 

 :إبراز قةم  اأطرヱح  ←          
 أهمة  طゅع  القゅنヱن في دحقةベ الحرة ؛ -                

 .ا حرة  خゅرج القヱانةن -                
 :بةゅن حدヱد اأطرヱح  ←         
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 الخضヱع لヤقゅنヱن إيراه ヱحد من الحرة  ؛  -
 غゅة  القヱانةن بشيل عュゅ هي إخضゅع النゅس ؛   -
 حرة  اأفراد؛ مصدر القヱانةن هヱ المجدمع الذヵ ةヰدف إلヴ الحد من  -
- ュヰإرادد ヱ عي اأفرادヱ زヱゅت ددجゅإيراه ヱ اعدヱةذ لقヘانةن دنヱقヤع لヱالخض... 
 

 :ヱ ةمين دヱزةع نقط المنゅقش  عヴヤ النحヱ اآدي
                                     -  ゅدهヱحد ヱ ゅヰح  بإبراز قةمدヱل أهمة  اأطرヱؤل حゅن 10: الدت. 

 . ن 10: فدح إميゅنゅت أخرى لヤدヘيةر في اإشيゅل الذヵ دثةره القヱل  -                                     
 

ゆ(نقط 50)    :الدريـة 

أن ةصパヱ دريةبゅ ةتدخヤص فةه ندゅئج دحヤةヤه ヱ منゅقشده مع إميゅنة  دقدةュ رأヵ شخصي مدعュ،   (ة) دعةن عヴヤ المدرشحة    
ق  الحرة  بゅلقゅنヱن مع أهمة  الدほيةد عヴヤ الدزاュ اإنتゅن بゅلقゅنヱن لمゅ فةه إبراز الطゅبع اإشيゅلي لعاヱ ةمين أن ةدュ ذلポ من خال 

 ...خةره ヱ خةر المجدمع الذヵ ةندمي إلةه

 :ヱ ةمين دヱزةع نقط الدريةゆ عヴヤ النحヱ اآدي
 .ن 10: خاص  الدحヤةل ヱالمنゅقش   -                        
 . ن ゅ :10دهأهمة  اإشيゅل ヱرهゅن -                        
 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -                        

 

 (قطن 50: )الجヱانゆ الشيヤة 

 :ヱ ةمين دヱزةعゅヰ عヴヤ النحヱ اآدي   

 العرض ポتゅنقط  10: دم. 
   غヤنقط  10: تام  ال. 
 ح الخطヱضヱ :10  نقط. 

         ヱتヱل  لرヱالق 
 :النص

ュـــــヰヘ(نقط 54:)ال 

،  ヱ أن ةصパヱ إشيゅله  المدعベヤ بほتゅس (مュヱヰヘ الدヱل )أن ةحدد مヱضヱعه  ،في معゅلجده لヤنص،( ة)ةدعةن عヴヤ المدرشح           
ゅヰدゅةゅغ ヱ  لヱقش  من قبةل. الدゅالمن ヱ ةلヤدحヤل  ヰجヱتة  المゅده اأتヤةطرح أتئ ヱ : ؟ゅヰةدゅغ ゅ؟  م ゅヰتゅأت ゅل ؟ مヱالد ゅم 

 :ヱ الدゅليヱ ةمين دヱزةع نقط الュヰヘ عヴヤ النح        

 ع النصヱضヱن 10:  دحدةد م. 
  لゅغ  اإشيゅن 10: صة. 
  قشゅالمن ヱ ةلヤدحヤل  ヰجヱتة  المゅاأت  ヤغ  اأتئゅن 10: صة. 

 

 (نقط  5: )  الدحヤةل 

دحدةد أطرヱح  النص ヱ شرحヱ ،ゅヰ دحدةد مゅヘهةمه ヱ بةゅن العاقゅت الدي دربط بةنゅヰ،  ،هدحヤةヤفي ،  (ة) المدرشحدعةن عヴヤ ة      
، دヱل  دضمن الحرة  الحقةقة  لأفراد بمゅ ةحقベ يرامدュヰحヤةل الحجゅج المعدمد في الدفゅع عن دポヤ اأطرヱح  الدي مゅヘدهゅ أن الヱ د

 ポذل ュةمين أن ةد ヱ صر اآدةゅل العنヱゅمن خال دن: 
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ヶ        
) ゅت الدي دربط بةنゅヰ الدヱل  ، حゅل  الطبةع ، الشرعة ، القゅنヱن، التヤط ، الدعゅقد، ヱ بةゅن العاق: حدةد مゅヘهةュ النصـ  د

ュمل،دازゅدي  )... 
 ضرヱرة دجヱゅز حゅل  الطبةع  أنゅヰ حゅل  اأنゅنة  ヱ الذادة ؛ -      
 ضرヱرة ااندقゅل إلヴ الحゅل  المدنة  هي حゅل  الخضヱع لヤقヱانةن؛ -     
 أتゅس الدヱل  الدعゅقد؛  -     
 ...ベ الحرة  المدنة ةغゅة  الدヱل  دحق -     

 ...المقゅرن  بةن حゅلدي الطبةع  ヱ المدنة : في الدفゅع عن اأطرヱح  من بةنゅヰاعدمゅد آلةゅت  -
 

 :ヱ ةمين دヱزةع نقط الدحヤةل عヴヤ النحヱ الدゅلي
                          - ゅヰشرح ヱ ح  النصヱن 10: دحدةد أطر 
                          - ゅヰت بةنゅن العاقゅبة ヱ النص ュهةゅヘن 10: دحدةد م 

 ن 10: دحヤةل الحجゅج المعدمد -                          
 

 (نقط 50)   : المنゅقش 

أن ةنゅقش اأطرヱح  من خال متゅءل  منطヤقゅدヱ ゅヰ ندゅئجゅヰ مع إبراز قةمدヱ ゅヰحدヱدهヱ ゅ فدح  (ة) ةدعةن عヴヤ المدرشح
 :ゅصر اآدة إميゅنゅت أخرى لヤدヘيةر في اإشيゅل الذヵ ةثةره النص، ヱ ةمين أن ةدュ ذلポ من خال العن

 :إبراز قةم  اأطرヱح  ←            
 أهمة  ヱجヱد الدヱل  ヱ قヱانةنヱ ゅヰ مؤتتゅدゅヰ؛ -     
 .الدほيةد عヴヤ أهمة  اإرادة الجمゅعة  الحرة يほتゅس لヤدヱل  -     
 :إبراز حدヱد اأطرヱح  ←           
  ؛حゅل  الطبةع  فرضة  لدヘتةر قةュゅ الدヱل  ヱ لةتت ヱاقع  دゅرةخة  -     

     -  ュجحة ヴاطنةن إلヱة المゅل حةヱالعنف قد ةح ヴل   إلヱء الدヱلج.. 
     - ゅヰتヘة  نゅل  غヱالد ... 

 :ヱ ةمين دヱزةع نقط المنゅقش  عヴヤ النحヱ اآدي
       -  ゅدهヱحد ヱ ゅヰح  بإبراز قةمدヱل أهمة  اأطرヱؤل حゅن 10: الدت. 
       - ヵل الذゅيةر في اإشيヘدヤت أخرى لゅنゅل  فدح إميヱن 10: دثةره الق . 

ゆ(نقط 50)    :الدريـة 

دعةن عヴヤ المدرشح أن ةصパヱ دريةبゅ ةتدخヤص فةه ندゅئج دحヤةヤه ヱ منゅقشده مع إميゅنة  دقدةュ رأヵ شخصي مدعヱ  ،ュ ة    
لدي دحدرュ إبراز الطゅبع اإشيゅلي أتゅس الدヱل  ヱ غゅةゅدゅヰ، مع المراهن  عヴヤ الدヱل  الدةمقراطة  اةمين أن ةدュ ذلポ من خال 
 ...حقベヱ اأفراد ヱ الجمゅعゅت

 
 :ヱ ةمين دヱزةع نقط الدريةゆ عヴヤ النحヱ اآدي

 .ن 10: خاص  الدحヤةل ヱالمنゅقش   -                            
 . ن 10: أهمة  اإشيゅل ヱرهゅنゅده -                            
 .ن 10: نيإبداء الرأヵ الشخصي المب -                            

 

 (قطن 50) :الجヱانゆ الشيヤة 

 :ヱ ةمين دヱزةعゅヰ عヴヤ النحヱ اآدي   

 العرض ポتゅنقط  10: دم. 
   غヤنقط  10: تام  ال. 
 ح الخطヱضヱ :10  نقط. 
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ヶ        
 : مرجع النص

E. Kant : Eléments métaphysiques de la doctrine du droit, Trad. Jules Barni, Ed. Auguste Durand, 

Paris, p. 172 


