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

 :الموضوع اأول

 هل الشخص حر؟

 :الموضوع الثゅني

 ."في كل المجゅات تإن المتヱゅاة هي دヱمゅ متヱゅاة في جヱانゆ بعينヱ ゅヰ ليت" 

  .نوع المسゅواة الذي تボتضيه العدالة (ي)مضمون الボولة و بِين( ي)اشرح 

 :الموضوع الثゅلث

    " ゅصر، فإننゅمي المعヤكر العヘال ヵج  التي تغذヱالحرك  المزد ポヤي  تヘتヤヘغ  الヤال ヴإل ュأن نترج ゅعتنゅن في اتتطヱحين يك
تنتبين أن اانتゅボل من البعدヵ إلヴ الボبヤي، ヱ من الボبヤي إلヴ البعدヵ انتゅボل ضرヱرヱ ヵ أن النزعتين التجريبي  ヱ العボاني  

فإن انتصゅر  ،ヱ بゅلヘعل. رابط  عجيب ، تعゅدل في قヱتゅヰ تポヤ الرابط  التي تشد الヤذة إلヴ األュتربطヰمゅ في الヘكر العヤمي الجديد 
إن كل نزع  تجريبي  إذا . فゅلتجريبي  في حゅج  أن ُتヱ ュヰヘ العボاني  في حゅج  أن ُتطَبベ: إحدى النزعتين هヱ تほييد لأخرى

منطボي ، فإنゅヰ ا يمكن أن تكヱن مヱضع تヘكير أヱ  طريボ بتج عن بعضゅヰ البعض لュ تشمل قヱانين ヱاضح  ヱ مترابط  تن  
ヱ إن كل نزع  عボاني ، إذا لュ تぼيدهゅ حجج مヤمヱت  ヱ إذا لュ تتخذ صヱرة تطبيボي  في الヱاقع المبゅشر، ا يمكنゅヰ أن  .تدريس

ヱ نحن نعطي لヤبرهゅن مشرヱعيته عندمゅ  ،فنحن نثبت قيم  الゅボنヱن التجريبي عندمゅ نتخذه أتゅتゅ لبرهゅن .تボنع تمュゅ اإقنゅع
فゅلعュヤ، إذن، بヱصヘه مجمヱع  من البراهين ヱ التجゅرヱ ゆالヱボاعد ヱ الヱボانين ヱ البداهゅت ヱ الヱقゅئع يحتゅج . نتخذه أتゅتゅ لتجرب 

 ."إلヴ فヤتヘ  ذات قطبين

 .(يه)النص و نゅقشه ( ي)حヤل 
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 عنゅصر اإجゅبة وسュヤ التنボيط

 توجيれゅヰ عゅمة
 :سعيゅ  وراء احتراュ مبدأ تكゅفぼ 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 ポヤلسゅالتربوي ب ュويボلتゅة بボヤدة والمتعゅي لمヤهيほنوي الت
 ュسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقヤريخ  151الف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 لヤبكゅلوريゅ، مゅدة الفヤسفة؛
-   ゅヰترحة، بوصفボبة المゅصر اإجゅمل مع عنゅسفية المنتظر التعヤمين المعرفية الفゅمضヤجية ولヰمنヤمة ل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 الذي يعتبر المرجع المヤز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 التحヤيل والمنゅقشة : توفر إجゅبれゅ المترشحين عヴヤ مواصفれゅ الكتゅبة اإنشゅئية الفヤسفية  -
 ....والتركيゆ، سامة الヤغة ووضوح اأفكゅر وتمゅسポ الخطواれ المنヰجية

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

 المفسرة لゅヰ؛

، وذلポ أن التボويュ في الفヤسفة، كمゅدة مدرسية، 14/14و  44/14يتعين عヴヤ السゅدة المصححين مراعゅة سュヤ التنボيط الذي 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 عヴヤ تمثاれ خゅصة حول المゅدة، سيمゅ أن اأمر يتعベヤ بゅمتحゅن إشゅヰدي يتوقف عヤيه مصير المترشح 15/14
مثا، بゅلنسبة لمترشحي الشعゆ  14عヴヤ  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 الفヤسفة مゅدة م⊥
ュヰالمتفوقين من. 

بعد إخبゅر منسベ الヤجنة، وذلポ حرصゅ  فمゅ أقل لヤتداول داخل لجنة التصحيح، 47/14ضرورة إخضゅع كل ورقة تحرير حصれヤ عヴヤ نボطة 
ゅممكن ポن ذلゅك ゅمヤك ポالتصحيح المشتر ヴヤمترشح، والحرص عヤالموضوعية المنصفة ل ヴヤع. 

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

 .منゅヰج مゅدة الفヤسفة وإشكゅاته

 

 

 
 :السぼال

 
ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 

 

     ュヱヰヘالشخص كم ュヱヰヘضمن مヱ ،ヵضع البشرヱل الゅطر داخل مجほع يتヱضヱأن الم ポالمترشح  إدرا  ヴヤيتعين ع ヴヤح عゅتヘني  اانゅمع إمك ヵمركز
مゅ إذا كゅن الشخص حرا أュ خゅضعゅ عمجزヱءتي اأخاヱ ベ التيゅت ، ヱأن يصパヱ اإشكゅل المرتبط بمヱقع الشخص بين الحري  ヱ الضرヱرة، متتゅئا  

 .لضرヱرات ヱ عمゅ إذا كゅنت حريته مطボヤ  أュ مشرヱط  
 

 (نボط 45:  )التحヤـــيل
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، الヤذين  تنتظュ حヱلヰمゅ اأطرヱح  المヘترض  في التぼال، ヱ التي تعتبر أن (الشخص، الحري )تحヤيヤه عند مヱヰヘمي  ينتظر من المترشح أن يボف في   
 :الشخص حر، ヱذلポ في ضヱء العنゅصر اآتي  

 ذヱ إرادة؛ ،الشخص كゅئن ヱاع -   
 الحري  كボدرة عヴヤ ااختيゅر ヱ الヘعل في غيゆゅ المヱانع؛ -   
 فإن لヰذا اأخير الボدرة عヴヤ التعゅلي عヤيゅヰ؛ ،اهゅت الطبيعي  ヱ ااجتمゅعي  التي تحكヱ ュ جヱد الشخصعヴヤ الرغュ من تعدد اإكر -   
 ...حري  ヱ تحررا دادكヤمゅ اتتطゅع الشخص فュヰ الضرヱرات كヤمゅ از  - 

 (يعتبر التحヤيل جيدا إذا كゅن شゅما لヤمفゅهيュ والボضゅيゅ المرتبطة بゅلموضوع)
 

 ( نボط 45:  ) المنゅقشة
 

 :ن لヤمترشح أن ينゅقش اأطرヱح  المヘترض  في التぼال،  ヱذلポ في ضヱء العنゅصر اآتي يمك    
-  ヱت بحيث تغدゅد اإكراهヱجヱ الحري  مع ヴفゅ؛مجرد  تتنュهヱ 
 كل حري  لヤشخص إنمゅ هي حري  نتبي  ヱ مشرヱط  بヱضعه المركゆ؛ -
 ...الحري  محدヱدة بمゅ أنゅヰ اختيゅر داخل حボل الممكنゅت -

عヴヤ تطوير اأطروحة التي حゅヰヤヤ و أضفヴ طゅبع النسبية عヤيゅヰ، عヤمゅ بほن العبرة ا تكون بعدد ( ة)عمل المترشح شة جيدة إذا تعتبر المنゅق)
ゅヰبنوعيت ゅقشة و إنمゅالمستحضرة في المن れゅاأطروح) 

ゆالتركـي:   (ط 47ボن) 
 

  ュヱヰヘلي لمゅبع اإشكゅالط ヴقشته،  إلゅمنヱ هヤيヤص، من تحヤمترشح أن يخヤتعدد يمكن ل ヱ ヵضع البشرヱヤيد المميز لボالتع ヴلنظر إلゅحري  الشخص ب
 .شرヱطه ヱ أبعゅده 

 (يعتبر التركيゆ جيدا إذا كゅن منسجمゅ مع التحヤيل والمنゅقشة ومعبرا عن مجヰود شخصي )
 

 (نボط 47)   :الجوانゆ الشكヤية 
 
 

 

 الボولة:
 

ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 
 

      ヱأن الم ポالمترشح إدرا ヴヤل يتعين عゅطر داخل مجほع يتヱت ضゅل المرتبط التيゅاإشك パヱأن يصヱ ، العدالヱ ベمي الحヱヰヘج المヱضمن الز ،
 . ن تحベボ العدال أヱأن يتتゅءل عن طبيع  المتヱゅاة التي يمكن  بعاق  المتヱゅاة مع العدال ، فيتتゅءل عمゅ إذا كゅنت المتヱゅاة التゅم  ممكن ،

 
 (نボط 45:   )التحヤـــيل

 

ヱالحجゅج المヘترض في ( المتヱゅاة، العدال  )رشح في تحヤيヤه لヱボヤل  في عاقتゅヰ بゅلتぼال المرفベ بゅヰ الヱقヱف عند األゅヘظ ヱالمゅヘهيュينتظر من المت 
 :اأطرヱح  التي تぼكد اتتحゅل  تحボيベ المتヱゅاة في جميع المجゅات ، ヱذلポ من خال  العنゅصر اآتي  

 ـ تحヤيل مヱヰヘمي المتヱゅاة  ヱالعدال  في بعديヰمゅ الゅボنヱني ヱاأخاقي؛
 ヱمراعゅة حヱボقュヰ الطبيعي  ヱالゅボنヱني ؛ ضرヱرة الحرص عヴヤ تحボيベ المتヱゅاة بين النゅس-
 عدュ تحボيベ  المتヱゅاة يتボط في الظュヤ المنゅفي لヤعدال ؛ -
-ゅاة في جميع الميヱゅالمت ベس يجعل تطبيゅت الطبيعي بين النヱゅヘ؛التュヤظヤدين مصدرا ل 

 لكرام  اإنتゅني  ؛ اـ الامتヱゅاة التゅم   تمييز  يぼدヵ إلヴ إهدار 
ヱ رةヱدـ ضرヱاة من حيث المبدأ جヱゅالمت ヴヤفظ عゅبي  ،حل يحゅالتمييز اإيجヱ يدةヘاة المヱゅالامت ベヤخヱ                          ... 

 (لمرتبطة بゅلموضوعيعتبر التحヤيل جيدا إذا كゅن شゅما لヤمفゅهيュ والボضゅيゅ ا)
 

 (نボط 45:   ) المنゅقشة
 
 :ヱذلポ في ضヱء العنゅصر اآتي  يمكن لヤمترشح أن ينゅقش اأطرヱح  المتضمن  في الヱボل  في ارتبゅطゅヰ بゅلتぼال،  
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 ـ المتヱゅاة في جميع المجゅات قد تشجع عヴヤ الكتل ヱتぼدヵ إلヴ قتل رヱح المبゅدرة ヱاابتكゅر؛
 ؛(ذヱヱ الحゅجゅت الخゅص  اأطゅヘل ヱ النتゅء ヱ)  ظュヤ لヘヤئゅت اأقل حظゅ في المجتمعـ المتヱゅاة في جميع المجゅات  

 أهمي  الامتヱゅاة  اايجゅبي  في عاقتゅヰ مع اإنصゅف  في تحボيベ العدال ؛-
ة ا تكون بعدد عヴヤ تطوير اأطروحة التي حゅヰヤヤ و أضفヴ طゅبع النسبية عヤيゅヰ، عヤمゅ بほن العبر( 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) 
 

ヱضرヱرة اإنصゅف  لمゅ له من أهمي  في   يمكن لヤمترشح أن يخヤص، من تحヤيヤه ヱمنゅقشته، إلヴ إبراز  الطゅبع اإشكゅلي لعاق  المتヱゅاة بゅلعدال ،   
 . معضمゅن حベヱボ الヘئゅت اأقل حظゅ في المجت

 (يعتبر التركيゆ جيدا إذا كゅن منسجمゅ مع التحヤيل والمنゅقشة ومعبرا عن مجヰود شخصي )
 

 (نボط 47)   :الجوانゆ الشكヤية
 .يغيل واربورتوننالボولة ل

  
 :النص

 
ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 

 

ヱأن يصパヱ اإشكゅل المرتبط بعاق   ،ヱالتجرب  يتعين عヴヤ المترشح أن يぼطر النص داخل مجゅل المعرف  ヱ ضمن الزヱج المヱヰヘمي النظري         
 .الヱاقع  في بنゅء المعرف  العヤمي  /التجرب  العボل ヱ/النظري  ヱالتجرب  ヱيتتゅءل حヱل دヱر كل من النظري 

 

 (نボط 45:   )التحヤـــيل
 
       ヱأطر ゅヰلヱح ュر التي تنتظゅاأفكヱ ュهيゅヘف عند المヱقヱنص، الヤه لヤيヤالمترشح في تح ヴヤمن خال يتعين ع ポذل ヱ ،ゅヰج المرتبط بゅالحجヱ ح  النص

 :العنゅصر اآتي 
 ؛جدلي  اانتゅボل من الボبヤي إلヴ البعدヱ ヵ من البعدヵ إلヴ الボبヤي في بنゅء المعرف  العヤمي  -
-  ゅاتتدع ヱ لأخرى ゅمヰاحدة منヱكيد الほت ヱ  التجرب ヱ  مل النظريゅتكぼ؛ゅヰل ゅه 
 ؛تحتゅج إلヴ نظري   كل نظري  بحゅج  إلヴ تطبيヱ ،ベ كل تجرب  -

-  ボاني  مطبボع ヱه ュヤالع... 
 (يعتبر التحヤيل جيدا إذا كゅن شゅما لヤمفゅهيュ والボضゅيゅ المرتبطة بゅلموضوع)

 
 (نボط  45:  ) المنゅقشة

 
 :العنゅصر اآتي ، عبر منゅقشته لإشكゅل، إغنゅء أطرヱح  النص ヱ تطヱيرهゅ أヱ إبراز قيمتヱ ゅヰ حدヱدهヱ ،ゅ ذلポ بゅإحゅل  عヴヤ ( ة)يمكن لヤمترشح  
 العنصر الحゅتュ في بنゅء المعرف  العヤمي  ؛همゅ التجرب  ヱ ااختبゅر  -

 المبدأ الخاベ في العュヤ هヱ العボل الريゅضي؛ -

 دヱر الخيゅل في بنゅء المعرف  العヤمي  ヱ أهمي  النمゅذج الصヱري ؛  -

 التヱافベ بين النظري  ヱ التجرب  تヱافベ محدヱد ヱ مشرヱط ؛ -
 ..التي تぼكد أن معيゅر عヤمي  النظري  العヤمي  هヱ تمゅتكゅヰ الداخヤي ヱ بنぼゅهゅ المنطボي أヱ قゅبヤيتゅヰ لヤتكذيゆ اتتحضゅر التصヱرات      -

عヴヤ تطوير اأطروحة التي حゅヰヤヤ و أضفヴ طゅبع النسبية عヤيゅヰ، عヤمゅ بほن العبرة ا تكون بعدد ( ة)عمل المترشح تعتبر المنゅقشة جيدة إذا )
 (شة و إنمゅ بنوعيتゅヰاأطروحれゅ المستحضرة في المنゅق

ゆالتركـي:    (ط 47ボن) 

ヱ أن النゅボش   أن يخヤص إلヴ تركيゆ عنゅصر التحヤيل ヱ المنゅقش  بمゅ يヘيد العاق  المعボدة ヱ الجدلي  بين النظري   ヱالتجرب ،( ة)يمكن لヤمترشح      
 ..اابتتمヱلヱجي المرتبط بヰذا اإشكゅل إنمゅ يدل عヴヤ دينゅمي  العヱ ュヤ تطヱره

 (التركيゆ جيدا إذا كゅن منسجمゅ مع التحヤيل والمنゅقشة ومعبرا عن مجヰود شخصي يعتبر )
 

 (نボط 47)    :الجوانゆ الشكヤية


