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  نماذج موضوعات امتحان البكالوريا في مادة الفلسفة
***  

    : جميع الشعبفي 
  آداب وفلسفةشعبة   .1
  لغات أجنبية شعبة  .2
  تسيري واقتصاد –ات تقين رياضي - رياضيات – علوم جتريبية:  الشعب  .3

***  
  طبيعة موضوعات االمتحان: أوال 

ة بواسطة الكفاءات من حيث إنه يهتم بالكفاءات العليا اليت حيققها  يف مادة الفلسفة يتماشى واملقارباملمتحنإن تقومي 
وهو يدنو أكثر من املوضوعية ويتربأ أكثر من هتمة اإلجحاف بقدر ما يوفر له الشروط . هذا املمتحن يف أثناء إجنازاته 

  :األربعة اآلتية 
  م ومصدر الثراء الفكري ؛ منحه حرية اختيار املوضوع الذي يرغب فيه ويلتمس فيه مواطن االهتما-1
   جعله مسؤوال عن طريقة حتليله وعن مواقفه الشخصية فضال عن تبعات مصري اختياره ؛-2
   وضعه أمام أصناف من موضوعات ختتلف يف طروحاهتا ومهيأة الستيعاب أهم انشغاالته املتنوعة ؛-3
اليت تستوجب منه بذل املزيد  ) 1من احملطة الثانية الثاين والثالث : اجلزآن ( دعوته وحتفيزه على االهتمام باملواقع -4

  .من اجلهد لبلوغ اإلبداع عن طريق إدماج الكفاءات العليا
  :خييَّر املترشح للباكالوريا، بني ثالثة أصناف من املوضوعات، وهي

  .السؤال املشكل، وهو سؤال نظري يطرح قضية فلسفية تثري اهتمام العقل السليم: املوضوع األول - 1
عبارة عن مقالة تتضمن وضعية مشكلة حسية ، تطرح وضعا حمرجا ، يقحم فيها املترشح : املوضوع الثاين - 2

  .إقحاما إىل درجة الشعور بأهنا وضعيته  الشخصية ، ويطلب منه حلها بأفكاره ومعتقداته ، دون الوقوع يف تنازع 
املؤلف عن سؤال مشكل، فيضع أمامنا أطروحة النص املشكل ، وهو مقال فلسفي جييب فيه : املوضوع الثالث - 3

  : بالسؤال اآليتويشفع . جاهزة، املطلوب هو فهمها وضبط عالقتها باملشكلة وتقوميها واخلروج مبوقف منها
   ."أكتب مقالة فلسفية تعاجل فيها مضمون النص  " 

                                                 
   ) .2/5أي  ( %40 من النقطة اإلمجالية للمقالة وبالتحديد، فإهنما ميثالن منها 1/3وميثل هذان اجلزآن أكثر من  - 1
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 سلم تقويم كفاءات المقالة الفلسفية: ثانيا 

 

  مالحظات: ثالثا 
 هنا ، التساؤالت احملرجة اليت يثريها املوضوع املقترح أو العقبات الفكرية واحلسية اليت جيب "املشكلة " املقصود بـ

  ) .أو يف بداية احملطة اليت تليها ( اجتيازها مع اإلعالن عن طريقة معاجلة املشكلـة يف هذه احملطة 
، عرض األطروحة املعطاة أو املفترضة حبيث يتم فيه الكشف عن الفكرة احملورية " شكلةحتليل  امل" واملقصود بـ 

  .لألطروحة ومنطقها 
 هو الدخول يف مضمون األطروحة ومنطقها والتفاعل معها قصد تقوميها وتثمينها أو املقصود باالندماج فيهاو

ني الثاين والثالث للمحطة الثانية ، يهتدي املمتَحن إىل استثمار والجتياز هاته العملية املمثلة يف اجلزئ. استثمارها وجتاوزها 
جممل كفاءاته اليت مت حتقيقها يف حقل التعلم وخاصة يف مادة الفلسفة ـ وهي كفاءات قابلة لإلدماج ـ وأصبحت يف 

وهي .  و اإلبداع التفكري النقدي ، والتفكري التركييب ، وتقدير املواقف وتثمينها ، وروح التجاوز: حوزته ؛ منها 
   .كفاءات تساعده على اخلروج من الوضعية املشكلة 

الثالث والرابع  من حيث األمهية نظرا إىل انطوائهما : وتدفعنا املقاربة بواسطة الكفاءات إىل التركيز أكثر على اجلزأين 
  . فاءات إدماجيةعلى وضعيات حتفز املمتَحن على استثمار مصادره املعرفية وتنمية قدراته قصد حتقيق ك

  
 
 
 

                                                 
 .حسب طبيعة املوضوع املقترح " املشكلة " أو طرح " اإلشكالية "  نقول طرح - 2

كال التقدير ش الغرض منها احملطات
 ومضمونا
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  نماذج من الموضوعات: رابعا 
  اجملموعة األوىل

  :عاجل واحدا من املوضوعات الثالثة اآلتية 
   السؤال املشكل:املوضوع األول  -1

 ، أطروحة فاسدة ،" إن اإلنسان مطلق احلرية " إذا افترضنا أن األطروحة القائلة 
  وَتقرََّر لدْيك الدفاُع عنها وتبنيها ،

 عساك أن تصنع ؟فما 
    الوضعية املشكلة:  املوضوع الثاين -2

غري أنه ـ كما تعلم ـ خيتلف تطبيقه امليداين باختالف أصناف . إن املنهج التجرييب هو أساس الدراسات العلمية 
ة بقدر ما العلـوم ، وخاصة يف جمال الدراسات اإلنسانية ؛ واملشكلة األساسية هنا ، ليست يف اخلطوات املنهجية النظري

  . هي يف ممارسة املنهاج ممارسة ميدانية 
 لصديٍق لك منشغل بالبحث يف احلوادث التارخيية ، يطلب منك أن تنوره فيه مبا تعلم يف هذا اجملال ، اكتب مقاال

صفا  بعيدا عن الكالم النظري اجملرد ، وعمليافتصف له الطريقة العلمية اليت تناسب دراسة احلوادث التارخيية وصفا 
  .   للبحث وبلورة نتائجه املمارسة الفعليةيساعده على 

  :ميكن التطرق يف املقال حملاور ثالثة 
  ؛  وصف إمجايل ونظري خلطوات املنهج التجرييب اخلـاص بالعلوم الطبيعية .1
 الصعوبات اليت تواجه العلوم اإلنسانية يف تطبيق املنهـج التجرييب ، باختصار ؛  .2
 . ادثة التارخيية مع اإلحلاح على ضرورة احترام خصوصيات طبيعة هاته احلادثة وصف ميداين لدراسة احل .3

 النص املشكل:  املوضوع الثالث -3
  :  3بسكاليقول بليز 
  [...].فنْحُن َنْعِرُف ذلك، يف آالِف األْشياِء . إنَّ ِللقلب أدلََّته املَنطِقيَّةَ، وهي أدلةٌ ال َيعرُف عنها العقلُ شْيئًا«  
   [...]."اُهللا ُيدَرُك ِبالقَلِْب": وهذا هو اإلَميانُ.  وليس العقل4ُلُب هو الذي ُيِحسُّ باِهللاوالق  
وهبذا الشكِل األخِري، َنعرُف املَباِدَئ اُألولَى، وِهي . فَنْحُن َنْعِرُف احلقيقةَ، لْيس فقطْ بالَعقِل، وإمنا بالقلِْب أيضا  

ـَها االس  الذين ال َيمِلكون يف جمال 5والشُّكَّاُك. ِتْداللُ َعَبثاً، واليت ال َيْمِلُك فيها أيَّ نصيٍبتلك اليت ُيَحاِولُ ُمَحاَرَبت
 وحنُْن َنعِرُف أنَّنا ال َنْحلُُم َبتاتاً، إذْ َمهما كان َعجُزنا يف الَبْرهَنِة عليه بالعقِل، . اهِتماِمهم ِسَوى هذا الشكِل، لََيْعَبثُونَ ِفيه

                                                 
، أجنز حبثا يف املخروطيات وهو ابن ست عشرة سنة، وبعده بسنتني اخترع )1662-1623( كاتب فرنسي مجع اهتماماته بني الفلسفة و الرياضيات والفيزياء - 3

. وهي أوراق مركزة، كتبها من أجل الدفاع عن املسيحية، ومات قبل أن ينتهي منها" اخلواطر"آلة حسابية، مث انكب بعد ذلك، يف أعمال علمية من مؤلفاته، 
  .ركة الكالسيكية يف األدبولقد ساهم هبذه األوراق الثمينة، يف تعبيد احل

  . وهذه حقيقة يذكرنا هبا بسكال؛ ألن العقيدة يف الواقع هي أوال اعتقاد وإميان مث اقتناع- 4
 وال يقصد بالشكاك يف هذا السياق، البريونيني فقط ـ أصحاب الشك املطلق ـ وإمنا يقصد أيضا، وفيما يظهر، أولئك الذين يؤمنون بكل أشكال - 5

  .ما عدا هذا املصدر القليباالستدالل، 
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ُعقوِلنا، وليَس إىل الَيِقِني َمعاِرِفنا كلِّها كما َيزُعُمون؛  َيخِلُص إىل شيٍء آَخَر ِسـَوى ُضعِف فإنَّ هذا العجَز ال

وذلك، ألنَّ َمعِرفةَ املََباِدِئ اُألولَى ـ كُوجوِد املكاِن والزماِن واحلََركِة واألْعداِد ـ ُتَماِثلُ يف ُعْمِق ُرُسوِخها، املَعارَف اليت 
إنَّ القلَب ُيِحسُّ أن . ( وعلى هِذه املَعاِرِف القلبيَِّة والغريزيَّة، َيْعَتِمُد العقلُ، وَعلَْيها ُيؤسُِّس ِخطاَبه. ْدالالُتنامتُدُّنا هبا اسِت

بَّعْين حيث يكون ُهناك أْبعاداًَ ثالثةَ للَمكان، وأنَّ األْعداَد الِنهاِئيَّةٌ، وأن العقلَ ُيَبْرِهُن َبْعَد هذا، أنه ال ُوجوَد ِلَعَدَدْين ُمَر
  ).وِكالُهما على َيقٍني، وإنْ كان ذلك، ِبطُُرٍق ُمختِلفٍة . أحُدمها ِضْعَف اآلخَر؛ إن املَبادَئ ُيَحسُّ هبا، و القَضايا ُتسَتْنـَتُج

بادئِ  اُألوىل، وإنه لَِمن غري املُفيِد، وإنه ِملَن السَّخافَِة ِبَمكاٍن، أنْ َيطلَُب العقلُ ِمَن القلب، أِدلةً على هذه املَ  
ِلَيتَمكََّن من املُوافَقِة عليها؛ وإنه لَِمَن السَّخافَِة مبكان أيضا، أن َيطلَُب القَلُْب ِمن الَعقِْل، اإلحساَس ِبكُلِّ القضايا اليت ُيَبْرِهُن 

  6.» عليها حىت َيتمكََّن من قَـُبوِلها
  .اكتب مقالة فلسفية تعاجل فيها مضمون النص 

  
  ثانيةاجملموعة ال

  :عاجل واحدا من املوضوعات الثالثة اآلتية 
   السؤال املشكل:املوضوع األول  -1

 :قارن األطروحة التالية بأخرى قابلة للمقارنة 
  "إن الذاكرة هي جمرد ظاهرة اجتماعية " 

  .طبيعة املشكلة  مرتبا مواطن االختالف ومواطن االتفاق ترتيبا يتماشى مع
***  

  الوضعية املشكلة :املوضوع الثاين  -2
إن معيار " ، ويقول ثانيهما " إن معيار احلقيقة هو الوضوح " إذا كنت أمام موقفني متعارضني ، يقول أوهلما 

  ، مع العلم أن كليهما صحيح يف سياقه ، "احلقيقة هو النفع 
  ويدفعك القرار إىل أن تفصل يف األمر فتصف املعيار السليم الذي يرشد إىل احلقيقة ،

 عساك أن تصنع ؟ فما 
    :النص املشكل:  املوضوع الثالث -3

   : 7يقول حممد عزيز حلبايب
 ناِت الكاِئُحْن َمَي، وِهةًَد واِحةً غاَيُفتهِدْسها ـ َتُزيَِّم اليت ُتالفاُتِت االْخا كانِتَمْه ـ َمةَيَّطِن الَوقافاِت الثَّإنَّ«  

، ٍنِكْم ُمٍرْد قَِلَض إىل أفْوُِّمم بالسُّ هلُُحسَم ـ اليت َتِةيَّوِح والرُِّة منها والعقليَِّةيَّسِد ـ اجلَداداِتْع االسِتَملَ أْسِةيَِّرَشالَب

                                                 
  Blaise Pascal, Pensées, Les éditions Bordas, Paris,1966,P. Section IV, N°, (277-278 ; 282) خواطـر، - 6
ـُُويف بعد أكثر من سبعني سنة. 1987 هو فيلسوف عريب معاصر من أصل مغريب، ُيعترب أول كاتب عريب ُرشِّح جلائزة نوبل يف األدب سنة - 7 ، خملفا وراءه ت

من "، "حرية أم حترر"، "الشخصانية اإلسالمية"، "الشخصانية الواقعية: "ويف الفلسفة ؛ منها) أشعارا وروايات(العربية والفرنسية، يف األدب : مؤلفات باللغتني
ـَم الغد"، و"املنغلق إىل املنفتح   ".العالَُم الثالث يوجِّه هتمة: عال
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كان ه باإلْم، حىت أنَّ"كيهاِلَتْم وُمِةبيَعلطَّا ِلاًدَيأْس"ت ـ اْريكَِد وا ـ كما قالَُحصِب ُي، وبأنٍْةيَِّفْي كَحِّ على أَص8ِنُصْخَشالتَِّب
 لَُمْعها أو َيُروَّتَص، اليت َيياِةلَحة ِلوحيَّ والرُِّةيَّقِلـ والَعِةيَّ املادِّكاِل واألْشِمَي الِقَن ِموعةٌجُمـ بأهنا َمِةطنيَّ الَو الثقافِةريُفْعَت

  .ه تارِخيَرْب َععوِبن الشُّ ِمٌبْعها َشطبيِقعلى َت
 ِةيَّ اإلنساِنناِت الكاِئا هو تاريُخَم، وإنَِّرِذ اإلنسان القََخ تاريَسا أنه لْيه ـ َمبِدَدَص ِبُنْح الذي َناريَخـ التَّ أنََّرْيغَ  

 ةَمَّـَن ث، وِمِةيَّصاِد واالقِتِةيَِّف العاِطالِتباُدـَّ والتضاِتعاَرق املُناِط، يف َمماعاٍتياة يف َجلَحل ِةَوُعْد أي املَِعْب بالطَِّةيَِّنَداملَ
. ىَر األْخجتمعاِت على املُِهتاِحانِفَسه إال ِبفْ َنَو ُهَو ُهكونَ أن َيُنمِكع ال ُيجتَم ُم كلَّ ـ فإنَِّمَي والِقِةيَّ الِعرِقالطاِتاالخِت
  كلُُّفتِشكْا َيَهيها وِبِففَ. ِةيَّ اإلنساِنِةضاَر احلََكرَِّح ُمُفؤلِّ اليت ُتَي ـ ِهَرنافُ والتَّذاَب ـ االِجنةََجِوَدْز املُكةََرذه احلَ َهإنَّ
  الثقافةَه، حبيث إنَّ ذاِتَجلقًى خاِره وأنه ُمه، ذاَتفِس َنقِت يف الَوُفكتِش َي، أْين كلٍّ ِمٍءْز وكُجلٍّـكُه كََسفْ َنٍبْعَش
ى اليت َرْخ اُأل على الثقافاِتتاِح إىل االنِفِةا باحلاَجًغساسا باِل إْحْتسَّها، أَحالِت بأَصوِرُعلشُّ ِلقظْتْيَتـما اْسلَّ، كُةَيَّطِنالَو
 يِدِعي الَبنذ املاِضى ُماألخَر ها بالثقافاتبطُْرـَت ة  أساسيَّةًيَِّلاُمـك َتيُشِع َت  بأهنا، ُتدِرُكٍذوحينِئ. نهاِم   أصالةً أقلَّْتَسْيلَ

«.9  
  .اكتب مقالة فلسفية تعاجل فيها مضمون النص 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

                                                 
 كرامة الشخص والتحول إىل إنسان يف أرقى معانيه، وهنا من املفيد أن نسجل منفذا ميكن أن يساعدنا على اجتياز عتبة الفلسفة  التشخصن، هو االرتقاء إىل-  8

  .اليت يأخذ هبا الكاتب، وهو منفذ الفلسفة الشخصانية
  .LAHBABI, Mohamed Aziz, Du clos à l'ouvert. Casablanca, Dar el-Kitab; 2e éd. Alger, SNED ،)24-23( حممد عزيز حلبايب، من املنغلق إىل املنفتح، ص، - 9
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  تطبيق سلم تقويم: خامسا 
 ة  كفاءات المقالة الفلسفي

  على نماذج موضوعات المجموعتين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 8
  

 جملموعة األوىلا
  السؤال املشكل:املوضوع األول  -1

   ،فاسدة، أطروحة " إن اإلنسان مطلق احلرية "  أن األطروحة القائلة افترضناإذا 
   ،الدفاُع عنها وتبنيهاوَتقرََّر لدْيك 

 فما عساك أن تصنع؟
  

 وضوع األول من اجملموعة األوىلسلم تقومي منوذج امل
  
  

 
 
 
 

                                                 
 .حسب طبيعة املوضوع املقترح " املشكلة " أو طرح " اإلشكالية "  نقول طرح - 10

 النقاط               الغرض منها احملطات
                  تقدمي  املشكلة

، أطروحة فاسدة ، وكان علينا " إن اإلنسان مطلق احلرية "  األطروحة القائلة إذا كانت 10طرح اإلشكالية
 الدفاع عنها ، فكيف ميكننا حتقيق مهمتنا ؟

4 

                                         حتليلها
 اجلزء األول

 
 
 4 حتليل األطروحة يف حد ذاهتا

4 

ل اإلشكاليةحماولة ح  

 4 الدفاع عن صحتها اجلزء الثاين

   عرض موقف خصومها وإبطاله اجلزء الثالث الوضعية اإلدماجية
4 

8 

                      اخلروج من املشكلة
، أطروحة صحيحة وال بد من " إن اإلنسان مطلق احلرية " إذن ، إن األطروحة القائلة  حل اإلشكالية

 الدفاع عنها وتبنِّيها

4 

   20        اجملموع
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    الوضعية املشكلة:  املوضوع الثاين -2

اين باختالف أصناف غري أنه ـ كما تعلم ـ خيتلف تطبيقه امليد.  هو أساس الدراسات العلمية املنهج التجرييبإن 
 ؛ واملشكلة األساسية هنا ، ليست يف اخلطوات املنهجية النظرية بقدر ما الدراسات اإلنسانيةالعلوم ، وخاصة يف جمال 

 . هي يف ممارسة املنهج ممارسة ميدانية 
ذا اجملال ،  لصديق لك منشغل بالبحث يف احلوادث التارخيية ، يطلب منك أن تنوره فيه مبا تعلم يف هاكتب مقاال

 بعيدا عن الكالم النظري اجملرد ، وصفا عمليافتصف له الطريقة العلمية اليت تناسب دراسة احلوادث التارخيية وصفا 
  .   للبحث وبلورة نتائجه املمارسة الفعليةيساعده على 

  :ميكن التطرق يف املقال حملاور ثالثة : التعليمة  
  ييب اخلـاص بالعلوم الطبيعية ؛وصف إمجايل ونظري خلطوات املنهج التجر .1
  أهم الصعوبات اليت تواجه العلوم اإلنسانية يف تطبيق املنهـج التجرييب ؛  .2
  وصف ميداين لدراسة احلادثة التارخيية مع اإلحلاح على ضرورة احترام خصوصيات طبيعة هاته احلادثة   .3

 

  
  سلم تقومي منوذج املوضوع الثالث من اجملموعة األوىلبسكال النص املشكل لـ بليز :  املوضوع الثالث -3 

 النقاط الغرض منها احملطات
 "الوضعية املشكلة"                    تقدمي                       

كيف ميكن الرتول باملنهج العلمي التجرييب من مستواه النظري إىل مستواه امليداين يف  طرح اإلشكالية
 دراسة احلادثة التارخيية دون املساس خبصوصيات هذه احلادثة ؟

4 

       حتليلها                                                

 اجلزء األول
وصف إمجايل ونظري خلطوات املنهج التجرييب 

 اخلـاص بالعلوم الطبيعية
 حماولة حل اإلشكالية 4

 اجلزء الثاين
الصعوبات اليت تواجه العلوم اإلنسانية يف تطبيق 

 املنهج التجرييب
4 

8 

 اجلزء الثالث الوضعية االدماجية
وصف ميداين لدراسة احلادثة التارخيية مع اإلحلاح 

 لى ضرورة احترام خصوصيات طبيعة هاته احلادثةع
4 4 

 "الوضعية املشكلة"                                        اخلروج من  

 حل اإلشكالية
إذن ، إن ممارسة البحث امليداين هو وحده كفيل بتحديد املنهج العلمي وبالتأكيد على 

  اإلنسانيةليونة التقنيات املنهجية وخاصة يف جمال العلوم

4 

   20        اجملموع
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  اجملموعة الثانية

 النقاط الغرض منها احملطات
 الواردة يف النص" الوضعية املشكلة"تقدمي 

 طرح اإلشكالية
 َر وجوِده ُمَتَوقٌِّف على نشاط القلب؟ماذا لَْو اكَْتشف االستداللُ بأن مربِّ

4 

                  حتليلها

 اجلزء األول

  عجز العقل عن إدراك كل املوضوعات.1
إذا كان للعقل جماله وهو القضايا، وأداته العقل، فكذلك للقلب .2

  جماله وهو املبادئ، ووسيلنه اإلحساس
 .قينهلكليهما ي: تكاملهما.3

4 

 اجلزء الثاين

  :تقييم
  العقالنيون على العكس من ذلك، يوسعون جمال العقل؛.1
  وال إميان عندهم إال بأدلة العقل ال غريه؛.2
 وال يطلب اليقني إال هبا. 3

 

  
  حماولة حل اإلشكالية

 

 اجلزء الثالث
ليس اإلنسان جمرد عقل وال جمرد قلب وإذا :رأي شخصي

 زاوجنا بينهما منحنا كليهما حقوقه وحدوده
4 

4 

 "الوضعية املشكلة"                                       اخلروج من 
 حل اإلشكالية

 إذن ، إذا كان القلب مينح العقل منطلقاته ، فإن العقل مينح القلب احلصانة االستداللية
4 

   20        اجملموع
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  :ية عاجل واحدا من املوضوعات الثالثة اآلت
   السؤال املشكل:املوضوع األول  -1

  : قابلة للمقارنة 11قارن األطروحة التالية بأخرى
  "إن الذاكرة هي جمرد ظاهرة اجتماعية " 

  .طبيعة املشكلة ترتيبا يتماشى مع مرتبا مواطن االختالف ومواطن االتفاق 
  

  سلم منوذج املوضوع األول من اجملموعة الثانية
 
  

  
  
  الوضعية املشكلة:املوضوع الثاين  -2

                                                 
وأيضا يف تعيني طبيعة  هذا السؤال يتيح للمترشح اجملال ملمارسة حريته ليس فقط يف اختيار إحدى األطروحات اليت تقبل املقارنة مع األطروحة املقترحة بل - 11

إذا كان بني اعتبار الذاكرة كظاهرة " املشكلة اليت حتدد أولوية االختالف على االتفاق أو العكس ؛ ألنه إذا بادرنا بتقدمي الوضعية املشكلة بالقول مثال ، 
د قررنا أولوية مواطن التشابه على مواطن االختالف ألن املشكلة ، نكون ق" اجتماعية والقول بأهنا ظاهرة فيزيولوجية تشابه ، فهل هذا يعين أهنما ال خيتلفان ؟ 

إذا كان بني اعتبار الذاكرة كظاهرة اجتماعية والقول بأهنا ظاهرة " وإذا بادرنا بتقدمي الوضعية املشكلة بالقول مثال ، . ليست يف التشابه وإمنا يف االختالف 
، نكون قد قررنا أولوية مواطن االختالف على مواطن االتفاق ألن املشكلة ليست يف االختالف وإمنا يف  " نفسية اختالف ، فهل هذا يعين أهنما ال يتشاهبان ؟

  .وعليه ، فنحن نكتفي بأحد وجهي النموذج املزدوج . التشابه 

 النقاط     الغرض منها           احملطات
 "الوضعية املشكلة"                          تقدمي 

إذا كان بني اعتبار الذاكرة كظاهرة اجتماعية والقول بأهنا ظاهرة نفسية اختالف ، فهل  طرح اإلشكالية
 هذا يعين أهنما ال يتشاهبان ؟ وما طبيعة العالقة بينهما ؟

4 

  
 

                                   حتليلها                        
 

 

 4 مواطن االختالف اجلزء األول حماولة حل اإلشكالية
 4         مواطن االتفاق اجلزء الثاين 
 4          طبيعة العالقة بينهما اجلزء الثالث االندماج فيها

 "كلةالوضعية املش"                          اخلروج من 
إذن ، إن االختالف الذي يفرق بني القولني ال مينع احتمال وجود نقاط تشابه بينهما مما  حل اإلشكالية

 جيعل طبيعة العالقة بينهما تتسم بالتداخل ، ظاهره تنافر وباطنه تقارب

4 

   20        اجملموع
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إن معيار " ويقول ثانيهما " معيار احلقيقة هو الوضوح إن " أوهلما إذا كنت أمام موقفني متعارضني ، يقول 

  ، مع العلم أن كليهما صحيح يف سياقه ، "احلقيقة هو النفع 
  ويدفعك القرار إىل أن تفصل يف األمر فتصف املعيار السليم الذي يرشد إىل احلقيقة ،

  فما عساك أن تصنع ؟ 
  

  الثانيةسلم منوذج املوضوع الثاين من اجملموعة 
  
 
  

  
  
  
  
  

   حملمد عزيز حلبايب  النص املشكل:  املوضوع الثالث -3

 النقاط               الغرض منها احملطات
 "الوضعية املشكلة"                          تقدمي 

، "إن معيار احلقيقة هو النفع " والقول " إن معيار احلقيقة هو الوضوح "إذا كان القول  طرح اإلشكالية
دفعتنا الضرورة إىل موقفني متعارضني ، وكان كالمها صحيحا يف سياقه ومنطقه ، و

 الفصل يف األمر لنصف املعيار السليم الذي يرشد إىل احلقيقة ، فما عسانا أن نصنع ؟ 

4 

  
 

                                                           حتليلها
 

 

  4 عرض األطروحة األوىل اجلزء األول 
 

 4  وحة الثانية مع إبراز التعارض بينهما   عرض األطر اجلزء الثاين حماولة حل اإلشكالية

 اجلزء الثالث االندماج فيها
:   التأكيد على صحة كلتيهما مث الفصل يف املشكلة 

 وصف املعيار السليم
  
 

4 

 "الوضعية املشكلة"                          اخلروج من 
 معا ؛ ولقد أوصلنا اجتهادنا إىل إذن ، إن تعارض القولني ال يرفع بالضرورة صحتهما حل اإلشكالية

 )3ما ورد يف اجلزء ... (األخذ مبعيار آخر يناسب أكثر وهو 

4 

   20        اجملموع
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  الثانيةسلم منوذج املوضوع الثالث من اجملموعة 

  
  

 

 النقاط الغرض منها احملطات
 الواردة يف النص" الوضعية املشكلة"تقدمي 

 ةطرح اإلشكالي
 ؟ ثقافتها مع االنفتاح على العامل كيف حتافظ الشعوُب على خصوصيات

4 

  
 

                   حتليلها

 اجلزء األول حماولة حل اإلشكالية

ختتلف الثقافات الوطنية وتتمايز من حيث إن لكل واحدة منها .1
  خصوصياهتا، 

 تشترك يف الغايات اليت تسعى إىل حتقيقها كترقية ومع ذلك، فهي.2
  الناس وحتصني كرامتهم،

  وحتركها حتمية االنفتاح على أساس منطق االجنذاب والتنافر،.3
 لتتعايش كلها يف تكاملية دون طمس اخلصوصيات اليت متيز الشعوب.4

4 

 اجلزء الثاين 

  :تقييم
  نفتاح ؛الشوفينية قد جتعل من الوطنية حاجزا على اال.1
وتقديس السلطة حيول دون حتقيق الغايات اإلنسانية .2

  الشريفة؛
  .ويتحول منطق االجنذاب والتنافر إىل منطق الكراهية.3
 وتسقط الفلسفة الداعية إىل الشخصانية يف املثالية اخليالية.4

 4 

 اجلزء الثالث االندماج فيها
ال بد من حتصني منطق االجنذاب والتنافر :رأي شخصي

 .وانني عاملية عادلة واحترام تطبيقهابق
 4 

 "الوضعية املشكلة"                                       اخلروج من 
إذن ، إذا كان ال بد من االنفتاح والتكامل، فال بد من تقوية الضعفاء وترشيد األقوياء  حل اإلشكالية

 .ألن الثقافات القوية قد تتجرب

4 
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