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 العالمةهل الوعي بالذات مجرد صدى لوجود الغير؟:  األول الموضوع   
 المجموع مجزأة عناصر اإلجابة المحطات
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 10 والغير.ّفيّمقابلّالعالمّالخارجيّلشعورّأوّالوعيّخاصيةّإنسانيةّتتحددّبالقدرةّعلىّقولّ"أنا"اّإنّ المدخل: م

10 

ّمماّيعنيّأنّالوعيّأساسّمعرفةّالذاتّ.ّ،معرفةّالذاتّتنعدمّبانعدامّالوعيّ-العناد:  ّ
 1.5ّلغيرّأساسّمعرفةّالذات.)الغير(،ّمماّيعنيّأنّاتّتنعدمّبانعدامّالوسطّاالجتماعيّمعرفةّالذاّ-ّّّّّّّّّ

 10ّهلّمعرفةّالذاتّمتوقفةّعلىّالوعيّأمّعلىّوجودّالغير؟السؤال: 
سالمةّاللغةّ  1.0 
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ّذاتهّوالعالمّالخارجي.ّاألناّخاصيةّإنسانيةّوبهّيدركّالوعيمنّالمسلمّبهّأنّّعرض األطروحة ومسلماتها:
 10ّليسّمجردّصدىّلوجودّالغير.ّ)ديكارت(منهّفالوعيّبالذاتّّوّ

10 
ّأفترض  ّوجودهّكذاتّمثليّ)استدالل(.ّّ)حدس(ّواضحّوبديهيّبينماّاآلخرّشعوريّبذاتيّمباشرّ-الحجج:

ّ-حجةّديكارتّ-خرّيفيدّاالحتمال،ّفكيفّيكونّماّهوّبديهيّصدىّلماّهوّافتراضي؟ّآلوجودّاّ-
10 

ّ)الالوعي(؟عورّفيّإدراكّالذاتّفيّمقابلّوجودّالالشعورّكيفّنطمئنّللشّ-ّّنقد الحجج:
ّالّيمكنّتصورّوعيّالذاتّبذاتهاّخارجّاألطرّاالجتماعية.ّكماّّ-ّّّّّّّّّّّّّ

10 

 10ّةاألمثلةّواألقوالّ+ّسالمةّاللغ
ّبهّاآلخر.ّيقابلّ ّ"أنا"بهّأنّاالنسانّاجتماعيّبطبعهّوقولّّمنّالمسلم -عرض نقيض األطروحة ومسلماتها: 

ّ.النزعةّاالجتماعية()ّفإنّالوعيّبالذاتّصدىّلوجودّالغير،ومنهّّ-
10 

10 

أساساّفيّأحضانّاآلخرينّالّفيّذاتهّنفسها،ّألنهّيعيشّفيّالجماعةّأكثرّالفردّيعيشّبدءاّّوّ"ّإنّ ّ-ّالحجج:
ّماعيّأسبقّمنّاألناّالنفساني.هّذاته"ّّ)ماكسّشيلر(ّ/ّالتنشئةّاالجتماعية:ّاألناّاالجتد ّرّ مماّيعيشّفيّفّ 

ّمثالّذلك:ّاألطفالّالذئابّلمّيكنّلديهمّالوعيّبالذاتّألنهمّعاشواّخارجّالمجتمعّاالنساني.ّّ
10 

ّالّيتحققّإالّذلكّّفيّتعزيزّالشعورّبالذاتّإالّأنّ)أفرادّالمجتمع( الّيمكنّإنكارّدورّالغير -نقد الحجج:   
ّعلىّأساسّوجودّالوعيّمبدئيا.ّّ

10 

 10 األمثلةّواألقوالّ+ّسالمةّاللغة
 0.0ّّّتفاعلهّمعّالغير.ّّوجودّالوعيّمبدئياّفيّإالّعلىّأساسالّتتحققّالذاتّّّمعرفةّإنّ   -التركيب: 

ّ..أخالقية.ّمدلولهاّاجتماعيّألنهاّتتشكلّوفقّمنظومةّاجتماعية،قولّ"أنا"ّأساسهاّالوعيّّوّ-ّالحجج: 10
ّفرديةّالمتميزة(ّالّتنفصلّعنّبعدهاّاالجتماعي؛ّمثال:ّ"أنا"ّأستاذ،ّوزوجّوأبّوأخّو...ّّاألناّ)الّ-ّّّّّّّّ

10 

 1.0ّواألقوالّاألمثلةّّّّ
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 10ّاستنتاجّ:ّتصورّحلّالمشكلةّيتركّالجتهادّالمترشحّّّّ

10 
 10ّالمضمون(حّ)ّنسقيةّالمقالّمنّحيثّالشكلّّومدىّانسجامّتحليلّالمترشّ-
 1.0ّاألقوالّمثلةّّواألّ-ّ
 1.0ّسالمةّاللغةّّّّّ-ّ

01/01 01ّالمجموع  



 

3من  7صفحة 

 

 الدورة االستثنائية      7112بكالوريا  /لغات أجنبيةلموضوع اختبار مادة الفلسفة/الشعبة:  اإلجابة النموذجية
 

العالمةعناصر اإلجابة
ّااللتزامّبقواعدّالمنطقّالصّو"ّ:الموضوع الثاني المجموعمجزأة دافعّعنّصحةّهذهّاألطروحة. ."ريّأساسّالمعرفةّالصحيحةإن 
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عامةّالناسّرغمّعدمّدرايتهمّبقواعدّالمنطقّالصوريّيتبادلونّاألفكارّوّيميزونّّإنّ ّّ-:ّالفكرة الشائعة
0.0ّرفةّالصحيحة.للمعّأساسك)األرسطي(ّبقواعدّالمنطقّالصوريّّوالّيعترفوّنبينّالفاسدّمنهاّوّالصحيح.ّ

10
ّااللتزامّبقواعدّالمنطقّالصورّيمنّالمعرفةّالشائعةّيؤكدّأنّّرالموقفّالفلسفيّالحذّ لكنّّ:طرح نقيضها

0.0أساسّالمعرفةّالصحيحة.ّ)األرسطي(

1.0ّّعّعنها؟اكيفّنؤكدّمشروعيتهاّوالدفّ،إذاّسلمناّبصحةّهذهّاألطروحةفّالسؤال:
1.0اللغةّسالمةّ
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ّّ-ّ:ومسلماتها عرض منطق األطروحة ّالمعرفة ّأن ّبه ّالمسلم ّعلىّمن ّنفسها ّتفرض ّالتي الصحيحة
ّ.جميعّالعقولّهيّالمعرفةّالمنطقيةّالتيّتنسجمّفيهاّالنتائجّمعّالمقدمات

أساسّالمعرفةّالصحيحة.)األرسطي(ّااللتزامّبقواعدّالمنطقّالصورّيّبذلكّيعدّوّ-
0.0ّ

10 )مبحثّالحدودّوشروطّالتعريف/ّمبحثّاألحكامّوّالقضايا/ّمبحثّ:ّمباحثّالمنطقّالصورّيّ-ّ:الحجج
ّتضمنّتناسقّالفكرّوانسجامهّمعّنفسه.ّ(المنطقيّالشروطّالصوريةّلالستدالل

ّواألقوالّاألمثلةّ-ّ
10ّ

1.0ّّسالمة اللغة
ّّ:ونقدهعرض منطق الخصوم ّ–

ّ)ديكارتّ(وّبذلكّالّيمكنّأنّيكونّأساساّللمعرفةّالصحيحة.ّقيمالقياسّعّ-منطقهمّّعرضّأوال:
رّالمنطقّو ّ .ّلذلكّطّ )مثلّمغالطةّالحدّالرابع(الطابعّاللغويّللمنطقّالصوريّيوقعناّفيّالمغالطاتّّ-ّ

ّّاألرسطيّإلىّالمنطقّالرمزي.
ّ(.االستقراءّالعلمي)ّالمنطقّاألرسطيّالّيصلحّفيّمجالّالظواهرّالطبيعيةّ-

0.0
10
ّ

معّّصوريةّالتيّتضمنّعدمّتناقضّالفكرالشرطّالمبدئيّللمعرفةّالصحيحةّهوّبنيتهاّالّإنّ ّ–نقدهّ: ثانيا
10ّّ.ّبمبادئّالعقلّإالّإذاّالتزمّاالستقراءّالعلميّالّيؤسسّمعرفةّصحيحةفّ-ّّّّّنفسه.

1.0ّاألمثلةّواألقوالّّّّ
 (تترك الجتهاد المترشحبحججّشخصيةّ)ّ:ّّأوال:ّّّّّّالدفاع عن منطق األطروحةّ-
10ّّّ(نسجامّالنتائجّمعّالمقدماتا)ّّّقيمةّالمعرفةّتقاسّبمدىّانطباقّالفكرّمعّنفسه.ّ

10ّ
10ّّ(أنصارّالمنطقّالصوريّ)ّالفارابيّ- :الفلسفيةّاالستئناسّببعضّالمواقفثانيا: 

10ّّّّسالمةّاللغةّاألمثلةّواألقوال+  
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10ّ.احترامناّلقواعدّالمنطقمدىّالمعرفةّالصحيحةّمشروطةّبّالقائلة:ّإناألطروحةّّ:ّإنّ االستنتاج -

10 1.0ّّمماّيبررّمشروعيةّاألخذّبهاّوتبنيها.ّّّّّّّالشكلّأطروحةّسليمةّفيّالمتنّّو
10ّ لمضمون(ّّّّّّّّّّّّّمدىّانسجامّتحليلّالمترشحّفيّدفاعهّعنّاألطروحةّ)نسقيةّالمقالّمنّحيثّالشكلّوا - 

1.0اللغةسالمةّّ-
0101/01المجمــوع

ي مكن للمترشح أن يقدم مرحلة الدفاع عن مرحلة عرض منطق الخصوم و نقده.   مالحظة :         
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 الموضوع الثالث: اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص. ّّ-ّعبدهللا حمد المعجل-
 العالمة
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ّّاإلطار الفلسفي:  
ّ)فلسفةّالرياضيات(.ّيندرجّالنصّفيّمجالّفلسفةّالعلومّّ-ّ

ّ،ّعنّهندسةّإقليدس.لفةاكتشافّعددّمنّالهندساتّالمختتطورّالرياضياتّأفضىّإلىّّإنّ ّّ-
،ّومنّبينهمّصاحبّأزمةّاليقينّالرياضيالباحثونّّأثارّاألكسيوماتيك()ّتعددّهذهّاألنساقّفيّإطارّ-

ّالنص.ّّّ

10 
10 

 0.0ّّهلّتعددّاألنساقّالهندسيةّيشككّفيّمصداقيةّاليقينّالرياضي؟طرح المشكلة: 
 1.0ّسالمةّاللغة:ّ 
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ّ:قف صاحب النص ومسلماتهضبط مو  
ّ.)ّالمستوي،ّالمحدب،ّالمقعر(،ّاالختالفّحولّتصورّالمكانّالهندسيّ-
ّمصداقيةّاليقينّالرياضي.،ّإالّأنهّالّيشككّفيّتعددّاألنساقّالهندسيةهّرغمّيرىّصاحبّالنصّأنّ ّ-

0.0 
10 

 0.0ّ             ّّّّ:االستئناس بعبارات النص
 حجج صاحب النص:   

علىّالسطحّّدرجة081ّ(ّمثالّالمثلث:ّّاألكسيوميّواإلقليديّّ)ّ،السمةّالتقريبيةّلنتائجّاألنساقّّ-
ّ...علىّالمحدب081ّ،ّأكثرّمنّالمستوّي

ّ)صوري(.ّ،صدقّكلّنسقّيكمنّفيّاالنسجامّالداخليّ-

10 
10 

 0.0   : االستئناس بعبارات النص
 1.0ّّّّسالمةّاللغةّّّّ
ّ:والتقييمالنقدّ

 0.0لهذهّالهندساتّقيمةّإبستمولوجيةّكبيرة،ّبحيثّن قلتّمركزّاالهتمامّمنّالمحتوىّإلىّالبنية.ّ-
لمّيعدّيتعلقّاألمرّبصحةّأوّفسادّاألنساقّبقدرّماّيهتمّالرياضيّبالمعنىّالمنطقيّلالنسجامّالداخليّّ- 10

ّ.منظوماتّاألولية()ال،ّألنّالمبادئّالتيّتحكمهاّليستّسوىّفرضياتّبالمعنىّالرياضي
0.0 

 10األمثلةّواألقوال+ّسالمةّاللغةّ
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 10ّيتركّالجتهادّالمترشحّّّّالموقف الشخصي المبرر:  

10 
 10)ّنسقيةّالمقالّمنّحيثّالشكلّوّالمضمون(ّّّّّ،مدىّانسجامّتحليلّالمترشح -  
 1.0ّاألمثلةّواألقوال 

 1.0سالمةّاللغة  
موعالمج  01 01/01  


