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األول 10( :نقاط)
القسم ّ
األول( :نقطتان)
-1ال ّتمـرين ّ
قٌل " :تحوي الذاتٌة ضمنٌا الغٌرٌة" اكشف إحدى تبعات هذا اإلقرار.
-2ال ّتمرين الثاني( :نقطتان)
بقدر ما ٌتقدّم العلم فً نمذجة الواقعٌ ،بتعد عنه .حدّد داللة ال ّنموذج فً سٌاق هذا القول.
-3ال ّتمرين الثالث 6( :نقاط )
النــــ:
ّ
إنّ سلطة تعسّفٌة ومطلقة ،وحكما دون قوانٌن قائمة ومستقرّ ة ،أمر ال ٌمكن أن ٌتوافق
مع غاٌات المجتمع والحكم .وفعال ،أفهل ٌترك البشر حرّ ٌة حالة ّ
الطبٌعة لٌخضعوا إلى حكم ال
ٌأتمنون فٌه على أرواحهم وحرّ ٌاتهم وراحتهم وممتلكاتهم؟ ولٌس لنا أن نفترض أ ّنه كان فً
نٌّتهم ،وال ح ّتى كان من ح ّقهم أن ٌهبوا لشخص أو مجموعة أشخاص حكما مطلقا وتعسّفٌا ٌسلّط
على أشخاصهم وممتلكاتهم ،وأن ٌسمحوا للحاكم أو األمٌر أن ٌفعل بهم ما ٌشاء ،بإرادة تعسّفٌة
ال ٌحدّ ها حدّ  .سٌكون ذلك بالتأكٌد وضعا أسوأ بكثٌر ممّا هً علٌه حالة الطبٌعة ،حٌث ٌتس ّنى
ئ حرّ ٌة الدفاع عن ح ّقه ضدّ اعتداءات الغٌر وال ّتماسك أمام ك ّل عدوان من شخص
فٌها لك ّل امر ٍ
ّ
ّ
القوة .وبالفعل ،إذا افترضنا أننا أخضعنا
أو مجموعة أشخاص متحدٌن ،إن كان له قدر من ّ
ّ
أنفسنا لسلطة مطلقة وإرادة متعسّفة لمشرّ ع ،فإ ّننا نكون قد جرّ دنا أنفسنا من أسلحتنا وسلحنا هذا
النحو الذي ٌحلو له.
المشرّ ع ح ّتى ٌصبح الخاضعون له فرٌسته ،فٌُعاملون على
ِ
جون لوك – رسالة فً الحكم

أنجج المها ّم ال ّتالٌة انطالقا من النصّ :
 .1حدّد أطروحة الكاتب( .نقطتان)
 .2استخرج من النصّ حجّ تٌن دحض بهما الكاتب الحكم المطلق( .نقطتان)
 .3استخلص رهان الكاتب من خالل ما ورد فً النصّ ( .نقطتان)
القسم الثاني 10( :نقاط)
ٌختار المتر ّشح أحد السؤالٌن التالٌٌن لٌحرّ ر فً شأنه محاولة فً حدود 30سطرا.
األول :هل من الضروري أن نختار بٌن االلتجام بالواجب األخالقً وطلب
 السؤال ّالسعادة؟
هوٌة تنجع إلى إثبات خصوصٌّتها ،فهل فً ذلك ما ٌهدّد
 السؤال الثانً :إذا كانت ك ّل ّالكونٌة؟

األول ( 10نقاط)
القسم ّ
األول (نقطتان)
التمرٌن ّ
"قٌل تحوي الذاتٌة ضمنٌا الغٌرٌة" اكشف إحدى تبعات هذا اإلقرار
اإلنجاج
التم ّشٌات المنهجٌة
ٌطالب المتر ّشح بالكشف عن إحدى التبعات
 .1فهم المطلوب من خالل االهتمام
كأن ٌشٌر إلى:
األول
بججأي التمرٌن :الججء ّ
ّ
 أنّ إدراك الذات لذلتها ال ٌت ّم بمعجلالمتمثل فً اإلقرار والموقف الذي
عن الغٌرٌة .وأنّ الغٌر ال ّ
ٌمثل
ٌتضمّنه (األطروحة) والججء الثانً
الطرف المقابل لألنا ،بقدر ما ّ
ّ
ٌمثل
المتمثل فً التعلٌمة التً تطلب م ّنا
مكوناته.
الكشف عن إحدى التبعات.
أحد ّ
أو
 .2الوقوف على الداللة السٌاقٌة أله ّم
تصور الذات كجوهر بسٌط
تجاوج
ّ
المفاهٌم (الذاتٌة ،الغٌرٌة).
ّ
إلى اعتبارها كٌانا مر ّكبا.
المتمثل فً الكشف
 .3تحدٌد المطلوب
أو
عن إحدى التبعات :التبعة بما هً
 إعادة النظر فً المنطق الذي ٌحكمالتصور الكامن فً الموقف بشكل
ّ
العالقة باآلخر واستبدال العالقة
ضمنً (غٌر مصرّ ح به) /التبعة بما
القائمة على المواجهة والصراع
هً ما ٌتر ّتب عن التسلٌم بالموقف
بعالقة قائمة على التفاعل واالعتراف
الوارد فً نصّ القول.
المتبادل.
ٌ .4مكن تحدٌد التبعات من خالل
االستعانة باألسئلة التالٌة - :ما الذي
ٌنجم عن التسلٌم بهذا الموقف؟ أو -
ما الذي ٌتر ّتب عن هذا اإلقرار ،
على المستوى النظري وعلى
المستوى العملً ؟ أو – إلى ماذا
ٌؤدّ ي القول بذلك ،نظرٌا وعملٌا؟
 .5صٌاغة التبعة فً لغة سلٌمة وبشكل
موجج.
التمرٌن الثانً (نقطتان)
"بقدر ما ٌتقدّم العلم فً نمذجة الواقعٌ ،بتعد عنه" .حدّد داللة ال ّنموذج فً سٌاق هذا القول.
اإلنجاج
التم ّشٌات المنهجٌة
ٌطالب المتر ّشح بتقدٌم تعرٌف للنموذج
 .1فهم الموقف الوارد فً نصّ القول،
بإبراج:
من خالل الوقوف على داللة أه ّم
 "أنّ النموذج آلٌة لمقاربة الواقع تقومالمفاهٌم والعالقة بٌنها.
على استبدال الواقع المعطى بواقع
 .2تحدٌد المطلوب فً التمرٌن :التحدٌد
ّ
ّ
منشأ ،قصد تعقله والتحكم فٌه".
السٌاقً للمفهوم :تحدٌد الداللة
أو
السٌاقٌة لمفهوم النموذج (التعرٌف
 "أنّ النموذج ال ٌقوم على محاكاةالمالئم لسٌاق القول).
الواقع المعطى والمباشر ،بل ٌقوم
 .3التحدٌد السٌاقً للمفهوم :ربط
على إنتاج واقع عقلً بدٌل".
المفهوم باإلطار النظري الذي ٌندرج
أو
فٌه القول وبٌان دوره وقٌمته.
" -أنّ النموذج العلمً ٌستبدل الواقع

 .4االستعانة باألسئلة التالٌة:
أ .أٌّة داللة للنموذج تستقٌم فً ظ ّل
اإلقرار بهذا الموقف؟
ب .أيّ تعرٌف للنموذج العلمً
ٌتالؤم مع هذا القول؟
 .5صٌاغة داللة النموذج فً لغة سلٌمة
وبشكل دقٌق وموجج.

المحسوس بعالم منشأ عقلٌا ٌح ّل فٌه
االفتراضً والممكن مح ّل الواقعً".
أو
 "أنّ النموذج إنشاء عقلً ٌلعب الدورتطور العلم ،من خالل
الرئٌسً فً ّ
تجاوج عقبة الواقع المحسوس".

التمرٌن الثالث :النصّ
أ .المهمّة األولى
حدّد أطروحة الكاتب.
اإلنجاج
التم ّشٌات المنهجٌة
 .1فهم المطلوب :تحدٌد أطروحة الكاتب ٌطالب المتر ّشح بتقدٌم أطروحة الكاتب
بإبراج:
أي الموقف الذي ٌتب ّناه وٌدافع عنه
والذي ّ
 "أنّ السلطة تستمدّ مشروعٌتها منٌمثل إجابة عن المشكل الذي
مدى توافقها مع غاٌات المجتمع
ٌطرحه النصّ .
ّ
والحكم والمتمثلة فً ضمان حرّ ٌة
 .2االستعانة باألسئلة التالٌة:
األفراد وأمنهم وممتلكاتهم".
أ .ما هو موقف الكاتب من المشكل
أو
الذي ٌطرحه النصّ ؟
 "أنّ السلطة تفقد مشروعٌتها إذا ماب .ما هً إجابة الكاتب عن المشكل
كانت فً تناقض مع حرّ ٌة المجتمع
الذي ٌطرحه النصّ ؟
وأمنه وأن ال مبرّ ر للقبول بسلطة
ج .ما هو الموقف الذي ٌدافع عنه
تعسّفٌة ومطلقة".
الكاتب؟
ب .المهمّة الثانٌة
استخرج من النصّ حجّ تٌن دحض بهما الكاتب الحكم المطلق.
اإلنجاج
التم ّشٌات المنهجٌة
ٌطالب المتر ّشح بتقدٌم حجّ تٌن كأن ٌشٌر إلى:
فهم المطلوب :تقدٌم حجّ تٌن دحض بهما
 أنّ السلطة المطلقة تتعارض معالكاتب الحكم المطلق :الحجّ ة هً القٌمة
مقاصد األفراد والمجتمع فً العٌش
النظرٌة التً تقوم مقام الدلٌل التجرٌبً
فً حرّ ٌة وأمن.
والبرهان الرٌاضً ،بقصد إثبات موقف أو
 أنّ السلطة المطلقة تتعارض معدحضه أو بٌان حدوده .والدحض بما هو
ّ
الحق الطبٌعً ،فإذا كان لإلنسان
االعتراض على موقف ما من خالل بٌان
ّ
الحق طبٌعٌا فً حرّ ٌة التصرّ ف فً
تهافته وتناقضه داخلٌا أو خارجٌا أو بٌان
حٌاته وممتلكاته ،فإ ّنه ال ٌملك ّ
حق
عدم وجاهته ،من خالل تقدٌم حجج على ذلك.
ّ
التخلً عن حرّ ٌته.
 االستعانة بالسؤال التالً :ما هً أنّ السلطة المطلقة ال معقولة أل ّنهاالحجج التً اعتمدها الكاتب فً
ّ
تعكس إرادة تسلطٌة ،فتمسً حالة
تدعٌم موقفه.
المدنٌة وضعا أسوأ من حالة الطبٌعة
 رصد الحجج.حٌن ٌفقد األفراد حقوقهم فً الدفاع
 صٌاغة الحجج فً لغة سلٌمة وفًعن أنفسهم وٌتناجلون عن حرّ ٌاتهم
شكل موجج ودقٌق.

دون مقابل.
ج .المهمّة الثالثة
استخلص رهان الكاتب من خالل ما ورد فً النصّ .
التم ّشٌات المنهجٌة
تحدٌد المطلوب:
 الرهان هو الخطورة واألهمٌّة التًٌكتسٌها التفكٌر فً مشكل ما.
 الكشف عن الطابع الحاسمّ
والمصٌري للموقف الذي نتخذه من
هذا المشكل.
 بٌان ما ٌمكن أن نغنمه من األخذبهذا الموقف أو ذاك على المستوٌٌن
النظري والعملً.
 الرهان هو الغنم الناجم عن اإلقراربموقف ما وفً ذات الوقت المخاطر
المرتبطة به نظرٌا وعملٌا.
االستعانة باألسئلة التالٌة:
 ما الذي ٌرمً إلٌه الكاتب من وراءطرح هذا المشكل؟
 أٌّة أهمٌّة ال ّتخاذ هذا الموقف علىالمستوى النظري وعلى المستوى
العملً (أخالقٌا ،سٌاسٌا،
اجتماعٌا)...
صٌاغة الرهان بلغة سلٌمة وبشكل دقٌق
وموجج.

اإلنجاج
ٌطالب المتر ّشح بالكشف عن رهان الكاتب
باإلشارة إلى:
 "ضرورة رسم حدود لممارسةالسلطة ،حماٌة لحرّ ٌة الفرد من
غطرسة الحكم المطلق".
أو
ّ
 "التشرٌع لحق المواطن فً مقاومةك ّل سلطة استبدادٌة".
أو
 "التأسٌس لدولة القانون ضماناللحقوق األساسٌة :الحرّ ٌة واألمن
والملكٌة".
أو
 "التأسٌس العقالنً والتعاقدي للحكمالدٌمقراطً".
أو
 " تحرٌر اإلنسان من االغترابالسٌاسً".

القسم الثاني 10( :نقاط)
ٌختار المتر ّشح أحد السؤالٌن التالٌٌن لٌحرّ ر فً شأنه محاولة فً حدود 30سطرا.
األول :هل من الضروري أن نختار بٌن االلتجام بالواجب األخالقً وطلب
 السؤال ّالسعادة؟
اإلنجاج
التم ّشٌات المنهجٌة
 .1فهم السؤال من خالل الوقوف عند
أه ّم المعانً والمفاهٌم ورصد أوجه
العالقة بٌنها.
 .2بلورة محاولة فً اإلجابة عن السؤال
فً حدود  30سطرا وفق التم ّشً
التالً:
دواعً طرح المشكل:
أ .بناء المشكل:
 إمكانٌة االنطالق من تنجٌل السؤال بٌان ما ٌبرّ ر طرح المشكل( .ما هًضمن التفكٌر فً مقتضٌات الفعل
مبرّ رات طرح السؤال؟)

 الكشف عن أهمٌّة السؤال( .فٌم ّاألخالقً وإحراجاته التً تجعل من
تتمثل
االختٌار بٌن االلتجام بالواجب
القٌمة الفلسفٌة لهذا السؤال؟ ما الذي
األخالقً وطلب السعادة معضلة
نغنمه نظرٌا وعملٌا من طرح هذا
فلسفٌة.
السؤال؟)
طرح اإلشكالٌة:
 صٌاغة المشكل بوضوح( .ما هو ما طبٌعة العالقة بٌن االلتجامالمشكل الفلسفً الذي ٌثٌره طرح هذا
بالواجب األخالقً وطلب السعادة؟
السؤال؟)
هل هً عالقة تنافر أم تكامل؟
أو
 هل تقتضً أخالقٌة الفعل التضحٌةبالسعادة؟ وهل ٌمكن للمرء أن ٌكون
أخالقٌا وسعٌدا فً آن؟
ب .بلورة إجابة:
بلورة التفكٌر فً المشكل:
 بٌان ما ٌوجب ضرورة االختٌار. تحدد داللة االختٌار بما هو إعالن تقدٌم ما ٌؤٌّد ذلك.ّ
عن إرادة مستقلة للذات.
 تجاوج اإلقرار بضرورة االختٌار. ربط االختٌار بالتباس العالقة بٌنج .استخالص:
االلتجام بالواجب األخالقً وطلب
السعادة.
 تحدٌد داللة الواجب األخالقً بما هوالتجام بقانون كلًّ وضروري وال
مشروط.
 تحدٌد داللة السعادة بما هً تجربةذاتٌة مشروطة برغبات األفراد
ومٌوالتهم.
بٌان ما ٌتر ّتب عن هذا التقابل المفهومً بٌن
السعادة والواجب األخالقً:
 اعتبار االلتجام بالواجب األخالقًمصدر إكراه ٌكون فً تعارض مع
رغبة الذات فً تحقٌق سعادتها.
 الحرص على تحقٌق السعادة قدٌؤدّ ي إلى وضعٌة تنتفً عنها صفة
األخالقٌة.
 االلتجام بالواجب األخالقً ال ٌجعلاإلنسان سعٌدا بل ٌجعله جدٌرا
بالسعادة.
 بٌان الطابع المحرج لالختٌار بما هوتأرجح بٌن سبٌلٌن ال ٌق ّل أحدهما
أهمٌّة عن اآلخر.
نفً القول بضرورة االختٌار:
افتراض التألٌف بٌن االلتجام بالواجب
األخالقً وطلب السعادة.
 إعادة تعرٌف السعادة بما هً دفعلألحجان واآلالم وتحقٌق للطمأنٌنة.

 استخالص الموقف النهائً. -بٌان قٌمته الفلسفٌة.

 تقدٌم االعتدال بما هو فضٌلة منفضائل الفعل األخالقً.
 الحرص على تحقٌق الطمأنٌنة منّ
الملذات ،تعبٌرا
خالل عقلنة تصرٌف
عن التوافق بٌن االلتجام بالواجب
األخالقً وطلب السعادة.
استخالص موقف:
 القول بالتنافر بٌن المفهومٌن ٌجعلاألخالق صورٌة ،ال تأخذ فً
االعتبار واقعٌة الوجود اإلنسانً.
 القول بالتوافق ٌسمح بتجاوج تأثٌمالسعادة وٌجعل الواجب األخالقً
جامعا بٌن البعد النفعً والبعد
العقالنً فً حٌاة اإلنسان.

هوٌة تنجع إلى إثبات خصوصٌّتها ،فهل فً ذلك ما ٌهدّد
 السؤال الثانً :إذا كانت ك ّل ّالكونٌة؟
.3
.4

-

-

اإلنجاج
التم ّشٌات المنهجٌة
اإلشارة إلى التو ّتر القائم داخل الهوٌّة بٌن
فهم السؤال من خالل الوقوف عند
أه ّم المعانً والمفاهٌم ورصد أوجه الحرص على الخصوصٌة من جهة والتوق
إلى الكونٌة من جهة أخرى.
العالقة بٌنها.
أو
بلورة محاولة فً اإلجابة عن السؤال
 التناقض بٌن الموقف المباشرفً حدود  30سطرا وفق التم ّشً
للخصوصٌة الذي ٌكتفً بالتشبّث
التالً:
بالهوٌّة والموقف الفلسفً الذي
أ .بناء المشكل:
ٌسائلها فً عالقتها بالكونً.
بٌان ما ٌبرّ ر طرح المشكل( .ما هً
مبرّ رات طرح السؤال؟)
الكشف عن أهمٌّة السؤال( .فٌم ّ
تتمثل طرح اإلشكالٌة:
 متى ٌكون تأكٌد الهوٌّة لخصوصٌتهاالقٌمة الفلسفٌة لهذا السؤال؟ ما الذي
تهدٌدا للكونٌة ،وضمن أٌّة شروط
نغنمه نظرٌا وعملٌا من طرح هذا
ٌكون تحقٌقا لها؟
السؤال؟)
أو
 ما الذي ٌحكم العالقة بٌن الهوٌّاتالثقافٌة؟ أهو الصراع أم الحوار؟
أو
صٌاغة المشكل بوضوح( .ما هو
 ما هو الكونً ؟ هل هو تضحٌةالمشكل الفلسفً الذي ٌثٌره طرح هذا
بالخصوصً أم أ ّنه حصٌلة لقاء
السؤال؟)
الخصوصٌات الثقافٌة؟
بلورة التفكٌر فً المشكل:
 .1داللة الهوٌّة بما هً إثبات
للخصوصٌة.
 -داللة الهوٌّة فً عالقتها باالنتماء

ب .بلورة إجابة:
 االهتمام بالمفاهٌم األساسٌة (الهوٌّة– الخصوصٌة – الكونً).

 االهتمام بالعالقات بٌن المفاهٌم:األول للعالقة.
الوجه ّ

 الوجه الثانً للخصوصٌة.مراجعة المفاهٌم.

ج .استخالص
 استخالص الموقف النهائً. -بٌان قٌمته الفلسفٌة.

لثقافة ما.
 مظاهر إثبات الخصوصٌة (اعتجاجبالهوٌّة – تشبّث بالجذور).
ّ
تضخم الخصوصً على حساب
ّ
المشترك أدّ ى إلى التنكر للكونً.
 .2إثبات الخصوصٌة بما هو تهدٌد
للكونٌة:
 نجوع بعض الهوٌّات الثقافٌة إلىالهٌمنة على ثقافات أخرى.
 مٌل الهوٌّات الثقافٌة إلى إثباتخصوصٌتها من خالل بٌان ما
ٌمٌّجها عن غٌرها من الثقافات ،وما
قد ٌنجم عن ذلك من إنكار ضمنًّ
لما هو مشترك وما هو كونً.
 بٌان موقع اآلخر فً سٌاق إثباتالخصوصٌة ،على أ ّنه الغرٌب
والعدو وما ٌتر ّتب عن ذلك من
ّ
صراع وعنف.
 .3تأكٌد الخصوصٌة تجسٌم للكونٌة.
 إثبات أنّ الهوٌّة الثقافٌة فً وعٌهاالحقٌقً بخصوصٌتها ال تنفصل عن
الكونً.
 تمٌٌج الكونً عن العولمً المهٌمن،وبٌان أنّ الكونً هو محصّ لة لقاء
الخصوصٌات :فالخصوصٌات تساهم
على امتداد التارٌخ فً بناء إرث
إنسانً مشترك ،مادّ ي ومعنويّ .
استخالص موقف وبٌان أهمٌّته:
 تثمٌن اللّقاء المثمر بٌن الخصوصًّ
المتمثل فً الطابع المر ّكب
والكونً
للكونً الثقافً.
أو
 االنتهاء إلى الطابع المنفتح للهوٌّةالثقافٌة من جهة تعرٌفها بما ٌمٌّجها
عن باقً الثقافات وما ّ
ٌمثل
خصوصٌتها ومن جهة ما ٌجمعها
ببقٌّة الثقافات وما ّ
ٌمثل شراكتها فً
الكونً اإلنسانً.

