
  –شعبة الرياضة  -2019باكالوريا                                                             

 القسم األّول : النص

 السؤال األّول: صغ إشكالّية النص. 

ي  ي المنهج 
ّ  االنجاز التمش 

 تحديد السؤال الذي يجيب عنه النص (1
تحديد األطروحة المدعومة واألطروحة  (2

 المستبعدة. 
 
 
 
 

 إنجاز المطلوب (3

؟ (1 ي
 أّية رهانات يطلبها النشاط الرياض 

ي األطروحة المدعومة- (2
: يراهن النشاط الرياض 

ي 
عىل تربية الفرد والمجتمع ضمن مطلب أخالق 

يف  ي يقوم عىل قيم التضامن والتنافس الش 
 كون 
: الرياضة مجرد نشاط األطروحة المستبعدة-

 فرجوي ُيستثمر إعالميا طلبا للمصلحة. 
 

 اإلشكالية:  (3
ل إىل مجّرد  خن  

ُ
ها الرياضة اليوم؟ هل ت

ّ
لة تحتل أّية من  

ى 
ّ
ها تتعد

ّ
اللعب واللهو والمتعة الخاضعة إىل قواني   أم أن

ذلك لتكون تربية شاملة للفرد وللمجموعة وفقا لرهان 
؟ وإىل أّي مدى يمكن للرياضة أن تنآى عن  ّ ي

ي كون 
ايتيق 

حكم النشاط إكراهات الواقع ومنطق النجاعة الذي ي
ي هذا العرص؟

ي ق 
 الرياض 

)أو( كيف يمكن للرياضة القائمة أساسا عىل اللعب أن 
لة لشخصّية الفرد والمطّورة لروح 

ّ
تكون هي نفسها المشك

المجموعة؟ وكيف نفهم أن تكون الرياضة قادرة عىل بناء 
ي 
 يحتكم إلتيقا األخّوة واألمانة والعدالة ق 

ّ
مجتمع مضاد

عتبارات المصلحة وقيم النجاعة ضوء مجتمع تحكمه ا
 والمردودّية؟

 

" الذي تعمل الرياضة عىل نحته. 
ّ
د من خالل النّص مفهوم "المجتمع المضاد

ّ
: حد ي

 السؤال الثان 

ي  ي المنهج 
ّ  االنجاز التمش 

 تحديد األطروحة المدعومة.  (1
 . تحديد المطلوب (2

 انظر السؤال السابق.  (1
2)  :  يمكن تحديد الداللة كالتاىلي
 بوصفه مثاال لألخالق  يتحدد المجتمع -

ّ
المضاد

ّ ومحّصن  ولإلنصاف من حيث هو مالذ محمي
بواسطة قيم متقاسمة مثل التضامن والتنافس 
بية  يف والعطاء دون مقابل واألمانة والن  الش 

 والتكامل. 
)أو( هو المجتمع الذي يقوم عىل مبادئ كونّية  -

اهة واألمانة ويصلح أن يكون  مثل المساواة والن  
 مقراطّيا. مجتمعا دي

)أو( هو المجتمع الذي يتحّول فيه التنافس من  -
رصاع حول الغلبة والتفّوق إىل تنافس يقوم عىل 

ف.  اهة والش   التضامن واالخاء والن  

 



 ّ ي
السؤال الثالث: كيف تفهم قول الكاتب:"إن الرصح االجتماعي للرياضة ينهض عىل البطل الذي يظهر بوصفه الكون 

 المتجّسد"؟

ي الم
ّ ي التمش   االنجاز نهج 

 تحديد األطروحة المدعومة (1
 تحديد المطلوب.  (2

 أنظر السؤال السابق (1
2)  :  يمكن تحديد المطلوب كالتاىلي

  امتياز البطل بالجدارة والرمزّية والبطولة يتأّسس
يه ضمن قواعد لعبة تخضع لقيم  عىل التنافس الن  
اهة وال تسمح بأّي شكل  العدالة والمساواة والن  

افا للمنافسي   من أشكال التمين   
 اعن 

ّ
وهو ما يعد

لة البطولة.  ي بلوغه من  
 بفضلهم عىل البطل ق 

  أو( إن أيقونة البطل بوصفه مثاال ُيحتذى من(
طرف الجميع ال تتأّسس عىل امتيازات او 

ة بل عىل جهد يتجاوز وضع 
ّ
عطاءات غن  مستحق

الضعف إىل وضع اإلنجاز والتجاوز بمعاين  األداء 
 والمثابرة والبذل. 

 

ي تضطلع بها الرياضة. 
 السؤال الرابع: استخلص من النّص أحد الرهانات الت 

ي  ي المنهج 
ّ  االنجاز التمش 

تحديد األطروحة المدعومة واألطروحة  (1
 المدحوضة

ي النّص  (2
 رصد المفاهيم المركزية ق 

 
 

 تحديد المطلوب (3

 أنظر السؤال األّول.  (1
 

 يمكن رصد المفاهيم التالية:  (2
–الشخصية  –القيم  –االعالم  –الفرجة  –الرياضة 
ي  –التنافس  –البطل  –المجتمع 

  الديمقراطية-ّالكون 
 يمكن تحديد أحد الرهانات التالية:  (3

  ي عالقة بقيم االخاء
ل ق 

ّ
: يتمث ي

رهان أخالق 
اهة واألمانة والبذل واعتبار  والتضامن والن  

 الواجب. 

  ام المنافس ي عالقة باحن 
ل ق 

ّ
رهان تربوّي:يتمث

ام قو   اني   وقواعد اللعبواحن 

  ي عالقة ببناء االنسانّية
ل ق 

ّ
: يتمث ي وبولوج  رهان اننر

 عن  مقّومات القدرة والجدارة. 

  ي عالقة بمقتضيات
ل ق 

ّ
: يتمث رهان سياسي

  ّ ي التمن 
المساواة وتكافؤ الحظوظ وحماية الحّق ق 

 والتفّوق
 

 

 

 

 

 



م حجة تدحض موقف الكاتب بشأن الرسالة  السؤال الخامس
ّ
ي المجتمعات المعارصة. : قد

 االيتيقّية للرياضة ق 

ي  ي المنهج 
ّ  االنجاز التمش 

 تحديد األطروحة المستبعدة.  (1
ي النص (2

 رصد بعض المفاهيم المركزية ق 
 تحديد المطلوب (3

 أنظر األسئلة السابقة.  (1
 أنظر السؤال الرابع.  (2
 يمكن تقديم إحدى الحجج التالية:  (3

  مقتضيات التوظيف السياسي واالقتصادي
ي سياق مجتمع قائم عىل مبدأ الرب  ح 

واإلعالمي ق 
 والمردودّية ويحتكم لقانون المؤسسة اإلنتاجية. 

  اعتبار االكراهات الداخلية والخارجية الخاّصة
باللعبة من قبيل األخطار الناجمة عن التنافس 
واألذى الذي يمكن ان يلحق المنافس جّراء 
رجة الحماس من أجل االنتصار أو جّراء تأثن  الف

ي وما قد 
واالحتفالّية عىل صفاء السلوك الرياض 

 يرافق ذلك من عنف. 

  د عن االكراهات من انحرافات مثل
ّ
ما قد يتول

ي أو الفساد المؤّسس عىل 
تجاوز الميثاق الرياض 

 اعتبارات السلطة والمنفعة. 

 

ي 
ة أسطر تجيب فيها عىل السؤال التاىلي  القسم الثان  ي حدود عش 

 :حّرر فقرة ق 

م
ُ
ل المقاومة تهديدا لسيادة الدولة؟هل ت

ّ
 ث

ي/التفكيك ي/التخطيط العمل التحضن   العمل التحضن 

 فهم صيغة السؤال وتعيي   المطلوب (1
 

 تحديد دالالت المفاهيم (2
 

 
 

 بلورة اإلشكالية ولحظات المعالجة (3

ي  (1
لة المقاومة ق  يتضّمن السؤال استفهاما حول من  

 عالقتها بسيادة الدولة. 
ا طبيعيا وسياسيا للفرد المقاومة:  - (2

ّ
بوصفها حق
 من جهة كونه مواطنا

السيادة بما تعنيه من سلطة الدولة ودورها  -
 التنظيمي سياسيا وحقوقيا. 

 : * بناء المشكل (3
التمهيد: يمكن اإلشارة إىل أن واقع الهيمنة  -

ي 
ي تؤول إليه سلطة الدولة بالتوّسع ق 

ط الت 
ّ
والتسل

ّق استعمال القّوة دون وجه حّق يؤسس لح
 المقاومة لدى المواطني   

ر بي    -
ّ
ي التوت

ي تكمن ق 
)أو( مفارقة السياسة الت 

حاجة االنسان إىل األمن والنظام من جهة 
ي المقاومة تأكيدا 

والحرص عىل إبقاء الحّق ق 
لة المواطنة من جهة ثانية.   لمن  

االشكالّية :أّية عالقة ممكنة بي   المقاومة وسيادة الدولة؟ 
ورة تهديدا لها أم صْونا هل تكون المقاومة ب الرص 

وعيتها وحماية لحّق المواطنة ضد كل انتهاك؟  لمش 
)أو( ما الذي يدعو المواطن إىل مقاومة سلطة الدولة؟ 

ورة استهداف سيادتها أم إعادة  ض المقاومة رص  وهل تفن 
عّية؟  تأسيسها عىل مقتضيات الحّق والش 



 : بلورة الجواب وفق اللحظات التالية*
أن المقاومة حّق طبيعي وحق سياسي عندما اعتبار  -1

تنتهك الدولة مجال الحقوق أو الكرامة الشخصّية 
 للمواطن

اعتبار أن مقاومة المواطن لسلطة الدولة ليس بمنآى  -2
وط وجود الدولة واالنسان  عن مخاطر الفوض  وتهديد ش 

 الفعل أو عىل 
ّ
معا عندما تكون المقاومة مبنّية عىل رد

 الجهل . 
تبار أن المقاومة المؤّسسة عىل حقوق المواطنة اع -3

ي المتبرّص والمسؤول 
والمبنّية عىل أرضّية الموقف العقالن 

د سيادة الدولة بل يعيد تأسيسها عىل أسس اكنر 
ّ
ال يهد

ي آن. 
وعية( ويضمن كرامة المواطن ق   صالبة )الحق والمش 

: يمكن استخالص أن سبل تحقيق المواطنة ستخالص*ا

ام بالموازنة بي   ما يقيم الفاعلة وا  
ي االلن 

لمسؤولة تكمن ق 
ي ممارسة سيادتها 

كرامة الفرد وما يضمن حّق الدولة ق 
از.   دون إفراط او ابن  

 

 

 

 


