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 من الموضوعات الثالثة اآلتیــة : واحــداً عالج موضوعاً 
 : الموضوع األول •

 "اللّذة ھي الخیر األسمى وغایة الحیاة " 
 (تسع عالمات) .إشرح ھذا القول ُمبیّنًا اإلشكالیّة التي یطرحھا  -أ      
 (سبع عالمات) .ناقش ھذا القول في ضوء آراء أخرى  -ب     
 (أربع عالمات) .ھل تعتقد أّن ھجرة المجتمع والّزھد باللّذات موقف أخالقّي؟ علّل إجابتك  -ج     

 
 الموضوع الثاني : •

 .ةالعلم والفلسفة في حالة صراع إنتھى الى غلبة األول ونھایة الثانی
 (تسع عالمات) .اشرح ھذا الحكم مبیّنا" االشكالیّة التي یطرحھا  -أ  
 (سبع عالمات) .حكم مظھرا" التكامل بین العلم والفلسفةناقش ھذا ال  -ب 
 (أربع عالمات) ھل تعتقد أّن التفلسف خاّص بالفالسفة فقط؟ علّل اجابتك.  -ج 

 
 نّص    الموضوع الثالث : •

في  ھذا العبور من حال الطبیعة الى حال المدنیة یُحدث في اإلنسان تغییراً ملحوظاً، إذ یُحّل العدالة محل الغریزة" 
 سلوكھ ویمنح تصّرفاتھ السمة األخالقیة التي كانت تنقصھا.

عندھا فقط یصیر اإلنسان، الذي لم یكن یعي إالّ ذاتھ، مجبراً على التصرف بموجب مبادىء مختلفة والعودة الى 
 .صوت الواجب قد حّل محّل إندفاع الجسد، وساد الحق بدالً من الرغبات عقلھ قبل اإلنصات الى میولھ، ألنّ 

بالرغم من أنھ، في حالھ ھذه، یحرم نفسھ من إمتیازات عدیدة كانت الطبیعة قد منحتھ إیاھا، فھو یكسب ما ھو أعظم منھا، إذ 
كیانھ كلّھ یسمو إلى درجة أنھ یتوّجب علیھ أن یبارك تلك اللحظة  تنمو ملكاتھ وتتطّور وتصبح أفكاره أوسع ومشاعره أنبل. إنّ 

یعة وتحّول من حیوان غبي ومحدود الى إنسان ذكي؛ لوال انھ یذھب بعیداً في حالتھ الجدیدة بحیث التي إنسلخ فیھا عن الطب
 ینحطّ أحیاناً الى ما دون الحالة التي خرج منھا.

اإلنسان یخسر، في العقد اإلجتماعي، حریتھ الطبیعیة وحقھ  لنختصر كل تلك التوازنات بلغة المقارنة المبّسطة: إنّ 
 ما یملك. الرغبات التي یستطیع تحقیقھا، ولكنھ یربح الحریة المدنیّة وحقّھ باإلحتفاظ بكلّ  حصول على كلّ الالمحدود  بال

لتفادي الخطأ في ھذه التعویضات یجب أن نمیّز بین الحریة الطبیعیة التي ال تحّدھا إال قوة الفرد والحریة المدنیة 
 ي  ینتج عن القوة وبین الحق والملكیة التي ال تتأسس إالّ على صفة وضعیّة.ز بین التملّك الذالتي تحدھا اإلرادة العامة. ونمیّ 

د نفسھ. الى ما سبق، بوسعنا أن نضیف الى مكتسبات الحالة المدنیة الحریة األخالقیة، وھي وحدھا تجعل اإلنسان سیّ 
 " .ألن إندفاع الرغبات عبودیة، أما طاعة القانون الذي أوجدناه، فحریة

 
 روسو 

 
 (تسع عالمات) مبیّنا" االشكالیّة التي یطرحھا.لروسو اشرح ھذا النص   -أ  
 (سبع عالمات) ناقش ھذا النص استنادا" الى نظریّات تناولت مسألة الحق.  -ب 
 (أربع عالمات) ؟ علّل جابتك.اجباتھ بمعزل عن حصولھ على حقوقھعلى اإلنسان القیام بو ھل ترى أنّ   -ج 

 

 

 الھیئة األكادیمیّة المشتركة
 الفلسفةقسم : 

 

 فلسفة وحضاراتالمادة:
 الثانویة العامةالشھادة: 

 اجتماع واقتصاد / علوم حیاة / علوم عامة الفرع: 
 -۳-نموذج رقم 

 ساعتانالمّدة : 

۱ 
 



 
 وحتى صدور المناھج المطّورة) ۲۰۱۷-۲۰۱٦للعام الدراسي والتوصیف المعّدل راعي تعلیق الدروس ت( أسس التصحیح

 
 وضوع األول :الم

 )عالمات ۹السؤال األول : (
 )عالمتانالمقدمــة :  (  

وضع اإلطار العام لنظریات الخیر والقیم من خالل مقدمة تسلّط الضوء على الحیاة األخالقیة وما یتبعھا من مسؤولیة تقوم  -
 على النظر في القیم والتمییز الواضح ما بین الخیر والشر.

قواعد السلوك التي بمراعاتھا یمكن لإلنسان بلوغ غایاتھ وذلك تبًعا لقواعد كلیة شاملة لكل الناس األخالق بما ھي مجموع  -
 .في كل زمان ومكان وھذا ما تحّدث عنھ كانط تفصیالً 

الخیر بما ھو الكائن الكلي الكمال الذي یجب أن ینزع البشر نحوه بخالف الشر الذي یعني مخالفة القواعد والمعاییر  -
 .ةالخلقی

 

 ) عالمتاناإلشكالیـــة : (  
 ما ھو معیار الخیر؟): ۰.٥العامة (

ھل یُمكن القول أّن الخیر األسمى یرتبط بمقدار ما نجنیھ من لّذة؟ أم أنّھ یرتبط بجملة تصّورات أخرى حال العقل ): ۱.٥الخاصة (
 ر حول النظریة التي سیناقش بھا المرشح )( الجزء الثاني من سؤال االشكالیة الخاصة یجب أن یتمحووالّشعور مع اآلخر؟ 

  
 ) عالمات ٥الشــرح : (  

ینتمي ھذا الموضوع إلى مذھب اإلبیقوریة أو مذھب اللذة الحسیة، حیث اعتبر أصحاب ھذا المذھب أّن اللذة ھي ): ۰.٥فكرة تمھیدیة ( 
 الخیر األسمى، فكل فعل تنتج عنھ لذة ھو فعل خیّر.

 عالمات):٤شرح الحكم (
أبیقور: اعتبر أّن الخیر األسمى في اللذة الحسیة، وسعى إلى تحریر اإلنسان من أسر اللذة الحسیة، إذ دعا إلى التقشف بھا   -

 وتنظیمھا وحصرھا باللذة الضروریة دون المبالغة في طلب األشیاء التي ال یمكن الحصول علیھا ألنھا تجلب الحسرة.
 قصى من اللذات لكن ھذا الحد یجب أن یكون مدروًسا وبعنایة.النفعیة: السعادة في تحقیق الحد األ -
وأبرز ممثلیھا بنتھام الذي اعتبر أنھ من حّق الفرد أن یسعى إلى تحقیق لّذاتھ ومصالحھ الشخصیة بشتى الوسائل، ولكن  -

لكي ال یتعرض علیھ أن یخطط جیًدا بحیث یتجنب العواقب الوخیمة واالصطدام بقواعد المجتمع وأخالقھ وتقالیده 
 للعقوبات ویخسر تقدیر المجتمع لھ.

 (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ) )۰.٥اإلبداع (
 

 )عالمات ۷السؤال الثاني : المناقشــة ( 
یًرا في تحقیق سعادة الفرد لكّن اإلقرار بھا وحدھا اختزال صحیح أّن اللّذة الحسیة تلعب دوًرا كب): ۰.٥فكرة تمھیدیة (صلة وصل) (
 .لدور العقل والتعاطف والفكر
 نقد داخلي ( عالمة واحدة): 

تجاھل ھذا المذھب ممیّزات االنسان الجوھریّة وحّول وجوده إلى مجّرد وجود مادّي جسدّي وبالتالي دنیوّي. فاقتصرت ھكذا تطلعاتھ  -
 والمادیّة.على آفاق لذاتھ الحسیّة 

 إّن اللذة بصفتھا حالة جسدیة لیست كلّھا لذات حقیقیة، فالمخدرات مثالً تسيء إلى الجسم وبالتالي فھي لذات زائفة. -
 إّن بعض اللّذات قد تسبب أًذى وضرراً للغیر لذا یجب حظرھا. -

 عالمة): ۳.٥نقد خارجّي (عرض الموقف الذي یتعارض مع الموضوع المطروح) (
لسعادة: الخیر في السعادة كما ذھب أفالطون حیث اعتبر أّن السعادة ھي في البحث عن الحقائق األبدیة وتأملھا، أو أرسطو مذھب ا -

الذي اعتبر أن الخیر ھو أن یتمتع اإلنسان بالفضیلة والتي یمكن أن یصل إلیھا باالعتدال والتوازن انطالقًا من كونھ إنسانًا عاقالً. 
 .ألوسط األمثل بین نقیضین كالشجاعة بین الجبن والتھّورفالفضیلة ھي الحّل ا

كنط: یتمیز الواجب األخالقي عند كانط بطابعھ الكوني والمطلق، كما یعتبر غایة في ذاتھ، وبالرغم من اإلكراه الذي یمارسھ العقل  -
ا لنفسھ ما دام اتّباع األھواء والغرائز على اإلرادة فإنھ مع ذلك یعبّر عن حریة اإلنسان والتزامھ األوامر العقلیة التي یشرعھ

 .خضوًعا وعبودیة

 

 ة المشتركةالھیئة األكادیمیّ 
 الفلسفةقسم : 

 

 فلسفة وحضاراتالمادة:
 الثانویة العامةالشھادة: 

 اجتماع واقتصاد / علوم حیاة / علوم عامة الفرع: 
 -۳-نموذج رقم 

 ساعتانالمّدة : 

۲ 
 



 الحریة ھي في الخضوع للقانون األخالقي بحیث أّن اإلرادة التي تعمل وفقًا لمقتضیات القانون األخالقي ھي إرادة حرة. -
 .إمكان فھم ھذه العالقة أمر محال على العقل البشري ویخرج على حدود إمكاناتھ -
یجب التسلیم بھا وافتراضھا بمعزل عن أي شروط أخرى باعتبارھا مبدأ تأسیسیًا یفّسر مبدأ الحریة في إطار الخضوع  حریة اإلرادة -

 .لمبدأ الواجب األخالقي
ركز كانط على أن احترام القانون األخالقي یكون بالقیام بفعل الواجب دون انتظار أي منفعة أو مصلحة أو لذة، ألن ذلك یكون فعالً  -

 .أخالقي، فاإلرادة الخیّرة ھي التي تعمل لمقتضى الواجب أي بمقتضى احترام القانون لیس إالّ غیر 
 .قیمة الفعل األخالقي لیست بما یتحقق بھ، بل بالتزام ذاتھ حتى وإن لم یصل إلى نتیجة ناجحة -
تعامل مع اآلخرین كغایات ولیس كوسائل. كما میزة القانون األخالقي أنّھ یصدر عن العقل الّذي ھو كلي وشامل. وعلى اإلنسان أن ی -

 .علیھ أن یُعمم تصرفاتھ وأفعالھ إلى قوانین عقلیة شاملة
 .غایة القانون األخالقي ھي اإلنسان دون سواه -
 .آمن كانط بقدرات اإلنسان المبنیة على العقل، وھذا ھو اإللزام الشكلي المطلق دون شروط -
نھور:الفعل الخیر ھو الذي یكون دافعھ الشعور بالشفقة، أي التعاطف مع اآلخرین عندما یُعانون الخیر ھو الشعور مع اآلخر: شوب -

 ویتألمون نتیجة تاریخ طویل من التقاتل والصراع بین بني البشر حیث تغدو الشفقة تحریًرا لإلنسان من أنانیتھ وفردیتھ.
في ذلك مع كونت، فالمجتمع ھو منبع كل سلطة أخالقیّة والفرد یمیل إلى دوركھایم: المجتمع ھو الحقیقة اإلنسانیّة الوحیدة ویشترك  -

 القوانین األخالقیّة ألنھ كائن اجتماعي.
األخالق المفتوحة تكون على مستوى أعلى من العقل وھي ناتجة  برغسون: األخالق المغلقة التي ھي نتاج ضغوط العادات والتقالید، -

 لكسر الجمود واالنغالق. عن الطموح وإرادة التغییر والتطور
 ) : ۱.٥التولیفة (

بالرغم من قدم اھتمام اإلنسان وكذلك الفالسفة والمصلحین االجتماعیین والرسل واألنبیاء بمسألة األخالق، تبقى ھذه المسألة            
لك أعتقد أن كل المساھمات التي عصیة على وضعھا في إطار واحد یصلح لكل زمان ومكان وھذا ما یطلعنا علیھ التاریخ والواقع، لذ

 وضعت حول الفعل األخالقي ساھمت بنسبة معینة في توضیح ھذه المسألة.
 ) (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ)۰.٥الربط والتناسق بین األفكار (

 
 ) عالمات ٤السؤال الثالث : الــرأي ( 
 النطالق من السؤال وشرحھ (عالمة واحدة)ا

 عالمة): ۲.٥الدفاع عن الرأي (
 إجابة حرة شرط التعلیل. -
 قد تكون إیجابیة: الرقي األخالقي في اإلبتعاد عن المظاھر والترف، وزیف العالقات اإلجتماعیة. -
ماعي، والمیل الى اإلنعزال سلوك ینتج عن عقدة نفسیة، مثالً، و/ أو ھروب من قد تكون سلبیة: اإلنسان كائن إجت -

 إلتزام...
 ) (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ)۰.٥اللغة (

 
 الموضوع الثاني: 

 عالمات) ۹السؤال األول (
 المقدمة (عالمتان): 

 .فلسفة والتحّدث عن خصائصھاتعریف ال -
 تعریف العلم والتحّدث عن خصائصھ. -
، والمنھجیة العلمیة لغة العلم الدقیقة نّ لعلم طرفان متناقضان على اعتبار أاعتبر بعض الفالسفة أّن الفلسفة وا -

كثر الى أن اللغة الفلسفیة التي تمیل أ على العكس من ،صبحت ھي معیار المصداقیة للعلوم كافةاالختباریة أ
 و موقف میتافیزیقي من الوجود، في حین اعتبر فالسفة آخرون أّن العلم والفلسفة یتكامالن.تكون وجھة نظر أ

 في ھذا االطار یـأتي ھذا الحكم لیبین لنا التناقض بین العلم والفلسفة. -
 

 اإلشكالیة (عالمتان):  
 ما حقیقة العالقة بین العلم والفلسفة؟): ۰.٥العامة (

ھل انتھت الفلسفة في زمن العلم ؟ أم أّن استكمال النّشاط العلمي یحتاج إلى ممارسة ھل ھما على تضاد واختالف و): ۱.٥لخاصة (ا
 ؟فلسفیّة تتطلّع إلى المعنى والغایة وتجعل العلم أكثر إنسانیة 

 
 : عالمات) ٥الشرح (

 في طبیعة العالقة بین العلم والفلسفة.األسباب التي دفعت الفالسفة إلى الكالم ): ۰.٥فكرة تمھیدیة (
 عالمات):٤شرح الحكم (

۳ 
 



 .التحّدث عن االختالف بین العلم والفلسفة، وتفصیل نقاط االختالف -
 .ذكر أّن موضوع الفلسفة یتّسم بالشمول في حین أّن موضوع العلم جزئيّ  -
العلم ھو المراقبة والتجربة واإلختبار، ذكر أّن منھج الفلسفة ھو المنطق وآلتھ ھي العقل، في حین أّن منھج   -

 .وآلتھ ھي العقل واآلالت المساعدة
ا ما تكون معقدة فردیة نظریات أقرب الى وجھات النظر وغالبً  أّن نتائج الفلسفة ھي عبارة عن فرضیات، ذكر  -

علیھا،  ألنھا تعبر عن قناعة صاحبھا. أما نتائج العلم فھي وصف وتجرید للواقعة، ویصبح حقیقة متفق
 وواضحة، عامة وموضوعیة.

 .االستشھاد بأمثلة من واقع الحیاة في كّل مراحل الشرح  -
 (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ) )۰.٥اإلبداع (

 
 عالمات)  ۷السؤال الثاني: المناقشة (       

ذلك إلى القضاء على الفلسفة بل ال  لم والفلسفة لمصلحة العلم لم یؤدّ على الرغم من التمایز بین الع): ۰.٥) (فكرة تمھیدیة (صلة وصل
 زال حضورھا في عالم الفكر واضحا في أیامنا.

 نقد داخلي (عالمة واحدة): 
 ھل یكفي العلم لتأـمین كل حاجات اإلنسان وخاصة الروحیة؟ -
 إلى نتائج سلبیة وأحیانا مدمرة على اإلنسان والطبیعة؟ م العلمي والتقنيالتقدّ  ألم یؤدّ  -
 ھل استطاع العلم أن یجیب على كل األسئلة التي تراود اإلنسان؟ -

 عالمة): ۳.٥نقد خارجّي (عرض الموقف الذي یتعارض مع الموضوع المطروح) (
ا أن محاسبة الفلسفة من موقع العلم للعلم أو منافساً لھ. كم االنطالق من المقولة التالیة: " الفلسفة لیست بدیالً  -

 .عن جھل بحقیقة الفلسفة ووظیفتھا" ومعاییره تنمّ 
 .أّن نشأة الفلسفة ذاتھا كانت مرتبطة بالعلومإظھار  -
 . ذكر أّن عالقة الفلسفة بالعلم ھي عالقة جدلیة -
 . التركیز على أّن الفلسفة معرفة ایجابیة تضیف شیئا الى العالم -
 .اتامًّ  مباحثھا ومشكالتھا تجاھالً كن للعلماء أن یتجاھلوا الفلسفة وى أنّھ ال یمالتوّصل إل -
 .التشدید على أّن الفلسفة والعلم یبحثان معاً عن المعرفة -
 مھا العلم ال تكتفي بھا الفلسفة، ألنھا تریدھا شاملة للكون ككل.المعرفة التي یقدّ  -
 یبنى علیھا العلم نفسھ فھذا من اختصاص الفلسفة. العلم ال یناقش األسس أو البدیھیات التي -
نھا مھمة الفلسفة النقدیة. وقد أصبحت الحاجة الى مثل ھذه األبحاث ملّحة ة المعنى والقیمة أسئلة فلسفیة. إأسئل -

 …).واالستنساخ… ا بعد التطور التكنولوجي الذي یقلق البشر ( اسلحة الدمارخصوصً 
 ار مادة مثیرة للنقاش والجدل والنقد المتبادل.التقدم العلمي یقدم باستمر -
 االستشھاد بأمثلة من واقع الحیاة في كّل مراحل الشرح. -

 ) : ۱.٥التولیفة (
لكل منھما خصائصھ ومھماتھ التي ال یمكن  ارتكزت إشكالیة العالقة بین العلم والفلسفة على المفاضلة بینھما مع العلم أنّ   

لم یقف حائرا أمام العدید من األسئلة التي تحاول الفلسفة دون وجل الخوض فیھا وفتح آفاق جدیدة أمام العلم. كما لآلخر أن ینفع فیھا، فالع
العلم یطرح أسئلة جدیدة أمام الفالسفة  الفلسفة ال تفلح في العدید من المواضیع وخاصة تلك الدقیقة التي یتناولھا العلم. كما ال ننسى أنّ  إنّ 

ب آمال الناس والعلماء حیث فشل في الوصول العلم قد خیّ  ث تشرق شمس العلوم تنمو الفلسفة وتزدھر. واألھم أنّ حیث یقول ھیغل حی
إلى حقائق علمیة مطلقة وكلما ظھرت نظریة جدیدة في أحد العلوم بینت قصور النظریة السائدة وھكذا دوالیك، حتى أن البعض ذھب 

كلیھما یقارب الحقیقة وال یتوصل إلیھا. خالصة یمكن القول أن اإلنسان یحتناج إلى الفلسفة كما  للقول أن العلم ال یختلف عن الفلسفة ألن
 .یحتاج

 ) (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ)۰.٥الربط والتناسق بین األفكار (
 عالمات)  ٤الرأي ( السؤال الثالث: 

 نطالق من السؤال وشرحھ (عالمة واحدة)اال
 عالمة): ۲.٥الدفاع عن الرأي (

 .لیلشرط التع اجابة حرة للطالب -
 .(قد یجیب المرّشح باإلیجاب) للفلسفة مصطلحاتھا وأسسھا وقواعدھا وھي لیست بمتناول العاّمة -
 .یاة، فال بّد لھ من التفلسف(قد یجیب المرّشح بالنفّي) ألّن كّل إنسان بحاجة لخیارات وموقف من الح -

 ) (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ)۰.٥اللغة (
 

 النصّ   الموضوع الثالث :

٤ 
 



 عالمات )  ۹السؤال األول : (  
 المقدمــة : ( عالمتان )  

 .خالقيتھا في المجال األعلى أھمیّ تمھید عام لمسألة الحقوق والواجبات والتأكید  -
 
 )عالمتاناإلشكالیــة : (  

 كیف یتّم الخروج من حالة الطبیعة الى الحالة المدنیة ؟): ۰.٥العامة (
 ؟ةھذا االنتقال یكون عن طریق القوّ  دراكاتھ؟  أم أنّ ن وإھل یعتمد ھذا الخروج على طیبة اإلنسا): ۱.٥الخاصة (

    
 ) عالمات ٥الشــرح : (  

 التي دفعت الفالسفة إلى البحث فیھا. واألسبابتعریف حالة الطبیعة ): ۰.٥فكرة تمھیدیة ( 
 عالمات):٤شرح النّص (

 : ھذه األفكار تمثل النظریة الخاصة ب(روسو)  -
 رفض فكرة الحق لألقوى. •
 ة.العنف أي مسّوغات شرعیة یمكن أن تكّرس القوّ لیس للسلطة المبنیة على القوة  و •
 خ للقوة تقتضیھ الضرورة ال اإلرادة.الرضو •
 تتحول القوة الى حق. عندما  یكون االقوى دائماً على حقّ  •
 التأكید على مبدأ العدالة حسب مقتضیات العقل. •
 مكان الغریزة في سلوك االنسان وتصرفاتھ. العدالة تحلّ  •

 .یة لمصلحة االفراد الذین یؤلفون ھذا الكلّ دون أن یكون ھناك مصلحة مناف حد مع الكلّ كل واحد یتّ  العقد عند روسو أنّ  -
 الشركاء حقوقاً متساویة داخل المجموعة. ن لكلّ أل ،المساواة ،یضمن العقد االجتماعي -
 دھا سلطان.والحریة ال یتھدّ  االنسان یمتلك حریتھ بإطاعتھ للقوانین، -

 ّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ)(تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة كك )۰.٥اإلبداع (
  
 ) عالمات ۷(السؤال الثاني : المناقشــة   

اإلنسان یتمیز عن الحیوان بادراكاتھ العقلیة ولكن واقع الحیاة دفع بالعدید من الفالسفة  صحیح أنّ ): ۰.٥فكرة تمھیدیة (صلة وصل) (
 تمام.جدیرة باالھ ھوا لھا انتقاداتووجّ  إلى رفض مقولة النصّ 

 نقد داخلي ( عالمة واحدة): 
 فیھا السالم كل المعمورة؟ سر خلو تاریخ البشر من فترات عمّ كیف نفّ  .۱
 ر سطوة األقویاء في أیامنا بالرغم من وجود شرعة حقوق اإلنسان؟كیف نفسّ  .۲
 ؟إلى التسلّح الدائمسباق الكیف نفسر  .۳

 عالمة) ۳.٥(نقد خارجّي (عرض الموقف الذي یتعارض مع الموضوع المطروح) 
 : محاججة أطروحة النص إستناداً الى نظریات فلسفیة أخرى  -

 ف كحیوان تقوده الشھوة والرغبة.نانیة حیث یتصرّ الفطرة عند االنسان تدفعھ الى األن حال اعتبر ھوبز أ •
 امتالك الثروات المادیة.الوصول الى السلطة و ،شيء ینزع االنسان الى السیطرة على كلّ  •
 السلم الن العنف سید الموقف.ال مكان للعدالة و ،ب االنسان""االنسان ذئ •

 ھا ال تنطبق علیھ.لكنّ  ،د القوانینقوى ھو من یحدّ األ -
 رون للتنازل عن كل حقوقھم مقابل بقائھم على قید الحیاة.البشر مضطّ  -
 یحق لھم الخروج عن الطاعة  بل علیھم االمتثال. ال -
 رعایا ولیسوا مواطنین.ال حقوق للناس بل واجبات، ھم  -

 ) : ۱.٥التولیفة (
ف كل طرف في موقفھ ورفض الموقف ترتكز كلتا النظریتین على وقائع حیة یعیشھا اإلنسان ولكن المشكلة تنبع من تطرّ 

فاظ على األخذ بما جاء في كل من النظریتین بعین االعتبار كي نعمل على تحسین حیاة اإلنسان وصونھا والح اآلخر، لذلك أعتقد أنّ 
 إنسان. حقوق كلّ 

 ) (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تقتصر على السؤال الواردة ضمنھ)۰.٥الربط والتناسق بین األفكار (
 
 
 )عالمات ٤( الــرأيالسؤال الثالث :   

 االنطالق من السؤال وشرحھ (عالمة واحدة)
 عالمة): ۲.٥الدفاع عن الرأي (

٥ 
 



رك حریة اإلجابة للطالب شرط جودة العرض والمحاججة على أن یأخذ بعین اإلعتبار المفاھیم التي یتمحور حولھا نت -
 السؤال.

(حق األوالد ھو واجب األھل، حق العامل ھو واجب  "حق" فرد ھو "واجب فرد آخر" (قد یجیب المرّشح باإلیجاب) ألنّ   -
 .الجمیع حقوقھم رب العمل...) فإذا أّدى كل واحد واجبھ نال

اإلنسان واجب معرفة حقوقھ وصونھا  على أن نقول أنّ  (قد یجیب المرّشح بالنفي) ھذا فكر فاشي إلغائي. األصحّ  -
 .وتعزیزھا. تقاس الحضارات بحقوق األفراد ولیس بما تفرضھ من واجبات

 تصر على السؤال الواردة ضمنھ)) (تُعطى ھذه العالمة بناء على تقییم المصحح للمسابقة ككّل وال تق۰.٥اللغة (
 

٦ 
 


