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امتحان بكالورٌا تجرٌبً
الشعبة :اداب وفلسفة

المدة 4:سا ونصف

اختبار في مادة :الفلسفة
عالج موضوعا واحدا على الخٌار:
الموضوع األول  :هل األخالق مطلقة أم نسبية ؟

الموضوع الثانً  :دافع عن األطروحة القائلة :
" أن االدراك هومحصلة لنشاط الذات".
الموضوع الثالث  :النص
" ...إن الطبيعةةةةة المعقةةةةدة لألجسةةةةام الحيةةةةة يترتةةةة عن ةةةةا – هةةةةي نفسةةةة ا -نوعةةةةان مةةةةن
الصةةةعوبات  :األول يتمفةةةل فةةةي أننةةةا كلمةةةا حاولنةةةا بلةةةو الوحةةةدات فةةةي أعمةةةاق الع ةةةوية  ،فإننةةةا
قةةةد نخةةةاطر بإتالف ةةةا وعرقلةةةة نشةةةاط ا ،وربمةةةا إيقاف ةةةا  ،وعليةةة  ،يتعةةةين إدخةةةال التجريةةة علةةة
الع وية خطوة خطوة وبكيفية تدريجية .
أمةةةةا النةةةةوث الفةةةةاني مةةةةن الصةةةةعوبات فةةةةيكمن فةةةةي أن الظةةةةواهر التةةةةي تحةةةةد داخةةةةل
األع ةةةةا الحيةةةةة المختلفةةةةة فةةةةي الكائنةةةةات ال تسةةةةتقل عةةةةن بع ةةةة ا الةةةةبع ...وعلةةةة العةةةةالم
الفيزيولةةةةوجي إذن أن يسةةةةع بواسةةةةطة التحليةةةةل التجريبةةةةي إلةةةة تجزئةةةةة الع ةةةةوية  ،وعةةةةزل
مكونات ا ،ولكن الينبغي أن نتصور هذه المكونات منفصلة بع ا عن بع ...
إن الظةةةواهر البيولوجيةةةة ليسةةةت أشةةةد تعقيةةةدا مةةةن ظةةةواهر الفيزيةةةا بسةةةب طبيعت ةةةا  ،أو
بسةةةب خاصةةةية ينفةةةرد ب ةةةا الكةةةائن الحةةةي ،وإنمةةةا هةةةي اشةةةد تعقيةةةدا بسةةةب إننةةةا ال نسةةةتطيع أبةةةدا
عزل ةةا  ...وبةةدال مةةن العمةةل علةة اسةةتفنا الكائنةةةات الحيةةة مةةن الخ ةةوث للقةةوانين التةةي تحكةةةم
المةةةادة  ،علةةة العةةةالم الفيزيولةةةوجي أن يحةةةاول دراسةةةة الظةةةواهر التةةةي تجةةةر داخةةةل الع ةةةوية
الحيةةةةة باالعتمةةةةاد علةةةة منةةةةاهم الفيزيةةةةا والكيميةةةةا ,،وعلةةةة البيولوجيةةةةا  ،كمةةةةا يقةةةةول كلةةةةود
برنةةةار( " :أن تأخةةةذ المةةةن م التجريبةةةي مةةةن العلةةةوم الفيزيائيةةةة والكيميائيةةةة  ،لكةةةن مةةةع االحتفةةةاظ
بظواهر النوعية وقوانين ا الخاصة )".
فرنسوا جاكوب
المطلوب:أكت مقالة فلسفية تعالم في ا م مون النص.

انمىظىع االول  :لاسْ تُٓ اٌغإاي اٌعٍٍّ واٌغإاي اٌفٍغفٍ .
انطزَمخ  :اٌّماسٔح
العالمة

عناصر االجابة

المحاور

مجزاة

طرح المشكلة
محاولة حل المشكلة

انمذخم :اٌفىش خاصُح ئٔغأُح ذخرٍف ِداالذه (دَُٕح ،عُاعُح ...فٍغفُح عٍُّح )

01

انمظبر :ظشوسج سفع االٌرثاط تُٓ هزَٓ اِخشَٓ

01

انظؤال ِ:اهٍ اوخه اٌّماتٍح تُٓ اٌغإاي اٌعٍٍّ واٌغإاي اٌفٍغفٍ ؟

1,5

عالِح اٌٍغح

0,5

-01اوخه االخزالف :أ –ِٓ حُث اٌّىظىع :اٌغإاي اٌعٍٍّ َٕصة عًٍ اٌطثُعح
اٌحغُح (خاِذج ،حُح ،فاعٍح ) اِا اٌغإاي اٌفٍغفٍ َغرىعة اٌىىْ وىً (اٌطثُعح
اٌّدشدج )اٌحُاج االخرّاعُح تىً فشوعها و ِا تعذ اٌطثُعح –
ب ِٓ -حُث إٌّهح :االوي ذدشَثٍ وفك اٌرخصص  /اٌثأٍ ذدشَذٌ شّىٌٍ .
خـ  ِٓ -حُث إٌرائح  :دلُمح  ،اصٍها ِا هى وائٓ ≠ َحرًّ اٌشه واٌرٕالط اصٍها
ِإَثغٍ اْ َىىْ عٍُه اإلٔغاْ .
االِثٍح :

10

0,5

عالِح اٌٍغح

0,5

-02اوخه انزشبثه :
أ  -والهّا فٍ خىهشهّا عإاي أفعاٌٍ (.روش ِىصفاذه :اٌفعىي اٌّعشفٍ اٌمٍك
واالحشاج اٌفىشَُٓ  ،واإلصشاس عًٍ اَداد اٌحً )
ة -والهّا َعرّذاْ عًٍ ٔغك ِٕهدٍ .
خـ َٕ :طٍماْ ِٓ ِثادب عمٍُح (اٌشوذ اٌّىظىعُح ،إٌضاهح  ،اٌصثش)...
االِثٍح :

10
10
01
0,5

عالِح اٌٍغح

0,5

-03أوخه انزذاخم :
أ-اٌعٍُ َخذَ اٌفٍغفح (وٍّا صادخ اورشافاخ اٌعٍُ وٍّا أعىظ رٌه اَداتا عًٍ اٌفٍغفح )
تـ -اٌفٍغفح ذخذَ اٌعٍُ (اٌفٍغفح ذٕالش اٌعٍُ ِٓ حُث ِثادئه ِٕ ،هده ٔ ،رائده فٍ ِثحث
فٍغفح اٌعٍُِ:ثحث االَثغرُّىٌىخُا )

10

المجموث

04

04
10
10

04

10
10

حل المشكلة

وظجخ انززاثػ :ثّح عاللح تُٕهّا ِٓ غثُعح اٌرىاًِ اٌىظُفٍ (ذحمُك اٌرثادي اٌّعشفٍ
تُٕهّا ) ،فُمىي احذ اٌّفىشَٓ :هٕان ِششوعُح ٌٍعٍُ وٌٍفٍغفح ِعا وفٍ وعع وً ِٕهّا
اْ َعُٓ األخش )
األِثٍح واأللىاي

0,5

عالِح اٌٍغح

0,5

04

المجموث
انمىظىع انثبوٍ :دافع عٓ ص حح االغشوحح اٌمائٍح  ":اْ اٌّعاسف اٌرٍ َحٍّها االٔغاْ ذعىد فٍ حمُمرها اًٌ اٌعمً "

20

انطزَمخ  :اعرمصاء تاٌىظع
العالمة

عناصر االجابة

المحاور

مجزاة

طرح المشكلة
محاولة حل المشكلة

انمذخم :اتشاص اٌفىشج اٌشائعح اصً اٌّعشفح هى اٌردشتح

01

انمظبر  :اتشاص ٔمُعها ( اٌعمً اصً اٌّعشفح )

01

انظؤال  :وُف ٔذافع عٓ االغشوحح اٌمائٍح  :اْ اصً اٌّعشفح اٌعمً ؟

1,5

عالِح اٌٍغح

0,5

-01ػزض مىطك االغزوحخ  :انؼمم اصم انمؼزفخ
اٌثشهٕح  :عشض ِىلف اٌفالعفح اٌعمٍُُٓ ( دَىاسخ  ،افالغىْ  ،اٌّعرضٌح ) اٌ عمً لذسج فطشَح عاتمح عًٍ اٌردشتح تاِىأها ذأعُظ اٌّعشفح تّا ذٍّىه ِٓ ئغاساخوِثادب لثٍُح  ،اٌّعشفح اٌحمُمُح هٍ ِعشفح اٌّثً  ،األفىاس اٌفطشَح عٕذ دَىاسخ .

10
02

االِثٍح وااللىاي

0,5

عالِح اٌٍغح

0,5

 -02انذفبع ػه االغزوحخ :
 اٌحدح اٌشخصُح : ذذعُُ اٌّىلف تأِثٍح ( االْ حىي اٌّىعة )  ( ،تشوٍٍ فٍ ذحذَذ اٌّغافاخ ) اٌحدح اٌفٍغفُح  :دَىاسخ  ،عثُٕىصااالِثٍح وااللىاي

01

0,5

عالِح اٌٍغح

0,5

ٔ -03مذ خصىَ االغشوحح :
 ِٕطك اٌخصىَ  :إٌضعح اٌردشَثُح ( خىْ ٌىن  ،دفُذ هُىَ  ،فشٔغُظ تُىىْ )"َىٌذ اٌطفً صفحح تُعاء واٌردشتح ذىرة عٍُه ِا ذشاء "
 ٔمذ ِٕطمهُ ِٓ حُد اٌشىً  :اٌردشتح ذثمً ٔغثُح وِرغُشج وِخرٍفح ؤرائدهاغُش َمُُٕح َمُٕا ِطٍما .
 ٔمذ ِٕطمهُ ِٓ حُد اٌّعّىْ  :خذاع اٌحىاط ِثال سؤَح اٌعصا فٍ تشوح ِاء اٌردشتح اٌحغُح ال ذىفٍ ٌثٕاء اٌّعشفح .األِثٍح وااللىاي
عالِح اٌٍغح

المجموث

04

10
01

04

01
01

01

04

0,5
0,5

حل المشكلة

اٌعمً أعاط اٌّعشفح وٌُغد اٌردشتح  ،واالغشوحح اٌرٍ تُٓ أَذَٕا صادلح وصحُحح
َّىٓ اٌذفاع عٕها واألخز تها .

10

ِذي ذٕاعك اٌحً ِع ِٕطىق اٌّشىٍح

0,5

عالِح اٌٍغح

0,5

04

المجموث
الموضوع الثالث  :تحليل نص فزوظىا خبكىة

04

20
الشعبة  :تسيير واقتصاد _تقني ريا ي

انؼالمخ
ػىبصز اإلخبثخ انمىظىع انثبنث

انمحبور

مدشاح

غزذ انمشكهخ
محبونخ حم انمشكهخ

ظجػ طُبق انىص:
انمىهح انزدزَجٍ ممُبص انؼهمُخ وانمىظىػُخ
ودبذ انمىهح انزدزَجٍ فٍ ػهىو انمبدح اندبمذح اغزي مخزهف انؼهىو انزطجُمُخ.
انظؤال انمطزوذ فٍ انىص :هم َمكه رطجُك انمىهح انزدزَجٍ ػهً انظبهزح انحُخ ؟
طالمخ انهغخ +صحخ انمؼهىمبد

01
1,5
0,5

/1رحذَذ انمىلف:

01

َ-مكه رطجُك انمىهح انزدزَجٍ ػهً انمبدح انحُخ مغ انمحبفظخ ػهً خصىصُزهب .

01

َ -ىاخه انجبحث فٍ دراطخ انظبهزح انحُخ ػىائك أثظزمىنىخُب _ اال اوه َمكىه ردبوسهب .

01

االطزئىبص ثؼجبراد انىص
طالمخ انهغخ+صحخ انمىلف

0,5
0,5

/2ثُبن انحدخ:
رزمُش انظبهزح انحُخ ثبنزشبثك وانزكبمم انىظُفٍ وهذا َزطهت مزاػبح خصىصُزهب اثىبءانزدزَت **
 رؼمذ انظبهزح انجُىنىخُخ َزخغ انً صؼىثخ ػشل مكىوبرهب ػه ثؼعهب انجؼط وَزطهت هذاردشئزهب ورطجُك انمىهح انزدزَجٍ ػهُهب كمب هى انحبل فٍ انؼهىو انفُشَبئُخ.
.
-االطزئىبص ثؼجبراد انىص :

02

01
04

01 ,50

طالمخ انهغخ
/3انىمذ وانمىبلشخ:
 وفك صبحت انىص ػىذمب ثُه ان انزدزَت امز ظزورٌ وممكه فٍ انجُىنىخُب كىوهبػزفذ رمذمب ورطىرا فٍ هذا انؼصز .نكه مغ انزحفع ثأخاللُخ انذراطخ انجُىنىخُخ .

02

طالمخ انهغخ

04

04

0,5

رأطُض انزاٌ انشخصٍ

انمدمىع

04

01 ,50
0,50

اطزىزبج:انزدزَت ممكه فٍ انجُىنىخُب نكه مغ مزاػبح خصىصُخ انمبد ح انحُخ .

01

اوظدبو حم انمشكهخ مغ انزحهُم
مذي وظىذ انمشكهخ

01
01

األمثهخ واأللىال

0,5

طالمخ انهغخ

0,5

04
حم انمشكهخ
انمدمىع

20

