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انشعبت :عهىو تجريبيت

امتحان بكانىريا تجريبي
ثاوىيت :عهىان خيرة

المدة 3:سا ونصف

اختبار فً مادة :الفلسفة
عالج موضوعا واحدا على الخٌار:
الموضوع األول  :هل نتائج العلوم التجرٌبٌة نسبٌة؟

الموضوع الثانً  :أثبت األطروحة التالٌة  " :معرفة الذات تتولف على الشعور بالغٌر " .

الموضوع الثالث  :النص
"  ...فإذا إنمسمت االعتمادات الحاصلة لألكثر فً مبدأ األمر إلى حك وباطل  ،وتصرفاتهم
فٌ ها إلى صحٌح وفاسد  ،دعت الحاجة إلى إعداد لانون صناعً عاصم للذهن عن الزلل  ،ممٌّز
لصواب الرأي عن الخطؤ فً العمائد بحٌث تتوافك العمول السلٌمة على صحته  ،وهذا هو المنطك .
وإنّما أحتٌج إلى تمٌٌز الصواب عن الخطؤ فً العمائد للتوصل بها إلى السعادة األبدٌة ّ ،
ألن
سعادة اإلنسان من حٌث هو إنسان عالل فً أن ٌعلم الخٌر والحك  .أ ّما الحك فلذاته  ،وأ ّما الخٌر فللعمل
به  ،ولد تواترت شهادة العمول والشرائع على ّ
أن الوصول إلى السعادة األبدٌة بهما  .وإذا كان نٌل
السعادة مولوفا على معرفة الحك والخٌر  ،والروٌة اإلنسانٌة لد ٌعتر ٌها الزٌغ والعدول عن نهج السداد
فً السلون الفكري على األكثر  ،فربّما إعتمدت غٌر الحك حما  ،وما لٌس بخٌر خٌرا  ،وإستمرت على
إعتمادها  ،فحرم صاحبها السعادة األبدٌة لما فاته من درن الحك والخٌر والتمٌٌز بٌنهما وبٌن الباطل
والشر  ،وتخلف عن نٌل النعٌم الدائم فً جوار ربّ العالمٌن  .فإذن البدّ لطالب النجاة  ،من الهدى إلى
وجه التمٌٌز بٌن الحك والباطل  ،والخٌر والشر  ،والطرٌك إلٌه بمعرفة المانون الصناعً الذي ٌمٌه
الغلط فً صواب النظر " .
عمر بن سهالن الساوي
المطلوب  :اكتب ممالة فلسفٌة تعالج فٌها مضمون النص .

الصفحة 1/1

اإلخابت انًُٕرخٛت ٔسهى انخُمٛػ نهبكانٕسٚا انخدشٚب ٙف ٙيادة انفهسفت

شعبت :ػهٕو حدشٚبٛت  ،سٚاظٛاث

انمىظىع االول ْ :م ًٚكٍ حطبٛك انًُٓح انخدشٚب ٙػهٗ انًادة انحٛت ؟ .
العالمة

عناصر االجابة

المحاور

مجزاة

طرح المشكلة
محاولة حل المشكلة

انمذخم  :انُخائح انًحممت ف ٙانًادة اندايذة أغشث انبٕٛنٕخ ٌٕٛنخطبٛمٓا ػهٗ انًادة
انحٛت .
انمسار  :إالّ ّ
أٌ اندذال انز٘ أثٛش ب ٍٛانفالسفت ٔانؼهًاء حًحٕس حٕل إيكاَٛت حطبٛمّ
ػهٗ انًادة انحٛت  ،حٛث سفعٓا انبؼط ٔأ ّكذ ػهٗ إيكاَٛت رنك انبؼط اٜخش .
انسؤال ْ :م ًٚكٍ دساست انكائٍ انح ٙدساست ػهًٛت حدشٚبٛت ؟
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ساليت انهغت
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 /10عرض األغروحت  :ال ًٚكٍ انخدشٚب ػهٗ انًادة انحٛت َظشا نٕخٕد ػٕائك
إبسخًٕٛنٕخٛت .
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ـ انبشُْت  :انًادة انحٛت حؼخشظٓا يدًٕػت يٍ انؼٕائك
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االيثهت يغ األلٕال ...
ـ انُمذ ْ :زِ انؼٕائك نى حًُغ انبٕٛنٕخ ٍٛٛيٍ يحأنت حدأصْا
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 /15وقيط األغروحت ًٚ :كٍ انخدشٚب ػهٗ انًادة انحٛت  ،كهٕد بشَاسد
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ساليت انهغت

ـ انبشُْت  :حدشبت كهٕد بشَاسد ػهٗ األساَب  ،باسخٕس ...
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 /10انتركيب :
ًٚكٍ حطبٛك انًُٓح انخدشٚب ٙػهٗ انًادة انحٛت ٔنكٍ يغ يشاػاة خصٕصٛت ْزِ انًادة
ـ انشأ٘ انشخص + ٙانخبشٚش
ـ األيثهت ٔاأللٕال انًأثٕسة
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حل المشكلة

اإلسخُخاج ًٚ :كٍ دساست انًادة انحٛت دساست ػهًٛت يٕظٕػٛت يغ انًحافظت ػهٗ
خصٕصٛخٓا .
ـ يذٖ إَسداو انحم يغ يُطٕق انًشكهت
ـ يذٖ ٔظٕذ انحم
ـ األيثهت ٔاأللٕال
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االيثهت ٔاأللٕال
ـ انُمذ ْ :زِ انًحأالث نى حبهغ يسخٕٖ انؼهًٛت يثهًا بهغخّ انًادة اندايذة

ساليت انهغت

المجموع
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اإلخابت انًُٕرخٛت ٔسهى انخُمٛػ نهبكانٕسٚا انخدشٚب ٙف ٙيادة انفهسفت

شعبت :ػهٕو حدشٚبٛت  ،سٚاظٛاث

انًٕظٕع انثاَ : ٙأثبج األغشٔحت انخانٛت  " :يؼشفت انزاث حخٕلف ػهٗ انشؼٕس بانغٛش ".

عناصر االجابة

المحاور

مجزاة

طرح المشكلة

انفكرة انشائعت  :يؼشفت انزاث حخٕلف ػهٗ انشؼٕس باألَا .
غرح وقيعها  :يؼشفت انزاث حخٕلف ػهٗ انشؼٕس بانغٛش
انسؤال  :كٛف ًٚكٍ انذفاع ػُٓا ٔإثباحٓا؟
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ساليت انهغت
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-10عرض مىطق االغروحت  :يؼشفت انزاث حخٕلف ػهٗ انشؼٕس بانغٛش .
ـ يسهًاحٓا  :انزاث حخؼشف ػهٗ راحٓا يٍ خالل اٜخش .
ـ انبشُْت  :ػاللت صشاع (ْٛدم) +ػاللت يغاٚشة (باسكه+)ٙػاللت حٕاصم (ساسحش)

11

04

1.0
11.0

االيثهت ٔااللٕال
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ساليت انهغت

0,5

 -15انذفاع عه االغروحت بحجج شخصيت ( :شكال ومعمىوا)
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محاولة حل المشكلة

ـ انًزاْب انفهسفٛت انًؤسست :

المجموع
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االيثهت ٔااللٕال
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ساليت انهغت
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َ -10مذ خصٕو االغشٔحت :
ـ ػشض يُطك انخصٕو  :يؼشفت انزاث حخٕلف ػهٗ ٔخٕد انٕػ ( ٙدٚكاسث ْٛ ،سشل
ي ٍٛدٔبٛشاٌ ) ...
ـ َمذ يُطك انخصٕو  :شكال ٔيعًَٕا ( فشٔٚذ  ،سبُٕٛصا )

حل المشكلة
المجموع

العالمة
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األيثهت ٔااللٕال
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ساليت انهغت
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إرٌ األغشٔحت انمائهت " يؼشفت انزاث حخٕلف ػهٗ انشؼٕس بانغٛش " ٚدب األخز بٓا
ٔانذفاع ػُٓا
ـ إَسداو انخاحًت يغ انخحهٛم
يذٖ حُاسك انحم يغ يُطٕق انًشكهت
حٕظٛف األيثهت ٔاأللٕال
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ساليت انهغت

0,5

04

11
11

04

11

01

20

اإلخابت انًُٕرخٛت ٔسهى انخُمٛػ نهبكانٕسٚا انخدشٚب ٙف ٙيادة انفهسفت

شعبت :ػهٕو حدشٚبٛت  ،سٚاظٛاث

انًٕظٕع انثانث  :ححهٛم َص نؼًش بٍ سٓالٌ انسأ٘
العالمة
المحاور
طرح المشكلة
محاولة حل المشكلة
حل المشكلة
المجموع

عناصر االجابة
المدخل  :إحاطة بموضوع المنطك الصوري

مجزاة
01

المسار  :إختالف الفالسفة حول لٌمة المنطك الصوري

01

السؤال  :ما لٌمة المنطك الصوري فً نظر صاحب النص ؟

1,5

سالمة اللغة
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 -11مولف صاحب النص  :تحدٌده شكال بعبارة " فإذن البدّ لطالب النجاة ...فً
صواب النظر "

11.0

ـ تحدٌده مضمونا  :المنطك الصوري إٌجابً
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سالمة اللغة
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:-20الحجج  :اإلحاطة بالمانون الصناعً ( المنطك ) الذي ٌعصم العمل من الولوع
فً الخطؤ
ـ اإلستئناس بعبارات النص التً تدل على الحجج .
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ـ الصٌاغة المنطمٌة للحجة
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سالمة اللغة

0,5

-23النقد والتقٌٌم  :المآخذ المسجلة على المنطك الصوري
ـ اإلشارة إلى ظهور أنواع منطك جدٌدة ( الرٌاضً  ،المادي ) .
ـ تؤسٌس الرأي الشخصً وتبرٌره
ـ سالمة اللغة
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ٌبمى المنطك الصوري ضروري لإلنسان مع األخذ بعٌن اإلعتبار األنواع األخرى
من المنطك .
ـ مدى تناسك الحل مع منطوق المشكلة
مدى وضوح حل المشكل
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