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 ال�عاص�.ب�� ال��� ال��اضي ال�الس��ي وال��� ال��اضي  قارن  األول:ال��ض�ع                  
 العالمة (ال��ض�ع األول) ع�اص� اإلجا#ة ال�!�ات
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م#� ال��اض	ات في م�ه!ها ت!ل� في ال���ة ال�ق�ة ال�ي  ��	�ا م� ال���راتشه ال�ف
	� ال��اضي  ل�1خل:ا
 ان�ه� -,ه�ر ن#* ر�اضي جي.، و%�ائها

-عم  ي�حي ال�#* ال��اضي ال
الس	8يو  ال�#* ال��اضي ال7عاص� االخ�الف ال,اه� ب	� :4اه�ال!2ر م� ال�
 . وج�د تقارب ب	�ه7ا

 ب	� ال�#* ال��اضي ال7عاص� وال�#* ال��اضي ال
الس	8ي؟ @?	عة العالقةما  ال�+�لة:-�ح 
  .اللغة سالمة-
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في ح	� ي�فG ال��Fر  ،قام� ال��اض	ات ال
الس	8	ة على ال�7		C ب	� ال?يه	ات وال7#ل7ات االخ=الف:أوجه 
 أول	ات.ال��اضي ال7عاص� ذلH و�ع�?� ال��اض	ات م�,�مة 

على  األك#	�مي، في ح	� �ق�م ال?�اء ال�ض�ح الMاتي لل?يه	ات أساسال?�اء ال��اضي ال
الس	8ي �ق�م على -
 .  (خل� ال�#* م� ال��اقG الاخلي) �ح ال��7قيال�ض

-S	TU�س وال�عقل	ة  قل	�ةالالاب	�7ا اله�سات  ،(ال��Fر ال�#ي لل87ان) اله�سة االقل	�ة قام� على ال
 .(ت�Fر عقلي لل87ان) خالFة

 .س��?ا@يفي ال��اض	ات ال7عاص�ة ف�ضي ا اأمّ  ،اس���اجي �ي	�ق في ال��اض	ات ال
الس	8	ة ال�7هج-
أفهي ت�ت?\  اله�سات الالاقل	�ةفي  أما ،تقاس -7] اق��ابها م� ال�اقع اله�سة االقل	�ةال��اض	ة في  ال�ق	قة-?7- 

 .ال��7ق	ةالFالح	ة 
 .سالمة اللغة األم�لة واألق�ال +-

04 

   ال=+ا#ه:أوجه 
 .دةص�اعة م!�ّ  كاله7ا-
 .ال7قمات إلى ال��ائجفي ان�قاله م�  كاله7ا ن#* اس��?ا@ي �ق�م على ش�وb ت�a8 ح��ة العقل-
-Gم ال��اق   .كاله7ا �ع�7 على م?أ ع

  .سالمة اللغة + األق�الو األم�لة -

04 

 ،بل �ان ام�ادا لها ،ال�#* ال��اضي ال7عاص� لa ��8 انقال-ا على ال��اض	ات ال
الس	8	ة -ال=1اخل:  م�ا-�
 ال��اض	ات.ل�قم  أفاقاوهMا ما ف�ح 

 .عة العالقةت?��� @?	-
 .األم�لة واألق�ال-

04 
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ي�ة وال7عاص�ةى أساسها ت?�ى عل ال��اض	ات ال
الس	8	ة أرض	ة اس=�=اج: تع=?�  � .ج7	ع األن#اق ال��اض	ة ال
 .8U7لةم] ت�اس* ال�ل مع م���ق ال-
 04 .+ سالمة اللغة األم�لة واألق�ال-

 20/20 ال���Bع
en

cy
-ed

uc
ati

on
.co

mح ال�+�لة�
-

�لة
+�

ح ال
ال!2-�

ووج�د تقار
ال�ال�+�لة-�ح -�ح 

اللغسالسالمة-- omm ال��ااالخ=الف:االخ=الف:ه أوجه �قام
ضي ال7عاص� ذلH و�عال��اضي ال7عاص� ذلH و�ع�?� ال

ل��اضي ال
الس	8يال?�اء ال��اضي ال
الس	8ي �ق�م ع
(خل� ال�#* م�(خل� ال�#* م� ال��اقي�ح ال��7قي

	TU�س وال�س وال�Uقل	�ة قام� على ال�� على ال
.لل87ان) عقلي لل87ان)

مأم،س���اجياس���اجي			�ي�يققق		�ق�قس	8	ة ال
الس	8	ة
تقاس -7] اق�تقاس -7] اق��ابها م� ال االقل	�ة

coooo

ماتال7قمات إلى ال��ائجه م�في ان�قاله م�  uc
بل �انبل �ان ام�اد،،ل
الس	8	ةض	ات ال
الس	8	ة e

nي�ة وال7عاص�ة..7عاص�ة

0404 nnncen
/



2018لوريا: اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الفلسفة / الشعبة: تسيير واقتصاد + تقني رياضي/ بكا  

 3من  2صفحة 

  

 مرحلة الدفاع ونقده عنيمنكن للمترشح أن يقدم مرحلة عرض منطق الخصوم 
 .ق المقياسويطبّ ما إذا عالج المترشح الموضوع بطريقة الجدل أو المقارنة يعتبر خروجا جزئيا  في حال

   األ-�وحةدافع ع� ص!ة ه2ه   ."لغاز وم+�الت ال 1BH لها حالأل�� ق1 ت�=PQ أمام العقل  ح ال�Mال #غ�ض ال�Bاب،H�� " :ال��ض�ع الFاني
 ةالعالم (ال��ض�ع الFاني) ع�اص� اإلجا#ة                                             ال�!�ات

�لة
+�

ح ال
�-

 

�ان ال#jال في الفل#فة قi	ة صع?ة ت�	� ال��ت�، فإنه يع� إلى ال�ف
	� وم�اولة ال?�g ع� إذا ال�1خل: 
  أو أn ت7ه	 وm	في آخ�)( اإلجا-ة.
 .ن ل
ل م8Uلة حلأأن ل
ل سjال ج�اب و  ال#ائ االع�قاد ال+ائعة:الف��ة 

 ل	q ل
ل سjال ج�ا-ا ول	q ل
ل م8Uلة حال. ،مفاده ال�F� nMرال: نق�]ها
�ةإذا  :لةال�+�F- ه سل�7اMف ��87 فاأل@�وحة  ه	
 ع�ها؟الفاع ها و ث?اتإ
 سالمة اللغة.-

04 

�لة
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ود�ة- ال��ل�ة:: األ-�وحةع�ض م��� � .@?	عة ال#jالاإلجا-ة ت�جع إلى  م
 .ج�ابل
ل سjال  ل	q م�هو ال��[\:  
   �هائي م�عMرا.ت!عل ال!�اب الالعقل اإلن#اني ل?ل�غ ال�7ل*  ق�Fر- :!Bجال 

 .ج�اب حاسa في -عG ال7فارقات ال��7ق	ة �ص�ل إلىالع� ق �ع!C اإلن#ان  -         
 . ه�اك حقائ* -ع	ة ع� الفهa ال?n�U م�ل ال�قائ* ال7	�اف	�Cق	ة-         
 .سالمة اللغة األم�لة واألق�ال +-

04 

 : !Bج ش_�Qة# األ-�وحة ال1فاع ع�
 .�7ل
ه م� م�ارد مع�ف	ة وم�ه!	ة اعلى ال7��شح أن �!� م

 .(ق�Fر العقل) ال7	�اف	�Cق	ة وفهa القiا�اال ت#7ح -اإلحا@ة ال7ع�ف	ة أدوات العقل  -
  .وال�ف���� #��ا[\ الفالسفةاالس=�bاس 

 .+ سالمة اللغةاألم�لة واألق�ال -

04 

 :  ونق1ه ع�ض م��� ال_�Qم
1(:cقه�لها ج�ا-ا نإ ع�ض م�    .وال ي�	� م8Uالت ل	q لها حال ،اإلن#ان ال ���ح األسxلة ال�ي ال �!

 .إن ال?��Uة ال ت��ح م� ال8U7الت إال ما تقر على حلها"مار�q: "�ق�ل 
ف
�	�ة هي األسxلة وال8U7الت ال�ي لa يه� العل7اء  ،غ	� مjسqسjال ج�اب ق�ل  ن ل
لأالق�ل  :هنق1)2

 ... والفل#ف	ة?عG األسxلة العل7	ة � هال والفالسفة إلى ج�اب
 .ال�ي ���حها ل�#اؤالتا اإلجا-ة ع� �ل ��87 لإلن#انال  -     

  واألق�الاألم�لة -

04 
�لة

+�
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�ة أ@�وحة  ل	q ل
ل سjال ج�اب :القائلة األ@�وحة :الفاع م+�وع�ة االس=�=اج: 	�لفاع ا لMلH تق�رص
 	ها.وت?�ّ ع�ها 

 ال8U7لة.م���ق ت�اس* ال�ل مع -
 سالمة اللغة. األم�لة واألق�ال +-

04 
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نق�]ها
إذا:�لة�+�ال�+�
سالسالمة الل- omm ��ع�ض م���األ-�وحة�ض م�

ل
ل سjالل	qوم�ه و ��[\:ال��[\: 
العقل اإلن#العقل اإلن#اني ل?لق�Fرق�Fر--:!Bج

ل�ص�الع� ع�  �ع!C اإلن#ان ق �ع!C اإلن#ان -
n�U?ال aة ع� الفهnئ* -ع	ة ع� الفهa ال?�Uاك حقائ* -ع	

.سالمة اللغةسالمة اللغة+وألق�ال +

coooo
: : _�QةBج ش_�Qة

.�رد مع�ف	ة وم�ه!	ة م� م�ارد مع�ف	ة وم�ه!	ة
ل7	�ال7	�اف	�Cق	ة وفهa القiوفهa القiا�اإلحا@ة  ati

وال ي�	� م8Uالوال ي�	� م8Uالت ل	، ج�ا-ا! لها ج�ا-ا
.ها"ر على حلها"

ة وال8U7الت ال�ي لa األسxلة وال8U7الت ال�ي لa يه�
du

n لفاع لفاع ااتق�رلMلH تق�رة
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                                           dالFال��ض�ع ال :"eى�!�لــ "ال� h1ه�� 
 العالمة (ال��ض�ع الFالd) ع�اص� اإلجا#ة                                   ال�!�ات

�لة
+�

ح ال
�-

 

              .ال�ج�د�ة) –ال?�اغ7ات	ة  – ال�!��?	ة- العقالن	ة( واخ�الفها تعد الM7اه~ الفل#ف	ة شارة إلىاإلال�1خل: 
 ّnفي آخ�) (أو أ	mو  .ت7ه	

  الM7اه~ الفل#ف	ة.في ي�رج ال�S  اإل-ار الفل�في:
  �ان �ل م� الM7ه~ ال�!��?ي وال?�ج7اتي ي��لقان م� ال�!�%ة، فهل لها نفq ال7ع�ى في الM7ه?	�؟ إذا- ال�+�لة:

 .اللغةسالمة -

04 

�لة
+�

ل ال
ة ح

اول
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 Pم�[\ صاح:eال�  
ال?�ج7ات	ة و�ن �ان� ت�ف* مع ال�!��?	ة في نقها للفل#فة العقالن	ة ال�7ال	ة إال أنها تT�لف أن  صاح~ ال�Sي�] 

ي مفه�م ال�!�%ة وت�Fرها �  ض?\ ال�7قف م�7iنا)( لل�ق	قة.ع� ال�!��?	ة ال�قل	�ة في ت
-Sاس -ع?ارات ال��x�االس. 

%ة مع�ى أك�� ات#اعا م� مع�اها ع� ال�#		�"    �T�لف�ن ع� ال�#		� في أنهa فه�7ا م� ال�!�  ول
� ال?�ج7ات		�"
 (ض?\ ال�7قف ش8ال)

 .سالمة اللغة-

04 

الخ�الف ب	�ه7ا ف	?�ز م� االتفاق ب	� ال?�ج7ات	ة وال�!��?	ة �,ه� في نقه7ا لل��Fر العقلي ال�7الي، أما ا ال!Bج:
 :ناح	�	�

 .فهي م7ارسة ع7ل	ة ال?�ج7ات		� أما ع� ،ال�!�%ة ع� ال�#		� م!�د إح#اسات جCئ	ة -   
فلها  �ع� ال�!��?		 ال�ق	قة ع� ال?�ج7ات		� لها @ا-ع دي�ام	8ي �ق�م على الفعل وت�ق	* ال�7فعة الع7ل	ة، أما -   

 @ا-ع س�ات	8ي �ق�م على ت#!	ل ما ت�قله ال��اس م� ال�اقع الTارجي. 
-Sاس -ع?ارات ال��x�االس. 
 .للغةسالمة ااألم�لة واألق�ال + -

04 

 إن االخ�الف ب	� ال?�ج7ات	ة وال�!��?	ة م� ح	g الi7ام	� ال ي�في وج�د عالقة ب	�ه7ا وال �8Uل – :=ق��cال�ق1 و ال
  ه�ة وق�	عة م� ال�اح	ة ال��7ق	ة.

- nي م?�ّ رأFTل رش	ل� .ي�#!a مع م��* ال�
04 

�لة
+�
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ح

 

 .#ها�رها ال��7ق	ة ال�ي تjسّ T�لف صتT�لف مiام	� الM7اه~ الفل#ف	ة وال ت االس=�=اج:
 ال8U7لة.ال�ل مع م���ق  م] ان#!ام-
 04 .سالمة اللغةاألم�لة واألق�ال + -
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اإل-ا
ال�ال�+�لة:

سالم-- omm Pم�[\ صاح Pم�[\ صاح:eال�
ال?�جأن صاح~ ال�Sصاح~ ال�S]ي�]

ي م��!��?	ة ال�قل	�ة في تع� ال�!��?	ة ال�قل	�ة في ت
Sاس -ع?ارات ال��x�االسSاس -ع?ارات ال��x�س.

ننن�T�لف��T�لف�نن ع� ال�#		 ع� ال�#		� فيج7ات		�
ش8ال)

oooo
�!��?	ة �,ه� في نق7ات	ة وال�!��?	ة �,ه� في نقه7ا ل

 ال?�ج ال?�ج7ات		�أما ع�أما ع�،،جCئ	ةاسات جCئ	ة���
�م على الفعل وت��ام	8ي �ق�م على الفعل وت�ق	* ال

�اقع الTارجي م� ال�اقع الTارجي. 

tio

edم	� ال ي�في وج�د الi7ام	� ال ي�في وج�د عالقة ب	
.#ها
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