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الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات وزارة التربية الوطنية

دورة ماي :  امتحان بكالوريا 2017تجريبي التعليم الثانوي

الشعبة : آداب و فلسفة

المدة :  د 30سا و  3اختبار في مادة : فلسفة

عالج موضوعا واحدا على الخيار: 

هل القدرة على التعبير تتناسب مع القدرة على التفكير ؟          الموضوع االول : 

ق مطلقة " ائكثرة االنظمة في الهندسة لدليل واضح ان الرياضيات ليست فيها حق غان "ييقول بول : الثانيالموضوع   

االطروحة هذهاثبت مصداقية 

النص  الموضوع الثالث :

و   ليربط الناس بعالم الالوطن .العولمة نظام يعمل على إفراغ الهوية الجماعية من كل محتوى ويدفع للتفتيت والتشتيت ،"  

ومع التطبيع مع الهيمنة واالستسالم لعملية االستتباع الحضاري يأتي فقدان  . الالأمة و الالدولة ، أو يغرقهم في أتون الحرب األهلية

ون دولة ، بدون أمة ، بدون الشعور باالنتماء لوطن أو أمة أو دولة ، وبالتالي إفراغ الهوية الثقافية من كل محتوى . إن العولمة عالم بد

وهم المستهلكون للسلع  " وطن . إنه عالم المؤسسات والشبكات العالمية ، عالم " الفاعلين " ، وهم المسيرون ، و" المفعول فيهم

ات والصور و" المعلومات " والحركات والسكنات التي تفرض عليهم . أما " وطنهم " فهو الفضاء " المعلوماتي " الذي تصنعه شبك

 . االقتصاد والسياسة والثقافة -يسيطر ويوجه -االتصال ، الفضاء الذي يحتوي 

العولمة نظام يقفز على الدولة واألمة والوطن . نظام يريد رفع الحواجز والحدود أمام الشبكات والمؤسسات والشركات المتعددة 

والعولمة تقوم على  . ام بدور الدركي لشبكات الهيمنة العالميةالجنسية ، وبالتالي إذابة الدولة الوطنية وجعل دورها يقتصر على القي

الخوصصة ، أي على نزع ملكية الوطن واألمة والدولة ونقلها إلى الخواص في الداخل والخارج . وهكذا تتحول الدولة إلى جهاز ال 

ؤديان حتما إلى استيقاظ وإيقاظ أطر يملك وال يراقب وال يوجه . وإضعاف سلطة الدولة والتخفيف من حضورها لفائدة العولمة ي

"… لالنتماء سابقة على األمة والدولة ، أعني القبيلة والطائفة والجهة والتعصب المذهبي الخ

( الثقافيةالعولمة والهوية )مجلة فكر ونقد -محمد عابد الجابري  

اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص         المطلوب :
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