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 ゆاكت(ヵ ) اضيع الثاث  اآتيヱفي أحد الم: 

 :المヱضヱع اأヱل

 لمゅذا ينبغي أن نعتبر الشخص غゅي  في ذاته؟

 :المヱضヱع الثゅني

."تتمثل التعゅدة في أن ا نرغゆ إاّ في مゅ نتتطيع الحصヱل عヤيه"  

 . أبعゅدهゅ( ヵ)مضمヱن هذه الヱボل  ヱ بِين ( ヵ)أヱضح 

 :المヱضヱع الثゅلث

تتميز الدヱل  عن كل اأشكゅل اأخرى لヤجمゅعゅت اإنتゅني  بゅتتحヱاذهゅ عヴヤ التيゅدة؛ ذلポ أن إرادة الدヱل  ا تボبل "       
ヵالتحد، ゅيヤن إرادة عヱأمكن أن تك ゅإا لم ヱ .ゆذا التبヰلヱ،  ゅヰدة أنゅل  ذات تيヱلدゅا التغيير، فヱ ュتيボبل التボا ت ゅヰن إرادتみف

  ..(.)ヱ من ثュ فأヱامرهゅ قゅنヱن مヤزュ لكل من يボع في دائرة اختصゅصゅヰ.  تتヴボヤ أمرا من أحدتعطي اأヱامر لヤجميع ヱ ا
بゅلطゅع  دヱن أن تكヱن هي  هذه التنظيمゅت أن لゅヰ الボدرة عヴヤ إلزاュ ،إن الدヱل  تعヱヤ عヴヤ كل أشكゅل التنظيمゅت اأخرى      

ゅヰزم  بヤم ゅヰتヘدل  فيم. نゅغير ع ヱل  غير حكيم  أヱن الدヱني قد تكヱنゅボال ゅヰボا يمكن أن يغير من ح ポتأمر به، لكن ذل ゅ
 .تヘرض طゅع  أヱامرهヱ ュ ゅحتِ الرتمي في أن ت  

أヵ نشゅط في نطベゅ اختصゅص الدヱل  ا  -من النゅحي  النظري   -ا يヱجد  ヱن التヤط  الボتري  لヤدヱل  هي تヤط  عヤيゅ، إ    
ヱ اإشراف عヴヤ الصنゅع  ヱالتعヤيヱ ュتشجيع البحث العヤمي ヱ فرض الضرائヱ ゆ  فゅلدفゅع ヱ اأمن..( .) تتعヴ إلヴ ضبطه

إقゅم  نظュゅ لヤتゅボضي تطبベ فيه المبゅدむ الゅボنヱني  لヤدヱل ، كل هذا يヱضح أن مجرد إلゅボء نظرة تريع  عヴヤ الヱظゅئف البゅرزة 
كن الヱボل إن تヤط  الدヱل  في اتتخداュ الヱボة ヱ يم (...) الحيゅة الヘردي الدヱل  إلヴ بヘ ゅヰذ ن  لヤدヱل  يكヘي إدراポ الدرج  التي ت

ゅヰدتゅتي ヱ ゅヰطتヤس تゅأت ヱه ゅヰعتゅط ヴヤس عゅر النゅإجب. " 
 .(يه)النص ヱ نゅقشه ( ヵ)حヤل
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 عنゅصر اإجゅبة وسュヤ التنボيط

 توجيれゅヰ عゅمة
 :سعيゅ  وراء احتراュ مبدأ تكゅفぼ الفرص بين المترشحين، يرجヴ من السゅدة اأسゅتذة المصححين أن يراعوا

-   ュالمذكرة الوزارية رق れゅتضيボريخ  40/101مゅدرة بتゅ1الصヶ  144نونبرΑ ゅك الثヤلسゅب ヵالتربو ュويボلتゅة بボヤدة والمتعゅي لمヤهيほالت ヵنو
 ュسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقヤريخ  151الفゅدرة بتゅ1الصΑ  144ديسمبرΑ  ريخゅ1المحينة بتヶ  1414فبراير  ュرق れ7تحΑ صةゅوالخ ،

 بゅأطر المرجعية لمواضيع اامتحゅن الوطني الموحد لヤبكゅلوريゅ، مゅدة الفヤسفة؛
-   ゅヰترحة، بوصفボبة المゅصر اإجゅمل مع عنゅسفية المنتظر التعヤمين المعرفية الفゅمضヤجية ولヰمنヤمة لゅيحدد الخطوط الع ゅヰرا موجゅإط

توفرهゅ، في إجゅبれゅ المترشحين، انسجゅمゅ مع منطوقれゅ المنゅヰج الذヵ يعتبر المرجع المヤزュ، مع مراعゅة تعدد الكتゆ المدرسية المعتمدة، 
 جゅبれゅ وتعميゅヰボ؛وإبゅボء المجゅل مفتوحゅ أمュゅ إمكゅنيれゅ المترشحين إغنゅء هذه اإ

فュヰ الموضوع وتحديد اإشكゅل المطروح، تدرج التحヤيل والمنゅقشة : توفر إجゅبれゅ المترشحين عヴヤ مواصفれゅ الكتゅبة اإنشゅئية الفヤسفية  -
 ....والتركيゆ، سامة الヤغة ووضوح اأفكゅر وتمゅسك الخطواれ المنヰجية

 توجيれゅヰ إضゅفية
التصحيح الجزئي عヴヤ ورقة تحرير المترشح، بゅإضゅفة إلヴ النボطة اإجمゅلية مرفボة بゅلماحظة يتعين عヴヤ السゅدة المصححين تثبيれ نボط 

 المفسرة لゅヰ؛

، وذلك أن التボويュ في الفヤسفة، كمゅدة مدرسية، 14/14و  44/14يتعين عヴヤ السゅدة المصححين مراعゅة سュヤ التنボيط الذヵ يتراوح مゅ بين 
و  44/14ير المボبول قゅنونيゅ وتربويゅ أن يضع المصحح سボفゅ محددا لتنボيطه، يتراوح مثا بين هو أسゅسゅ تボويュ مدرسي، وبゅلتゅلي فمن غ

 .بنゅء عヴヤ تمثاれ خゅصة حول المゅدة، سيمゅ أن اأمر يتعベヤ بゅمتحゅن إشゅヰدヵ يتوقف عヤيه مصير المترشح 15/14
مثا، بゅلنسبة لمترشحي الشعゆ  14عヴヤ  10 أو 17أو  11إن حصر التنボيط مゅ بين حد أدنヴ معين وحد أقصヴ يوقفه المصحح عند 

ِيزة م∠ يحرュ المترشحين من ااستفゅدة من امتيゅز معゅمل المゅدة وخゅصة ( 0و7ذاれ المعゅمل )والمسゅلك التي تشكل فيゅヰ الفヤسفة مゅدة م⊥
ュヰالمتفوقين من. 

بعد إخبゅر منسベ الヤجنة، وذلك حرصゅ  فمゅ أقل لヤتداول داخل لجنة التصحيح، 47/14ضرورة إخضゅع كل ورقة تحرير حصれヤ عヴヤ نボطة 
ゅن ذلك ممكنゅك ゅمヤالتصحيح المشترك ك ヴヤمترشح، والحرص عヤالموضوعية المنصفة ل ヴヤع. 

إذا توفرれ في إجゅبة المترشح الشروط المنヰجية والمضゅمين المعرفية المنゅسبة لヤموضوع، وكゅنれ هذه المضゅمين ا تتطゅبベ مع عنゅصر 
ن المطヤوゆ من المصحح أن يراعي في تボويمه بゅلدرجة اأولヴ المجヰود الشخصي المبني لヤتヤميذ في ضوء روح اإجゅبة، جزئيゅ أو كヤيゅ، فإ

 .منゅヰج مゅدة الفヤسفة وإشكゅاته

 

 :السぼال

ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 
 

بボيم  الشخص، ヱذلポ  الヱضع البشرヱ ،ヵضمن مュヱヰヘ  الشخص ヱأن يثير اإشكゅل الخゅص ゅلمج داخلن يぼطر المヱضヱع أيتعين عヴヤ المترشح 
 ヤتيヱ ي  في ذاته ا مجردゅنعتبر الشخص غ ゅنヤاعي التي تجعヱل عن الدぼゅلتتゅب. 

 
 (نボط 45:  )التحヤـــيل

 

          ュهيゅヘالمヱ ظゅヘه  عند األヤيヤف في تحボينتظر من  المترشح أن ي(  يゅالشخص، الغ.  ).ベヤينط ヵالذヱ الぼح في التヱل المطرゅاإشك ゅヰلヱح ュالتي ينتظ 
 :متبゅボ من  قنゅع  أن الشخص غゅي  في ذاته،  ヱذلポ في ضヱء العنゅصر اآتي  

 ヤتيヱ ي  اゅ؛ـ الشخص غ 
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 حرا؛  ،ヱاعيゅ ،يتميز الشخص بكヱنه كゅئنゅ عゅقا -
 ـ  الشخص  من حيث هヱ  غゅي  في حد ذاته له قيم  ヱ كرام ؛

 ـ الشخص  جدير بゅاحتراヱ ュالتボدير؛  
 ...  ヤ  أن ذلポ تيぼدヵ إلヴ تحヱيヤه إلヴ شيء ـ ا يمكن معゅمヤ  الشخص كヱتي

 (يعتبر التحヤيل جيدا إذا كゅن شゅما لヤمفゅهيュ والボضゅيゅ المرتبطة بゅلموضوع)
 

 ( نボط 45:  ) المنゅقشة
 

 :يمكن لヤمترشح أن ينゅقش اأطرヱح  ، ヱذلポ في ضヱء العنゅصر اآتي  
 ؛ ـ لن يحط من قيم  الشخص كヱنه يصبح ヱتيヤ  لتحボيベ غゅيゅت مشترك

 ـ قيم  الشخص في انخراطه مع اأغيゅر ヱالجمゅع  لتحボيベ مصゅلح عゅم ، ممゅ يجعل الغير مصدرا لتأتيس هذه الボيم ؛
 ـ قيم  الشخص فيمゅ يボدمه من أعمゅل لゅヘئدة  اإنتゅني  ككل؛

ゅヰ، عヤمゅ بほن العبرة ا تكون بعدد عヴヤ تطوير اأطروحة التي حゅヰヤヤ و أضفヴ طゅبع النسبية عヤي( ة)عمل المترشح تعتبر المنゅقشة جيدة إذا )
ゅヰبنوعيت ゅقشة و إنمゅالمستحضرة في المن れゅاأطروح) 

ゆالتركـي:   (ط 47ボن) 
 

أخاقي   يمكن لヤمترشح أن  يخヤص، من تحヤيヤه ヱمنゅقشته،  إلヴ إبراز الطゅبع الヤヘتヘي  لヤشخص كغゅي  في ذاته ، مع مゅ يطرحه هذا اإشكゅل من رهゅنゅت      
. 

 (ركيゆ جيدا إذا كゅن منسجمゅ مع التحヤيل والمنゅقشة ومعبرا عن مجヰود شخصي يعتبر الت)
 

 (ن47: )الجوانゆ الشكヤية
 
 
 
 
 
 

 :الボولة
 

ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 
 
      ヱ دةゅبتمثات التع ベヤل المتعゅاإشك パヱأن يص ヱ ،دةゅالتع ュヱヰヘضمن م ،ベل اأخاゅع يتأطر داخل مجヱضヱأن الم ポالمترشح إدرا ヴヤيتعين ع

ゅヰヤد ،تبل تحصيヱز كل الحدヱゅرغب  تتج ゅヰأن ュأ ゅتنゅنゅد إمكヱدة بحدヱدة محدゅنت التعゅإذا ك ゅءل عمゅفيتت. 
 

 (نボط 45):   التحヤـــيل
 

تحヤيヤه لأطرヱح  المتضمن  في الヱボل  ヱ التي ترى أن التعゅدة رغب  محدヱدة بحدヱد مゅ نتتطيع الحصヱل عヤيه، ヱذلポ في ن المترشح ينتظر م     
 :ترض، في ضヱء العنゅصر اآتي ヘبゅلヱقヱف عند مゅヘهيمヱ ゅヰحجゅجゅヰ الم

 التعゅدة مطゆヤ مشرヱع يتعヴ إليه جميع النゅس ヱ غゅي  الヱجヱد اإنتゅني؛ -
 ؛ت النゅس حヱل التعゅدةاختاف تمثا -
 تعدد طرベ بパヱヤ التعゅدة لتعدد الرغبゅت ヱ الボدرات؛ - 
 .. إمكゅن بパヱヤ التعゅدة انطاقゅ من رぼي  ヱاقعي  تجعゅヰヤ متنゅتب  مع اإمكゅنゅت ヱ الボدرات الذاتي  -

 (يعتبر التحヤيل جيدا إذا كゅن شゅما لヤمفゅهيュ والボضゅيゅ المرتبطة بゅلموضوع)
 

 (نボط 45)  : المنゅقشة
 
 :يمكن لヤمترشح أن ينゅقش أطرヱح  الヱボل  ヱ يبين أبعゅدهゅ، في ضヱء العنゅصر اآتي   
 ؛التمثات الحتي  متنゅهي   من الحゅات ヱ التعゅدة تヤتヤ  ا -
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 التعゅدة غゅي  من الصعゆ بヱヤغゅヰ عヴヤ اعتبゅر أنゅヰ مجرد مثゅل لヤخيゅل؛   -
 ؛(بيع حゅل  الط)التعゅدة حنين إلヴ مゅض لن يصبح حゅضرا أبدا  -
 تحボيベ الرغبゅت ا يشكل تحصيا لヤتعゅدة ヱ إنمゅ بداي  لتعي جديد نحヱهゅ؛ -
 ... التعي الدヱ ゆヱぼراءهヱゅ تتمثل التعゅدة في البحث  -
عヴヤ تطوير اأطروحة التي حゅヰヤヤ و أضفヴ طゅبع النسبية عヤيゅヰ، عヤمゅ بほن العبرة ا تكون بعدد ( ة)عمل المترشح تعتبر المنゅقشة جيدة إذا )

 (طروحれゅ المستحضرة في المنゅقشة و إنمゅ بنوعيتゅヰاأ

ゆالتركـي:    (ط 47ボن) 
  
  ヱ ، أخاقي ヱ  ديヱجヱ  يمボدة كゅأهمي  التع ヴヤالتأكيد ع ヴقشته، إلゅمنヱ هヤيヤص، من تحヤمترشح أن يخヤلذاته ك يمكن ل ゅヰボيボتح ヴن إلゅاإنت ヴي  يتعゅغ

 .ヱلغيره
 

 (نボط 47)    :الجوانゆ الشكヤية
 

     .ヱلبゅخالヱボل  لد
 

 
  :النص

 
ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 

 

 يتعين عヴヤ  المترشح  إدراポ أن المヱضヱع يتأطر داخل مجゅل التيゅت ، ヱضمن مュヱヰヘ الدヱل ، ヱأن يصパヱ اإشكゅل المرتبط بطبيع  تヤط  الدヱل ،    
 .عن غゅيتヱ ヱ ゅヰظゅئヱ ゅヰヘ مصدر تヤطتゅヰمتتゅئا  

 
 (نボط 45:  )التحヤـــيل 

 

المترشح أن يحヤل أطرヱح  النص التي ترى أن ヱجヱد الدヱل  ضرヱرヵ لتنظيュ المجتمع ヱ ضمゅن الخدمゅت أفراده  مع مゅ يボتضيه ذلポ من ينتظر من    
 :اتتخداュ لヱボヤة لヘرض الطゅع ، ヱ أن يحヤل حجゅج النص، ヱ ذلポ في ضヱء العنゅصر اآتي 

 تヤط  ヱ التيゅدة؛ميز الدヱل  عن بゅقي التنظيمゅت ااجتمゅعي  بゅتتحヱاذهゅ عヴヤ التت  -
 الدヱل  كضرヱرة ヱ كべلي  لヤضبط ااجتمゅعي؛ - 
 نゅヘذ تヤط  الدヱل  إلヴ جميع مجゅات الحيゅة؛ -
 تعدد ヱظゅئف الدヱل  ヱ اتتゅع مجゅل تヤطتゅヰ؛ -

 .أتゅس تヤط  الدヱل  اتتخداュ الヱボة لヘرض الطゅع  - 
 (ضوعيعتبر التحヤيل جيدا إذا كゅن شゅما لヤمفゅهيュ والボضゅيゅ المرتبطة بゅلمو) 

 
 ( نボط 45:  ) المنゅقشة

 

 :يمكن لヤمترشح في منゅقشته أن يتنヱゅل العنゅصر اآتي     
- ゅヰي  في حد ذاتゅل  كغヱ؛الد 
- ゅيدة دائمゅل  محヱن الدヱعي؛ ، ا تكゅفي الصراع ااجتم ゅبل قد تصبح طرف 
 الدヱل  كتعبير عن مصゅلح طبボ  اجتمゅعي  معين ؛ -
 ぼتتゅت الدヱل ؛الطゅبع الボمعي اإيديヱلヱجي لم -
 ...مصدر طゅع  الدヱل  احتكゅرهゅ لヤعنف ヱ شططゅヰ في اتتعمゅل التヤط  -
عヴヤ تطوير اأطروحة التي حゅヰヤヤ و أضفヴ طゅبع النسبية عヤيゅヰ، عヤمゅ بほن العبرة ا تكون بعدد ( ة)عمل المترشح تعتبر المنゅقشة جيدة إذا )

ゅヰبنوعيت ゅقشة و إنمゅالمستحضرة في المن れゅاأطروح) 

 (نボط 47)   :ركـيゆالت

  ヱ  رديヘت الゅالحري ュاحترا ヱ نヱنゅボالヱ ベلحゅب ゅヰأهمي  التزام ヱ  لヱرة الدヱإبراز ضر ヴقشته،  إلゅمنヱ هヤيヤص، من تحヤمترشح أن يخヤيمكن ل
 .الجمゅعي 
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RR 03 
 الصفحة

 (يعتبر التركيゆ جيدا إذا كゅن منسجمゅ مع التحヤيل والمنゅقشة ومعبرا عن مجヰود شخصي )
 

 (نボط 74)   :الجوانゆ الشكヤية 
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