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 :في أحد الヨواضيع الثاثة اآتية( ي) اكتب
メヱاأ ネوضوヨال : 

 
るالギعヤا لケゅالحق معي ケゅらن اعتムヨ؟ هل ي 

 
 :  الヨوضوネ الゅんني          

 
 ."يヵキぽ الغير في حيりゅ الفرキ ،キائケヱキ ،ゅヨ الヨレوァク أヱ الشريك أヱ الガصم " 

 .أبعادها( ي)مضヨوラ القولة و بيِن( ي)أوضح
 

 : لゅんلثالヨوضوネ ا
 

          " ُُ أラ هログ الレتيجる ا تعيギ ااعتま  ケゅらلヴ أヵ تجربる كيفゅヨ  غير .تجربま るيجゅبيヱキ るمゅهي جيギ صレعゅヰ كل تجربる أُ
 サヱケギم ネヱشرヨب るوقらسヨال るتجربヤاَ لま ゐギا يح ゅا مグه ヱ ،るمゅنت تゅا كクま َاま عレالص りギجي ラوムا ت るالتجرب ラنت، أゅك

るريヌءا من نギب りギجي るاسケキ るمゅجراء التجريب. تま طヱهي شر るيらط التجريヱالشر ラま ،أخيرا ヱ . سيط فيらال ベケゅا الفグهヱ
الゅヨヨثるヤ في مسعヱ ヴضع " التレボيる"كل الجりギ عヴヤ الفヤسفる العヨヤيる أنه يヤح عヴヤ الصعゆゅ جギيりギغ حるヤ سら  الヨعヴレ يُ 

 .ラま قيサヱケキ るヨ الواقع تتゅレسب مع まيحゅئゅヰ بتحボيれゅボ عヤボيる. مشرネヱ نヌرヵ مسらق
          ،ケراヨستゅصح بレال ラاキゅらي يتヤボهب العグヨال ヱ هب الواقعيグヨال ラي، أヨヤل العヨنتأمل الع ラأ グレم ،ポケギحو نレا الグه ヴヤع

 ゅسギح ギا نج るئيゅالفيزي ュوヤالع ベゅ؛ ففي نطゅيヨヤع ゅنゅلف برهぽي ラأ ロギحヱ ا يستطيع ゅヨヰレم ゅらهグم ラأ ヱ ゅحسي りهرゅヌب
 メギي ラالواقع يستطيع أ ヴヤعるيヤボع るعゅレق キلوجو メゅلك ا مجグك ヱ ؛りギاحヱ るفعキ -るئيゅヰن ヱ るボヤمط-  チتفر ラأ ゅヰسعヱ في

るيらالتجري ゅレんطرائق بح ヴヤع るسيゅأس れواボم ... るتجعل أي ゅヰنま ヴحت るボثيヱ ギج れゅهي عاق るلتجربゅب るريヌレال れゅعاق ラま
るيヤボع ヱأ るيらتجري るボطري  ゅهキفرヨبゅヰتヨيボب ドゅااحتف ヴヤع ゅヰتケギفي شك من ق". 

 
 (يه) الレص ヱ نゅقشه( ヵ)حヤل
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 عゅレصر اإجゅبヱ るسヤم التボレيط
 

るمゅع れゅヰتوجي 
 :سعيケヱ  ゅاء احتراュ مギらأ تゅムفぽ الفرソ بين الヨترشحين، يرجヴ من السりキゅ اأسゅتりグ الヨصححين أラ يراعوا

ヱالヨتعるボヤ بゅلتボويم التربوヵ بゅلسヤك الゅんنوヵ  2442نونらر  21الصりケキゅ بتケゅيخ  40/202مボتツيれゅ الグヨكرり الوコاケيケ るقم   -
 2424فらراير  21الヨحيるレ بتケゅيخ  キ2442يسらヨر  22الصりケキゅ بتケゅيخ  251التأهيヤي لりキゅヨ الفヤسفヱ ،るكグا الグヨكرり الوコاケيケ るقم 

 ، ヱالゅガصる بゅأطر الヨرجعيる لヨواضيع اامتحラゅ الوطレي الヨوحギ لゅムらヤلوケيゅ، مりキゅ الفヤسفる؛72تحت ケقم 
-  ケゅطま ゅヰبوصف ،るترحボヨال るبゅصر اإجゅレمل مع عゅالتع るسفيヤالف るعرفيヨمين الゅツヨヤلヱ るجيヰレヨヤل るمゅطوط العガال キギيح ゅヰا موج

الレヨتヌر توفرهゅ، في まجゅبれゅ الヨترشحين، انسجゅمゅ مع مレطوقれゅ الァゅヰレヨ الヵグ يعتらر الヨرجع الヤヨزュ، مع مراعりゅ تعキギ الムتب 
 ヱ れゅتعヨيゅヰボ؛الケギヨسيる الヨعتまヱ ،りギヨبゅボء الヨجメゅ مفتوحゅ أمま ュゅمゅムنيれゅ الヨترشحين إغゅレء هログ اإجゅب

-  るسفيヤالف るئيゅاإنش るبゅتムال れゅمواصف ヴヤترشحين عヨال れゅبゅجま يل : توفرヤالتح ァケギت ،ゥヱطرヨال メゅムاإش ギيギتحヱ ネوضوヨم الヰف
るجيヰレヨال れطواガسك الゅヨتヱ ケゅムاأف ゥضوヱヱ るغヤال るالتركيب، سامヱ るقشゅレヨالヱ.... 
るفيゅضま れゅヰتوجي 

حيح الجزئي عケヱ ヴヤقる تحرير الヨترشح، بゅإضゅفま るلヴ الボレطる اإجゅヨليる مرفるボ يتعين عヴヤ السりキゅ الヨصححين تらんيت نボط التص
 بゅلヨاحるヌ الヨفسرり لゅヰ؛

، クヱلك أラ التボويم في الفヤسفる، كヱ24/24 りキゅヨ  44/24يتعين عヴヤ السりキゅ الヨصححين مراعりゅ سヤم التボレيط الヵグ يتراゥヱ مゅ بين 
لらボヨوメ قゅنونيヱ ゅتربويゅ أラ يツع الヨصحح سボفゅ محキギا لتボレيطه، يتراゥヱ مケギسيる، هو أسゅسゅ تボويم مケギسي، ヱبゅلتゅلي فヨن غير ا

بゅレء عヴヤ تんヨاれ خゅصる حوメ الりキゅヨ، سيゅヨ أラ اأمر يتعヤق بゅمتحま ラゅشヵキゅヰ يتوقف عヤيه مصير  ヱ25/24  44/24مんا بين 
 .الヨترشح

 ギレصحح عヨيوقفه ال ヴأقص ギحヱ معين ヴنキأ ギبين ح ゅيط مボレحصر الت ラま22  ヱ27أ  ヱ20أ  ヴヤترشحي  24عヨل るらسレلゅا، بんم
りيِز ∠ヨُم りキゅم るسفヤالف ゅヰل فيムلك التي تشゅسヨالヱ الشعب( ملゅعヨال れاク7ヱ0 ) りキゅヨمل الゅمع コゅمن امتي りキゅترشحين من ااستفヨال ュيحر

 .ヱخゅصる الヨتفوقين مヰレم
 るطボن ヴヤت عヤتحرير حص るقケヱ كل ネゅツخま りケヱ47/24ضر ギالتصحيح، بع るレاخل لجキ メヱاギتヤأقل ل ゅヨف  ،るレجヤسق الレم ケゅらخま

ゅレムヨلك مク ラゅك ゅヨヤك ポشترヨالتصحيح ال ヴヤع ソالحرヱ ،ترشحヨヤل るصفレヨال るوضوعيヨال ヴヤع ゅلك حرصクヱ. 
クまا توفرれ في まجゅبる الヨترشح الشرヱط الヰレヨجيヱ るالゅツヨمين الヨعرفيる الゅレヨسるら لヨヤوضوヱ ،ネكゅنت هログ الゅツヨمين ا تتطゅبق مع 

ヨطヤوゆ من الヨصحح أラ يراعي في تボويヨه بゅلケギجる اأヱلヴ الヨجヰوキ الشガصي الレらヨي عゅレصر اإجゅبる، جزئيゅ أヱ كヤيゅ، فإラ ال
 .لヤتヨヤيグ في ضوء ゥヱケ مァゅヰレ مりキゅ الفヤسفまヱ るشゅムاته
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   メاぽالس :  
 (نボط 40)  : الفヰـــــم

عاقة العدالة مع قا من まشムاメ أラ يゲヅぽ السぽاメ اإشムالي في ヅまاケ مゴイوءり السياسة ضヨن مヰヘومي الحق و العدالة، انトا( り)يتعين عヴヤ  الヨتゲشح 
りケ عヴヤ أラ ، فيتساءメ عヨا クまا كاラ من الムヨヨن اعتらاケ الحق بヨثابة معياケ موجه لヤعدالة بヨا هي تらトيق لヤقانوラ أュ أラ العدالة الヘعヤية الواقعية قادالحق

 .تحقق クاتヰا بدوラ معياケ خاケجي
 (نボط 40:  )التحヤـــيل

ゲوحة الヘヨتゲضة في السぽاメ و التي تقوュ عま ヴヤمムانية اعتらاケ الحق معياケا لヤعدالة أラ يتレاوメ العレاصゲ اآتية في تحヤيヤه لأヅ( り)الヨتゲشح تعين عヴヤ ي 
 : 
 تحヤيل دااれ مヰヘوュ الحق و وドيヘته؛ -
 التヨييゴ بين الحق الوضعي و الحق الらトيعي؛ -
 ...دااれ مヰヘوュ العدالة و وドيヘتヰا في اケتらاヰヅا بالحق الوضعي و الحق الらトيعي -
 

        (ネوضوヨلゅب るطらرتヨال ゅيゅツボالヱ هيمゅفヨヤما لゅش ラゅا كクま اギيل جيヤر التحらيعت) 
 

       るقشゅレヨال (  :ط 40ボن ) 
 : اأゲヅوحة الヘヨتゲضة في السぽاメ ، و クلك باعتヨاد العレاصゲ اآتية( り)قد يレاقش الヨتゲشح 

 لムヨاラ، و まمムاラ انحياロコ، و بالتالي صعوبة اعتらاロケ معياケا لヤعدالة؛まمムاラ بياラ محدودية الحق الوضعي و نسらيته و تغيロゲ في الゴماラ و ا -
وقه まمムاラ الイヤوء من الレاحية الヨعياケية لヤحق الらトيعي عヴヤ أساサ أنه يسゲي عヴヤ اإنساラ بوصヘه まنسانا متヨتعا بالوعي واإケادり و مستحقا لحق -

 الムونية؛
 يس موضع まجヨاネ؛الحق الらトيعي بحムم مثاليته و معياケيته ليس مゴヤما و ل -
 ...  عヴヤ الحق الوضعي أラ يむゲら اإケادり العامة و يسعヴ دوما まلヴ ااكتヨاメ بヘعل وعي ويقヌة الヨواレヅين -
 

عヴヤ تطوير اأطرヱحる التي حヱ ゅヰヤヤ أضفヴ طゅبع الレسらيる عヤيゅヰ، عゅヨヤ ( り)عヨل الヨترشح تعتらر الゅレヨقشる جيクま りギا )                           
 (تムوラ بعキギ اأطرヱحれゅ الヨستحツرり في الゅレヨقشま ヱ るنゅヨ بレوعيتゅヰبأラ العらرり ا 

 
 (نボط 40)   :التركـيب

...من تحヤيヤه و مレاقゼته まلヴ مゲゼوعية خضوネ العدالة まلヴ الヤトヨب اأخاقي الグي يتケグイ في الヅゲゼ الゲゼらي( り)يムヨن أラ يヤガص الヨتゲشح   
 

 (ヱ るمعらرا عن مجヰوキ شガصي يعتらر التركيب جيギا クまا كラゅ مレسجゅヨ مع التحヤيل ヱالゅレヨقش)
 
 

     るيヤムالجوانب الش:   (ط 40ボن) 
  
 
 
 
 
 
 

: るولボال  
 (نボط 40)  : الفヰـــــم

لقولة داخل مゴイوءり الوضع الゲゼらي، ضヨن مヰヘوュ الغيゲ، انトاقا من まشムاメ وجود الغيゲ، متسائا عن شムل اأラ يゲヅぽ  (り)يتعين عヴヤ  الヨتゲشح 
هل هو نヨوァク أュ خダم أュ  :لグヤاれ، فيتساءメ عن شムل وجود الغيゲ واأدواケ التي يムヨن أラ يぽديヰا بالレسらة لグヤاれ وجود الغيゲ و نヨط حضوロケ بالレسらة

 .  شゲيك  ضゲوケي في まغレاء تゲイبة الグاれ في الوجود
 (نボط 40:  )التحヤـــيل

والتي تぽكد عヴヤ أهヨية الغيゲ الヘヨتチゲ الوقوف عレد الヘヨاهيم التي تレتヌم حولヰا اأゲヅوحة الヨتضレヨة في القولة و حイاجヰا ( り)الヨتゲشح عين عヴヤ يت  
 : في حياり الゲヘد كيヨヘا كاラ شムل حضوロケ و تعدد اأدواケ التي يヤعヰらا بالレسらة لゲヘヤد ، وクلك من خاメ العレاصゲ اآتية 

 ضوケ الغيゲ في عالم الグاれ تحت أشムاメ متعددり؛ـ تゼムف التゲイبة الヨعيゼة عن ح
 ـ قد يムوラ الغيゲ بヨثابة نヨوァク يحتング به فゲムيا وعヤヨيا؛

 قد يムوラ الغيゲ شゲيムا ضゲوケيا في الحياり ومن ثم يぽدي دوケا まيイابيا في まغレاء الグاれ من حيث التعゲف عク ヴヤاتヰا؛ -
 ...توجيヰاته قد يムوラ الغيゲ خヨダا وعدوا يحّوメ حياتレا まلヴ جحيم بأحムامه و -
 

        (ネوضوヨلゅب るطらرتヨال ゅيゅツボالヱ هيمゅفヨヤما لゅش ラゅا كクま اギيل جيヤر التحらيعت) 
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     るقشゅレヨال :  (ط 40ボن ) 

 : اأゲヅوحة الムامレة في القولة بみبゲاコ محدوديتヰا أو تトويゲها، و クلك من خاメ العレاصゲ اآتية (り)يムヨن أラ يレاقش الヨتゲشح
 يد لダガوصية الグاれ وتゲヘدها؛وجود الغيゲ بヨا هو تヰد -

 قد تعヨل نりゲヌ الغيゲ وأحムامه عヴヤ الحد من حゲية اأنا وعヘويتヰا؛ -      
 يساهم وجود الغيゲ في まمムاま ラدケاポ الグاれ لグاتヰا؛ -
 ...الوجود مع الغيゲ شヅゲ لレらاء العالم الヨوضوعي -
 

عヴヤ تطوير اأطرヱحる التي حヱ ゅヰヤヤ أضفヴ طゅبع الレسらيる عヤيゅヰ، عゅヨヤ ( り)ح عヨل الヨترشتعتらر الゅレヨقشる جيクま りギا )                               
ゅヰوعيتレب ゅヨنま ヱ るقشゅレヨفي ال りرツستحヨال れゅحヱاأطر キギبع ラوムا ت りرらالع ラبأ) 

 
 (نボط 40)   :التركـيب

عヴヤ الゲهاناれ اأخاقية التي يゲトحヰا هグا  من حダيヤة نقاشه و تحヤيヤه まلま ヴبゲاコ الトابع اإشムالي لوجود الغيゲ، مع اانヘتاゥ( り)لヨتゲشحاقد يヤガص 
 ...و ااحتゲاュ اإشムاメ والヨتヨثヤة في まقامة عاقة まيイابية قوامヰا الحب والダداقة والغيゲية

 
 (يعتらر التركيب جيギا クまا كラゅ مレسجゅヨ مع التحヤيل ヱالゅレヨقشヱ るمعらرا عن مجヰوキ شガصي )

 
   るيヤムالجوانب الش:   (ط 40ボن) 
 

 القولة لゲヘويد
 
 
 
:لレصا  

 (نボط 40)  : الفヰـــــم
، و أラ يダوパ "الゲヌレية و التゲイبة "ضヨن الゴوァ الヰヘヨومي " الヨعゲفة"أラ يゲヅぽ معالイته لレヤص في سياベ مゴイوءり ( り)يتعين عヴヤ الヨتゲشح   

 ؛العヨヤية اإشムاメ الゲヨتらط بعاقة الゲヌレية و التゲイبة، فيتساءメ عن نダيب كل من التゲイبة والゲヌレية في بレاء  الヨعゲفة
 (نボط 40:  )التحヤـــيل

في تحヤيヤه لレヤص الوقوف عレد الヘヨاهيم و اأفムاケ التي تレتヌم حولヰا اأゲヅوحة و حイاجヰا والقائヤة بتムامل و حواケ ( り)الヨتゲشح  تعين عヴヤي    
 :التゲイبة و الゲヌレية في بレاء الヨعゲفة العヨヤية؛ و クلك من خاメ العレاصゲ اآتية 

الイواゆ "كانت حダيヤة أشヤムة عヨヤية سابقة تحدد السぽاメ الダヨاパ صياغة عヨヤية جيدり و تحدد شま ヅゲمムاラ  ـ ا تムوラ التゲイبة عヨヤية まا クまا
 ؛"الダحيح

 تسらق الヤムゼヨة العヨヤية الダヨاغة صياغة ケياضية التゲイيب و تتヘاعل معه؛ -
نية الدوغヨائية أラ دサケ الヨعヴト التゲイيらي الحواケ بين التゲイبة و الゲヌレية يヤغي التダوケاれ الヤヘسヘية التゲイيらية الヨحض و كグا التダوケاれ العقا -

 غيゲ فاعل بレヨأン عن ااستらاベ الゲヌレي الグي يロゲヅぽ و يوجヰه؛
عن تヘسيゲ كيヘية انレらاء الゲらهレة العヨヤية الぽヨدية まلヴ الحقيقة أラ الヨعヴト التゲイيらي غيゲ وحدها و الゴレعة العقانية بゲヘヨدها أعゴイ الゴレعة التゲイيらية  -

 ...ة الヌواهゲ و أラ القレاعاれ العقヤية وحدها ا تستトيع ااكتヘاء بグاتヰاقادケ وحدロ عヴヤ بياラ حقيق
        (ネوضوヨلゅب るطらرتヨال ゅيゅツボالヱ هيمゅفヨヤما لゅش ラゅا كクま اギيل جيヤر التحらيعت) 

      るقشゅレヨال:  (ط 40ボن ) 
ين محدودية اأゲヅوحة موضوネ الレص، و يムヨن عヴヤ شムل تدعيم و توسيع أゲヅوحة الレص أو عヴヤ شムل انتقاد يら( り)قد تムوラ مレاقゼة الヨتゲشح 

 :أラ يعتヨد العレاصゲ اآتية( り)لヨヤتゲشح
- ヤة العヌاحヨقين و ما دامت الらسヨيين الヤالعق サييض و القياゲيحتم الت ュية ما داヨヤفة العゲعヨاء الレب りケوゲكاف في سي ゲي غيらيゲイالت ヴトعヨا الヰاتク يةヨ

 سイالية تレヘد فりゲム سابقة؛
- イو الت サالقيا れا آاヰاتク يبゲ"りسدイم れياゲヌالواقع؛" ن りاءゲا قヰتトيتم بواس 
 ...ケياضية تぽوメ بヰا الレتائج و يヘحص بواسトتヰا مدン اانسイاュ الトレヨقي لヤعヤヨية بゲمتヰا/يヘتチゲ التゲイيب شムらة نゲヌية -  
 ...トابع الヤヘسヘي لログヰ اإشムاليةالتダوケ التゲイيらي الوضعي في تأويل الヨعゲفة العヨヤية مらيレا مゲゼوعيته و مコゲらا ال( り)و قد يガتاケ الヨتゲشح 
 

عヴヤ تطوير اأطرヱحる التي حヱ ゅヰヤヤ أضفヴ طゅبع الレسらيる عヤيゅヰ، عゅヨヤ ( り)عヨل الヨترشح تعتらر الゅレヨقشる جيクま りギا )                              
ゅヰوعيتレب ゅヨنま ヱ るقشゅレヨفي ال りرツستحヨال れゅحヱاأطر キギبع ラوムا ت りرらالع ラبأ) 

 
 (ボطن 40)   :التركـيب

ヨعゲفة كヨا يムヨن أラ يムوラ انヘتاحا عヴヤ نゲヌياれ تイعل من الدحض معياケا أوحد لヤ ،يムヨن أラ يムوラ عヴヤ شムل تゲكيب لعレاصゲ التحヤيل و الレヨاقゼة   
..عヨヤيةال  
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るالصفح 

4   
4       

    
 (يعتらر التركيب جيギا クまا كラゅ مレسجゅヨ مع التحヤيل ヱالゅレヨقشヱ るمعらرا عن مجヰوキ شガصي )

 
   るيヤムالجوانب الش:   (ط 40ボن) 

،   2002، سレة  5الゲムヘ العヨヤي الイديد،  تゲجヨة عادメ العوا، الぽヨسسة الイامعية لヤدケاساれ و الゲゼレ و التوコيع، ヅ : غاستوラ باشاケ : ع الレصمゲج
 ソ22/21  

 


