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

 :المヱضヱع اأヱل

 هل يمكن تصヱر عدالる بدヱن إنصゅف؟

 :المヱضヱع الثゅني

."ا نستطيع أن نقュヱ بماحظる تجريبيる جيدة مゅ لュ نطرح عヴヤ أنヘسنゅ أسئるヤ نظريる بصヱرة مستمرة"  

 . أبعゅدهゅ( ヵ)مضمヱن هذه القヱلヱ る بِين ( ヵ)أヱضح 

 :المヱضヱع الثゅلث

الغير هヱ الممゅثل ヱ المختヤف في الヱقれ نヘسه، إنه ممゅثل بسمゅته اإنسゅنيる أヱ الثقゅفيる المشتركヱ ،るمختヤف بخصゅئصه "       
るالعرقي ヱأ るرديヘاختافه. ال ヱ هヰبゅمه في تشヰヘأن ن ゅيتيح لن ヱヰف ゅته ذاتヘبص ヱ ،بهゅالتش ヱ るه الغرابヤاخヱلغير يحمل في دゅإن . ف

 )...(فゅلذاれ بطبيعتゅヰ منغヤقヱ る منヘتحベ . る الذاれ عヴヤ نヘسゅヰ يجعل الغير غريبゅ عنゅ، أمゅ انヘتゅحゅヰ عヤيه فيجعヤه أخゅانغا
     ゅلكنن ،るヤمゅدله المجゅنب るالصداق ヱنح ゅヰء بゅاارتق ヱ るيمヤمع الغير س るلجعل العاق ヱ- العداء るلゅفي ح-  ヱرار أヘヤل ゆنتأه

ュヱجヰヤل ヱأ ゅسنヘع عن أنゅدفヤإن. ل れالذا ュد في صميヱجヱالغير م . れقヱس الヘن في نヱآخر يك ゅه أنヤيحمل داخ ゅاحد منヱ فكل
فヤكヱننゅ . صゆゅ بゅلذهヱل أمュゅ المرآة إذ نشعر بغربتنゅ عن أنヘسنヱ ゅ نتعرف عヤيゅヰ في ذاれ الヱقれإننゅ ن  . غريبヱ ゅ مطゅبقゅ لذاته

 ヱ るالصداق ヱ طفゅالتع ベعن طري ゅج اآخر في اأنゅنستطيع إدم ゅاآخر، فإنن ヱه ゅن اأنヱحيث يك るئيゅهذه الثن ゅنヤنحمل داخ
ゆاكتم. الح ュعد ヴヤد عヰإذ تش ゅفين るヤالغير متأص ヴإل るجゅإن الح るصداقヤقدا لゅف ヱ قدا لاعتراف بهゅن فヱيك ゅحينم ゅل اأنゅ

ゆالحヱ". 
 

 .(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) 

 
الヱ ،るأن يصパヱ اإشكゅل المرتبط ، ضمن الزヱج المヱヰヘمي الحヱ ベالعدالسيゅسるيتعين عヴヤ المترشح إدراポ أن المヱضヱع يتأطر داخل مجゅل       

ممベ، ゅ العدالる بعاقる العدالる بゅإنصゅف، فيتسゅءل عمゅ إذا كゅن يكヘي تطبيベ نص القゅنヱن حرفيゅ لضمゅن العدالる أュ أن التطبيベ الحرفي لヤقゅنヱن قد ا يحق
 .يقتضي تدخل اإنصゅف

 
 (نボط 45):   التحヤـــيل

 

التي تنتظュ حヱلゅヰ اأطرヱحる  المヘترضる في السぼال ،ヱذلポ ...( العدالる،اإنصゅف)ند  األゅヘظ ヱالمゅヘهيュ ينتظر من المترشح في تحヤيヤه الヱقヱف ع      
るصر اآتيゅل العنヱゅمن خال تن: 
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- るلعدالゅب ゅヰفゅاتص るفيゅانين كヱالق るشرعي れنゅإذا ك ゅل عمぼゅ؛التس 
 قد تبدヱ القヱانين  المنظمる لヱヤاجبヱ れゅالحقベヱ غير عゅدلる أحيゅنゅ؛  -

 عدالる القヱانين تعزى إلヴ عمヱميتヱ ゅヰ استحゅلる إحゅطتゅヰ بゅلتゅヘصيل المتعヤقる بゅلحゅاれ الخゅصる؛ ا -
 اإنصゅف بゅعتبゅره تصحيحヱ ゅتعديا لヤقヱانين العゅمヱ るفقゅ لمتطヤبれゅ الحゅاれ الخゅصヱ ،るبゅعتبゅره كذلポ عدالる تسمヱ عヴヤ العدالる الヱضعيる؛ -
-  ゅطヱضي يظل مشرゅف من طرف القゅاإنص ベن تحقيヱنゅح القヱر ュヰءته في فゅヘبمدى ك... 

 (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
 
  るصر اآتيゅء العنヱفي ض ポذلヱ، るحヱقش اأطرゅمترشح أن ينヤيمكن ل: 
 إبراز كيف أن مュヱヰヘ اإنصゅف  يشヱبه قدر من الغمヱض ؛ -
 ،فإن مュヱヰヘ العدالる يبقヴ دائمゅ إشكゅليゅ؛ ،قゅنヱن بصるヘ عゅمヱ るاضحゅإذا كゅن ال -

-  ベゅيخل بمبدأ ااستحق ゅعندم  るلعدالゅالمس ب ヴإل ポكذل ヱه  ヵدぼف قد يゅلمبدأ اإنص ュيヤالس ベالتطبي ュعد... 
ي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( ة)تعتبر المنゅقشة جيدة إذا عمل المترشح )

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

ゆالتركـي:    (ط 47ボن) 
 

    ベتطبي  るإبراز  أهمي ヴقشته، إلゅمنヱ هヤيヤص، من تحヤمترشح أن يخヤف ايمكن لゅاإنص るبين  العدال ュئゅتر القヱأن الت ゅدل، كمゅمجتمع ع るمゅانين  إقヱلق
 . ヱر القヱانين في اتجゅه عدالる أكثر اكتمゅا، هヱ سر تط

 
 (نボط 47)   :الجوانゆ الشكヤية

 

 

 

 

 

 

 

 :الボولة

ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 
 

ヱ ،るأن يصパヱ اإشكゅل الذヵ ، ضمن الزヱج المヱヰヘمي النظريヱ るالتجربالمعرفるيتعين عヴヤ المترشح إدراポ أن المヱضヱع يتأطر داخل مجゅل       
 るنظري ヴإل るجゅرة في حヱلضرゅب るالتجريبي  るالماحظ れنゅإذا  ك ゅءل مゅيتسヱ ،るالتجربヱ るبين النظري るالعاق るبإبراز طبيع ،るلヱتطرحه القゅヰヰجヱت. 

 
 (نボط 45):   التحヤـــيل

 

      ヤكد عぼالتي تヱ ،るلヱفي الق るالمتضمن るحヱل اأطرヤينتظر من المترشح أن يح るريヱالمح ュهيゅヘف عند المヱقヱلゅب ،るالتجربヱ るمل بين النظريゅالتك ヴ
るصر اآتيゅء العنヱفي ض  ポذلヱ ،ゅヰجゅحجヱ るحヱاأطر ゅヰلヱح ュر التي تنتظゅاأفكヱ: 

 ヱ るالنظريる ؛ يدااれ مヱヰヘمي الماحظる التجريب -
- ゆالتجريヱ るمي التجربヱヰヘء: التمييز بين مゅعمي るا لتجربヱ ベヤد لعقل منغヱجヱ ؛ا 
 النظريる هي التي تقヱد الماحظヱ るالتجربる عبر اأسئるヤ النظريる التي يطرحゅヰ العゅلュ المجرゆ حヱل الظヱاهر؛ -
 أهميる العقل الريゅضي ヱالنمゅذج الصヱريる المدعمる بゅلتجربる ؛ -
-  るالتجربヱ るبين النظري るيヤمゅالتك るإبراز العاق. 

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

 (نボط 45)   : المنゅقشة
 

     るصر اآتيゅمن خال العن るلヱالق  るحヱقش أطرゅمترشح أن ينヤيمكن ل: 
 أهميる الماحظる التجريبيる كدعュ لヤنظريる في مجゅل الظヱاهر العゅديる القゅبるヤ لヤماحظる؛ -
 ن ذلポ من استقال لヤعヱ ュヤتطヱره؛دヱر التجربる العヤميる في المنヰج التجريبي الكاسيكي ヱمゅ نتج ع -
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 دヱر التجربる في الحكュ عヴヤ صدヱ ベصاحيる النظريれゅ العヤميる؛ -
- るميヤالع るء النظريゅمي في بنヤل العゅر الخيヱد... 
بعدد  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( 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) 
 

   るميヤالع るء النظريゅفي بن るالتجربヱ るبين النظري  るعاقヤي لヤمゅبع التكゅإبراز الط ヴقشته، إلゅمنヱ هヤيヤص، من تحヤمترشح أن يخヤيمكن ل. 
 

 (نボط 47)   :الجوانゆ الشكヤية
 

 .رتويالボولة لبيير ب
 
 

 :النص

 
ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 

 

من مュヱヰヘ الغير، ヱأن يصパヱ اإشكゅل   المتعベヤ بأهميる  الغير الヱضع البشرヵ، ضيتعين عヴヤ المترشح إدراポ أن المヱضヱع يتأطر داخل مجゅل       
るاأخاقيヱ るالمعرفيヱ るديヱجヱال ゅدهゅالغير في أبعヱ れبين الذا るءل عن العاقゅفيتس ، ゅلأن るلنسبゅب. 

 
 (نボط 45:   )لتحヤـــيلا
 
 :るيتعين عヴヤ المترشح في تحヤيヤه لヤنص الヱقヱف عند المゅヘهيヱ ュاأفكゅر التي تنتظュ حヱلゅヰ أطرヱحる النص ヱحجゅجه، ヱذلポ من خال العنゅصر اآتي     

 الغير ممゅثل لヤذاヱ れمختヤف عنゅヰ في الヱقれ نヘسه؛ -
 الممゅثるヤ طريベ لمعرفる الغير؛-

-るعاقヤقض لゅبع المتنゅ؛: مع الغير الطるالغرابヱ るالصداق 
 ضرヱرة الغير بゅلنسبる لヱجヱد الذاれ؛-
 ...أهميる التعゅطف في معرفる الغير ヱالتعゅمل معه-

 (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

 : ينゅقش أطرヱحる النص ヱأن يكشف عن قيمتヱ ゅヰحدヱدهゅ من خال العنゅصر اآتيるلヤمترشح  أن يمكن   

 يمكن إثبヱ れゅجヱد الذاれ بمعزل عن الغير؛  
 الغير تヰديد لヤذاヱ れتشييء لゅヰ؛ - 
 معرفる الغير مستحيるヤ؛ - 
 ...الممゅثるヤ قد ا تぼدヵ إلヴ معرفる الغير - 

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 ( ة)عمل المترشح إذا تعتبر المنゅقشة جيدة )                               
ゅヰبنوعيت ゅقشة و إنمゅالمستحضرة في المن れゅالعبرة ا تكون بعدد اأطروح) 

ゆالتركـي:    (ط 47ボن) 

الغير ヱمゅ يطرحه من نقゅش معرفي ヱقيمي، مع التأكيد عヴヤ يمكن لヤمترشح أن يخヤص، من تحヤيヤه ヱمنゅقشته، إلヴ إبراز  أهميる إشكゅل العاقる مع    
ゅه شخصヘصヱالغير ب ュرة احتراヱضر. 

  :مصدر النص

Edgar Morin : l’huﾏaﾐité de l’huﾏaﾐité – Ed. Seuil  2001- pp 80-84. بتصرف)  (  


