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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 بنゅء الحボيるボ عヴヤ أسゅس العボل ヱحده؟

 :المヱضヱع الثゅني

 ".ص مشゅعرヱ ヵ الحكュ عヴヤ أفعゅليتفح  إلَي مني نظرة الغير عヤ  ت  " 

 .اれأهميヱ るجヱد الغير بゅلنسبる لヤذ( ヵ)مضمヱن هذه الヱボلヱ る بي ن ( ヵ)أヱضح 

 

 :المヱضヱع الثゅلث

     " ヵヱبشكل عف ポاأخاقي، نفعل ذل ゆاجヱبي نداء الヤحين ن ゅأنن るヤهヱ لヱأ ュهヱقد نتヱ تأثير れتح
るل النفسيヱالمي ヱ اطفヱه مجرد  .العヤأن نجع ヱعي المرء أゅاطف في مسヱنحن ا نريد أن ننكر تأثير الع ヱ

لュ نشعر به، فمゅ ذلポ  إنإنكゅر اإكراه ااجتمゅعي، ヱ غير أن ا سبيل إلヴ . دميる تتاعゆ بゅヰ أصゅبع المجتمع
 るالتنشئ ヱ دةゅإا أن الع るعيゅااجتمるاأخاقي ュيボال ヱ ليدゅボالت ヴヤع るيヤرة الداخヱالث ゅفين ゅقد أضعفت.  ゅينヤع ゅم ヱ

 ゅينヤطأته عヱ لنشعر بشدة ゅف في أنظمته عن مجتمعنヤمجتمع آخر يخت ヴل إلボى أن ننتヱس ュدボت ゅم れゅإثب
إن الضغط : ヱ إذا كゅن ا بد أن نضرゆ مثا نヱضح به هذه الفكرة فإننゅ نヱボل. قيمه اأخاقيヱ るضغط

 ヵヱة من الضغط الجヱعي ليس أقل قゅااجتم  ."  

  ヤل ح(ヵ ) قشهゅن ヱ (يه)النص 
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 عنゅصر اإجゅبる وسュヤ التنボيط

るمゅع れゅヰتوجي 

 :المترشحين، يرجヴ من السيداれ و السゅدة اأسゅتذة المصححين أن يراعواالمترشحれゅ و سعيゅ  وراء احتراュ مبدأ تكゅفぼ الفرص بين 

-   ュرق るالمذكرة الوزاري れゅتضيボريخ  40/202مゅدرة بتゅ2الصヶ  244نونبرΑ الت ュويボلتゅب るボヤدة والمتعゅي لمヤهيほالت ヵنوゅالث ポヤلسゅب ヵربو
 ュرق るوكذا المذكرة الوزاري ،るسفヤريخ  490/20الفゅدرة بتゅن الوطني  2420يونيو  25الصゅلمواضيع اامتح るأطر المرجعيゅب るصゅالخ

 الموحد لヤبكゅلوريゅ، مゅدة الفヤسفる؛

و الボيュ لعゅمる لヤمنヰجيる ولヤمضゅمين المعرفيる الفヤسفيる التعゅمل مع عنゅصر اإجゅبる المボترحる، بوصفゅヰ إطゅرا موجゅヰ يحدد الخطوط ا  -
 るالمدرسي ゆة تعدد الكتゅمع مراع ،ュزヤيعتبر المرجع الم ヵج الذゅヰالمن れゅمع منطوق ゅمゅالمترشحين، انسج れゅبゅفي إج ،ゅالمنتظر توفره

 المعتمدة، وإبゅボء المجゅل مفتوحゅ أمュゅ إمكゅنيれゅ المترشحين إغنゅء هذه اإجゅبれゅ وتعميゅヰボ؛

-  るسفيヤالف るئيゅاإنش るبゅالكت れゅمواصف ヴヤالمترشحين ع れゅبゅتوفر إج : るقشゅيل والمنヤل المطروح، تدرج التحゅالموضوع وتحديد اإشك ュヰف
るجيヰالمن れالخطوا ポسゅر وتمゅووضوح اأفك るغヤال るسام ،ゆوالتركي.... 

るفيゅإض れゅヰتوجي 

المفصるヤ عヴヤ ورقる تحرير المترشح، بゅإضゅفる إلヴ النボطる اإجمゅليる مرفるボ يتعين عヴヤ السゅدة المصححين تثبيれ نボط التصحيح الجزئي  -
 بゅلماحظる المفسرة لゅヰ؛

، وذلポ أن التボويュ في مゅدة الفヤسفる هو 24/24و  44/24يتعين عヴヤ السゅدة المصححين مراعゅة سュヤ التنボيط الذヵ يتراوح مゅ بين  -
و  44/24نيゅ وتربويゅ أن يضع المصحح سボفゅ محددا لتنボيطه، يتراوح مثا بين أسゅسゅ تボويュ مدرسي، وبゅلتゅلي فمن غير المボبول قゅنو

 .بنゅء عヴヤ تمثاれ خゅصる حول المゅدة، سيمゅ أن اأمر يتعベヤ بゅمتحゅن إشゅヰدヵ محكوュ بإطゅر مرجعي يتوقف عヤيه مصير المترشح 25/24

مثا، بゅلنسبる لمترشحي الشعゆ  24عヴヤ  20أو  20أو  22إن 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صる ( 0و0ذاれ المعゅمل )والمسゅلポ التي تشكل فيゅヰ الفヤسفる مゅدة م⊥

ュヰالمتفوقين من. 

-  るطボن ヴヤع れヤتحرير حص るع كل ورقゅا 40/24ضرورة إخض るتداول داخل لجنヤأقل ل ゅفم ポوذل ،るجنヤال ベر منسゅلتصحيح، بعد إخب
ゅممكن ポن ذلゅك ゅمヤك ポالتصحيح المشتر ヴヤمترشح، والحرص عヤل るالمنصف るالموضوعي ヴヤع ゅحرص. 

إذا توفرれ في إجゅبる المترشح الشروط المنヰجيる والمضゅمين المعرفيる المنゅسبる لヤموضوع، وكゅنれ هذه المضゅمين ا تتطゅبベ مع عنゅصر  -
كヤيゅ، فإن المطヤوゆ من المصحح أن يراعي في تボويمه بゅلدرجる اأولヴ المجヰود الشخصي المبني لヤتヤميذ في ضوء روح  اإجゅبる، جزئيゅ أو

 .منゅヰج مゅدة الفヤسفる وإشكゅاته و مطゅلゆ اإطゅر المرجعي

 :السぼال

 ュヰالف(0 るطボن ) 

، و أن يبرز  (مفヰوュ الحボيるボ) و موضوعه ( لمعرفるا)في معゅلجته لヤسぼال أن يعبر عن إدراポ مجゅله ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
إذا كゅن العボل وحده معيゅرا لヤحボيるボ أュ أن هنポゅ  و أن يصوパ اإشكゅل المتعベヤ بمゅ.  تعدد المعゅيير/ وحدة معيゅر الحボيるボ: عنゅصر التゅボبل 
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る؟ مゅ هي معゅييرهゅ؟ و هل يمكن اعتبゅر مゅ الحボيボ:  و يطرح أسئヤته اأسゅسيる الموجるヰ لヤتحヤيل والمنゅقشる من قبيل.  معゅيير أخرى؟

 لヤحボيるボ؟  االعボل وحده معيゅر

 :و يمكن توزيع نボط الفュヰ عヴヤ النحو التゅلي        

 .ن 10:  تحديد مجゅل السぼال و موضوعه -
-  るرقゅصر المفゅن 10: إبراز عن. 
- るرقゅل و المفぼゅل من خال التسゅاإشك るغゅن 10: صي. 

 

 (نボط  5: ) التحヤيل  

موظفゅ  اأطروحる  المفترضる في السぼالعヴヤ الوقوف  عنゅصر اإشكゅل و أسئヤته اأسゅسيる و تحヤيل المترشح ين عヴヤ تعي      
 るالمائم るسفيヤالف るالمعرف  (  جيゅء حجゅو بن ュهيゅر و مفゅمن أفك...  ) ،るصر اآتيゅول العنゅمن خال تن ポوذل: 

   ュوヰـ  تعريف مف るボيボالح. 
 :るボ أنهالعボل طريベ بヤوパ الحボي -
 يكشف عن المゅهيれゅ المفゅرقる لヤحس؛ -
 يمدنゅ بゅلبداهる الضروريる لبنゅء الحボيるボ؛ -
- るボيボحヤء أكسيومي لゅس كل بنゅأس ... 

 
 :و يمكن توزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحو التゅلي

- るسيゅته اأسヤل و أسئゅصر اإشكゅيل عنヤن 10: تح. 
- るالمائم るسفيヤالف るتوظيف المعرف : 

 ن 0 :المفゅهيュ و ااشتغゅل عヤيゅヰاستحضゅر  -
- るسفيヤمين الفゅمضヤجي لゅء الحجゅن 0  :البن 
 
 
 
 

るقشゅالمن :   (ط 45ボن) 

يتعين عヴヤ المترشح أن ينゅقش اأطروحる من خال مسゅءلる منطゅボヤتゅヰ و نتゅئجゅヰ و طرح إمكゅنれゅ أخرى تفتح أفベ التفكير في    
 :تيるاإشكゅل، و يمكن أن يتュ ذلポ من خال العنゅصر اآ

 :العボل طريベ لヤحボيるボ لكنه ليس الطريベ الوحيد -
 التجربる كمعيゅر  أو طريベ لヤحボيるボ؛ -
 الحدس كمعيゅر أو طريベ لヤحボيるボ؛ -
 يるボ؛ボاتفベゅ اآراء كمعيゅر لヤح -
- るボيボحヤر لゅكمعي るالمنفع... 
 

 :و يمكن توزيع نボط المنゅقشる عヴヤ النحو اآتي
     - ゅヰالتي يفترض るاأطروح るقشゅمن  ゅヰئجゅونت ゅヰتゅボヤن حدود منطゅال عبر بيぼن 10: الس. 

 . ن 10: طرح إمكゅنれゅ أخرى تفتح أفベ التفكير في اإشكゅل -      
 

ゆالتركـي :   (ط 40ボن) 

تعين عヴヤ المترشح أن يصوパ تركيبゅ يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه و منゅقشته مع إمكゅنيる تボديュ رأヵ شخصي مدعュ،  و يمكن ي    
 .إبراز  الطゅبع اإشكゅلي لسぼال الحボيるボ و معゅييرهゅ مع اإشゅرة إلヴ أهميる العボل في هذا الصددن خال أن يتュ ذلポ م

 :و يمكن توزيع نボط التركيゆ عヴヤ النحو اآتي
-  るقشゅيل والمنヤالتح るن 10: خاص. 
 . ن 10: أهميる اإشكゅل ورهゅنゅته -
 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -
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るيヤالشك ゆ(ن40: )الجوان 

 :و يمكن توزيعゅヰ عヴヤ النحو اآتي   

 .نボطる 10: تمゅسポ العرض -
-  るغヤال る10: سام るطボن. 
 .نボطる 10: وضوح الخط -

るولボال: 

 ュヰالف(0 るطボن ) 

،  و أن يصوパ إشكゅلゅヰ المرتبط بゅلعاقる (مفヰوュ الغير)في معゅلجته لボヤولる أن يحدد موضوعゅヰ ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
مゅ الغير؟ مゅ الذاれ؟ هل وجود الغير :  و يطرح أسئヤته اأسゅسيる الموجるヰ لヤتحヤيل و المنゅقشる من قبيل.  ين الذاれ و الغير الوجوديる ب

 れالذا るدور الغير في معرف ゅ؟ مゅヰديد لヰت ュأ れذاヤء لゅعرضي؟  هل وجود الغير إغن ュأ ヵوجود ضرورゅヰ؟لذات 

        ゅالنحو الت ヴヤع ュヰط الفボليو يمكن توزيع ن: 

- るولボن 10:  تحديد موضوع ال. 
 .ن 10: صيゅغる اإشكゅل  -
- るقشゅيل و المنヤتحヤل るヰالموج るسيゅاأس るヤاأسئ るغゅن 10: صي. 
 

 (نボط  5: ) التحヤيل  

و شرحゅヰ، و تحديد مفゅهيمゅヰ و بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅヰ، و  ه تحديد أطروحる الボولるتحヤيヤفي  المترشح تعين عヴヤ ي      
るاأطروح ポヤع عن تゅج المعتمد في الدفゅيل الحجヤتح.  ポذل ュو يمكن أن يتるصر اآتيゅول العنゅمن خال تن: 

 ...(تازュ) الغير، الذاれ و بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅ:  ゅヰهيュـ  تعريف مف    
 ذاتゅヰ؛من الوعي بゅヰ تمكن  "ゅاأن"لヴ ظرة الغير إن -
 اكتشゅف الذاれ اكتشゅف لヤغير و وعي بضرورة وجوده؛ -
- ゅكل واحد من るضر في تجربゅ؛الغير ح 
 .. تحヤيل الحجゅج  الゅボئュ عヴヤ مثゅل النظرة، أو استحضゅر شواهد من المعيش اليومي أو من المتن الفヤسفي   -
 

 :و يمكن توزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحو التゅلي      
- ゅヰو شرح るولボال るن 10: تحديد أطروح 
- ゅヰبين れゅن العاقゅو بي るولボال ュهيゅن 10: تحديد مف 
 ن 10: تحヤيل الحجゅج المفترض أو المعتمد -
 

るقشゅالمن :   (ط 45ボن) 

ゅنゅوفتح إمك ゅو حدوده ゅヰمع إبراز قيمت ゅヰئجゅو نت ゅヰتゅボヤمنط るءلゅمن خال مس るقش اأطروحゅالمترشح أن ين ヴヤيتعين ع れ
るصر اآتيゅمن خال العن ポذل ュتثيره، و يمكن أن يت ヵل الذゅتفكير في اإشكヤأخرى ل: 

           - るاأطروح るإبراز قيم: 
 أهميる الغير في تحボيベ الوعي بゅلذاれ و توسيع مجゅله؛ -
- れالذا るوجود الغير شرط لمعرفゅヰ؛لذات 

         - るن حدود اأطروحゅبي: 
 れ ا إغنゅء لゅヰ؛وجود الغير تヰديد لヤذا -
 ..وجود الغير وجود عرضي فボط -
 

 :و يمكن توزيع نボط المنゅقشる عヴヤ النحو اآتي
-   ゅو حدوده ゅヰبإبراز قيمت るاأطروح るل حول أهميぼゅن 10: التس. 
-  るولボتثيره ال ヵل الذゅتفكير في اإشكヤأخرى ل れゅنゅن 10: فتح إمك . 
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ゆالتركـي :   (ط 40ボن) 

رشح أن يصوパ تركيبゅ يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه و منゅقشته مع إمكゅنيる تボديュ رأヵ شخصي مدعュ،  و يمكن تعين عヴヤ المتي    
 .تواصヤيゅ معرفيゅ و إبراز الطゅبع اإشكゅلي لوجود الغير و كذا أهميته وجوديゅ و أن يتュ ذلポ من خال 

 :و يمكن توزيع نボط التركيゆ عヴヤ النحو اآتي
-  るقشゅيل والمنヤالتح るن 10 :خاص. 
 . ن 10: أهميる اإشكゅل ورهゅنゅته -
 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -

 

るيヤالشك ゆ(ن40: )الجوان 

 :و يمكن توزيعゅヰ عヴヤ النحو اآتي

 .نボطる 10: تمゅسポ العرض -
-  るغヤال る10: سام るطボن. 
 .نボطる 10: وضوح الخط -

 الボولる لشゅرل بورجوا

 :النص

ュـــــヰالف(:ط40ボن) 

ゅلعاقる بين ب،  و أن يصوパ إشكゅله  المرتبط (مفヰوュ الواجゆ)في معゅلجته لヤنص أن يحدد موضوعه ( ة)عヴヤ المترشح  يتعين          
مゅ الواجゆ اأخاقي؟ مゅ مصدره ؟ و  مゅ دور  :  و يطرح أسئヤته اأسゅسيる الموجるヰ لヤتحヤيل و المنゅقشる من قبيل.  الواجゆ و المجتمع 

 هنポゅ مصゅدر أخرى لヤواجゆ؟المجتمع في تحديد الواجゆ؟ و هل 

 :و يمكن توزيع نボط الفュヰ عヴヤ النحو التゅلي        

 .ن 10:  تحديد موضوع النص -
 .ن 10: صيゅغる اإشكゅل  -
- るقشゅيل و المنヤتحヤل るヰالموج るسيゅاأس るヤاأسئ るغゅن 10: صي. 

 

 (نボط  5: ) التحヤيل  

حゅヰ، و تحديد مفゅهيمه و بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅヰ، و ه تحديد أطروحる النص و شرتحヤيヤفي  المترشح تعين عヴヤ ي      
 ポذل ュاأخاقي، ، و يمكن أن يت ゆأن المجتمع هو مصدر الواج ゅدهゅالتي مف るاأطروح ポヤع عن تゅج المعتمد في الدفゅيل الحجヤتح

るصر اآتيゅول العنゅمن خال تن: 
عヤيる، تكゅمل، ) ااجتمゅعيる، و بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅヰ  الواجゆ، المجتمع، اإكراه، التنشئる: حديد مفゅهيュ النصـ  ت
ュتاز  )... 
 كون لヤعواطف تほثير في الボيュゅ بゅلواجゆ إا أنゅヰ ليسれ العنصر الحゅسュ؛يقد  -
 اإكراه ااجتمゅعي هو العنصر اأسゅس في تحديد الواجゆ؛ -
- る؛ أهميるاأخاقي ュيボヤفي الخضوع ل るعيゅااجتم るالتنشئ 
 ...و المゅボرنる( ضغط جوヵ/ضغط اجتمゅعي)الممゅثるヤ  : مゅد آليれゅ في الدفゅع عن اأطروحる من بينゅヰاعت -

       

 :و يمكن توزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحو التゅلي 

- ゅヰالنص و شرح るن 10: تحديد أطروح 
- ゅヰبين れゅن العاقゅالنص و بي ュهيゅن 10: تحديد مف 
 ن 10: تحヤيل الحجゅج المعتمد -
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ゅالمنるقش :   (ط 45ボن) 

يتعين عヴヤ المترشح أن ينゅقش اأطروحる من خال مسゅءلる منطゅボヤتゅヰ و نتゅئجゅヰ مع إبراز قيمتゅヰ و حدودهゅ و فتح       
るصر اآتيゅمن خال العن ポذل ュيثيره النص، و يمكن أن يت ヵل الذゅتفكير في اإشكヤأخرى ل れゅنゅإمك: 

        - るاأطروح るإبراز قيم: 
 ميる الربط بين الواجゆ و المجتمع؛أه -     
 ..في ترسيخ الボيュ اأخاقيる るدور التنشئる ااجتمゅعي -     

       - るإبراز حدود اأطروح: 
 الحريる و يحوله إلヴ مجرد عゅدة؛سمる التركيز عヴヤ المجتمع كمصدر أسゅس لヤواجゆ ينفي عنه   - 
- るاأخاقي ュيボال るنسبي ヴإل ヵدぼلمجتمع يゅب ゆالصراع؛ ربط الواج ヴإل ヵدぼقد ي ゅمم るبع الكونيゅط ゅヰو ينزع عن 
- ゆواجヤل مصدرا  لボالكون  تأو  قد يكون الع るالعاق るريゅاأتجヴهمصدر ول... 

 :و يمكن توزيع نボط المنゅقشる عヴヤ النحو اآتي
-   ゅو حدوده ゅヰبإبراز قيمت るاأطروح るل حول أهميぼゅن 10: التس. 
 . ن 10: نصثيره الياإشكゅل الذヵ فتح إمكゅنれゅ أخرى لヤتفكير في  -
 

ゆالتركـي :   (ط 40ボن) 

تعين عヴヤ المترشح أن يصوパ تركيبゅ يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه و منゅقشته مع إمكゅنيる تボديュ رأヵ شخصي مدعュ،  و يمكن ي    
 ...رورة انفتゅحه عヴヤ مゅ هو كونيإبراز الطゅبع اإشكゅلي لمصدر الواجゆ مع أهميる التほكيد عヴヤ تعدد منゅبعه و ضأن يتュ ذلポ من خال 

 :و يمكن توزيع نボط التركيゆ عヴヤ النحو اآتي
-  るقشゅيل والمنヤالتح るن 10: خاص. 
 . ن 10: أهميる اإشكゅل ورهゅنゅته -
 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -

 

るيヤالشك ゆ(ن40: )الجوان 

 :و يمكن توزيعゅヰ عヴヤ النحو اآتي

 .نボطる 10: تمゅسポ العرض -
 .نボطる 10: مる الヤغる سا -
 .نボطる 10: وضوح الخط -

 : مرجع النص

れحヤيوسف ش  :ュاإسا ゅسوسيولوجي ヴيل ، مدخل إلヤيل أحمد خヤخ るترجم،   ،れبيرو ،るيعヤ(بتصرف) .02ص دار الط 


