
 

3 
 

 

4 

 

 

 الف╋سفة

 اإنسベنية الع╋و′ مس╋ك: اإنسベنية والع╋و′ اآداペ شع｟ة

 

 

 
 
 

 

 

 3102 ااستدراكية الدور〝 
 اموضوع

 الصفحة

1   
1       

   

RS04 
 
 
 
 

   
 

 :في أحد الヨواضيع الثاثة اآتية( ي) اكتب
 

メヱاأ ネوضوヨال : 
 

 ؟ من أين يستギヨ الواجب إلزاميته
 

 : الヨوضوネ الثاني          
 

        "ヱ هヤأمヱ ロキاゲانف ヱ بتهべك ヱ م خوفهヰأف ラن لي أムヨفا ي ،ゲفة الغيゲمع ギيケاتي حين أク ヴجع إلケأ ラلم  يجب أ ラه إらح
 ."تي ヱ انفゲاヱ ヵキ حらي أشعゲ بガوفي ヱ كべب

 
 ؟ انطاقا من القولة كيف تكوラ معرفة الغير مヨكنة( ي)بيِن

 
 : الヨوضوネ الثالث 

        ギا ليست قواعヰغم أنケ ،نムヨالعامة التي ي ポوヤالس ギتحتويه قواعヱ ،الة تصوغه قوانينギاسب إقامة العレما هو م ラإ
لグلك فإラ إقامة العギالة مヨヰة خاصة تボتツي كا من الヨعゲفة . امヱギنة، أラ تتحキギ عヴヤ نحو キقيق، ヱأラ تムوラ مヤزمة كヤي

りケاヰヨالヱ . ゐギية ؟ أا نتحレحالة عي ヴヤع ギواعボالヱ وانينボيق الらالة في تطギثل العヨ؟ أا تت ラクإ りケاヰالة مギأليست إقامة الع
 إصギاケ الحムم ؟ " فن " عن 
ヴ احتゲاュ قواعギ مらツوヅة  في تصヨيم الヨوضوヱ ネ إラ حالة الحゲفي الヵグ، عギレما يشネゲ في إنجاコ عヤヨه، يツطゲ إل      

ラانوボق الらيط ヵグص الガاما، عن حالة الشヨف، تヤتガت ،ログفيレيق . تらيحجم عن تط ラص أガا الشグه ヴヤة، عレية معيツففي ق
في تヤك الツボية، سيムوラ أمゲا غيゲ مレاسب ヱليس أنه ا يヤヨك  ヱ لレムه يفعل クلك بسらب أنه إボらヅ ラه. صゲامة الボانوラ التامة

. إラ العギالة هي تصحيح لボヤانوラ. يجギ قانونا أفツل من クلك، عヴヤ العムس ،إنヨا ヱ يحطヨه ا فヰو حين يボيギ الボانوラ .خياケا
الボانوラ  إラ الボانوラ ناقص، ليس أنه هو نفسه ناقص، بل بسらب أラ الواقع اإنساني ناقص بالりケヱゲツ مボاケنة بعالم

 ." ヱمن هレا ا يجوコ تطらيق الボانوラ تطらيボا ساクجا. الヌレヨم
  

 (.يه)الレص ヱ ناقشه( ヵ)حヤل
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 عレاصゲ اإجابة ヱسヤم التボレيط

 
 توجيヰاれ عامة

 :سعيا  ケヱاء احتゲاュ مギらأ تムافぽ الفソゲ بين الヨتゲشحين، يゲجヴ من الساりキ اأساتりグ الヨصححين أラ يゲاعوا
ヱالヨتعボヤة بالتボويم التゲبوヵ بالسヤك الثانوヵ  1442نونゲら  21الصاりケキ بتاケيخ  44/241مボتツياれ الグヨكりゲ الوコاケية ケقم   -

 1424فゲらايゲ  11الヨحيレة بتاケيخ  キ1442يسゲらヨ  12الصاりケキ بتاケيخ  251التأهيヤي لヨاりキ الفヤسفة، ヱكグا الグヨكりゲ الوコاケية ケقم 
 ، ヱالガاصة باأゲヅ الゲヨجعية لヨواضيع اامتحاラ الوレヅي الヨوحギ لムらヤالوケيا، ماりキ الفヤسفة؛32تحت ケقم 

-  ケاヅا إヰحة، بوصفゲتボヨاإجابة ال ゲاصレسفية التعامل مع عヤفية الفゲعヨامين الツヨヤلヱ جيةヰレヨヤالعامة ل ヅطوガال キギا يحヰا موج
الレヨتゲヌ توفゲها، في إجاباれ الヨتゲشحين، انسجاما مع مレطوقاれ الヰレヨاァ الヵグ يعتゲら الゲヨجع الヤヨزュ، مع مゲاعاり تعキギ الムتب 

 اヱ れتعヨيヰボا؛الケギヨسية الヨعتヱ ،りギヨإبボاء الヨجاメ مفتوحا أماュ إمムانياれ الヨتゲشحين إغレاء هログ اإجاب
فヰم الヨوضوヱ ネتحギيギ اإشムاメ الヨطゥヱゲ، تァケギ التحヤيل : توفゲ إجاباれ الヨتゲشحين عヴヤ مواصفاれ الムتابة اإنشائية الفヤسفية  -

 ....ヱالレヨاقشة ヱالتゲكيب، سامة الヤغة ヱヱضوゥ اأفムاヱ ケتヨاسك الガطواれ الヰレヨجية
 توجيヰاれ إضافية

حيح الجزئي عケヱ ヴヤقة تحゲيゲ الヨتゲشح، باإضافة إلヴ الボレطة اإجヨالية مゲفボة يتعين عヴヤ الساりキ الヨصححين تثらيت نボط التص
 بالヨاحヌة الヨفسりゲ لヰا؛

، クヱلك أラ التボويم في الفヤسفة، كヨاヱ14/14 りキ  44/14يتعين عヴヤ الساりキ الヨصححين مゲاعاり سヤم التボレيط الヵグ يتゲاゥヱ ما بين 
لらボヨوメ قانونيا ヱتゲبويا أラ يツع الヨصحح سボفا محキギا لتボレيطه، يتゲاゥヱ مケギسية، هو أساسا تボويم مケギسي، ヱبالتالي فヨن غيゲ ا

بレاء عヴヤ تヨثاれ خاصة حوメ الヨاりキ، سيヨا أラ اأمゲ يتعヤق بامتحاラ إشヰاヵキ يتوقف عヤيه مصيヱ25/14  ゲ  44/14مثا بين 
 .الヨتゲشح

 ギレصحح عヨيوقفه ال ヴأقص ギحヱ معين ヴنキأ ギيط ما بين حボレالت ゲحص ラ21إ  ヱ23أ  ヱ24أ  ヴヤشحي  14عゲتヨة لらسレمثا، بال
りيِز ∠ヨ يحュゲ الヨتゲشحين من ااستفاりキ من امتياコ معامل الヨاりキ ( ク3ヱ4اれ الヨعامل )الشعب ヱالヨسالك التي تشムل فيヰا الفヤسفة ماりキ م⊥

 .ヱخاصة الヨتفوقين مヰレم
إخらاケ مレسق الヤجレة،  فヨا أقل لヤتギاキ メヱاخل لجレة التصحيح، بعギ 43/14ضりケヱゲ إخツاネ كل ケヱقة تحゲيゲ حصヤت عヴヤ نボطة 

 .クヱلك حゲصا عヴヤ الヨوضوعية الレヨصفة لヨヤتゲشح، ヱالحソゲ عヴヤ التصحيح الヨشتポゲ كヨヤا كاク ラلك مレムヨا
إクا توفれゲ في إجابة الヨتゲشح الشヅヱゲ الヰレヨجية ヱالツヨامين الヨعゲفية الレヨاسらة لヨヤوضوヱ ،ネكانت هログ الツヨامين ا تتطابق مع 

ヨطヤوゆ من الヨصحح أラ يゲاعي في تボويヨه بالケギجة اأヱلヴ الヨجヰوキ الشガصي الレらヨي عレاصゲ اإجابة، جزئيا أヱ كヤيا، فإラ ال
 .لヤتヨヤيグ في ضوء ゥヱケ مヰレاァ ماりキ الفヤسفة ヱإشムااته
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 メاぽالس :  

 (نボط 44)  : الفヰـــــم
اإكراヱ ،ロأラ يتساءラま メ كاラ أラ يヅぽر السぽاキ メاخل مヱゴイءり اأخاベ، ضヨن مヰヘوュ الواجب، انطاقا من まشكاメ الواجب ヱ( り)عヴヤ الヨترشح يتعين

 . منらع まلゴامية الواجب اأخاقي كامنا في العقل أヱ في محدキاれ خاケجة عن الグاれ اإنسانية
 (نボط 45:  )التحヤـــيل

مية، ヱ في تحヤيヤه لأヅرヱحة الヘヨترضة في السぽاメ أラ يらرコ أسس الواجب اأخاقي، ヱأラ يقوュ بتヨييゴ مヘاهيヨي يらرケ اإلゴا( り)الヨترشح تعين عヴヤي
 :クلك من خاメ العناصر اآتية

اأخاقية  اأفعاケ メتらاヰヅا بالヨلヤحة ヱالررヱ ،،ヱاما التヨييゴ بين اأفعاメ الناتイة عن اأヱامر الゼرヅية التي تتغيヴ نتيイة مゼكヤة الواجب  تقتツيـ 
 ضدا عヤيヰا؛ قطعية  الヨطヤقة التي تتحقق بヨنンほ عن الヨلヤحة الグاتية ヱ الヨيواれ  بلヨرتらطة باأヱامر الال
 まبراコ أラ السヤوヱ ،ポفقا لヤواجب اأخاقي، مرヰر لヤحرية أي القدりケ عケ ヴヤفض نداء الحاجة ヱنداء الرغらة ヱاأهواء؛ -
 ヰドまاケ أラ السヤوポ اأخاقي يطヤب لグاته ヱفي クاته بゼكل مイرキ من الヨنヘعة ヱヱفق الواجب ヱحدロ؛ -
أヱ كوسيヤة لغاية  ،ئن العاقل موضوع الواجب ا يヨكن أラ يرغب فيه بدافع الヨلヤحةヱأラ الكا، توضيح أラ القاعدり اأخاقية القطعية صوケية -

ンالكرامة؛ ،أخرヱ الحريةヱ りキاケاإヱ تع بالوعيヨص يتガشヱ ا أي أنه كائن عاقلヰاتク بل هو كائن يتطابق مع الغاية في 
 ...استنتاァ أラ مらدأ الヨطヤب اأخاقي ヱمنらع الواجب هو احتراュ الغير -
 

 (تحヤيل جيギا إクا كاラ شاما لヨヤفاهيم ヱالツボايا الゲヨتらطة بالヨوضوネيعتゲら ال) 
 

 ( نボط 45:  ) الレヨاقشة
 : اأヅرヱحة بتدعيヰヨا أヱ بنقدها ، ク ヱلك من خاメ  العناصر اآتية( り)يヨكن أラ يطوケ الヨترشح

 قد يكوラ الواجب مイرキ انعكاサ لوعي جヨعي ヱلغاياれ نヘعية يヘرضヰا الイヨتヨع؛  -
 بوصヘه مイرキ عرض من أعراض كراهية الحياり من ヅر، الツعا،؛تヱほيل الواجب  -
 اعتらاケ الواجب أヱامر مكتسらة تヨثل استدماجا لヤنواهي اأبوية فقط ؛ -
 اعتらاケ الطرゥ اللوケي لヤواجب بعيدا عن الゼرヅヱ الヨヤヨوسة لヨヤعيش الゼらري؛ - 
 ...نساラ اعتらاケ الواجب مイرキا من كل まلゴاュ أま ヱكراヱ ロ حليヤة らヅيعية لقدりケ اإ - 
 

عヴヤ تطويゲ اأヱゲヅحة التي حヰヤヤا ヱ أضفヅ ヴابع الレسらية عヤيヰا، عヨヤا ( り)عヨل الヨتゲشح تعتゲら الレヨاقشة جيりギ إクا )                             
 (بأラ العりゲら ا تムوラ بعキギ اأヱゲヅحاれ الヨستحりゲツ في الレヨاقشة ヱ إنヨا بレوعيتヰا

 
 (نボط 43)   :التゲكـيب

ヱ  بلياغة حليヤة لتحヤيヤه ヱ نقاشه، ヱ قد يعتらر أラ أヅرヱحة اأمر اأخاقي القطعي معياケية  تتイاهل استحالة تヘعيل الヨثاメ (り)لヨترشحاقد يكتヘي 
れاらالواج ゆケاツت ヱ عيشヨال ヅヱاهل شرイتت. 

 
 (يعتゲら التゲكيب جيギا إクا كاラ مレسجヨا مع التحヤيل ヱالレヨاقشة ヱمعゲらا عن مجヰوキ شガصي )

 
 (طنボ 43)   :الجوانب الشヤムية

 
 

 
:الボولة  

 (نボط 44)  : الفヰـــــم
متسائا عヨا クまا كانت معرفة الغير مヨكنة " الغير"أラ يヅぽر معالイته لヤقولة キاخل مヱゴイءり الوضع الゼらري، ضヨن مヰヘوュ ( り)الヨترشح تعين عヴヤي

れاグال ァケعيا يقطن خاヱ ا اأخيرグه ラغم كوケ. 
 (نボط 45:  )التحヤـــيل

في تحヤيヤه الوقو، عند الヘヨاهيم التي تنترم حولヰا اأヅرヱحة الヨتヨツنة في القولة ヱحイاجヰا ヱالتي ترン أラ كل معرفة ( り)يらرコ الヨترشحأラ عين يت
  :بالغير まنヨا تلらح مヨكنة عن ヅريق الヨヨاثヤة بالグاクヱ ،れلك من خاメ العناصر اآتية 

 ヘته ヱعيا كائنا في العالم الガاケجي؛بلク ヱلك ـ الغير مヨاثل لグヤاヱ れ غريب عنヰا في اآク ラاته،   
 حل مゼكヤة معرفة الغير ا يتم まا برصد سヤوポ موضوعي ينم عن عالヨه الらاヅني؛ - 
؛ - ⊥ラ ∠ケقا ⊥ヨاآخر هو ال ヱ ⊥ن∠ةケ⌒قاヨهي ال れاグفيه ال ラتكو メالغير يتم انطاقا من استدا ポوヤيل سヱほت 
نة معرفة الغير تنらني عヴヤ ملاりケキ مヘاキها أラ باヅن الグاれ ا - ∠ケقا ⊥ヨال れاグن الヅاらاثل لヨنة مケقاヨل. 
 

 (ネوضوヨطة بالらتゲヨايا الツボالヱ فاهيمヨヤشاما ل ラا كاクا إギيل جيヤالتح ゲらيعت) 
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 ( نボط 45:  ) الレヨاقشة   
 :أヱجه محدキヱية أヅرヱحة الヨヨاثヤة ヱ أラ يقترゥ حا لゼヨكヤة معرفة الغير( り)ينترر أラ يستكゼف الヨترشح 

عي أラ الヨعيش اليومي يرヰر أラ العاقة مع الغير مらاشرり، غير متوسطة، تتم حدسا، نررا اشتراポ الناサ في ااستداメ بالヨヨاثヤة اصطنا -  
 معيش ヱاحد يتقاسヨوラ فيه نヘس الرمゴية؛

 ؛الحヨيヨيةعائق انغاベ عالم الغير بسらب  -       
 لاりケキ عらヅ ヴヤيعة まنسانية ヱاحدり؛ヱ مゼكل الヨ( الاشعوケ)تلطدュ معرفة الغير بعائق استحالة معرفة الグاれ لنヘسヰا  - 
 - れاグال ヴلま مل الراجعほالت ヴヤية السابقة عヤنية العقらءا من الゴالغير ج ラقد يكو... 
 

عヴヤ تطويゲ اأヱゲヅحة التي حヰヤヤا ヱ أضفヅ ヴابع الレسらية عヤيヰا، عヨヤا ( り)عヨل الヨتゲشح تعتゲら الレヨاقشة جيりギ إクا )                            
 (تムوラ بعキギ اأヱゲヅحاれ الヨستحりゲツ في الレヨاقشة ヱ إنヨا بレوعيتヰابأラ العりゲら ا 

 
 (نボط 43)   :التゲكـيب   

تらين أنه عوض اإمعاラ  الغير ヱ مقاケبة ヱ قد ينヘتح عヴヤ خاصة تدعم الイانب اأخاقي في ،ヱ مناقゼتهبتヨイيع عناصر تحヤيヤه ( り)لヨترشحاقد يكتヘي 
 . .ロケ شガلا جديرا بااحتراュفي معرفته ヱ نヘيه ككائن مガتヤف ينらغي اعتらا

 
 (يعتゲら التゲكيب جيギا إクا كاラ مレسجヨا مع التحヤيل ヱالレヨاقشة ヱمعゲらا عن مجヰوキ شガصي )

 
 (نボط 43)   :الجوانب الشヤムية

ュヱيك فرケالقولة إ 
 
 
 
 
 
 
 

:الレص  
 (نボط 44)  : الفヰـــــم

ه الガاソ الヨتعヤق بヰヘヨومي  الحق ヱالعدالة ، ヱ أラ يدポケ اإشكاメ الグي ヱأラ يحدキ مイال" السياسة"النص キاخل مヱゴイءり ( り)يتعين أラ يヅぽر  الヨترشح
ما العاقة بين العدالة ヱالحق ؟ هل يتحقق :  ヱيقوュ بطرحه من خاメ  التساヱ "メぼ اإنلا، ヱ الヨساヱاり القانوラ مععاقة العدالة " بلدキيطرحه  

؟ هل العدالة فعا هي تلحيح لヤقانوヱ ラفق حرفيته أュ يヨكن النرر まلヴ  العدメ من خاメ عヨومية القانوラ أュ من خاメ مراعاته الررヱ، الガاصة
 القانوラ  كقواعد تتヨيゴ بالنسらية؟

 (نボط 45:  )التحヤـــيل
، ヱالتي ヱكグا حイاァ اأヅرヱحة الヘヨاهيم الヨنترヨة حولヰاتحヤيل تتらع مساケ تヘكير النص من أجل الكゼف عن أヅرヱحته ヱ (  り)الヨترشحتعين عヴヤ ي 

 :دعوま りلヴ اعتらاケ العدالة هي تلحيح لヤقانوクヱ ラلك  من خاメ الوقو، عند اأفكاケ اآتيةتتヨثل في ال
 العدالة تطらيق لヤقوانين ヱالقواعد لكنヰا  تتطヤب مヰاりケ خاصة؛ -
 الヘヨاケقة بين عヨومية القانوヱ ラخلوصية الررヱ  ،ヱالحااれ اإنسانية؛- 
 ير مناسب ؛تطらيق القانوラ بゼكل حرفي قد يكوラ أحيانا جوケا أヱ غ-
 العدالة هي  التي تلحح القانوラ أラ هグا اأخير  ناقص مقاケنة بالواقع اإنساني الغني ヱالヨتنوع  ؛ -
مة اعتヨاキ النص بنية حイاجية تعتヨد الヨقاケنة  بين الحرفي الグي يほخグ بعين ااعتらاド ケرヱفا خاصة في عヤヨه  ヱالガゼص الグي يヨتنع عن تطらيق صرا-

 القانوラ ؛
 ...ص まلヴ تらني فكرり تدعو まلヴ عدュ تطらيق القانوラ تطらيقا ساクجاانتヰاء الن-
 

 (ネوضوヨطة بالらتゲヨايا الツボالヱ فاهيمヨヤشاما ل ラا كاクا إギيل جيヤالتح ゲらيعت) 
 

 ( نボط 45:  ) الレヨاقشة
 :اآتية يヨكن لヨヤترشح  مناقゼة أヅرヱحة النص من خاメ العناصر

 ヴヤ االتゴاヱ ュتطらيق القانوラ؛القانوラ باعتらاケها  تقوュ عمع عاقة العدالة  -
 العدالة باعتらاケها أساسا لヤحق ؛ -

 نسらية القانوラ ؛ -            
 ..الヨساヱاヱ りاإنلا، مععاقة العدالة  -            

عヤيヰا، عヨヤا  عヴヤ تطويゲ اأヱゲヅحة التي حヰヤヤا ヱ أضفヅ ヴابع الレسらية( り)عヨل الヨتゲشح تعتゲら الレヨاقشة جيりギ إクا )                         
 (بأラ العりゲら ا تムوラ بعキギ اأヱゲヅحاれ الヨستحりゲツ في الレヨاقشة ヱ إنヨا بレوعيتヰا
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 (نボط 30)   :التゲكـيب  

ヱ أラ العدالة كほساヱ،  サاإنلا، القانوラمع في   تحヤيヤه ヱمناقゼته لヤنص まلま ヴبراコ الطابع اإشكالي لعاقة العدالة ( り)أラ ينتヰي الヨترشحヨكن ي  
 . لتطらيق الحرفي لヤقوانين ま ヱنヨا تعني حヨاية اأفراまヱ キنلافヰم  ヱتヨتيعヰم بالحقوベ التي تلوラ كرامتヰم ヱتحヨي حريتヰملヤحق ا تعني ا

 (يعتゲら التゲكيب جيギا إクا كاラ مレسجヨا مع التحヤيل ヱالレヨاقشة ヱمعゲらا عن مجヰوキ شガصي )
 

 (نボط 43)   :الجوانب الشヤムية           
: مゲجع الレص  

 ゲاميキغا :ボيボم الحドة حسن ناヨجゲج، تヰレヨال ヱ يا –ةらس، ليヤابゲヅ ،باヱأ ケاキ ،ي حاكم صالحヤع . ヅ2  ،1442 ソ ،434/432  
 


