




 

 

**تنويه هام**  
 





















 

 

 مراجعة عامة ملجزوءة للوضع البشري

ئقيذاتي / عال  

 الذاتي : الشخص 

قيالئالبعد الع  

بعه" ارسطو" االنسان حيوان مدني بط  

ك بنفسك" سقراطنسان اعرف نفساال أيها"  

  طا" سقران تعاش ضع تأمل ال تستحق  توضع مو" ان حياة ال

 

 البعد الذاتي : الشخص

 ذات عاقلة واعية مفكرة أخالقية مسؤولة عن افعالها الخيرة والشريرة

 بالهوية / القيمة / الحرية

 من أنا ؟ الهوية الشخصية

 ما قيمتي ؟ قيمة الشخص

 هل أنا حر؟ الشخص بين الضرورة والحرية

 الهوية الشخصية : 

 هي كل الخصا ئص و الصفات والمميزات التي تجعل الشخص هو هو رغم ما  

 يعتري الجسد من تغير وتبدل   

جود"مو" انا اشك انا افكر ادن انا :  كارتدي  

 التفكير /العقل / سلة التفاح / مسح الطاولة

 عندما نفكر اال نفكر في  ذكريات؟

رةئاللط األسود ذاكرة + الشعور: البوم الصور/الصندوقجون لوك : ال  



ه هويتنا"عينا التذكري امتدت م" كلما امتد وع  

 اال يمكن لضربة واحدة في المخ ان تفقدنا ذاكرتنا؟

المجانين ..../ األطفال / اإلرادةر: شوبهاو  

يد"رو ال نهويتنا يتأسس على جوهرين ان نريد أ أساس"   

 

 

الهوية يتعدد بتعدد بناءا على ما سبق يبدو ان جوهر          

حددات في هويته هي حصيلة هذه الم فاإلنسانلي بالتااالطروحات، و

 أصبحتعاصر ن الموية االنساننسى ان ه كليتها ، لكن رغم ذلك ال

يقول ...ش ط العيوسيقى، نمة ، في التفكير ، اللباس ، المعولمكونية م

ابن خلدون " المغلوب مولع بتقليد الغالب في زيه ونحلته" فهل هذا 

ة االنسان؟ ع قيميعني ضيا  

 

 ما قيميتي؟

قيمةه الشخص بوصف  

 بيل غيتس رد  على ترامب: االقتصاد سيعود للنمو… لكن األموات لن يعودوا للحياة
 

مادية القيمة تعني ال األشياء، في  القيمة: هي كل ما يجعل الشيء او الشخص مرغوبا فيه

) العقل  األشياءكل ما يجعل االنسان يسمو عن ي فالقيمة ه األشخاص، اما في ثمن ال

قيم ، الواجب ، االنفتاح ...(ال ،األخالقي  

 أطفال)دور المسنين / المهاجرين /  األخالقيواجب العملي / ال األخالقيعقل ط: الكان

لونة...(مع، دوي البشرة الالشوار  

في شخصك" اإلنسانيةعامل فيه رف على نحو ت" تص  

 هل العزلة واالنطواء يحقق لنا شرط القيمة؟



التضامن  بال حدود / أطباءاالنفتاح والمشاركة )جمعيات المجتمع المدني /  : فغوسدرو

وارت...(البشري في الك  

ويضع نفسه في مقابل العالم" إمبراطوريتهمبراطور داخل ا" يعتقد الفرد انه    

 هل االنفتاح والمشاركة يتحققان عبر  أداء الواجب؟ 

   اجب جماعي / واجب كوني هيكل : الواجب : واجب فردي / و 

ه مرضاه.... اتجا  ، الطبيبالجندي في دفاعه عن وطنه المنظمات العالمية ، )  

نيتها"ؤدي الذات الواجب تتحقق انساعندما ت"   

 

 

ت الطرق التي  ما تعددخص غاية في ذاته مهشسبق يبدو ان ال ا على مابناء 

أداء  ـأو باالنفتاح والمشاركة ، او ب األخالقي مته، سواء بالعقل ستمد منها قيي

مل في واقعنا المعاصر نجد ان المجتمع يعطي قيمة  نتأالواجب ، لكن عندما  

والثروة والعالقات والجمال...مما يجعل الشخص   سلطةسب الح خاصلألش

نسان  عو الى تقديس االب يدة كخطايتحول الى وسيلة وهذا ما ترفضه الفلسف

وضع؟ ا الكغاية وليس وسيلة ، فهل حكم على البشرية بهذ  

 

 هل أنا حر ؟ 

: الشخص بين الضرورة والحرية 3المحور  

الضرورة :  الحتمية أي مختلف الحتميات االقتصادية والسياسية 

نسان.... والفيزيائية واالجتماعية التي تحد من حرية اال  

الحرية:  استقالل الذات فكرا وسلوكا وعدم خضوعها الي اكراه ذاخلي او  

 خارجي. 

 

نوزا : سبي  

ئي/ الحجرة..... الطفل / الهذ / السكير    



 االنسان يتوهم الحرية 

" كثيرا ما يرون االحسن ويقترفون األسوء ورغم ذلك يعتقدون انهم  

 احرار" 

ف؟ شيون نفس الظرورغم انهم يع اختياراتهمي  لكن لما يختلف الناس ف  

 سارتر: 

كير/اشخاص  )التوائم / التفحر. األول جود ع/ الو سان كونه حر/ المشرواالن

 في وضعيات اجتماعية او بيولوجية صعبة ورغم ذلك يقومونها/

 " يهرب الناس من الحرية خشية المسؤولية "

 " الوجود سابق على الماهية "

طة؟ اال يمكن الحديث عن حرية مشرو             

لة دوولوجية / الجغرافية /  قتصادية/ البي: الحرية بشروط / االموني 

..... متقدمة / متخلفة  

"وط وفق شر اإلنسانية" صحيح ان الحرية   

 

والحرية   ضرورةاللشخص بين  ل اة القول فان اشكاخالص                   

افع على ان االنسان حر حرية  دمن  بيننقاش فلسفيا وفكريا  طرح قد 

، اما  مجرد وهم  اإلنسانيةحرية ن اعتبر اخرون ان ال مطلقة ، في حي

وط ، وعندما االنسان حر وفق شر التصور الجامع فهو الدي يرى ان

فبقدر   ،حجم حريتنا   أيضايحدد نتأمل في حياتنا نجد ان طبيعية المجتمع 

والفرد بقدر ما يحس   لإلبداعما تكون المجتمعات منفتحة وتفتح المجال 

الفرد بحريته ، والعكس صحيح وهذا ما دفع ماركس دات مرة ليقول : "  

اننا نعيش في عصر يحكمه الموتى" فهل هذا يعني ان الغير يحد من 

 حريتنا ؟ 
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 الموحد لنيل شهادة البكالوريا في مادة الفلسفة : اإلمتحان الوطنيالوضعيات اإلختبارية في صيغ  
 . نص للتحليل والمناقشة :  ③ . قولة مرفقة بسؤال أو مطلب : ② . سؤال إشكالي مفتوح :  ① المطالب :

    

① 
 لفهممطلب ا

–   : ن 01تحديد مجال السؤال وموضوعه 
–   ن 01عناصر المفارقة : إبراز 
–   المفارقةخالل التساؤل و صياغة اإلشكال من 
 ن 02: 

 

–  : ن 01 تحديد موضوع القولة 
–  ن 02:  صياغة اإلشكال 
–    صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل

 ن 01والمناقشة : 
 

–   : ن 01تحديد موضوع النص 
–  ن  02 : صياغة اإلشكال 
–    صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل

 ن  01والمناقشة : 
    

② 
 التحليلمطلب 

–   عناصر اإلشكال وأسئلته األساسية :   تحليل
 ن 02
–  : توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة 

 ن 02استحضار المفاهيم و اإلشتغال عليها :  – 1        
 ن 01البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية:  – 2        

 

–   : ن 02تحديد أطروحة القولة وشرحها 
–   القولة وبيان العالقات فيما بينها تحديد مفاهيم
 ن 02: 
–   : ن 01تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد 

 

–   : ن 02تحديد أطروحة النص وشرحها 
–   القائمة تحديد مفاهيم النص وبيان العالقات
 ن 02بينها :  فيما
–   : ن  01تحليل الحجاج المعتمد 

    

③  
 المناقشةمطلب 

 

–   مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال عبر
 ن 03بيان حدود منطلقاتها و نتائجها : 

–   طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في
 ن 02اإلشكال : 

 

–  ل أهمية األطروحة بإبراز قيمتها التساؤل حو
 ن 03 و حدودها :

–   فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي
 ن 02 : تثيره القولة

–  التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها
 ن 03 ا :وحدوده
–   فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي

 ن  02 : يثيره النص
    

 . ن 01إبداء الرأي الشخصي المبني :   –ن  |  01أهمية اإلشكال و رهاناته :   –ن  |  01:  خالصة التحليل و المناقشة  –   : التركيب مطلب   ④
 

 . ن 01وضوح الخط :  –ن |  01سالمة اللغة :   –ن |  01تماسك العرض :   –    مطلب الجوانب الشكلية والمنهجية :  ⑤
 

  2015. المرجع :  |  تقويم مواضيع و مواصفات اإلنجاز  و سلم التنقيط المتحانات البكالوريا لمادة الفلسفة وفق األطر المرجعية . 
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