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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2017 لدورة العاديةا

  - الموضوع  -
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 الفلسفة

 شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلداب
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز
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 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه
   

  

  

 

 

 

 
 اكتب )ي( في أحد المواضيع الثالثة اآلتية:

 الموضوع األول:

 هل ينبغي للدولة، في ممارسة سلطتها، أن تجمع بين الحق و العنف؟

 الموضوع الثاني:

 " ال حاجة لنا إلى معيار آخر لتمييز الحقيقة سوى الوضوح الذاتي الذي يطبَعها."

  .للحقيقة ياكاف االوضوح الذاتي معيارما إذا كان  )بي ِّني( بي ِّن، انطالقا من اشتغالك على القولة

 

 الموضوع الثالث:

ف على هوية        " ما أساس هوية الشخص؟ نحن لن نهتم بالصفات الهامشية أو العابرة للشخص التي  قد يُستعان بها، عادة، للتعر 

عت منه أي صفة من هذه الصفات فإنه لن ن، و لكننا سنهتم بكل ما هو ثابت و ضروري إلثباالشخص في وقت معي   ده، بحيث إذا انتُزِّ ت تفرُّ

 يظل هو هو...

ل إجابة تخطر بالبال عند مواجهة سؤال من هذا القبيل هي أننا نعرف أنفسنا، كما نعرف اآلخرين، اعتمادا على المظهر        إن أو 

ف على ما يُقصد به هوية ال شخص. فتبدو في نظرنا "هناء" مثال فتاة ذات شعر بن ي اللون، و لون الجسماني الخارجي. فهذه وسيلة التعرُّ

لكن إذا افترضنا أن "هناء" غيَّرت لون شعرها و صبغته باللون األشقر،  و تغيَّر لون جلدها بعد  جلدها باهت، و ترتدي مالبس ناعمة...  و

ضه للشمس، و راحت ترتدي أزياء أخرى،  فإنها ستظل هي هي رغم كل ذ  لك ...تعر 

الشخص إحدى  ف أن فقدَ توحي التأمالت من هذا القبيل  بأن هوية الشخص ال ترجع إلى أية مظاهر جسمية على اإلطالق. فإذا تصادَ       

د يرجع إلى شيء داخلي أكثر منه إلى شيء خارجي،  قدميه أو عينيه في حادث ُمريع، فإن هوية هذا الشخص لن يعتريها أي نقص... فالتفرُّ

أي أنه مسألة تمس العقل ال البدن، و بذلك فهو يعود إلى أسباب غير مادية و ليس إلى أسباب مادية. فالظاهر، إذن، أن فقدان الشخص 

رة للذاكرة أو لقدرته على التفكير قد يتسبب في حدوث تبد ل في الهوية على نحو ال يظهر في حالة فقدان عضو من أعضاء الجسم. و بعبا

 يمكن بسهولة إدراكه بوصفه تغيُّرا في الهوية." -جسمي كبير  بالمقارنة مع كل تغي ر -أخرى، فإن أي تغيُّر عقلي كبير 

 

  حل ِّل )ي( النص و ناقشه )يه(.
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