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 اكتب )ي( في أحد المواضيع الثالثة اآلتية:

 :الموضوع األول

 هل اللجوء إلى التجربة هو الذي يضمن علمية النظريات العلمية؟

 :الموضوع الثاني

 ة." القو   محل   ،في مجال التعامل بين الناس ،القانون "للدولة، على وجه العموم، غاية نبيلة هي إحالل    

 .هي الحرص على سيادة  القانون فقطالدولة  غاية ما إذا كانت، من القولةاقا بي ِّن )ي(، انطال    

 

 :الموضوع الثالث

الغير، فإن أيا  نحور أن بإمكاننا اإلحساس بها بها، أو نتصو   و المشاعر التي نحس   " كيفما كانت الميول  

ها عن كل مصلحة: فالصدااقة ا ألكثر  سخاء، و مهما كانت من هذه العواطف ال يكون خالصا تماما و منز 

بخطط من أجل  مين إلى أاقصى حد  و في الواقت الذي نبدو فيه ملتزِّ  .الذات خالصة، إنما هي تحوير لحب  

 إنما هو المنفعة الشخصية.  ،بغير وعي مناو لو  ،كنا في الوااقعحر  تحقيق حرية و سعادة الناس، فإن ما ي  

كما لو كنا نشاطر الغير مصالحه  -تفكيرنا أو حماسناسواء من خالل خيالنا أو  -كثيرا ما نظهر   

فاهيتنا رها، في حقيقة األمر، حرصنا على سعادتنا ومنبع   تصرفاتنا تلكدين من كل أنانية. غير أن متجر ِّ 

 ."ائسالشجاع مع الجبان الب والبطل ،رقتِّ مع البخيل الم   الكريم   و يستوي في هذا األمر المواطن   .الشخصيتين
 

 .ل)ي( النص ونااقشه)يه(حل ِّ                  
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

السادة األساتذة السيدات و المترشحين، يرجى من المترشحات و سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين 

 المصححين أن يراعوا:

ربوي بالسلك والمتعلقة بالتقويم الت 2007نونبر  16الصادرة بتاريخ  04/142مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

الخاصة باألطر  2014يونيو  25الصادرة بتاريخ  093/14الثانوي التأهيلي لمادة الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

لعامة للمنهجية وللمضامين المعرفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط ا  -

المنتظر توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع و القيم الفلسفية 

 مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات وتعميقها؛

توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية: فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح،   -

 تدرج التحليل والمناقشة والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية....

 توجيهات إضافية

المفصلة على ورقة تحرير المترشح، باإلضافة إلى يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي  -

 النقطة اإلجمالية مرفقة بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في 20/20و  00/20يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -

نيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا مادة الفلسفة هو أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول قانو

بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان  15/20و  00/20لتنقيطه، يتراوح مثال بين 

 إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح.

مثال، بالنسبة  20على  14أو  13أو  12إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -

( يحرم المترشحين من االستفادة من 4و3لمترشحي الشعب والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَمي ِّزة)ذات المعامل 

 امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين منهم.

لتصحيح، بعد إخبار منسق فما أقل للتداول داخل لجنة ا 03/20ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

 اللجنة، وذلك حرصا على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا.

إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال  -

كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود  تتطابق مع عناصر اإلجابة، جزئيا أو

 الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي.

 السؤال:

 نقط(  4) :الفهم
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لمعرفة( و موضوعـه              )النظرية و التجربة(، و يتعين على المترشح )ة( في معالجته للسؤال أن يعبر عن إدراك مجاله )ا          

اللجوء إلى التجربة ال يضمن  /أن يبرز  عناصر اإلحراج )أو المفارقة(: اللجوء إلى التجربة هو الذي يضمن علمية النظريات العلمية 

ة النظريات العلمية، و يطرح أسئلته األساسية علمية النظريات العلمية. و أن يصوغ اإلشكال المرتبط بدور التجربة في الحكم على علمي

الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل:  ما النظرية؟ ما التجربة؟ ما العلمية؟ و هل اللجوء إلى التجربة هو الذي يضمن، فعال، علمية 

 النظريات العلمية؟

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

 ن. 01عه:  تحديد مجال السؤال و موضو -
 ن. 01إبراز عناصر المفارقة :  -
 ن. 02صياغة اإلشكال من خالل التساؤل و اإلحراج أو المفارقة:  -

 

 نقط ( 5: )   التحليل

موظفا  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و تحليل)ة(  المترشحتعين على ي      

 وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية:مئمة ) من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي ...(، المعرفة الفلسفية المال

 النظرية و التجربة العلمية؛ يمودالالت مفه -

 السامئد أن العلم يقوم على عناصر أساسية: الواقع كمرجع و الحواس و األدوات كوسامئل و التجربة كطريقة لالختبار؛-

 نظرية يتم في واقع قابل للمالحظة و التجريب؛تأكيد التجربة لعلمية ال -   

 شكلت التجربة لفترة طويلة أساس الحكم على علمية النظريات؛ -

 لجوء العلم إلى التجربة شكل قطيعة مع التأمل الميتافزيقي و التصورات الخرافية و اإليديولوجية في دراسة الظواهر؛ -

 جوء إلى التجربة ؛معيار القابلية للتفنيد يؤكد بدوره أهمية الل -

 ...التجربة  تضمن علمية النظريات العلمية -

 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:

 ن. 02تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية:  -           

 توظيف المعرفة الفلسفية المالمئمة: -           

 ن 2فاهيم و االشتغال عليها استحضار الم -                                   

 ن 1البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية   -                                   

 نقط( 05)   : المناقشة

يتعين على المترشح )ة( أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتامئجها و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في 

 يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية: اإلشكال، و يمكن أن

 لم تعد للتجربة في العلم المعاصر األهمية التي كانت لها في العلم الكالسيكي؛ -

 ؛و العقل الرياضي أضحى العلم منفتحا على الخيالي واالفتراضي و بناء النماذج الصورية -

 بشروط التجربة نفسها وإما لعوامل أخرى؛مهما كان حرص العالم ، فإن الخطأ  قد يطال التجربة  إما ارتباطا  -

 ال يكفي اللجوء إلى التجربة وحدها لتأكيد علمية النظريات في العلم؛ -

 ...ضرورة انفتاح النظرية على فرضيات غيرها من النظريات  -

 

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

 ن. 03سؤال: مناقشة األطروحة التي يفترضها ال -                  

 ن.  02طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال:  -                  

 نقط( 03)    التركـيب:

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتامئج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن أن يتم ي   

 لتجربة في الحكم على علمية النظريات العلمية دون إغفال غيرها من المعايير...ذلك من خالل اإلشارة إلى  أهمية ا
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 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -                              

 ن.  01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -                              

 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -                              

 

 نقط( 03) الجوانب الشكلية:

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

 نقطة. 01تماسك العرض:  -
 نقطة. 01سالمة اللغة :  -
 نقطة. 01وضوح الخط:  -

 :القولة

 نقط( 4) الفهم:

، أن يحدد موضوعها )مفهوم الدولة(، و أن يصوغ إشكالها المتعلق مطلب المرفق بها في معالجته  للقولة و اليتعين على المترشح )ة(،           

هة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما الدولة؟ ما القانون؟ ما القوة؟ و   حرص على ال هل  بمشروعية الدولة و غاياتها، و يطرح أسئلته األساسية الموج ِّ

 ؟  هو الغاية الوحيدة للدولة ناسسيادة القانون بدل القوة في التعامل بين ال

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

 ن. 01تحديد موضوع القولة:   -                             
 ن. 02صياغة اإلشكال :  -                             
 ن. 01تحليل و المناقشة: صياغة األسئلة األساسية الموجهة لل -                             

 
 نقط ( 5: )  التحليل 

ه تحديد أطروحة القولة و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل الحجاج تحليلفي   )ة( المترشحتعين على ي      

 من خالل تناول العناصر اآلتية:في الدفاع عن تلك األطروحة، و يمكن أن يتم ذلك أو المفترض المعتمد 

 هوم الدولة من حيث هي تنظيم سياسي ينظم المجتمع؛مف -

 تعريف القانون من حيث هو قاعدة تحدد حقوق األفراد و واجباتهم؛ -

 تعريف القوة من حيث هي قدرة جسدية قد تفضي إلى أفعال منافية للقانون؛ -

 عامل بين الناس؛غاية الدولة إحالل القانون محل القوة في الت -

 تحرص الدولة على إحالل القانون لحفظ األمن و سيادة الطمأنينة بين الناس؛ - 

 سيادة القانون ضرورية للحفاظ على الملكية و الحريات الخاصة و العامة أيضا... -

  

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

 ن 02شرحها: تحديد أطروحة القولة و  -                

 ن 02تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها:  -                

 ن 01تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد:  -                

 

 نقط( 05:   ) المناقشة

، وفتح إمكانات أخرى للتفكير في يتعين على المترشح )ة( أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتامئجها مع إبراز قيمتها و حدودها

 اإلشكال الذي تثيره، و  يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:

 إبراز قيمة األطروحة: ←
 أهمية القانون في التعامل بين الناس؛ -     

 ؛ المواطنين و الدولةو أمن سالمة  هددالقوة هدامة ت  -     

 ام الرمئيسة للدولة. الحرص على سيادة القانون من المه -     
 بيان حدود األطروحة: ←

 قد يكون القانون جامئرا في أساسه أو تطبيقه؛ -         

 ؛قد تروم الدولة من القضاء على القوة الحفاظ على نفسها و ضمان استمرارها -         

 ...للدولة غايات أخرى غير الحرص على تطبيق القانون -          

 
 لمناقشة على النحو اآلتي:و يمكن توزيع نقط ا
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 ن. 03التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها :  -                     

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

 

 نقط( 03)   التركـيب:

خلص فيه نتامئج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم، و يمكن أن يتم ذلك تعين على المترشح)ة( أن يصوغ تركيبا يستي    

 إبراز  أهمية القانون في تنظيم العالقات بين المواطنين مع الحرص على  تجنب العنف و الشطط في استعمال السلطة.من خالل 

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01المناقشة : خالصة التحليل و -   

 ن. 01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -   

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -   

 

 ن( 03: )الجوانب الشكلية

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

 نقطة. 01تماسك العرض:  -
 نقطة. 01سالمة اللغة :  -
 نقطة. 01وضوح الخط:  -

 
 القولة لبرتراند راسل      

 :النص

 نقط(04:)ــمالفهـــ

بالعالقة مع الغير. و يطرح المتعلق يتعين على المترشح )ة( في معالجته للنص أن يحدد موضوعه )مفهوم الغير(، و أن يصوغ إشكاله           

مع الغير على الصداقة أسئلته األساسية الموجهة للتحليل  والمناقشة من قبيل:  ما الغير؟   ما الصداقة ؟ ما المنفعة الشخصية؟ وهل تقوم العالقة 

 الخالصة أم على المنفعة الذاتية ؟ و هل تنبني على األنانية أم على الغيرية ؟

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

 ن. 01تحديد موضوع النص:   -
 ن. 02صياغة اإلشكال :  -
 ن. 01صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة:  -

 
 نقط ( 5: )   لتحليلا

ه تحديد أطروحة النص و شرحها، و تحديد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل الحجاج تحليلفي   )ة( المترشحتعين على ي      

من خالل تناول العناصر لك المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن أساس العالقة مع الغير، كيفما كانت، هو المصلحة الشخصية، وذ

 اآلتية:

 د...(  حديد مفاهيم النص: الغير، الميول، الصداقة، حب الذات، المنفعة الشخصية، األنانية... و بيان العالقات التي تربط بينها ) تالزم، تضاـ  ت

 جميع المشاعر تجاه الغير مبنية على المصلحة الشخصية؛ -

 ي إسقاط لحب الذات على الغير؛ الصداقة و لو كانت خالصة، إنما ه -

 كل عمل من أجل سعادة الناس تحركه دوافع أنانية؛ -

 يستوي جميع الناس، عظم أو قل شأنهم، في هذا النزوع األناني إزاء الغير؛ -

 اعتماد آليات في الدفاع عن األطروحة أهمها: المثال، المقارنة... -

 تالي:و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو ال      

ن 02تحديد أطروحة النص و شرحها:  -                                          
ن 02تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها:  -                                          
ن 01تحليل الحجاج المعتمد:  -                                          

 

 قط(ن 05)   : المناقشة

ر في يتعين على المترشح )ة( أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتامئجها مع إبراز قيمتها و حدودها و فتح إمكانات أخرى للتفكي

 اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:

 إبراز قيمة األطروحة: ←   

 ي كل عالقة مع الغير؛التنبيه على حضور األنانية ف -

 لفت االنتباه إلى خلو كل صداقة من نكران الذات... -

   

 إبراز حدود األطروحة: ← 

 العالقة مع الغير تقوم على المحبة و التعاطف و التقدير والغيرية؛ -
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 عناصر اإلجابة – 2018  الدورة العادية  -االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  
 والتقنية واألصيلةكل مسالك الشعب العلمية   –  الف لسفةمادة:   -

NR  05  

 كثيرا ما تكون الصداقة خالصة لدرجة التضحية بالذات من أجل الغير؛ -

 

 لى النحو اآلتي:و يمكن توزيع نقط المناقشة ع

 ن. 03التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها :  -           
 ن.  02فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص:  -           

 
 نقط( 03)    التركـيب:

ه مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم، و يمكن أن يتم ذلك )ة( أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتامئج تحليله و مناقشت تعين على المترشحي    

ضمانا للعيش  إبراز الطابع اإلشكالي لمسألة العالقة مع الغير و موقعها بين األنانية و الغيرية، والمراهنة على أهمية العالقة اإليجابية مع الغيرمن خالل 

 سعادة المجتمع...لالمشترك و 

 

 النحو اآلتي:و يمكن توزيع نقط التركيب على 

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -                               
 ن.  01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -                               
 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -                               

 

 ن( 03) الجوانب الشكلية:

 لنحو اآلتي:و يمكن توزيعها على ا   
 نقطة. 01تماسك العرض:  -

 نقطة. 01سالمة اللغة :  -
 نقطة. 01وضوح الخط:  -

 

 : مرجع النص

 D. Hume : Enquête sur les principes de la morale ; trad. Philippe Baranger et Philippe Saltel ; Garnier 
Flammarion1991 ; p. 218  
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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2017 االستدراكيةلدورة ا

  - الموضوع  -
 

RS 05 

 الفلسفة

 عب العلمية والتقنية واألصيلةكل مسالك الش
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

2 

2 

 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه
   

  

  

 

 

 

 

 :اآلتيةفي أحد المواضيع الثالثة  )ي( اكتب

 الموضوع األول:

 هل الصداقة هي الوجه الوحيد للعالقة مع الغير؟

 

 الموضوع الثاني:

ه العمل التجريبي من بداية تصو   "   ختبر."ره حتى نهايته في الم  إن النظرية توج ِّ

 ين النظرية و التجربة.بي ِّن )بي ِّني(، انطالقا من القولة، طبيعة العالقة ب

 

 الموضوع الثالث:

" تثير كلمة الدولة في األذهان فكرة السلطة، و نعني بها السلطة الفعلية والمنظَّمة. فالدولة شكل من أشكال التنظيم    

نها االجتماعي، تكفل األمن لنفسها و الرعاية لمواطنيها ضد األخطار الخارجية و الداخلية. و تحقيقا لهذا الغرض، فإ

تملك القوة المسلحة و الكثير من وسائل اإلكراه. و ال تقوم دولة بدون درجة عالية من التنظيم تسمح لها بنشر سلطتها 

حقوق المواطنين التي ال يتسنى الدفاع عنها إال بتوفر  ل ضمان لحقوق اإلنسان وو تنفيذ قراراتها. و وجود الدولة أو  

حُّ ود دولة ليس لها قو  مؤسسات األمن و الجيش و القضاء. فوج ة اإلكراه المادية شيء متناقض في ذاته. و ال يصِّ

فصل وظائف الدولة عن سلطاتها و ال مهامها عن نفوذها، ألن الخدمات التي تؤديها تمتزج بالحقوق التي تمارسها. 

طتها السياسية و وسيلتها في الحكم. و فجميع أنواع المساعدات و األعمال التي تقوم بها الدولة، مثال، هي أداة سل

كلَّما زاد عدد من ينتظرون من الدولة حقوقا، زاد عدد من يخضعون لنفوذها و هيمنتها. إن النظام اإلداري في الدولة 

 الحديثة هو في الوقت ذاته وسيلة لتلبية حاجات المواطنين و أداة من أدوات القوة و السيطرة."

 .يه(حل ِّل )ي( النص و ناقشه )
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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2017 االستدراكيةلدورة ا

  - عناصر اإلجابة  -
 

RR 05 

 الفلسفة

 العلمية والتقنية واألصيلة الشعبكل مسالك 
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

2 

2 

 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه
   

  

  

 

 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

 المترشحين، يرجى من السيدات و السادة األساتذة المصححين أن يراعوا:المترشحات و سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين 

ربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم الت 2007نونبر  16الصادرة بتاريخ  04/142مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد  2014يونيو  25الصادرة بتاريخ 14/ 093الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

المنتظر و القيم لعامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط ا  -

قاء توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة، وإب

 المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات وتعميقها؛

توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية: فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، تدرج التحليل والمناقشة   -

 والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية....

 توجيهات إضافية

المفصلة على ورقة تحرير المترشح )ة(، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية مرفقة يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي  -

 بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في مادة الفلسفة هو أساسا تقويم 20/20و  00/20يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -

بناء على تمثالت  15/20و  00/20قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول 

 خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح.

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب والمسالك  20على  14أو  13أو  12إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -

 ( يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين منهم.4و3التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَمي ِّزة)ذات المعامل 

نة التصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا فما أقل للتداول داخل لج 03/20ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

 على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا.

إذا توفرت في إجابة المترشح )ة( الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع عناصر  -

جزئيا أو كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للمترشح )ة( في ضوء روح اإلجابة، 

 منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي.

 

 

 السؤال:

 نقط(  04) :الفهم

راك مجاله )الوضع البشري( و موضوعه ) مفهوم الغير (، و أن يتعين على المترشح )ة(، في معالجته للسؤال، أن يعبر عن إد     

.  و أن يبرز  عناصر اإلحراج ) أو التقابل ( : الصداقة هي الوجه الوحيد للعالقة مع الغير / ليست الصداقة الوجه الوحيد للعالقة مع الغير

: ما الغير؟ ما الصداقة؟ هل الصداقة  ة للتحليل و المناقشة من قبيليصوغ اإلشكال المرتبط بالعالقة مع الغير،  و يطرح أسئلته األساسية الموجه

 وجه وحيد للعالقة مع الغير، أم إن هناك أشكاال أخرى لهذه العالقة؟ 

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

   :ن. 01تحديد مجال السؤال و موضوعه 

  : ن. 01إبراز عناصر اإلحراج أو  المفارقة 

 ن. 02اغة اإلشكال من خالل التساؤل و المفارقة: صي 

 نقط ( 05: ) التحليل 
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موظفا  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية، و تحليل  )ة(المترشحتعين على ي      

 الل تناول العناصر اآلتية:وذلك من خالمعرفة الفلسفية المالئمة ) من أفكار  و مفاهيم و بناء حجاجي ...( 

 الصداقة؛و   الغيري تعريف مفهوم -

 الصداقة وجه أساس للعالقة مع الغير؛ -

 ميل اإلنسان التلقائي إلى االرتباط مع الغير ؛  -

 تقوم الصداقة على تقدير الغير  و احترامه؛ -

 الصداقة منزهة عن المنفعة ؛ -

 ي حياتنا...تكشف الصداقة عن الحضور المستمر للغير ف -

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

 ن. 02تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية:  -             

 توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة:  -             

 ن 2استحضار المفاهيم و االشتغال عليها :  -                                   

 ن 1البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية :   -                                   

 نقط( 05:   ) المناقشة

يتعين على المترشح)ة( أن يناقش األطروحة المفترضة، و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال، و يمكن أن يتم ذلك    

 من خالل العناصر اآلتية:

 نسانية أن الصداقة ليست الوجه الوحيد للعالقة مع الغير ؛يكشف واقع العالقات اإل -

 الصراع وجه من أوجه العالقة مع الغير ؛ -

 قد تكتسي العالقة مع الغير مظهر الالمباالة ؛ -

 قد تكون المصلحة الشخصية رهان العالقة مع الغير... -

 

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

 ن. 03حة التي يفترضها السؤال : مناقشة األطرو -     

  ن. 02طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال:  -     

 نقط( 03)    التركـيب:

تعين على المترشح)ة( أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم، ويمكن أن يتم ي  

يجابي في العالقة مع الغير  و إلشكالي المركب لمسألة عالقة الذات مع الغير، مع التركيز على  الجانب اإلذلك من خالل إبراز الطابع ا

 محورية  االحترام على أساس الكرامة ...

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -     

 ن. 01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -     

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -    

 

""""""""""""""""""""" 

 القولة:

 نقط( 04)  : الفهـــــم

يتعين على المترشح )ة(، في معالجته للقولة و المطلب المذيل لها، أن يحدد موضوعها )مفهوما النظرية والتجربة(، و أن      

هة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما ةتجربيصوغ إشكالها المتعلق بالعالقة بين النظرية وال ، و يطرح أسئلته األساسية الموج ِّ

 النظرية ؟ ما العمل التجريبي ؟ ما طبيعة العالقة بينهما؟ 
 

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:            

 ن. 01تحديد موضوع القولة:   -                 
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 ن. 02:  صياغة اإلشكال -                 
 ن. 01صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة:  -                 

 نقط ( 5: )  التحليل 

ه تحديد أطروحة القولة و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل تحليلفي   )ة(المترشحتعين على ي      

 من خالل تناول العناصر اآلتية:عن تلك األطروحة، و يمكن أن يتم ذلك الحجاج المعتمد في الدفاع 

 النظرية باعتبارها  بناء عقليا يربط  مجموعة من المبادئ والنتائج في مجال علمي محدد؛ ـ  تعريف   

 ؛معينةفروض تعريف العمل التجريبي باعتباره مجموع اإلجراءات التي يتبعها العالم لبناء أو اختبار    -  

 النظرية معطى أساس يسبق العمل التجريبي ؛ -  

 عبر األسئلة النظرية التي يطرحها العالم حول الظواهر؛ النظرية هي التي تقود العمل التجريبي وتوجهه -

 تطور العلوم أفقد التجريب موقع الحسم الذي كان له في بناء النظريات؛  -

 أهمية العقل الرياضي والنماذج الصورية في العلم؛ -

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:    

 ن 02تحديد أطروحة القولة و شرحها:  -                 

 ن 02تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها:  -                

 ن 01لمعتمد: تحليل الحجاج المفترض أو ا -                

 

 نقط( 05:   ) المناقشة

يتعين على المترشح)ة( أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها، وفتح إمكانات أخرى    

 للتفكير في اإلشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:

 إبراز قيمة األطروحة: ←   
 أهمية العقل في بناء النظريات العلمية؛ -          

 انتقال موضوع العلم من واقع معطى إلى واقع مبني يجعل دور النظرية أساسيا. -           

 بيان حدود األطروحة:  ←

 للتجريب دور مهم في بناء النظرية العلمية خاصة في بعض مجاالت البحث؛ -     

 ؛العلمية طويلة أساس الحكم على علمية النظرياتشك ل التجريب لفترة  -     

 لجوء العلم إلى التجريب أحدث قطيعة مع التأمل الميتافزيقي في دراسة الظواهر؛ -     

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

 ن. 03التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها : -         

  ن. 02ات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة: فتح إمكان-         

 

 نقط( 03) التركـيب:

تعين على المترشح)ة( أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم، و يمكن ي    

و العمل التجريبي في العلم ، مع التركيز على  الحوار والتكامل  إبراز  الطابع اإلشكالي لمسألة  العالقة بين النظرية أن يتم ذلك من خالل 

 الموجود بينهما  عبر تاريخ العلم كله...

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -             

 ن. 01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -         

 ن. 01صي المبني: إبداء الرأي الشخ -        

 

 ن( 03: )الجوانب الشكلية

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

  :نقطة. 01تماسك العرض 
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  : نقطة. 01سالمة اللغة 

  :نقطة. 01وضوح الخط 

 القولة لكارل بوبر,                                

""""""""""""""""""""""" 

   

 النص:

 نقط( 04: )الفهـــــم

يتعين على المترشح )ة(، في معالجته للنص، أن يحدد موضوعه )مفهوم الدولة (،  و أن يصوغ إشكاله  المتعلق بسلطة الدولة           

قع بين الحق و العنف. و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل: ما الدولة؟ ما طبيعة سلطتها؟  ما غاياتها؟ و ما مو

 و العنف؟ سلطتها بين الحق

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

   :ن. 01تحديد موضوع النص 

  : ن. 02صياغة اإلشكال 

  :ن. 01صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 

 

 نقط ( 05: )   التحليل

حديد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل ه، تحديد أطروحة النص و شرحها، و تتحليلفي   )ة(،المترشحتعين على ي      

الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن الدولة في ممارسة سلطتها وتحقيق غاياتها تجمع بين الحق و القوة، و يمكن 

 من خالل تناول العناصر اآلتية:أن يتم ذلك 

 ة، الرعاية، اإلكراه، حقوق المواطنين... و بيان العالقات التي تربط بينها ) ترابط، تأسيس...(  حديد مفاهيم النص: الدولة، السلطـ  ت 

 ارتباط مفهوم الدولة بمفهوم السلطة الفعلية و المنظمة؛ -

 تنظم الدولة المجتمع من خالل مؤسساتها المختلفة؛ -

 تتحدد غايات الدولة في حماية نفسها و خدمة المواطنين؛ -

 لة أول ضامن لحقوق اإلنسان؛الدو -

 اإلكراه أداة ضرورية لتحقيق غايات الدولة؛ -

 ازدواجية سلطة الدولة التي تجمع بين الحق و القوة... -

 اعتماد آليات في الدفاع عن األطروحة من بينها: المقارنة الضمنية، المثال.. -

 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

 ن 02تحديد أطروحة النص و شرحها:  -                            

 ن 02تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها:  -                           

 ن 01تحليل الحجاج المعتمد:  -                           

 

 نقط( 05)   : المناقشة

اءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها، وفتح إمكانات أخرى يتعين على المترشح)ة( أن يناقش األطروحة من خالل مس

 للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:

          :إبراز قيمة األطروحة 

 تثمين البعد التنظيمي و الخدماتي للدولة؛ -    

 الحق و القوة في ممارسة سلطة الدولة... ـ اإلقرار بضرورة الجمع بين     

           :إبراز حدود األطروحة 

 صعوبة الجمع بين الحق و العنف، و كذا بين خدمة الدولة و خدمة المواطن في الوقت عينه؛ - 
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 ميل الدولة أحيانا إلى خدمة طبقات أو فئات دون أخرى... -  

 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 ن. 03التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها :  -                                   

  ن. 02فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص:  -                                  

 

 نقط( 03)    التركـيب:

يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم، ويمكن تعين على المترشح)ة( أن يصوغ تركيبا ي    

إبراز الطابع اإلشكالي لموضوع سلطة الدولة بين الحق و العنف، مع المراهنة على أهمية و جود الدولة في حياة أن يتم ذلك من خالل 

 األفراد و ضرورة التزامها بالحق و القانون...

 تركيب على النحو اآلتي:و يمكن توزيع نقط ال

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -                                         

  ن. 01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -                                         

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -                                        

 

 ن( 03: )الشكليةالجوانب 

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

  :نقطة. 01تماسك العرض 

  : نقطة. 01سالمة اللغة 

  :نقطة. 01وضوح الخط 

 .2/4ص ص  ؛ 1958جاك دوندييه دو فابر : الدولة؛ ترجمة أحمد حسيب عباس ؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة،  :مرجع النص
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 مركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيهال
   

  

  

 

 

 

 

 )ي( في أحد المواضيع الثالثة اآلتية: اكتب
 

 الموضوع األول:

 ل خدمة المواطنين غاية الدولة؟هل تشك  

 الموضوع الثاني:

 "  .، و ال يمكن أن يوجد أبدا" ال يوجد شخص حر  

 )بي ِّني( ما إذا كانت حرية الشخص مستحيلة.  انطالقا من اشتغالك على القولة،  بي ِّن

 

 الثالث:الموضوع 

" يشمل لفظ العلم أو المعرفة بالضرورة شيئين اثنين: الحقيقة و البداهة. فما ليس حقيقة ال يمكن أن يكون أبدا     

نه يعرف شيئا ما ثم تبيَّن الحقا أن معرفته تلك كانت خاطئة، فعليه أن أعى موضوع معرفة. فلو فرضنا أن إنسانا اد  

قة قط. و على غرار ذلك، فكل حقيقة ال تقوم على البداهة ال تختلف في شيء عن عيه لم يكن حقييعترف أن ما كان يد  

 نقيضها. فال يكفي أن تكون المعرفة حقيقية فحسب، بل ال بد أن تقوم على حقيقة بديهية...

التعبير من  لكلمات التي يتماالبداهة  التطابق التام بين تصور الشيء وتعني إن البداهة، إذن، معيار كل حقيقة. و       

خاللها بوضوح  عن هذا التصور. فال يكفي أن نمتلك الكلمات للتعبير عن األشياء كي تكون لنا حقيقة، بل ال بد من 

تصور األشياء. فلو كانت الكلمات وحدها كافية، لكانت الببغاوات قادرة هي األخرى  و بينالتطابق التام بين الكلمات 

سغ في صارة  بالنسبة للشجرة: فكلما ارتفع سائل الن  سغ أو الع  . إن البداهة بالنسبة للحقيقة كالن  هالو قو   الحقيقة على تعلُّم

ذلك التدفق أو انعدم،  جذع الشجرة و  سرى و تدفق في أغصانها، ازدادت حيوية  الشجرة و نضارتها. و كلما قل  

 وضوح الفكرة هي حياة الحقيقة. " ت األوراق و باتت الشجرة معرضة للموت. إن البداهة من حيث هياصفر  

 .حل ِّل )ي( النص و ناقشه )يه(                                                     
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 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه
   

  

  

 

 

 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

 المترشحين، يرجى من السيدات و السادة األساتذة المصححين أن يراعوا:المترشحات و سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين 

تربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم ال 2007نونبر  16الصادرة بتاريخ  04/142مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد  2014يونيو  25الصادرة بتاريخ 14/ 093الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

المنتظر و القيم العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط   -

قاء توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة، وإب

 المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات وتعميقها؛

توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية: فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، تدرج التحليل والمناقشة   -

 والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية....

 توجيهات إضافية

المفصلة على ورقة تحرير المترشح )ة(، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية مرفقة  يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي -

 بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في مادة الفلسفة هو أساسا تقويم 20/20و  00/20يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -

بناء على تمثالت  15/20و  00/20قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين  مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول

 خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح.

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب والمسالك  20على  14أو  13أو  12إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -

 ( يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين منهم.4و3التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَمي ِّزة)ذات المعامل 

جنة التصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا فما أقل للتداول داخل ل 03/20ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

 على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا.

إذا توفرت في إجابة المترشح )ة( الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع عناصر  -

جزئيا أو كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للمترشح )ة( في ضوء روح  اإلجابة،

 منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي.

 السؤال:

 نقطة(  4) :الفهم

إدراك مجاله )السياسة( و موضوعه ) مفهوم الدولة(، وأن يبرز  عناصر يتعين على المترشح )ة( في معالجته للسؤال أن يعبر عن           

خدمة  لدولةالمفارقة أو التقابل : غاية الدولة خدمة المواطنين/ غاية الدولة هي الدولة ذاتها.  و أن يصوغ اإلشكال المرتبط بما إذا كانت غاية ا

ه األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما الدولة ؟ ما غايتها؟ هل تتحدد المواطنين أم أن غايتها هي الدولة نفسها،  و أن يطرح أسئلت

 و  هل تساهم هذه الخدمة في ترسيخ مشروعية الدولة؟هذه الغاية في خدمة المواطنين أم في خدمة نفسها ؟ 

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:     

   :ن. 01تحديد مجال السؤال و موضوعه 

  : ن. 01إبراز عناصر المفارقة 

  :ن. 02صياغة اإلشكال و أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 
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 نقط ( 5: )  التحليل 

موظفا المعرفة  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و تحليل )ة(المترشح تعين على ي      

 وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية:( ،  ة )  من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي  ...الفلسفية المالئم

يم:  الدولة من حيث هي تنظيم سياسي ينظم المجتمع عن طريق مؤسسات إدارية، سياسية، اجتماعية قانونية... الغاية من حيث هاـ  تعريف مف

 مة المواطنين أي تلبية حاجاتهم المختلفة بما يحقق رفاهيتهم؛هي تعبير عن هدف وجود الدولة و الذي يوجه عملها... خد

 غاية الدولة خدمة المواطنين؛  -    

 تعدد مجاالت الخدمة: صحة، تعليم، ترفيه، نقل، أمن... -    

 تسهر الدولة على ضمان العيش الجماعي و احترام الحريات؛ -    

 ؤديها للمواطنين؛تستمد الدولة مشروعيتها من الخدمات التي ت  -    

 ...يكون المواطنون مطالبين باحترام قوانين الدولة و القيام بأدوارهم و واجباتهم ،في مقابل ذلك -    

 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:

 ن. 02تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية:   -

 توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة:  -

 ن 2استحضار المفاهيم و االشتغال عليها  -                      

 ن 1البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية   -                      

 

 نقط( 05)   : المناقشة

ل و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال، ويمكن أن يتم ذلك من خالالمفترضة يتعين على المترشح )ة( أن يناقش األطروحة    

 العناصر اآلتية:

 الدولة تخدم ذاتها لضمان استمرارها؛  -

 قد تكون الدولة أداة لخدمة طبقة مجتمعية معينة؛ -

 تحرص الدولة على سيادتها و سلطتها و لو بممارسة العنف... -

 

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

 ن. 03مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال :  -

 ن.  02ح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال: طر  -

 

 نقط( 03)   التركـيب: 

تعين على المترشح )ة( أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن أن يتم ي    

 دمات للمواطنين، والمراهنة على التكامل بين الدولة و  مصلحة المواطنين...إبراز  أهمية الدولة في تنظيم المجتمع و توفير الخذلك من خالل 

 يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:  و

 ن. 02خالصة التحليل والمناقشة :   -

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -

 

 ( موزعة على النحو اآلتي:03الجوانب الشكلية )

  :نقطة. 01تماسك العرض 

 نقطة. 01اللغة :  سالمة 

  :نقطة. 01وضوح الخط 

"""""""""""" 

  قولةال

 نقط( 04)  : الفهـــــم

أن يحدد موضوعها )مفهوم الشخص(،   وأن يصوغ إشكالها المرفق بها   مطلبفي معالجته  للقولة و اليتعين على المترشح )ة(           

ح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل:  ما الشخص ؟ ما الحرية بين اإلمكان و االستحالة .  و يطرالشخص المرتبط بحرية 

 ؟  ما الضرورة ؟ و هل حرية الشخص ممكنة أم هي مستحيلة؟
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 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

   :ن. 01تحديد موضوع القولة 

  : ن. 02صياغة اإلشكال 

  :ن. 01صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 

 

 نقط( 05:  )التحلـــيل

ه تحديد أطروحة القولة و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل تحليلفي   )ة( المترشحتعين على ي      

 من خالل تناول العناصر اآلتية:ن يتم ذلك الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة، و يمكن أ

 تحديد مفهومي الشخص و الحرية ؛ -      

 تعدد الضرورات التي يمكن أن يخضع لها الشخص: بيولوجية، اجتماعية، نفسية،، أخالقية....  -

 هذه الضرورات تجعل حرية الشخص مستحيلة؛ -

 لكنه في الواقع جاهل باألسباب المتحكمة في كل ذلك؛قد يعتقد الشخص أنه حر  في إرادته و اختيار أفعاله و -

و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:            

 ن 02تحديد أطروحة القولة و شرحها:  -

 ن 02تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها:  -

 ن 01تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد:  -

 

 نقط( 05:  ) المناقشة

على المترشح )ة( أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها و فتح إمكانات يتعين 

 أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:

 إبراز قيمة األطروحة: -

 التنبيه إلى الضرورات التي تحكم الشخص؛ -

 كائن طبيعي خاضع لضرورات شأنه شأن باقي أشياء العالم... الشخص -

 بيان حدود األطروحة: -       

 الشخص كائن واع ذو  إرادة حرة؛ -

 الشخص قادر على تجاوز الضرورات بعد فهمها و إدراكها؛ -

 مسؤولية الشخص األخالقية و القانونية تفترض حريته... -

 

 حو اآلتي:و يمكن توزيع نقط المناقشة على الن

 ن. 03التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها :  -

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

 

 نقط( 03)  التركـيب: 

صي مدعم،  و يمكن أن يتم تعين على المترشح )ة( أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخي      

 إبراز الطابع اإلشكالي لحرية الشخص مع التأكيد على قدرته على التكيف مع هذه الضرورات... ذلك من خالل 

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -

 ن.  01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -

 ن. 01ني: إبداء الرأي الشخصي المب -

 

 

 نقط( 03)  الجوانب الشكلية: 

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   
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  :نقطة. 01تماسك العرض 

  : نقطة. 01سالمة اللغة 

  :نقطة. 01وضوح الخط 

 القولة لديدرو. 

"""""""""""""""""" 

 نص:ال

 نقط(04الفهـــــم:)

موضوعه )مفهوم الحقيقة(،  و أن يصوغ إشكاله  المتعلق بمعايير الحقيقة.  و يتعين على المترشح )ة( في معالجته للنص أن يحدد           

و  هل البداهة ما المعيار؟ يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما الحقيقة؟ كيف نميزها عن أضدادها؟ ما البداهة ؟ 

 هي المعيار الوحيد للحقيقة أم إن هناك معايير أخرى؟

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

   :ن. 01تحديد موضوع النص 

  : ن. 02صياغة اإلشكال 

  :ن. 01صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 

 

 نقط ( 5: )   التحليل

العالقات التي تربط بينها، و تحليل  ه تحديد أطروحة النص و شرحها، و تحديد مفاهيمه و بيانتحليلفي  المترشح تعين على ي      

من خالل تناول الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن البداهة هي المعيار الكافي للحقيقة، و يمكن أن يتم ذلك 

 العناصر اآلتية:

 تي تربط بينها ) تكامل، تالزم، تضمن...(  حديد مفاهيم النص: الحقيقة، المعيار، البداهة، المعرفة... و بيان العالقات الـ  ت    

 تتأسس المعرفة على الحقيقة و البداهة؛ -

 نقيض الحقيقة هو الخطأ؛ -

 معيار الحقيقة هو البداهة؛ -

 تعريف البداهة بكونها تطابقا بين تصور الشيء و اللفظ الدال عليه؛ -

 البداهة تعني كذلك الوضوح التام للفكرة؛ -

 الدفاع عن األطروحة من بينها: المقارنة، المثال، المماثلة ... اعتماد آليات في -

 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

 ن 02تحديد أطروحة النص و شرحها:  -

 ن 02تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها:  -

 ن 01تحليل الحجاج المعتمد:  -

 

 نقط( 05)   : المناقشة

لمترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها وفتح إمكانات أخرى يتعين على ا

 للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:

 إبراز قيمة األطروحة: -         

 ارا للحقيقة؛التأكيد على أهمية البداهة بوصفها معي -     

 قيمة المعرفة رهينة باما تقدمه من حقائق؛ -     

 إبراز حدود األطروحة: -         

 تعدد معايير الحقيقة؛ -

 المجاالت و المذاهب؛ حسب اختالف مفهوم البداهة -

 ال مكان للبداهة في مجال تفسير الظواهر الطبيعية...  -

 

 ي:و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلت

 ن. 03التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها :  -

 ن.  02فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص:  -
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 نقط( 03)   التركـيب: 

و يمكن أن أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،   )ة( تعين على المترشحي    

 إبراز الطابع اإلشكالي لمعايير الحقيقة مع أهمية المنظور التكاملي في هذا المجال. يتم ذلك من خالل 

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -

 ن.  01أهمية اإلشكال ورهاناته:   -

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -

 

 نقط( 03انب الشكلية: )الجو

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:

  :نقطة. 01تماسك العرض 

  : نقطة. 01سالمة اللغة 

  :نقطة. 01وضوح الخط 

 :مرجع النص

Thomas Hobbes ; De La nature humaine ; Edition électronique réalisée par Jean-Marie Tremblay; 
2002 Québec Canada; ch 6 ; p 36 
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 الفلسفة

 كل مسالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلة 
 

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

   

  

  

 

 

 

 

 :في أحد المواضةع الثالث  اآلدة ( ي)ايدب 

 

 :الموضوع األول

 هل ةدعارض الواجب مع الحرة ؟

 

 :الموضوع الثاني

 ."ال ةدحقق وعةي بذادي إال بوجود الغةر"

 .أبعادها( ي)مضمون القول  و بةِّن ( ي)أوضح 

 
 :الموضوع الثالث

  يامل  لينها غةر مثمرة ألن هذه الحرة ، في الوقت الذي بحرة ، فعال،خارج إطار الدول يل فرد  ةدمدع"  
أما في إطار دول  . مواه  دعطةنا إميانة  فعل ما ةحلو لنا، فإنها دعطي لآلخرةن إميانة  اإلتساءة إلةنا وفق ه  

محيم  الدنظةم، فإن يل فرد ال ةحدفظ إال بقدر من الحرة  ةيفةه للعةش في أمان مع اآلخرةن، يما أن 
 .ذون به غةرهمؤ  ن ال ةفقدون إال ذلك القدر من الحرة  الذي قد ة  اآلخرة

الدول   داخلدبعا لقوده أن ةحوز و ةتسدولي على يل ما ةرغب فةه، أما  ، خارج الدول ،ةتسدطةع يل فرد     
 )...(.فإن ما ةمليه األفراد ةعود لهم بناء على القوانةن و هو ما ةحقق لهم الطمأنةن 

دتسود األهواء و دندشر الحروب و ةدعذر القضاء على الفقر و ةالزمنا الخوف و  ،دول و في غةاب ال    
 ،أما في نطاق الدول . بنا الشقاء و البؤس و ةحرمنا الجهل و العنف من يل مدع الحةاة دطاردنا العزل  و ةحل  

 . "     ب و الرخاء ةيثرو األمن ةتسدد   م  فإن العقل ةتسود و التسالم ةع  

 
 (.ةه)النص و ناقشه ( ي)حلِّل 
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 المركز الوطني للتقويم 

 والتوجيهواالمتحانات 
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  - عناصر اإلجاب  -
 RR05 

 الفلسفة

 لشعب العلمية والتقنية واألصيلة كل مسالك ا
 

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

   

  

  

 

 

 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

 :المترشحين، يرجى من السيدات و السادة األساتذة المصححين أن يراعواالمترشحات و سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين 

تربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم ال 1442نونبر  21الصادرة بتاريخ  40/201مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد  1420يونيو  12الصادرة بتاريخ 20/ 490الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

و القيم العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط   -

المنتظر توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية 

 المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات وتعميقها؛

فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، تدرج التحليل والمناقشة : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية  -

 ....والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية

 توجيهات إضافية

، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية (ة) المفصلة على ورقة تحرير المترشح يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي -

 مرفقة بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في مادة الفلسفة هو أساسا 14/14و  44/14يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -

بناء  22/14و  44/14قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين  تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول

 .على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب  14على  20أو  20أو  21إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -

يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين ( 0و0ذات المعامل )والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .منهم

جنة التصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا فما أقل للتداول داخل ل 40/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

 .على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا

الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع  (ة) إذا توفرت في إجابة المترشح -

في  (ة)مترشح جزئيا أو كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني لل عناصر اإلجابة،

 .ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي

 :السؤال

 :( نقط 4) الفهم
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، و أن ةبرز  (مفهوما الواجب والحرة ) و موضوعه ( األخالق)دراك مجاله في معالجده للتسؤال أن ةعبر عن إ( ة)ةدعةن على المدرشح           

و أن ةصوغ اإلشيال المدمحور حول طبةع  العالق  بةن .الواجب ال ةدعارض مع الحرة / الواجب ةدعارض مع الحرة : عناصر الدقابل أو اإلحراج
ما الواجب؟ ما :  ئلده األتساتسة  الموجه  للدحلةل و المناقش  من قبةلأهي عالق  دعارض أم عالق  ديامل، و أن ةطرح أتس:  الواجب و الحرة 

 الحرة ؟ و هل ةدعارض الواجب مع الحرة  أم إنهما ةديامالن؟ 

 :و ةمين دوزةع نقط الفهم على النحو الدالي        

 ن 10:  دحدةد مجال التسؤال و موضوعه. 

   ن 10: إبراز عناصر المفارق. 

 ن 10: الدتساؤل و المفارق  صةاغ  اإلشيال من خالل. 
 

 (نقط  5: )  الدحلةل 

موظفا  األطروح   المفدرض  في التسؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشيال و أتسئلده األتساتسة  و دحلةل  (ة)المدرشحدعةن على ة      
 :اآلدة  وذلك من خالل دناول العناصر، (  ...من أفيار و مفاهةم و بناء حجاجي  )المعرف  الفلتسفة  المالئم  

 ي الواجب و الحرة ؛ـ  دعرةف مفهوم      
 ـ  ادتسام الواجب بطابع اإليراه واإللزام ةنفي يل اردباط له بالحرة ؛      
 ـ قد ةيون القةام بالواجب مجرد ادباع ال إرادي لتسلط  العادة؛ 
الخضوع لألنا األعلى المتسدبطن للنواهي زجري للقوانةن والخوف من العقاب أو الـ  الباعث على القةام بالواجب هو الطابع  

 ...األبوة 
 صدور الواجب عن المجدمع ةنفي عنه يل حرة   وةحوله إلى مجرد عادات اجدماعة ؛  -     

 :و ةمين دوزةع نقط الدحلةل على النحو الدالي
 .ن 10: دحلةل عناصر اإلشيال و أتسئلده األتساتسة  -

 : دوظةف المعرف  الفلتسفة  المالئم  -
 ن 0اتسدحضار المفاهةم و االشدغال علةها  -                 

 ن 0البناء الحجاجي للمضامةن الفلتسفة    -                 

 

 (نقط 50)   : المناقش 

أن ةناقش األطروح  من خالل متساءل  منطلقادها و ندائجها و طرح إميانات أخرى دفدح أفق الدفيةر في ( ة)ةدعةن على المدرشح   

 :يال، و ةمين أن ةدم ذلك من خالل العناصر اآلدة اإلش

 حرة  االخدةار هي الدافع للقةام بالواجب  ولةس  المةوال ت الذادة  ؛ -     
 ـ ادصاف الواجب بطابع اإليراه ال ةنفي الحرة ؛     
 ـ اردباط الواجب بالحرة   دأيةد لمبدأ المتسؤولة  األخالقة  على األفعال؛     
 ؛اط أداء الواجب  بالحرة   شرط لالدصاف بالصف  األخالقة ـ اردب     
 ...القةام بالواجب  في اردباطه باإلرادة الحرة  -

 :و ةمين دوزةع نقط المناقش  على النحو اآلدي      
 .ن 10: مناقش  األطروح  الدي ةفدرضها التسؤال عبر بةان حدود منطلقادها وندائجها  -                    

 . ن 10: طرح إميانات أخرى دفدح أفق الدفيةر في اإلشيال -                    

 
 (نقط 50)    :الدريـةب

أن ةصوغ دريةبا ةتسدخلص فةه ندائج دحلةله و مناقشده مع إميانة  دقدةم رأي شخصي مدعم،  و ( ة)دعةن على المدرشح ة    

الواجب  مع الحرة  و اإلشارة إلى الرهانات األخالقة  المردبط   بالواجب  إبراز  الطابع اإلشيالي لعالق ةمين أن ةدم ذلك من خالل 

 .و الحرة  في اتسدقالل أحدهما عن اآلخر أو في اردباطهما معا

 

 :و ةمين دوزةع نقط الدريةب على النحو اآلدي
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 .ن 10: خالص  الدحلةل والمناقش   -                              

 . ن 10: أهمة  اإلشيال ورهاناده -                              

 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -                              

 

      (قطن 50: )الجوانب الشيلة 

 :و ةمين دوزةعها على النحو اآلدي   

 نقط  10: دماتسك العرض. 
   نقط  10: تسالم  اللغ. 

 نقط  10: وضوح الخط.                   

 

 

 

 :القولة

 :( نقط 4) الفهم

وجود الغةر ب،  و أن ةصوغ إشيالها المدعلق (مفهوم الغةر )في معالجده للقول  أن ةحدد موضوعها ( ة)ةدعةن على المدرشح           
ت؟  و ما دور ما الغةر؟ ما الوعي بالذا:  و ةطرح أتسئلده األتساتسة  الموجه  للدحلةل والمناقش  من قبةل.  الوعي بالذات اردباطه بفي 

 وجود الغةر في دحقةق الوعي بالذات؟

 :و ةمين دوزةع نقط الفهم على النحو الدالي        

  ن 10:  دحدةد موضوع القول. 

  ن 10: صةاغ  اإلشيال. 

  ن 10: صةاغ  األتسئل  األتساتسة  الموجه  للدحلةل و المناقش. 

 

 (نقط  5: )  الدحلةل 

ه دحدةد أطروح  القول  و شرحها، و دحدةد مفاهةمها و بةان العالقات الدي دربط بةنها، و حلةلدفي  (ة)المدرشح دعةن على ة      
 :من خالل دناول العناصر اآلدة دحلةل الحجاج المعدمد في الدفاع عن دلك األطروح ، و ةمين أن ةدم ذلك 

 ...(ديامل، دضمن، دالزم) اهةم الغةر، الوعي، الذات، و بةان العالقات الدي دربط بةنها ـ  دعرةف مف 
 اإلنتسان يائن ةدمةز بوعي الذات؛ -
 في العالم مع الغةر؛اإلنتسان ةعةش  -
 الغةر ضروري لوعي اإلنتسان بذاده؛ -
 ...الوجود مع الغةر شرط لبناء العالم الموضوعي -

 ...لقائم على اتسدحضار شواهد دارةخ الفلتسف  ، و من الواقع المعةشدحلةل الحجاج المفدرض و ا

 :و ةمين دوزةع نقط الدحلةل على النحو الدالي       

 ن 10: دحدةد أطروح  القول  و شرحها -                                                  

 ن 10: مفاهةم القول  و بةان العالقات بةنهادحدةد  -                                                  

 ن 10: دحلةل الحجاج المفدرض أو المعدمد -                                                  

 
 (نقط 50:   ) المناقش 
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فدح إميانات  أن ةناقش األطروح  من خالل متساءل  منطلقادها و ندائجها مع إبراز قةمدها و حدودها و (ة) ةدعةن على المدرشح

 :أخرى للدفيةر في اإلشيال الذي دثةره، و ةمين أن ةدم ذلك من خالل العناصر اآلدة 

 :إبراز قةم  األطروح  ←     

 الدأيةد على أهمة  وجود الغةر في وعي الذات؛ -

 الدأيةد على الطابع العالئقي لوعي الذات؛ -

 :بةان حدود األطروح  ←   

 بمعزل عن الغةر؛ ةمين دحصةل الوعي بالذات -
 وجود الغةر دهدةد للذات و قضاء على دفردها؛ -
 ...نظرة الغةر دشل فعالة  الذات و قدرادها -
 

 :و ةمين دوزةع نقط المناقش  على النحو اآلدي

 .ن 10: الدتساؤل حول أهمة  األطروح  بإبراز قةمدها و حدودها  -                

 . ن 10: للدفيةر في اإلشيال الذي دثةره القول فدح إميانات أخرى  -             

 
 (نقط 50)    :الدريـةب

أن ةصوغ دريةبا ةتسدخلص فةه ندائج دحلةله و مناقشده مع إميانة  دقدةم رأي شخصي مدعم،  و  (ة) دعةن على المدرشحة    

، مع اإلشارة إلى دعدد المواقف الفلتسفة  إبراز الطابع اإلشيالي لوعي الذات في عالقده بوجود الغةرةمين أن ةدم ذلك من خالل 

 ...الدأيةد على ضرورة احدرام الغةر من حةث هو وعي آخر بالذاتو بخصوص هذا اإلشيال؛ 

 :و ةمين دوزةع نقط الدريةب على النحو اآلدي 

 .ن 10: خالص  الدحلةل والمناقش   -                          

 . ن 10: اإلشيال ورهانادهأهمة   -                          

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -                          

 

 (قطن 50) :الجوانب الشيلة 

 :و ةمين دوزةعها على النحو اآلدي   

 نقط  10: دماتسك العرض. 
   نقط  10: تسالم  اللغ. 

 نقط  10: وضوح الخط. 

                       Michel Houellebecqالقول  لمةشةل هولبك          

 

 

 

 

 :النص

 (نقط 54):الفهـــــم
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،  و أن ةصوغ إشياله  المدعلق بغاةات الدول  (مفهوم الدول )في معالجده للنص أن ةحدد موضوعه ( ة)ةدعةن على المدرشح           

من اإلنتسان اةادها ؟  و ما المياتسب الدي ةجنةها ما الدول  ؟ ما غ:  و ةطرح أتسئلده األتساتسة  الموجه  للدحلةل و المناقش  من قبةل.  
 العةش في إطارها؟ 

 :و ةمين دوزةع نقط الفهم على النحو الدالي        

 ن 10:  دحدةد موضوع النص. 

  ن 10: صةاغ  اإلشيال. 

  ن 10: صةاغ  األتسئل  األتساتسة  الموجه  للدحلةل و المناقش. 

 

 (نقط  5: )   الدحلةل

ه دحدةد أطروح  النص و شرحها، و دحدةد مفاهةمه و بةان العالقات الدي دربط بةنها، و دحلةلفي   (ة) لمدرشحادعةن على ة      
حرة  الفعلة  لألفراد دحقق في إطار الدول  و قوانةنها، خالفا دحلةل الحجاج المعدمد في الدفاع عن دلك األطروح  الدي مفادها أن ال

 :من خالل دناول العناصر اآلدة مين أن ةدم ذلك ة، و حال  الطبةع  للحرة  المدوحش  الدي يانت لهم في 
 ...(  ديامل، دالزم، دضاد) الدول  ، الحرة ، العنف، العقل، و بةان العالقات الدي دربط بةنها : حدةد مفاهةم النصـ  د

 في غةاب الدول  دتسود الحرة  المطلق  الدي دوجهها األهواء؛ -

 مطلق  تسةادة العنف و الشقاء و الفوضى؛دندج عن هذه الحرة  ال -
 دحمي قوانةن الدول  الملية  الفردة ؛ -

 أما في إطار الدول  فإن الحرة  دصبح مقنن  و مثمرة؛ -

 ...ةندج عن هذا الدقنةن األمن و الرخاء و ةتسود العقل -

 ...اعدماد آلةات في الدفاع عن األطروح  من بةنها المقارن  -

 :ع نقط الدحلةل على النحو الداليو ةمين دوزة       

 ن 10: دحدةد أطروح  النص و شرحها -

 ن 10: دحدةد مفاهةم النص و بةان العالقات بةنها -

 ن 10: دحلةل الحجاج المعدمد -

 
 (نقط 50)   : المناقش 

و حدودها و فدح إميانات  أن ةناقش األطروح  من خالل متساءل  منطلقادها و ندائجها مع إبراز قةمدها (ة) ةدعةن على المدرشح

 :أخرى للدفيةر في اإلشيال الذي ةثةره النص، و ةمين أن ةدم ذلك من خالل العناصر اآلدة 

 :إبراز قةم  األطروح  ←

 أهمة  العةش في إطار الدول ؛ -        
 ..و الرخاء قرار دغاة  الدول  دحقةق األمن و االتس -        

 :إبراز حدود األطروح  ← 
 دول  ال دخدم إال نفتسها؛ال  - 
 ...زوال الدول  ال ةعني بالضرورة زوال تسعادة الناس و رخائهم - 
  

 :و ةمين دوزةع نقط المناقش  على النحو اآلدي

 .ن 10: الدتساؤل حول أهمة  األطروح  بإبراز قةمدها و حدودها  -

 . ن 10: فدح إميانات أخرى للدفيةر في اإلشيال الذي دثةره القول  -

 

 (نقط 50)    :لدريـةبا

أن ةصوغ دريةبا ةتسدخلص فةه ندائج دحلةله و مناقشده مع إميانة  دقدةم رأي شخصي مدعم،  و  (ة) دعةن على المدرشحة    

إبراز الطابع اإلشيالي لغاةات الدول ، مع المراهن  على الدول  الدةمقراطة  الدي دحدرم حقوق األفراد و ةمين أن ةدم ذلك من خالل 

 ...ماعاتالج
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 :و ةمين دوزةع نقط الدريةب على النحو اآلدي

 .ن 10: خالص  الدحلةل والمناقش   -         

 . ن 10: أهمة  اإلشيال ورهاناده -         

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -          

 

 (قطن 50) :الجوانب الشيلة 

 :و ةمين دوزةعها على النحو اآلدي   

 نقط  10: دماتسك العرض. 
   نقط  10: تسالم  اللغ. 

 نقط  10: وضوح الخط. 

 

 مرجع النص:   

Thomas Hobbes : Le citoyen ou les fondements de la politique ( De Cive);Trad. Samuel Sorbière ;1649 ; 

P. 106 ed. numérique. (بدصرف)    
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 المركز الوطني للتقويم 

 والتوجيهواالمتحانات 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2O16 لدورة العاديةا

  - الموضوع -
 NS05 

 الفلسفة

  سالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلةكل م
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

2 

2 

   

  

  

 

 

 

 

 :اآلتية الثالثة في أحد المواضيع( ي)اكتب 

 :الموضوع األول

 للحقيقة؟ اوحيد اهل يمكن اعتبار التطابق مع الواقع معيار

   :ثانيالموضوع ال

 ".مساواةهي الالعدالة "
 .أبعادها( ي)مضمون هذه القولة و بيِّن ( ي)أوضح 

 
 :ثالثالموضوع ال

ي لتجربته الخاصة و لذاكرته يشكل وحدة متميزة تماما عن تلك التي ل  بأن الحاصل الك   منا انطباع أكيدواحد لكل "    
؟ إذا قمنا بتحليل هذا المفهوم فإننا سنجد، على "األنا"و لكن ما ". األنا"يسمي هذه الوحدة ب، و هو ألي شخص آخر

ع فوقها تلك ى األرضية التي تتجم  إضافة إل( تجارب و ذكريات)األرجح، أنه يعني مجموعة من المعطيات المنعزلة 
هو األساس الذي تنبني فوقه بثبات تلك المعطيات  "األنا"و بعملية استبطان أو تأمل ذاتي سنكتشف أن . المعطيات

سيانهم، وأننا ل أننا سافرنا إلى بلد بعيد و ِغبنا عن جميع أصدقائنا القدامى لدرجة نِ نتخي  ل .من ذكريات وتجارب
إن . نا نفعله مع أولئك القدامىي، من التعرف على أصدقاء جدد و شاركناهم حياتهم بَصَخب أكبر مما ك  تمكنا، بالتال

االنغماس في الحياة الجديدة لن ينسينا، أبدا، حياتنا القديمة على الرغم من أنها أصبحت بالتدريج تفقد أهميتها بالنسبة 
اه سابقا و نتحدث عنه بضمير الغائب ن  و مع ذلك، فإن مجرى حياتنا لن يعرف  (...) لنا، فما زلنا نذكر الشاب الذي ك 

همن وحتى لو تمك  . ال موتاو ا ــاعانقط من دفعنا إلى نسيان كافة الذكريات، فإنه لن يكون قد قتلنا أو أفقدنا  أحد 
 ." اأشخاصباعتبارنا وجودنا 

                     
   .(يه)النص وناقشه ( ي)حلِّل                                                
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 كز الوطني للتقويم المر

 والتوجيهواالمتحانات 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
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 الفلسفة

 كل مسالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلة 
 

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

2
2 
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

 :المترشحين، يرجى من السيدات و السادة األساتذة المصححين أن يراعواالمترشحات و سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين 

تربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم ال 1442نونبر  21الصادرة بتاريخ  40/201مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد  1420يونيو  12الصادرة بتاريخ 20/ 490الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

و القيم العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط   -

المنتظر توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية 

 المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات وتعميقها؛

فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، تدرج التحليل والمناقشة : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية  -

 ....والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية

 توجيهات إضافية

، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية (ة) المفصلة على ورقة تحرير المترشح يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي -

 مرفقة بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في مادة الفلسفة هو أساسا 14/14و  44/14يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -

بناء  22/14و  44/14قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين  تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول

 .على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب  14على  20أو  20أو  21إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -

يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين ( 0و0ذات المعامل )والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .منهم

جنة التصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا فما أقل للتداول داخل ل 40/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

 .على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا

الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع  (ة) إذا توفرت في إجابة المترشح -

في مترشح جزئيا أو كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني لل عناصر اإلجابة،

 .ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي

 :السؤال

 :( نقطة 4) الفهم 
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، و أن يبرز  (مفهوم الحقيقة) و موضوعه ( المعرفة)اك مجاله في معالجته للسؤال أن يعبر عن إدر( ة)يتعين على المترشح           

و أن يصوغ اإلشكال .  ليس التطابق مع الواقع معيارا وحيدا للحقيقة/ المعيار الوحيد للحقيقة هو التطابق مع الواقع: عناصر المفارقة 
ما الحقيقة : ته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيلو يطرح أسئل.  المتعلق بما إذا كان التطابق مع الواقع المعيار الوحيد للحقيقة

 ؟  أخرى ن هناك معاييرإو ما التطابق مع الواقع؟ هل يمكن اعتبار التطابق مع الواقع معيارا وحيدا للحقيقة أم 

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 ن 10:  تحديد مجال السؤال و موضوعه. 

 ن 10: صر المفارقة إبراز عنا. 

 ن 10: صياغة اإلشكال من خالل التساؤل و المفارقة. 

 

 (نقط  5: )   التحليل

موظفا  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و تحليل  (ة) المترشحتعين على ي      
 :وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية، (  ...حجاجي   من أفكار و مفاهيم و بناء)المعرفة الفلسفية المالئمة 

 ؛حقيقة و المعيار و التطابقم اليهاـ  تعريف مف
 الحقيقة هي التطابق مع الواقع؛ -
 ؛الحقيقة معطاة في الواقع و ليست مبنية -

 الحواس هي الطريق إلدراك الحقيقة؛ -

 ...يميل اإلنسان التلقائي إلى الربط بين الحقيقي و الواقع -

 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي

 .ن 10: تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية -                                         

 : توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة -                                         
 ن 0استحضار المفاهيم و االشتغال عليها  -                                                                                 

 ن 0البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية  -                                                                                 

 (نقط 50)   : المناقشة

من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال،  يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة

 :و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 تمتلك األطروحة القائمة على التطابق مع الواقع مشروعية نظرية؛ -
 استحالة حصر الحقيقة في معيار وحيد؛ -
 البداهة معيار للحقيقة؛ -
 فعة معيار للحقيقة؛المن -
 الحدس معيار للحقيقة؛ -
 ...اتفاق اآلراء معيار للحقيقة -
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال عبر بيان حدود منطلقاتها ونتائجها  -              

 . ن 10: فكير في اإلشكالطرح إمكانات أخرى تفتح أفق الت -              

 
 (نقط 50)   : التركـيب

أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و  (ة) تعين على المترشحي    

اد معيار وحيد للحقيقة مهما إبراز  الطابع اإلشكالي لمسألة الحقيقة و معاييرها، مع اإلشارة إلى صعوبة اعتميمكن أن يتم ذلك من خالل 

 ...كانت أهميته

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي
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 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -                                                           

 . ن 10: ناتهأهمية اإلشكال ورها -                                                           

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -                                                           

 

 (ن 50: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي   

 نقطة 10: تماسك العرض. 

  نقطة 10: سالمة اللغة. 

 نقطة 10: وضوح الخط. 

 

 

 

 :القولة

 : (نقط 4) الفهم

، و أن يصوغ إشكالها المتعلق بطبيعة (العدالة و المساواة)في معالجته للقولة أن يحدد موضوعها ( ة)يتعين على المترشح           
 ما العدالة ؟ ما المساواة؟  و هل العدالة:  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل. العالقة بين العدالة و المساواة 

 هي المساواة؟

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 ن 10:  تحديد موضوع القولة. 

  ن 10: صياغة اإلشكال. 

 ن 10: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة. 

 

 (نقط  5: )   التحليل

و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل ه تحديد أطروحة القولة و شرحها، تحليلفي   (ة)المترشحتعين على ي    
 :من خالل تناول العناصر اآلتيةالحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة، و يمكن أن يتم ذلك 

 ...(تكامل، تضمن) ا مهومي العدالة و المساواة و بيان العالقات التي تربط بينهـ  تعريف مف
 ؛ حق حقه وفق قوانين الدولةإعطاء كل ذي العدالة  -

 لناس دون تمييز أثناء تطبيق القوانين؛االمساواة هي معاملة  -
 العدالة تتحقق بالمساواة الكاملة بين الناس؛ -

 ضرورة تحقيق المساواة بين الناس و مراعاة حقوقهم الطبيعية و القانونية؛ -

 ارتباط العدالة بالمؤسسات والتطبيق الحرفي والموضوعي للقوانين؛ -
 .تحليل الحجاج المفترض في القولةـ 

 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 10: تحديد أطروحة القولة و شرحها -                                        

 ن 10: تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها -                                        

 ن 10: تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد -                                        

 
 (نقط 50)   : المناقشة
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و حدودها و فتح إمكانات أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها ( ة)يتعين على المترشح        

 :أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 :إبراز قيمة األطروحة ←

أمام  متساوينمواطنين باعتبارهم المساواة هي أساس العدالة ألنها تنفي كل تمييز بين الناس في الحقوق و الواجبات و تعاملهم  -

 القانون؛

 :ان حدود األطروحةبي ←

 ؛  إقرار مساواة مطلقة في مجتمع ما يحقق عدالة ظالمة لبعض الفئات -

 ضرورة إغناء مفهوم العدالة بأخذ اإلنصاف بعين االعتبار؛ -

 الفئات؛بعض أهمية خلق التمييز اإليجابي لصالح  -

 ...المساواة التامة قد تؤدي إلى قتل روح المبادرة و االبتكار -

 
 :وزيع نقط المناقشة على النحو اآلتيو يمكن ت

 .ن 10: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها  -                                    

 . ن 10: فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة -                                    

 
 (نقط 50)   : التركـيب

أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم، ويمكن أن يتم ( ة)تعين على المترشحي  

إبراز الطابع اإلشكالي لعالقة العدالة مع المساواة، مع أهمية التركيز على مبدأ اإلنصاف كتصحيح للعدالة من حيث هي ذلك من خالل 

 .، و أن من شأن مثل هذا السجال أن يؤدي إلى تطوير مفهوم العدالةس وفق حرفية القانونمساواة تامة بين النا

 

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -                                       

 . ن 10: ناتهأهمية اإلشكال ورها -                                       

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -                                       
 

 (ن 50: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي   

 نقطة 10: تماسك العرض. 

  نقطة 10: سالمة اللغة. 

 نقطة 10: وضوح الخط. 

        .                   Alain النالقولة أل      

 

 :النص

 (نقط54:)الفهـــــم

هوية أساس المتعلق ب، و أن يصوغ إشكاله  (مفهوم الشخص)في معالجته للنص أن يحدد موضوعه ( ة)يتعين على المترشح           
ما الشخص؟   ما :  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل. ثابتة أم متغيرةهذه الهوية الشخص وما إذا كانت 

 الهوية ؟ فيم تتحدد هذه الهوية؟ و هل تؤدي التغيرات التي تلحق  الشخص إلى ضياع هويته؟ 

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        
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 ن 10:  تحديد موضوع النص. 

  ن 10: صياغة اإلشكال. 

 ن 10: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة. 

 

 (نقط  5: )   حليلالت

ه تحديد أطروحة النص و شرحها، و تحديد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل تحليلفي   (ة)المترشحتعين على ي      
ناول من خالل تالحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن وعي األنا بذاتها هو أساس ثبات الهوية الشخصية، وذلك 

 :العناصر اآلتية
 ...(  تكامل، جدل، تالزم) و بيان العالقات التي تربط بينها .. الشخص، األنا، التجربة الخاصة، الذاكرة: حديد مفاهيم النصـ  ت

 ؛متميزا بالوحدة و االستمرارية اعتبار هوية الشخص كال واحدا-
 الذكريات بفضل ثبات الهوية؛هذا الكل عبارة عن وحدة متكاملة و مترابطة من التجارب و  -
 الوعي باألنا هو أساس الشعور بالهوية الشخصية؛ -
 يعي اإلنسان أن األنا هي أساس هويته عن طريق االستبطان و التأمل الذاتي؛    -
 ...السفر إلى البالد البعيدة: اعتماد آليات في الدفاع عن األطروحة أهمها آلية المثال -

 :التحليل على النحو التاليو يمكن توزيع نقط       

 ن 10: تحديد أطروحة النص و شرحها -                                        

 ن 10: تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها -                                        

 ن 10: تحليل الحجاج المعتمد -                                        

 
 (نقط 50)   : المناقشة

أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها و فتح إمكانات أخرى (ة)يتعين على المترشح 

 :للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 :إبراز قيمة األطروحة ←   
 على ثبات هوية الشخص و ترابط مكوناتها؛التأكيد  -
 ...يحافظ على هويته عبر ثبات األنا  همهما لحقت الشخص من تغيرات فإن -

 :إبراز حدود األطروحة ←   

 ...الذاكرة التي اعتبرت كأبرز مكونات الهوية الشخصية يمكن أن تتعرض للمحو أو التلف  -
 ث شروخ في بنية األنا و يزعزع ثباتها؛تأثير الظروف على الشخص قد يؤدي إلى إحدا -
 ..قد تتحدد هوية الشخص بمعطيات أخرى كالجسد و المجتمع و غيرهما -
 أهمية دوام الطبع  في وحدة هوية الشخص و استمراريتها؛ -
 ...  دور الغير في تحديد هوية الشخص -

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها  -                      

 . ن 10: فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة -                      

 

 (نقط 50)   : التركـيب

ديم رأي شخصي مدعم، و يمكن أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تق( ة)تعين على المترشحي    

و يمكن توزيع ... مواقف الفلسفية بصددهااختالف الإبراز الطابع اإلشكالي لمسألة هوية الشخص، و تعدد أبعادها وأن يتم ذلك من خالل 

 :نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -                               

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -                               

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -                               
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 (ن 50) :الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي   

 نقطة 10: تماسك العرض. 

  نقطة 10: سالمة اللغة. 

 نقطة 10: وضوح الخط. 

 :مرجع النص

Erwin Schrödinger, Qu'est-ce que la vie ?, 1944, tr. L. Keffler, Paris, Points Seuil, 1993, pp. 207-208. 
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 :في أحد المواضيع الثالثة اآلتية( ي)اكتب 

 

 :الموضوع األول

 هل يمكن بناء الحقيقة على أساس العقل وحده؟

 :الموضوع الثاني

 ".ص مشاعري و الحكم على أفعاليتفح  إليَّ مني نظرة الغير عل  ت  " 

 .اتأهمية وجود الغير بالنسبة للذ( ي)مضمون هذه القولة و بي ن ( ي)أوضح 

 

 :الموضوع الثالث

تحت تأثير وقد نتوهم ألول وهلة أننا حين نلبي نداء الواجب األخالقي، نفعل ذلك بشكل عفوي "     

و نحن ال نريد أن ننكر تأثير العواطف في مساعي المرء أو أن نجعله مجرد  .العواطف و الميول النفسية

لم نشعر به، فما ذلك  إنإنكار اإلكراه االجتماعي، و غير أن ال سبيل إلى . دمية تتالعب بها أصابع المجتمع

و ما علينا  .قد أضعفتا فينا الثورة الداخلية على التقاليد و القيم األخالقيةاالجتماعية إال ألن العادة و التنشئة 

إلثبات ما تقدم سوى أن ننتقل إلى مجتمع آخر يختلف في أنظمته عن مجتمعنا لنشعر بشدة وطأته علينا 

إن الضغط : و إذا كان ال بد أن نضرب مثال نوضح به هذه الفكرة فإننا نقول. قيمه األخالقية وضغط

  ".  االجتماعي ليس أقل قوة من الضغط الجوي 

 (يه)النص و ناقشه ( ي)ل حل  
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

 :المترشحين، يرجى من السيدات و السادة األساتذة المصححين أن يراعواالمترشحات و سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين 

ربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم الت 2442نونبر  21الصادرة بتاريخ  40/202مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني  2420يونيو  25الصادرة بتاريخ  490/20الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

و القيم لعامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط ا  -

المنتظر توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية 

 المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات وتعميقها؛

فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، تدرج التحليل والمناقشة : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية  -

 ....والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية

 توجيهات إضافية

المفصلة على ورقة تحرير المترشح، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية مرفقة يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي  -

 بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في مادة الفلسفة هو 24/24و  44/24يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -

و  44/24نيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول قانو

 .بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح 25/24

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب  24على  20أو  20أو  22إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -

يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة ( 0و0ذات المعامل )والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .المتفوقين منهم

لتصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك فما أقل للتداول داخل لجنة ا 40/24ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

 .حرصا على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا

إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع عناصر  -

كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح  اإلجابة، جزئيا أو

 .منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي

 :السؤال

 ( نقطة 0)الفهم 

، و أن يبرز  (مفهوم الحقيقة) و موضوعه ( لمعرفةا)في معالجته للسؤال أن يعبر عن إدراك مجاله ( ة)يتعين على المترشح           
إذا كان العقل وحده معيارا للحقيقة أم أن هناك  و أن يصوغ اإلشكال المتعلق بما.  تعدد المعايير/ وحدة معيار الحقيقة: عناصر التقابل 
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ة؟ ما هي معاييرها؟ و هل يمكن اعتبار ما الحقيق:  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل.  معايير أخرى؟
 للحقيقة؟  االعقل وحده معيار

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 10:  تحديد مجال السؤال و موضوعه -

 .ن 10: إبراز عناصر المفارقة  -

 .ن 10: صياغة اإلشكال من خالل التساؤل و المفارقة -
 

 (نقط  5: ) التحليل  

موظفا  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و تحليل المترشح ين على تعي      
 :وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية، (  ...من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي  )  المعرفة الفلسفية المالئمة 

 .الحقيقة ـ  تعريف مفهوم   
 :قة ألنهالعقل طريق بلوغ الحقي -

 يكشف عن الماهيات المفارقة للحس؛ -

 يمدنا بالبداهة الضرورية لبناء الحقيقة؛ -

 ... أساس كل بناء أكسيومي للحقيقة -
 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي

 .ن 10: تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية -

 : توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة -

 ن 0 :المفاهيم و االشتغال عليهااستحضار  -

 ن 0  :البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية -
 
 
 
 

 (نقط 45)   : المناقشة

يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في    

 :تيةاإلشكال، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآل

 :العقل طريق للحقيقة لكنه ليس الطريق الوحيد -
 التجربة كمعيار  أو طريق للحقيقة؛ -

 الحدس كمعيار أو طريق للحقيقة؛ -

 يقة؛قاتفاق اآلراء كمعيار للح -

 ...المنفعة كمعيار للحقيقة -

 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: السؤال عبر بيان حدود منطلقاتها ونتائجها  مناقشة األطروحة التي يفترضها -     

 . ن 10: طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال -      
 

 (نقط 40)   : التركـيب

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن ي    

 .إبراز  الطابع اإلشكالي لسؤال الحقيقة و معاييرها مع اإلشارة إلى أهمية العقل في هذا الصددن خالل أن يتم ذلك م

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -

 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -
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 (ن40: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي   

 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 .نقطة 10: وضوح الخط -

 :القولة

 ( نقطة 0)الفهم 

،  و أن يصوغ إشكالها المرتبط بالعالقة (مفهوم الغير)في معالجته للقولة أن يحدد موضوعها ( ة)يتعين على المترشح           
ما الغير؟ ما الذات؟ هل وجود الغير :  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل.  ين الذات و الغير الوجودية ب

 ؟لذاتهاوجود ضروري أم عرضي؟  هل وجود الغير إغناء للذات أم تهديد لها؟ ما دور الغير في معرفة الذات 

 :ليو يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التا        

 .ن 10:  تحديد موضوع القولة -

 .ن 10: صياغة اإلشكال  -

 .ن 10: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة -

 
 (نقط  5: ) التحليل  

و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و  ه تحديد أطروحة القولةتحليلفي  المترشح تعين على ي      
 :من خالل تناول العناصر اآلتيةو يمكن أن يتم ذلك  .تحليل الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة

 ...(تالزم) الغير، الذات و بيان العالقات التي تربط بينها  :اهيمـ  تعريف مف    
 ذاتها؛من الوعي بها تمكن  "ااألن"لى ظرة الغير إن -

 اكتشاف الذات اكتشاف للغير و وعي بضرورة وجوده؛ -

 ؛الغير حاضر في تجربة كل واحد منا -

 .. تحليل الحجاج  القائم على مثال النظرة، أو استحضار شواهد من المعيش اليومي أو من المتن الفلسفي   -
 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 10: تحديد أطروحة القولة و شرحها -

 ن 10: تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها -

 ن 10: تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد -

 
 (نقط 45)   : المناقشة

ت يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها وفتح إمكانا

 :أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 :إبراز قيمة األطروحة -           

 أهمية الغير في تحقيق الوعي بالذات و توسيع مجاله؛ -

 ؛لذاتهاوجود الغير شرط لمعرفة الذات -

 :بيان حدود األطروحة -         
 ت ال إغناء لها؛وجود الغير تهديد للذا -

 ..وجود الغير وجود عرضي فقط -
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها   -

 . ن 10: فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة  -
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 (نقط 40)   : التركـيب

رشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن تعين على المتي    

 .تواصليا معرفيا و إبراز الطابع اإلشكالي لوجود الغير و كذا أهميته وجوديا و أن يتم ذلك من خالل 

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10 :خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -
 

 (ن40: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي

 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 .نقطة 10: وضوح الخط -

 القولة لشارل بورجوا

 :النص

 (نقط40:)الفهـــــم

العالقة بين ب،  و أن يصوغ إشكاله  المرتبط (مفهوم الواجب)في معالجته للنص أن يحدد موضوعه ( ة)على المترشح  يتعين          
ما الواجب األخالقي؟ ما مصدره ؟ و  ما دور  :  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل.  الواجب و المجتمع 

 هناك مصادر أخرى للواجب؟المجتمع في تحديد الواجب؟ و هل 

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 10:  تحديد موضوع النص -

 .ن 10: صياغة اإلشكال  -

 .ن 10: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة -
 

 (نقط  5: ) التحليل  

حها، و تحديد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و ه تحديد أطروحة النص و شرتحليلفي  المترشح تعين على ي      
تحليل الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن المجتمع هو مصدر الواجب األخالقي، ، و يمكن أن يتم ذلك 

 :من خالل تناول العناصر اآلتية
علية، تكامل، ) االجتماعية، و بيان العالقات التي تربط بينها  الواجب، المجتمع، اإلكراه، التنشئة: حديد مفاهيم النصـ  ت
 ...(  تالزم
 كون للعواطف تأثير في القيام بالواجب إال أنها ليست العنصر الحاسم؛يقد  -

 اإلكراه االجتماعي هو العنصر األساس في تحديد الواجب؛ -

 التنشئة االجتماعية في الخضوع للقيم األخالقية؛ أهمية -

 ...و المقارنة( ضغط جوي/ضغط اجتماعي)المماثلة  : ماد آليات في الدفاع عن األطروحة من بينهااعت -

       

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي 

 ن 10: تحديد أطروحة النص و شرحها -

 ن 10: تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها -

 ن 10: تحليل الحجاج المعتمد -
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 (نقط 45)   : قشةالمنا

يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها و فتح       

 :إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 :إبراز قيمة األطروحة -        
 مية الربط بين الواجب و المجتمع؛أه -     
 ..في ترسيخ القيم األخالقية ةدور التنشئة االجتماعي -     

 :إبراز حدود األطروحة -       
 الحرية و يحوله إلى مجرد عادة؛سمة التركيز على المجتمع كمصدر أساس للواجب ينفي عنه   - 
 و ينزع عنها طابع الكونية مما قد يؤدي إلى الصراع؛ ربط الواجب بالمجتمع يؤدي إلى نسبية القيم األخالقية -
 ...همصدر ولىاألتجارية العالقة الكون  تأو  قد يكون العقل مصدرا  للواجب -

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها   -

 . ن 10: نصثيره الياإلشكال الذي فتح إمكانات أخرى للتفكير في  -
 

 (نقط 40)   : التركـيب

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن ي    

 ...رورة انفتاحه على ما هو كونيإبراز الطابع اإلشكالي لمصدر الواجب مع أهمية التأكيد على تعدد منابعه و ضأن يتم ذلك من خالل 

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -
 

 (ن40: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي

 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: مة اللغة سال -

 .نقطة 10: وضوح الخط -

 : مرجع النص

 (بتصرف) .02ص دار الطليعة، بيروت،   ،ترجمة خليل أحمد خليل ، مدخل إلى سوسيولوجيا اإلسالم:  يوسف شلحت
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 :اآلتيةالثالثة في أحد المواضيع ( ي)اكتب 

 :الموضوع األول

 هل تتحقق العدالة بالمساواة الكاملة بين الناس؟

 :الموضوع الثاني

د ذاتي بوصفي عندما أرفض أن أُعاَمَل ب"   ."شخصا اعتباريشيئا، فإنني أؤكِّ

 .مصدر قيمة الشخص( ي)انطالقا من القولة بيِّن 

 :الثالموضوع الث

هي وحدها التي يمكنها أن  فهي وحدها التي تعلمنا شيئا جديدا، و. التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة العلمية"     

 خالصة؟  اللكن هل يمكن االكتفاء بالتجربة . تلكما مسألتان ليس ألحد أن ينكرهما. تهبنا اليقين

نظم و أن م أن يُ ة العلم الحقيقية، تلك التي توجب على العال  فذلك أمر محال، و هو دال على جهل تام بخاصي. الا كَ      

فنحن ننشئ العلم انطالقا من الوقائع كما نبني منزال باستعمال الحجارة، غير أن تكديس الوقائع ال . يبني نظريات

 .قدر ما يكون ركام من الحجارة منزالبيكون علما إال 

النقاط المعزولة، فال بد من الربط بينها بخط متصل، وفي ذلك العمل تعميم إن التجربة، إذن، ال تمدنا إال بعدد من      

الفيزيائي، الذي يمتنع عن القيام بتلك التصحيحات العال م و . إننا ال نقف عند تعميم التجربة، بل نحن نصححها. حقيقي

 .نفسه مكرها على صياغة قوانين غريبة حقاسيجد  مكتفيا بالتجربة الخام،

 ."، أو باألحرى العلم المنظمبنيتكفينا، و لذلك كان علينا أن نطلب العلم الم، إذن، ال لوقائع الخاما إن     

 (يه)النص و ناقشه   (ي)ل حلا 
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

المترشحين، يرجى من السيدات و السادة األساتذة المترشحات و سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين 

 :المصححين أن يراعوا

ربوي بالسلك والمتعلقة بالتقويم الت 2442نونبر  21الصادرة بتاريخ  40/202مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

الخاصة باألطر  2420يونيو  25الصادرة بتاريخ 20/ 490الثانوي التأهيلي لمادة الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

لعامة للمنهجية وللمضامين المعرفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط ا  -

المنتظر توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، و القيم الفلسفية 

مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات 

 وتعميقها؛

فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية  -

 ....تدرج التحليل والمناقشة والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية

 توجيهات إضافية

المفصلة على ورقة تحرير المترشح، باإلضافة إلى يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي  -

 النقطة اإلجمالية مرفقة بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في 24/24و  44/24يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -

نيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا مادة الفلسفة هو أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول قانو

بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان  25/24و  44/24لتنقيطه، يتراوح مثال بين 

 .إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح

مثال، بالنسبة  24على  20أو  20أو  22إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -

يحرم المترشحين من االستفادة ( 0و0ذات المعامل )لمترشحي الشعب والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .من امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين منهم

لتصحيح، بعد إخبار منسق فما أقل للتداول داخل لجنة ا 40/24ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

 .اللجنة، وذلك حرصا على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا

إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين  -

كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى  ال تتطابق مع عناصر اإلجابة، جزئيا أو

 .المجهود الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي

 :السؤال
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 ( نقطة 0)الفهم 

، (مفهوما العدالة و المساواة) و موضوعه ( لسياسةا)في معالجته للسؤال أن يعبر عن إدراك مجاله ( ة)يتعين على المترشح           
و أن يصوغ اإلشكال المتعلق بمدى إمكان تحقيق .  ظلم←المساواة الكاملة /عدالة  ←المساواة الكاملة: و أن يبرز  عناصر المفارقة 

ما العدالة و ما :  ناقشة من قبيلو يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و الم.  العدالة من خالل المساواة الكاملة بين الناس
المساواة؟ هل المساواة الكاملة شرط تحقيق  العدالة بين الناس؟ أال تؤدي المساواة أحيانا إلى نقيض العدالة ؟ أال تفترض العدالة  

 أحيانا نوعا من التمييز اإليجابي أو اإلنصاف؟ 

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 10:  جال السؤال و موضوعهتحديد م -

 .ن 10: إبراز عناصر المفارقة  -

 .ن 10: صياغة اإلشكال من خالل التساؤل و المفارقة -
 

 (نقط  10: )التحليل  

موظفا  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و تحليل المترشح تعين على ي      
 :وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية، (  ...من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي  )  لمالئمة المعرفة الفلسفية ا
 .و المساواةالعدالة  يـ  تعريف مفهوم

 إعطاء كل ذي حق حقه؛ا بوصفهالعدالة -
 ـ ارتباط العدالة بالمؤسسات والتطبيق الحرفي والموضوعي للقوانين؛      

 القوانين؛ـ  العدالة  غاية معيارية لكل 
 المساواة بوصفها معاملة للناس دون تمييز أثناء تطبيق القوانين؛-

المساواة عند تطبيق القوانين شرط ضروري لتحقيق العدالة وهو ما تفرضه ممارسة  مـ التعامل مع المواطنين على قد
 القاضي؛ 
 ...ناس بين جميع ال الكاملة شرط العدالة هو تطبيق المساواة ،إذن ،ـ يصبح

 :يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي و

 .ن 10: تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية-

 : توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة-

 ن 0استحضار المفاهيم و االشتغال عليها -

 ن 0البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية  -
 

 (نقط 45)   : المناقشة

وحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في يتعين على المترشح أن يناقش األطر

 :اإلشكال، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 في كل شيء و هو افتراض غير صحيح ؛بشكل مطلق تفترض األطروحة السابقة أن الناس متساوون  -
م العدالة يبقى دائما إشكاليا بسبب تأرجحه  بين المعيارية والبعد المؤسساتي إذا كان القانون بصفة عامة واضحا فإن مفهو -

 الوضعي؛
 عدالة القوانين تعزى إلى عموميتها و استحالة إحاطتها بالتفاصيل المتعلقة بالحاالت الخاصة؛ -
 ..التساؤل عما إذا كانت شرعية القوانين كافية التصافها بالعدالة -
يحا وتعديال للقوانين العامة وفقا لمتطلبات الحاالت الخاصة، وباعتباره كذلك عدالة تسمو على العدالة اإلنصاف باعتباره تصح -

 الوضعية؛
 ..  تحقيق اإلنصاف من طرف القاضي يظل مشروطا بمدى كفاءته في فهم روح القانون  -
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: السؤال عبر بيان حدود منطلقاتها ونتائجها  مناقشة األطروحة التي يفترضها -

 . ن 10: طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال -
 

 (نقط 40)   : التركـيب
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تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن ي    

 : أن يتم ذلك من خالل

 . إبراز  أهمية  تطبيق القوانين  على المواطنين بدون تمييز إلقامة مجتمع عادل -

اعتبار التوتر القائم بين  العدالة واإلنصاف سر تطور القوانين في اتجاه عدالة أكثر اكتماال تستحضر كال من المساواة  إمكان  -
 . والالمساواة اإليجابية 

 .يؤدي  كذلك إلى المس بالعدالة  عندما يخل بمبدأ االستحقاق عدم التطبيق السليم لمبدأ اإلنصاف قد -
 

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -

 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -
 

 (ن40: )الجوانب الشكلية

 :يو يمكن توزيعها على النحو اآلت   

 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 .نقطة 10: وضوح الخط -

 :القولة

 ( نقطة 0)الفهم 

،  و أن يصوغ إشكالها المتعلق بمصدر (مفهوم الشخص)في معالجته للقولة أن يحدد موضوعها ( ة)يتعين على المترشح           
ما الشخص؟ و بم يتميز عن األشياء؟  و لم ال :  يل و المناقشة من قبيلو يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحل.  قيمة الشخص 

 شيئا؟ و من أين يستمد الشخص قيمته؟ وصفهينبغي التعامل معه ب

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 10:  تحديد موضوع القولة -

 .ن 10: صياغة اإلشكال  -

 .ن 10: حليل و المناقشةصياغة األسئلة األساسية الموجهة للت -
 

 (نقط  0: ) التحليل  

ه تحديد أطروحة القولة و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليلفي  المترشح تعين على ي      
 :من خالل تناول العناصر اآلتيةتحليل الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة، و يمكن أن يتم ذلك 

 ...(تنافي، تضمن) اهيم الشخص، الذات، الشيء، و بيان العالقات التي تربط بينها ـ  تعريف مف
 الذات شخص و ليست شيئا؛ -

 تميز الشخص بالعقل و الوعي و الحرية؛ -

 الشيء هو ما يقدر بثمن و يستخدم كوسيلة؛ -

 ؛(رفض التسخير و التحقير، اإلصرار على تقدير الذات) ، تأكيد لذاته كشخصرفض اإلنسان معاملته باعتباره شيئا -

 الشخص غاية في ذاته ال مجرد وسيلة؛ -

 كان جديرا باالحترام؛ ةو من ثم تهللشخص قيمة مصدرها كرام -

و كرامته و  تهتحليل الحجاج المفترض و القائم على منطق أن كون الشخص ذاتا عاقلة يؤدي ضرورة إلى االعتراف  بقيم -
 .لما قد يترتب عن ذلك من نتائج غير مقبولة أخالقيا. و وسيلة، و سلعة، إلخ شيءيلغي نقيض ذلك من قبيل أن الشخص 

 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 10: تحديد أطروحة القولة و شرحها -

 ن 10: تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها -
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 ن 10: تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد -

 
 (نقط 45)   : المناقشة

يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها وفتح إمكانات 

 :أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 :ز قيمة األطروحةإبرا -

 قيمة الشخص مطلقة تكمن في ذاته من حيث هو غاية ال وسيلة؛ -

 .يترتب عن هذه القيمة منع استغالل الشخص و استعباده و تشييئه، إلخ -

 :بيان حدود األطروحة -
 .صاءات، إلخقوإ  قد تحجب المبالغة في اإلعالء من شأن الشخص واقع الممارسات االجتماعية التي تحكمها إكراهات  -
 .قيمة الشخص في انخراطه مع الجماعة لتحيق غايات مشتركة -
 .اتساع مفهوم االحترام ليشمل، حاليا، الحيوان و البيئة -
  

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: قيمتها و حدودها   التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز -

 . ن 10: ي اإلشكال الذي تثيره القولةفتح إمكانات أخرى للتفكير ف -
 

 (نقط 40)   : التركـيب

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن ي    

حه هذا اإلشكال من رهانات أخالقية و إبراز الطابع الفلسفي  الغني لقيمة الشخص ومصدر هذه القيمة، مع ما يطرأن يتم ذلك من خالل 

 .حقوقية خاصة في المجتمعات المعاصرة

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -
 (ن40: )الجوانب الشكلية

 :النحو اآلتيو يمكن توزيعها على 

 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 .نقطة 10: وضوح الخط -

 القولة لجون ماكوري                                

 

 :النص

 (نقط40:)الفهـــــم

إشكاله  المتعلق  ،  و أن يصوغ(مفهوما النظرية و التجربة)في معالجته للنص أن يحدد موضوعه ( ة)يتعين على المترشح           
ما :  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل.  بطبيعة العالقة بين النظرية و التجربة في بناء المعرفة العلمية 

 النظرية و ما التجربة ؟ و  ما دور  كل واحد منهما في بناء المعرفة العلمية ؟

 :حو التاليو يمكن توزيع نقط الفهم على الن        

 .ن 10:  تحديد موضوع النص -

 .ن 10: صياغة اإلشكال  -

 .ن 10: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة -
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 (نقط  0: ) التحليل  

ه تحديد أطروحة النص و شرحها، و تحديد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليلفي  المترشح تعين على ي      
فال بد من  .الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن التجربة ال تكفي وحدها لبناء المعرفة العلميةتحليل 

 :من خالل تناول العناصر اآلتيةاعتماد نظرية ما، و يمكن أن يتم ذلك 
 ...(  تكامل، جدل، تالزم) بط بينها النظرية، التجربة، المعرفة العلمية، و بيان العالقات التي تر: حديد مفاهيم النصـ  ت
 اعتبار التجربة عنصرا أساسيا في بناء المعرفة العلمية؛ -

 ارتباط التجربة بالوقائع التي تشكل أساس بناء المعرفة العلمية؛ -

 التجربة، مع ذلك، ال تسمح وحدها ببناء المعرفة العلمية؛ -

 ال قيمة لوقائع خام و ال لتجربة خالصة؛ -

 بناء نظري عقلي؛ العلم -

 ...تضفي النظرية على التجربة و الوقائع تنظيما و ترتيبا و معقولية -

ن علما/مراكمة األحجار ال تبني بيتا) المماثلة: اعتماد آليات في الدفاع عن األطروحة من بينها - ، (تكديس الوقائع ال يكوِّ
 ...الدحض

 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 10: تحديد أطروحة النص و شرحها -

 ن 10: تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها -

 ن 10: تحليل الحجاج المعتمد -

 
 (نقط 45)   : المناقشة

يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها وفتح إمكانات 

 :ر في اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتيةأخرى للتفكي

 

 :إبراز قيمة األطروحة -
 االعتراف بدور التجربة في بناء المعرفة العلمية؛ -     
 التأكيد على الحوار و الجدل و التكامل بين النظرية و التجربة في بناء تلك المعرفة؛ -     
 :وحةإبراز حدود األطر  -
 أهمية الخيال في بناء النماذج العلمية؛  - 
 المبدأ الخالق في العلم المعاصر هو الرياضيات حيث تصبح النظرية موجهة للتجربة؛ -
 ... أهمية التجربة الحاسمة -
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها  -

 . ن 10: نصثيره اليفتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي  -
 

 (نقط 40)   : التركـيب

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن ي    

ة و اإلشارة إلى اختالف التوجهات بين العلماء من حيث إعطاء األولوية إبراز أهمية التكامل بين النظرية و التجربأن يتم ذلك من خالل 

 ...للنظرية أو التجربة، و أن النقاش االبستمولوجي لهذا اإلشكال له أهمية إذ يكشف عن دينامية العلم و تطوره 

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: إلشكال ورهاناتهأهمية ا  -

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -
 

 (قطن 40: )الجوانب الشكلية
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 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي

 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 .نقطة 10: وضوح الخط -

ن جاء باهلل، المنظمة العربية للترجمة، ط  حمادي ب.ترجمة و تقديم د 229-222العلم و الفرضية،ص هنري بونكاري،: مرجع النص

  .، بيروت ، لبنان 2442، 2
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 :في أحد المواضيع الثالث  اآلتي ( ي)اكتب 

 :الموضوع األول
 لَِم ال ينبغي اعتبار الشخص وتسيل  ؟

 :الموضوع الثاني
".حيث ال يوجد قانون يخضع له الناس جميعا ال توجد عدال "  

 . أبعادها( ي)مضمون هذه القول  و بيِّن ( ي)أوضح 
 

 :الموضوع الثالث
إذا كانت الحقيق  هي الهدف الوحيد الذي يتستحق أن نتسعى إليه، فهل نتستطيع أن نأمل في الوصول إليها؟ هذا ما "           

 .فالحقيق  التي يمكن أن نرى ليتست بالتمام هي ما يطلق عليه أغلبي  الناس هذا االتسم. يمكن الشك فيه
ما، أم هل نتستطيع رغم ذلك أن ه  الوقت التطلع األكثر وَ هل يعني هذا أن تطلعنا األكثر مشروعي  وإلحاحا هو في نفس       

 .نقترب من الحقيق  من جه  ما؟ هذا ما يجدر بنا بحثه
ما هي األداة أو الوتسيل  التي نتوفر عليها للقيام بهذا األمر؟ إنها عقل اإلنتسان، أو بمعنى أصح، : لنتتساءل في البداي        

م الطبيعيات، وهذه م الفيزيائي أو عالِ م الرياضي ال يشبه عقل العالِ قل بالتنوع؟ فعقل العالِ و لكن أال يتصف هذا الع. معقل العالِ 
المنطق الصارم، على إال تمد ر بها الجميع، بل إن علماء الرياضيات أنفتسهم ال يتشابهون فيما بينهم، فبعضهم ال يعقِ متسأل  ي  

وهذا ما يشكل مدعاة للشك .  الوحيد الكتشاف الحقيق والبعض اآلخر يلجأ إلى الحدس ويرى فيه المنبع والمصدر 
بنفس الشكل لعقول في مثل هذا التباين؟ وهل الحقيق  التي ليتست ( مثال)فهل يمكن أن تظهر المبرهنات الرياضي  . واالرتياب

لرأينا كيف يتعاون  واحدة بالنتسب  للجميع هي حقيق ؟ إن هذا قد يدفعنا إلى الشك، غير أننا لو نظرنا إلى األمر عن كثب،
هؤالء العلماء المختلفون على إنجاز عمل مشترك ال يمكن أن يتحقق بدون تعاونهم، وفي هذا األمر ما يدعو إلى 

 ."بها حقيق  متستحيل  حس  فال شك أن الحقيق  المتستقل  كليا عن العقل الذي يتصورها وي  ... االطمئنان
 .(يه)النص و ناقشه ( ي)حلل
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

 :سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، يرجى من السادة األساتذة المصححين أن يراعوا

نوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم التربوي بالسلك الثا 1442نونبر  11الصادرة بتاريخ  40/101مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

، والخاصة 72تحت رقم  1414فبراير  11المحينة بتاريخ  1442ديسمبر  12الصادرة بتاريخ  151الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

إطارا موجها يحدد الخطوط العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية المنتظر التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها   -

توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة، 

 جابات وتعميقها؛وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإل

فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، تدرج التحليل والمناقشة : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية  -

 ....والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية

 توجيهات إضافية

التصحيح الجزئي على ورقة تحرير المترشح، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية مرفقة بالمالحظة يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط 

 المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في الفلسفة، كمادة مدرسية، 14/14و  44/14يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين 

و  44/14ير المقبول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين هو أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غ

 .بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي يتوقف عليه مصير المترشح 15/14

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب  14على  10 أو 17أو  11إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند 

يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة ( 0و7ذات المعامل )والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .المتفوقين منهم

بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا  فما أقل للتداول داخل لجنة التصحيح، 47/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة 

 .على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا

إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع عناصر 

ن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح اإلجابة، جزئيا أو كليا، فإ

 .منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته

 

 

 

 :السؤال

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

خاص بقيم  الشخص، وذلك الوضع البشري، وضمن مفهوم  الشخص وأن يثير اإلشكال ال المج داخلن يؤطر الموضوع أيتعين على المترشح 

 .الشخص بالتتساؤل عن  الدواعي التي تحول دون اعتبار الشخص وتسيل ، و عن مصدر قيم 

 

 (نقط 45:  )التحلـــيل

 

لها التي ينتظم حو.(  الشخص، الوتسيل )ينتظر من  المترشح أن يقف في تحليله  لألطروح  المفترض  في التسؤال الوقوف عند األلفاظ والمفاهيم         

 :اصر اآلتي  اإلشكال المطروح في التسؤال والذي ينطلق متسبقا من  قناع  أنه ال ينبغي اعتبار الشخص و تسيل  و إنما غاي  في ذاته،  وذلك في ضوء العن
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 ـ الشخص من حيث هو كائن واع، حر ، ذو كرام ؛

 إلنتسان إلى شيء؛االوتسيل  بما هي دال  على المصلح  و الذاتي  و تحويل  -

 ار لكرامته؛داعتبار الشخص و تسيل  حط من قيمته و إه -

 التقدير؛  اإلنتسان بما هو شخص يفترض االحترام و -

 ...ذو كرام  ـ  اإلنتسان ليس تسلع  تقدر بثمن و إنما هو كائن أخالقي

 (يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع) 

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 

 :يمكن للمترشح أن يناقش األطروح  المفترض  في التسؤال، وذلك في ضوء العناصر اآلتي  

 ـ قيم  الشخص في انخراطه مع األغيار والجماع  لتحقيق مصالح عام ؛

 ـ قيم  الشخص فيما يقدمه من أعمال لفائدة  اإلنتساني  ككل؛

 ...ك ـ لن يحط من قدر الشخص كونه يصبح وتسيل  لتحقيق  غايات مشتر

على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما بأن العبرة ال تكون بعدد ( ة)عمل المترشح تعتبر المناقشة جيدة إذا )

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)   :التركـيب

 

لى إبراز الطابع الفلتسفي  اإلشكالي لمصدر قيم  الشخص  مع ما يطرحه هذا اإلشكال من رهانات يمكن للمترشح أن  يخلص ، من تحليله ومناقشته،  إ      

 .خاص  في المجتمعات المعاصرة ،أخالقي 

 (يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )

 

 (ن47: )الجوانب الشكلية

 

 

 

 :القولة

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

الخاص المتعلق بمفهومي  الحق والعدال ، و أن يدرك اإلشكال الذي تطرحه   اوأن يحدد مجاله" التسياتس "القول  داخل مجزوءة ( ة)يتعين أن يؤطر  المترشح

 . وذلك من خالل  التتساؤل عما إذا كان باإلمكان أن تقوم العدال  في غياب قانون يحكم جميع الناس" عالق  العدال  مع القانون "بصدد 

 

 (نقط 45:  )التحلـــيل

 

التي تنتظم حولها أطروح  القول  وحجاجها المفترض، وذلك  من خالل ( القانون، العدال )له، عند المفاهيم الوقوف ، في تحلي(  ة)يتعين على المترشح 

 :العناصر اآلتي 

 العدال  تطبيق للقوانين ؛ -

 هذه القوانين ينبغي أن تتسري على الجميع ؛ - 

 ...في ذلك من ضمان للحياة الجماعي  يتعين على جميع الناس الخضوع للقوانين و لو تعارضت مع مصالحهم الخاص  لما -

 (يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع) 

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 

 :مناقش  أطروح  القول  من خالل العناصر اآلتي   (ة) يمكن للمترشح

 نتسبي  القانون ؛ -  
 المتنوع  ؛ لغني والقانون ناقص مقارن  بالواقع اإلنتساني ا -  

 اختالف تصورات العدال  و تعددها؛ -  
 أهمي  اإلنصاف في تطبيق العدال ؛ -  
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 ...أهمي  الربط بين الحق و  العدال  -  
بأن العبرة ال على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما ( ة)تعتبر المناقشة جيدة إذا عمل المترشح )                         

 (تكون بعدد األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها
  

 (نقط 30)   :التركـيب  

 
، من تحليله ومناقشته، إلى إبراز الطابع اإلشكالي لعالق  العدال  مع القانون ، و أن ينتهي إلى التأكيد على أن التطبيق ( ة)يمكن أن يخلص المترشح  

 . خل بالعدال  التي تفترض  حماي  األفراد وإنصافهم  وتمتيعهم بالحقوق التي تصون كرامتهم وتحمي حريتهمالحرفي للقوانين قد ي

 (يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )

 

 (نقط 47)   :الجوانب الشكلية           

.القول  لهوبس  

  

 :النص

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

، و أن يصوغ اإلشكال المتعلق بمعايير الحقيق  متتسائال "الحقيق "معالجته للنص داخل مجزوءة المعرف ، متستندا على مفهوم ( ة)يتعين أن يؤطر المترشح       

 ...عما إذا كان هذا المعيار متمثال في التماتسك المنطقي أم في الحدس أم في التطابق مع الواقع أم في اتفاق اآلراء

 

 (نقط 45:  )التحلـــيل

 

، في تحليله للنص، الوقوف عند المفاهيم و األفكار التي تنتظم حولها أطروح  النص والحجاج المرتبط بها،  و ذلك باعتماد (ة)يتعين على المترشح       

 : العناصر اآلتي  

 ـ الحقيق  كهدف للمعرف  عام  و للمعرف  العلمي  خاص ؛

 اختالف العقول المدرك  لها؛اختالف الحقيق  ب -

 متسأل  الحقيق  تطرح بالضرورة مشكل  المعايير؛ -

 ...التماتسك المنطقي، الحدس، التطابق مع الواقع، اتفاق اآلراء: تعدد معايير الحقيق  -

 أهمي  الجمع بين مختلف المعايير في بلوغ الحقيق ؛ - 

 ...دور العقل في إنتاج الحقيق  العلمي  -

 (تحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوعيعتبر ال) 

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 

رها، كما قد يناقش األطروح   بإثارة تصورات مغايرة بهدف إغناء يياأهمي  أطروح  النص في بيان تكوين الحقيق  و مع( ة)ينتظر أن يبين المترشح   

 : ي اإلشكال، و ذلك باعتماد العناصر اآلت

 الموقف الريبي الذي ينكر وجود الحقيق  ؛ -
 التصور االختباري الذي ال يرى من معيار للحقيق  إال التجرب ؛ -
 معيار المنفع  والفعالي  بوصفه معيارا لما هو حقيقي و صائب؛ -
 ...معيار المعرف  الوجداني  الحدتسي  المؤتسس لحقيق  مطلق  تتجاوز مجال اشتغال العقل و الحواس -
على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما بأن العبرة ال تكون بعدد األطروحات (ة)المناقشة جيدة إذا عمل المترشح  تعتبر)

 (المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)   :التركـيب        

 على أن تكامل المعايير  .يبرز من خالله الطابع اإلشكالي لمفهوم الحقيق  و متسأل  معاييرها، من تحليله و مناقشته، إلى تركيب (ة)قد يخلص المترشح       

 ...مخرجا ممكنا لمعالج  اإلشكال يعد

 (يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )

 

 (ن47: )الجوانب الشكلية       

 9-7:ص ص-2891 -دار التنوير-ترجم  الميلودي شغموم-قيم  العلم: بوانكريهنري : النص صدرم
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 :في أحد المواضيع الثالثة اآلتية( ي)اكتب 

 :الموضوع األول

 هل يمكن لنظرية ال تؤكدها التجربة أن تكون علمية؟

 :الموضوع الثاني

" . ا على المعرفةيص  ُمسَتعليس الغير  "  

 . أبعادها( ي)مون هذه القولة و بيِّن مض( ي)أوضح                                                                      

 :الموضوع الثالث

البت في من أجل  رجعون إليهماكل الذين يؤلفون جماعة واحدة و يعيشون في ظل قانون ثابت و قضاء عادل ي"      

، فهم اء لهمقانون و ال قضأما الذين ال . الخصومات التي تنشأ بينهم و معاقبة المجرم منهم، فإنهم يعيشون في مجتمع مدني

 )...( د في كل ما يعنيه من شؤون م والجالا ك  عتبر الح  ، ألن كل واحد منهم ي  " حالة الطبيعة"ما يزالون في 

ليندمج في جماعة ما، يتوجب عليه أن يتنازل عن السلطة الالزمة لتحقيق "  حالة الطبيعة"لذلك فكل من يتخلى عن     

. ضها لعدد يربو على األكثريةيفوتا، ألكثرية تلك الجماعة، ما لم يتفق صراحة على األغراض التي تأ لَّف المجتمع من أجله

و ذلك هو العقد الوحيد المترتب على األفراد الذين يلتحقون  ،الموافقة على تأليف مجتمع سياسي واحد وو السبيل إلى ذلك ه

نه  الدولةئ نش  وهكذا فما ي  . بدولة ما أو يؤلفونها ، إنما هو اتفاق فئة من الناس األحرار، الذين يؤلفون أكثرية، على او يكوِّ

 ."   ة شرعية في العالمدولو على هذا الوجه فقط نشأت و تنشأ كل . االتحاد وتأليف مثل هذا المجتمع السياسي

 .(يه)النص و ناقشه ( ي)حلل
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

 :سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، يرجى من السادة األساتذة المصححين أن يراعوا

نوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم التربوي بالسلك الثا 1442نونبر  11الصادرة بتاريخ  40/101مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

، والخاصة 72تحت رقم  1414فبراير  11المحينة بتاريخ  1442ديسمبر  12الصادرة بتاريخ  151الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

إطارا موجها يحدد الخطوط العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية المنتظر التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها   -

توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة، 

 جابات وتعميقها؛وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإل

فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، تدرج التحليل والمناقشة : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية  -

 ....والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية

 توجيهات إضافية

التصحيح الجزئي على ورقة تحرير المترشح، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية مرفقة بالمالحظة يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط 

 المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في الفلسفة، كمادة مدرسية، 14/14و  44/14يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين 

و  44/14ير المقبول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين هو أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غ

 .بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي يتوقف عليه مصير المترشح 15/14

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب  14على  10 أو 17أو  11إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند 

يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة ( 0و7ذات المعامل )والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .المتفوقين منهم

بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا  فما أقل للتداول داخل لجنة التصحيح، 47/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة 

 .على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا

إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع عناصر 

ن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح اإلجابة، جزئيا أو كليا، فإ

 .منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته

 

 

 

 السؤال:

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

الخاص   لتجربة، وأن يصوغ اإلشكال، ضمن الزوج المفهومي النظرية واالمعرفةيتعين على المترشح إدراك أن الموضوع يتأطر داخل مجال       

 .بطبيعة العالقة بين النظرية والتجربة، ويتساءل عما إذا كانت التجربة وحدها كافية لتأكيد علمية النظرية 

 

 (نقط 45):   التحلـــيل

 

التي تنتظم حولها األطروحة المفترضة في  (العلمية التجربة، التأكيد، ،النظرية)ينتظر من المترشح في تحليله  الوقوف عند األلفاظ والمفاهيم       

 :وذلك  في ضوء العناصر اآلتية،  السؤال
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 دالالت مفهومي النظرية والتجربة في مجال العلم؛ -

 التجربة هي المعيار الحاسم في إثبات علمية النظرية؛ -

 ...تأكيد التجربة لعلمية النظرية يتم في واقع قابل للمالحظة والتجريب  -

 (التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوعيعتبر ) 

 

 (نقط 45)   : المناقشة

 

وذلك من خالل العناصر  يمكن للمترشح أن يناقش األطروحة المفترضة في السؤال والتي تنص على أهمية التجربة في تأكيد علمية النظرية ،     

 :اآلتية

 ابع الحسم في تأكيد علمية النظرية؛تطور العلوم جعل التجربة تفقد ط-

 انتقال موضوع العلم من واقع معطى إلى واقع مبني؛-

 أهمية العقل الرياضي و الخيال و بناء النماذج الصورية؛-

 صعوبة اعتماد االستقراء في إثبات علمية النظرية؛-

 ...تعدد معايير علمية النظريات العلمية-

على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما بأن العبرة ال تكون بعدد ( ة)رشح عمل المتتعتبر المناقشة جيدة إذا )

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 

 (نقط 47)    :التركـيب

بة، وقيمة كل من التجربة و العقل في بناء يمكن للمترشح أن يخلص، من تحليله ومناقشته، إلى إبراز الطابع الجدلي لعالقة النظرية والتجر   

 ...النظرية العلمية

 

 

 

 

 

 :قولةال         

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

الغير، فيتساءل داخل مجال الوضع البشري، ضمن مفهوم الغير وأن يصوغ اإلشكال المتعلق بطبيعة معرفة قولة يتعين على المترشح أن يؤطر ال   

 . حول إمكانية هذه المعرفة و ما يكتنفها من صعوبات 

 

 (نقط 45):  التحلـــيل

 

،  ينتظر من المترشح أن يقف في تحليله عند المفاهيم التي تنتظم حولها األطروحة و حجاجها المفترض، والتي تذهب إلى إمكانية معرفة الغير     

 :وذلك من خالل العناصر اآلتية

 لة مفهومي الغير و المعرفة؛دال -

 ؛قد تبدو معرفة الغير صعبة باعتبار الغير أنا آخر يماثل الذات و يختلف عنها في نفس الوقت -

 ...المماثلة، التعاطف، التوحد الحدسي، التواصل: تعدد سبل معرفة الغير -

 (يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع)

 

 (نقط 45)  : المناقشة

 

 :يمكن للمترشح أن يناقش األطروحة القائلة بإمكانية معرفة الغير، وذلك في ضوء العناصر اآلتية    

 ؛استحالة معرفة الغير النغالق عالمه الداخلي -   

 ...اصطناعية  و تخمينية و ذاتية تبقى معرفة الغير  -     

 ...وقد يؤول إلى استحالة التواصل الحقيقي  ،ا لهتشييئ قد يكون الحكم على الغير  -     
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على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما بأن العبرة ال تكون بعدد ( ة)عمل المترشح تعتبر المناقشة جيدة إذا )

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)   :التركـيب

 

شح أن يخلص، من تحليله ومناقشته، إلى إبراز الطابع اإلشكالي لمعرفة الغير على أن هذه المعرفة ال تروم امتالكه و إنما بناء عالقة يمكن للمتر 

 ...إيجابية معه قوامها االحترام و الصداقة و المحبة

 

 (نقط 47)   :الجوانب الشكلية

 

 .القولة لميرلوبونتي

 

 

 

 

 

 

 :النص

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم 

 

يتعين على  المترشح  إدراك أن الموضوع يتأطر داخل مجال السياسة، وضمن مفهوم الدولة، وأن يصوغ اإلشكال المرتبط بأساس الدولة و     

 .عن دواعي إنشاء الدولة و الغاية من وجودهاغاياتها، متسائال  

 

 (نقط 45:  )التحلـــيل 

 

التي ترى أن أساس الدولة  هو التعاقد الذي تم بموجبه االنتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع ينتظر من المترشح أن يحلل أطروحة النص    

 :السياسي و أن يحلل حجاج النص، و ذلك في ضوء العناصر اآلتية

 ؛نشأت الدولة عن تعاقد إرادي بين األفراد تم بموجبه االنتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع السياسي  -

 ؛يقتضي قيام الدولة تنازل األفراد عن سلطتهم الذاتية و تفويضها إلى جماعة حاكمة -
 ؛مشروعية الدولةشرعية و الطابع الجماعي و اإلرادي للعقد هو أساس  -
 ...ما يضمن مصلحة المواطنينببموجب هذا العقد يتعين على الدولة أن تقوم بوظائفها  -

 (للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوعيعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال )

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 

 :يمكن للمترشح في مناقشته أن يتناول العناصر اآلتية    

 ؛لقيام الدولة كأساسالقوة -

 ؛الطابع الطبقي للدولة-

 ؛الدولة كغاية في حد ذاتها  -

 الدولة كطرف في النزاعات االجتماعية؛ -

 . ..تعاقد االجتماعي هما مجرد فرضيتين لتفسير نشوء الدولةفكرة ال وحالة الطبيعة  -

على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما بأن العبرة ال تكون بعدد ( ة)عمل المترشح تعتبر المناقشة جيدة إذا )

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)   :التركـيب

ريات كن للمترشح أن يخلص، من تحليله ومناقشته،  إلى إبراز تعدد المواقف بصدد نشأة الدولة و أهمية التزامها بالحق والقانون و احترام الحيم 

 .الفردية و الجماعية

 (يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )
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 (نقط 47)   :الجوانب الشكلية      

 

 .بتصرف 111ص  1151رجمة ماجد فخري، بيروت في الحكم المدني، ت :جون لوك : مصدر النص      
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