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 ゆاكت(ヵ )るاآتي るفي أحد المواضيع الثاث: 

 :الموضوع اأول

 هل يؤدヵ وجود الدولる إلヴ زوال العنف؟

 :الموضوع الثاني

 ."تتعدد طرベ تحصيل السعادة بتعدد اأفراد" 

 .أبعادها( ヵ)مضمون الボولる و بِين ( ヵ)أوضح 

 :الموضوع الثالث

و أنواع التدمير هاته . ديد و اابتكار فボط، بل أنواعا من التدمير أيضاا يشヰد التاريخ أنواعا من التج"     
فالتطوراれ التي شヰدتヰا التボنيる  والصناعる  و الرأسماليる  كلヰا عملれ : قد يكون مصدرها تطوراれ جديدة
 るليديボالت れتدمير الحضارا ヴمن جراء ما و ع  )...( عل ،れللكثير من المكتسبا ヵالضياع اأبد ヴاوة عل

  ...حصل من نكباれ تاريخيる، فボد تュ هدュ العديد من المعارف و من اأعمال الヘكريる و من التحف
يكشف لنا التاريخ عن العديد من اابتكاراれ المدهشる مثلما وقع قديما في اليونان، حيث ظヰرれ في نヘس     

بل حتヴ فボط معاれ المجت مسلュ تالوقれ الديموقراطيる و الヘلسるヘ كما ظヰرれ أنواع أخرى من التدمير 
れالحضارا. 

إنه يعرف اضطراباれ و تヘرعاれ و انحرافاれ كما يشヰد فتراれ قارة . التاريخ ا يسير وفベ تطور خطي     
للتاريخ، . مون، تليヰا بعد ذلポ صراعاれ حادة و أنماط من التボدュ و التراجعو حااれ من الركود و مراحل ك  

 ."الحضارة و الوحشيる، البناء و الヰدュ: انتإذن، وجヰتان متناقض
 .(يه)النص و ناقشه ( ヵ)حلل 
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 عناصر انجابる وسュヤ التنقيط

 るعام れاヰتوجي 

السااة اأساتذة السيااれ و المترشحين، يرجヴ من  المترشحاれ و سعيا  وراء احتراュ مباأ تكافぼ الفرص بين
 :المصححين أن يراعوا

-   ュرق るالمذكرة الوزاري れ2الصاارة بتاريخ  40/201مقتضياヶ  144نونبرΑ ال ュبالتقوي るقヤوالمتع  ヤبالس ヵتربو
 ュرق るوكذا المذكرة الوزاري ،るسفヤي لمااة الفヤهيほالت ヵباأطر  1420يونيو  12الصاارة بتاريخ  493/20الثانو るالخاص

 المرجعيる لمواضيع اامتحان الوطني الموحا لヤبكالوريا، مااة الفヤسفる؛

العامる لヤمنヰجيる ولヤمضامين المعرفيる التعامل مع عناصر انجابる المقترحる، بوصفヰا إطارا موجヰا يحاا الخطوط   -
 るسفيヤالف ュو القي ،ュزヤيعتبر المرجع الم ヵاج الذヰالمن れالمترشحين، انسجاما مع منطوقا れالمنتظر توفرها، في إجابا

 れالمترشحين نغناء هذه انجابا れإمكانيا ュالمعتماة، وإبقاء المجال مفتوحا أما るمع مراعاة تعاا الكت  المارسي
 وتعميقヰا؛

-  るسفيヤالف るاننشائي るالكتاب れمواصفا ヴヤالمترشحين ع れالموضوع وتحايا انشكال المطروح، : توفر إجابا ュヰف
るجيヰالمن れووضوح اأفكار وتماس  الخطوا るغヤال るوالتركي ، سام るيل والمناقشヤتارج التح.... 

るإضافي れاヰتوجي 

المفصるヤ عヴヤ ورقる تحرير المترشح، بانضافる إلヴ  يتعين عヴヤ السااة المصححين تثبيれ نقط التصحيح الجزئي -
 النقطる انجماليる مرفقる بالماحظる المفسرة لヰا؛

، وذل  أن التقويュ في 14/14و  44/14يتعين عヴヤ السااة المصححين مراعاة سュヤ التنقيط الذヵ يتراوح ما بين  -
ونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محااا مااة الفヤسفる هو أساسا تقويュ مارسي، وبالتالي فمن غير المقبول قان

بناء عヴヤ تمثاれ خاصる حول المااة، سيما أن اأمر يتعベヤ بامتحان  22/14و  44/14لتنقيطه، يتراوح مثا بين 
 .إشヰااヵ محكوュ بإطار مرجعي يتوقف عヤيه مصير المترشح

مثا، بالنسبる  14عヴヤ  20أو  23 أو 21إن حصر التنقيط ما بين حا أانヴ معين وحا أقصヴ يوقفه المصحح عنا  -
ِيزة م∠ يحرュ المترشحين من ااستفااة ( 0و3ذاれ المعامل )لمترشحي الشع  والمسال  التي تشكل فيヰا الفヤسفる مااة م⊥

ュヰالمتفوقين من るمن امتياز معامل المااة وخاص. 

-  るنقط ヴヤع れヤتحرير حص る43/14ضرورة إخضاع كل ورق  るتااول ااخل لجنヤفما أقل ل ベالتصحيح، بعا إخبار منس
 .الヤجنる، وذل  حرصا عヴヤ الموضوعيる المنصفる لヤمترشح، والحرص عヴヤ التصحيح المشتر  كヤما كان ذل  ممكنا

إذا توفرれ في إجابる المترشح الشروط المنヰجيる والمضامين المعرفيる المناسبる لヤموضوع، وكانれ هذه المضامين  -
و كヤيا، فإن المطヤو  من المصحح أن يراعي في تقويمه بالارجる اأولヴ ا تتطابベ مع عناصر انجابる، جزئيا أ

 .المجヰوا الشخصي المبني لヤتヤميذ في ضوء روح منヰاج مااة الفヤسفる وإشكااته و مطال  انطار المرجعي

 :السؤال
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 ュヰالف(0 るنقط ) 

، و (مفヰوما الاولる و العنف) و موضوعه ( السياسる)في معالجته لヤسぼال أن يعبر عن إارا  مجاله ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
 るالعنف : أن يبرز  عناصر المفارق ヴヤيقضي ع るالعنف/ وجوا الاول ヴإل るا لجوء الاولヰانشكال .  لضمان استمراريت パو أن يصو

ما الاولる و ما العنف؟ هل :  المتعベヤ بماى زوال العنف بوجوا الاولる،  و يطرح أسئヤته اأساسيる الموجるヰ لヤتحヤيل والمناقشる من قبيل
 ...يぼاヵ قياュ الاولる إلヴ زوال العنف؟ و هل يمكن لヰا أن تستغني عن ممارسる العنف؟ و أヵ عنف تعمل الاولる عヴヤ استئصاله؟

 :و يمكن توزيع نقط الفュヰ عヴヤ النحو التالي        

 .ن 42:  تحايا مجال السぼال و موضوعه -

-  るن 42: إبراز عناصر المفارق. 

 .ن 41: غる انشكال من خال التساぼل و المفارقるصيا -
 

 (نقط  5: ) التحヤيل  

موظفا  اأطروحる  المفترضる في السぼالعヴヤ الوقوف  عناصر انشكال و أسئヤته اأساسيる و تحヤيل المترشح تعين عヴヤ ي      
 るالمائم るسفيヤالف るالمعرف ( و بناء حجاجي ュمن أفكار و مفاهي)... ، وذل  من خالるتناول العناصر اآتي: 

تعريف  وظائف متعااة، و تぼاヵ بوصفヰا  تنظيما سياسيا و قانونيا لヤمجتمع عبر مجموعる من المぼسساれ اولるـ  تعريف ال
 . بヰاف إخضاعه والسيطرة عヤيه العنف باعتباره فعا قصايا يقوュ عヴヤ القوة و ينجュ عنه إلحاベ اأذى بالغير

و السュヤ و الخاماれ اأساسيる كالصحる و التعヤيュ و أمن المواطنين؛تعمل الاولる عヴヤ ضمان اأمن  -  

 تقوュ الاولる بسن قوانين لتابير الصراع بين اأفراا و الجماعاれ حفظا لヤمصヤحる العامる و ضمانا لヤسュヤ واأمن؛ -
  ااخل  ュヰالحا من عنف اأفراا و منع شيوعه بين ヴヤا تعمل عヰا فإنヰا و وظائفヰغايت るالاول ベالمجتمعكي تحق ... 
 

 :و يمكن توزيع نقط التحヤيل عヴヤ النحو التالي      
- るته اأساسيヤيل عناصر انشكال و أسئヤن 20: تح. 
- るالمائم るسفيヤالف るتوظيف المعرف : 

 ن 0استحضار المفاهيュ و ااشتغال عヤيヰا  -
-  るسفيヤمضامين الفヤن 1البناء الحجاجي ل 
 

る(نقط 42)   : المناقش 

ヴヤالتفكير في  يتعين ع ベأخرى تفتح أف れا و طرح إمكاناヰا و نتائجヰقاتヤمنط るمن خال مساءل るالمترشح أن يناقش اأطروح
 : و يمكن أن يتュ ذل  من خال العناصر اآتيる .انشكال

 عヴヤ الرغュ من سعي الاولる إلヴ القضاء عヴヤ عنف اأفراا فإنヰا تحتكر العنف كي تضمن بقاءها واستمرارها؛ -

 ؛و غير مشروع  ن عنف الاولる ضروريا و شرعيا فإنه غير مبررمヰما كا -
 .العنف ماان من الناحيる اأخاقيる رغュ كونه شرعيا -
 ضرورة تقييا ممارسる الاولる لヤعنف بقوانين عاالる تفاايا انقابه إلヴ شطط واستبااا واعتااء عヴヤ حقوベ اأفراا؛  -
 .ينبغي مواجヰته بالعقل والفكر بل ا يمكن مواجるヰ العنف والقضاء عヤيه بعنف آخر، -
  

 :و يمكن توزيع نقط المناقشる عヴヤ النحو اآتي
 .ن 20: مناقشる اأطروحる التي يفترضヰا السぼال عبر بيان حاوا منطヤقاتヰا ونتائجヰا -
  .ن 20: طرح إمكاناれ أخرى تفتح أفベ التفكير في انشكال-
 

 (نقط 43)    :التركـي 

و يمكن   .صوパ تركيبا يستخヤص فيه نتائج تحヤيヤه و مناقشته مع إمكانيる تقايュ رأヵ شخصي ماعュتعين عヴヤ المترشح أن يي    
 :أن يتュ ذل  من خال 

-  るالاول るالطابع انشكالي لعاق  るالعنف؛مع إبراز  أهمي 

 المراهنる عヴヤ اولる الحベ و القانون؛ -

 ... لمぼسساれو اأهميる تنظيュ الاولる لヤمجتمع عبر القوانين  -
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 :ن توزيع نقط التركي  عヴヤ النحو اآتيو يمك

- るيل والمناقشヤالتح るن 21: خاص. 
  .ن 21: أهميる انشكال ورهاناته-
 21: إبااء الرأヵ الشخصي المبني-
 
 
 

るيヤ(ن43: )الجوان  الشك                     

 :و يمكن توزيعヰا عヴヤ النحو اآتي

 .نقطる 42: تماس  العرض -

-  るغヤال る42: سام るنقط. 

 .نقطる 42: وضوح الخط -

るالقول: 

ュヰالف: (0 るنقط ) 

،  و أن يصوパ إشكالヰا المتعベヤ بتنوع (مفヰوュ السعااة)في معالجته لヤقولる أن يحاا موضوعヰا ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
ما السعااة؟ لュ تتعاا :  لو يطرح أسئヤته اأساسيる الموِجるヰ لヤتحヤيل و المناقشる من قبي.  تمثاれ السعااة و تعاا طرベ تحصيヰヤا 

 تمثاتヰا؟ و ما سب  تنوع طرベ تحصيヰヤا؟ و هل يمكن فعا بヤوパ السعااة؟

 :و يمكن توزيع نقط الفュヰ عヴヤ النحو التالي        

- るن 42:  تحايا موضوع القول. 

 .ن 41: صياغる انشكال  -

- るيل و المناقشヤتحヤل るヰالموج るاأساسي るヤاأسئ るن 42: صياغ. 

 
 (نقط  5: ) التحヤيل  

ه تحايا أطروحる القولる و شرحヰا، و تحايا مفاهيمヰا و بيان العاقاれ التي تربط بينヰا، و تحヤيヤفي  المترشح تعين عヴヤ ي      
 :من خال تناول العناصر اآتيるتحヤيل الحجاج المعتما في الافاع عن تヤ  اأطروحる، و يمكن أن يتュ ذل  

 ...ヰوュ السعااة و ما يستاعيه من مفاهيュ أخرى، و بيان العاقاれ التي تربط بينヰا ـ  تعريف مف   
 يجمع  الناس عヴヤ طヤ  السعااة كغايる لوجواهュ؛   -

 مع ذل  فإن الناس يختヤفون في تمثヰヤا؛ -

 عヴヤ قار اختاف الناس في تمثل السعااة فュヰ يختヤفون كذل  حول طرベ بヤوغヰا؛ -

 ... ... (المال، الصحる، اأصاقاء، الشヰرة)ヴ ارتباطヰا بسヤسるヤ امتناهيる من اأمور التجريبيる اختاف  تمثل السعااة راجع إل -

 :و يمكن توزيع نقط التحヤيل عヴヤ النحو التالي      
 ن 20: تحايا أطروحる القولる و شرحヰا-
 ن 20: تحايا مفاهيュ القولる و بيان العاقاれ بينヰا-
 ن 21: تحヤيل الحجاج المفترض أو المعتما-
 

る(نقط 42)   : المناقش 

 れا و حاواها وفتح إمكاناヰا مع إبراز قيمتヰا و نتائجヰقاتヤمنط るمن خال مساءل るالمترشح أن يناقش اأطروح ヴヤيتعين ع
るذل  من خال العناصر اآتي ュتثيره، و يمكن أن يت ヵتفكير في انشكال الذヤأخرى ل: 

    -るاأطروح るإبراز قيم: 

 سان ليس وجواا عبثيا بما أنه يتجه نحو غايる محااة هي بヤوパ السعااة؛إن وجوا انن - 
 السعي نحو السعااة كغايる قصوى مطヤ  تヤقائي لكل إنسان عاقل؛ -

         -るبيان حاوا اأطروح: 
 باختاف اأفراا فحس ،  بل باختاف أحوال الفرا الواحا نفسه؛ا تختヤف السعااة -
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-  ヴヤخيال ؛السعااة مجرا مثال أعヤل 

 السعااة مطヤ  جماعي يتحقベ بالفعل المشتر ؛-

 ؛السعااة أفベ لヤفعل و ليسれ شيئا نحصل عヤيه-

-るشخصي れلرغبا ベمجرا تحقي れو الغير و ليس れالسعااة واج  نحو الذا... 

 
 :و يمكن توزيع نقط المناقشる عヴヤ النحو اآتي

 .ن 20: التساぼل حول أهميる اأطروحる بإبراز قيمتヰا و حاواها -
-るتثيره القول ヵتفكير في انشكال الذヤأخرى ل れن 20: فتح إمكانا.  
 

 (نقط 43)   : التركـي 

تعين عヴヤ المترشح أن يصوパ تركيبا يستخヤص فيه نتائج تحヤيヤه و مناقشته مع إمكانيる تقايュ رأヵ شخصي ماعュ،  و يمكن ي    
 أخاقيる تضفي معنヴ عヴヤ وجوا اننسان و كحافز لヤعمل، مع التほكيا عヴヤإبراز  أهميる موضوع السعااة كفضيるヤ أن يتュ ذل  من خال 

 .البعد الجماعي للسعي نحو السعادة

 :و يمكن توزيع نقط التركي  عヴヤ النحو اآتي
- るيل والمناقشヤالتح るن 21: خاص. 
  .ن 21: أهميる انشكال ورهاناته-
 .ن 21: إبااء الرأヵ الشخصي المبني-

るيヤ(قطن 43): الجوان  الشك 

 :و يمكن توزيعヰا عヴヤ النحو اآتي

 .نقطる 42: تماس  العرض -

-  るغヤال る42: سام るنقط. 

 .نقطる 42: وضوح الخط -

 القولる لايارو                                

 :النص

ュـــــヰ(نقط40:)الف 

و أن يصوパ إشكاله  المتعベヤ بالتاريخ و   ،(مفヰوュ التاريخ)في معالجته لヤنص أن يحاا موضوعه ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
 ュمن قبيل.  فكرة التقا るيل و المناقشヤتحヤل るヰالموج るته اأساسيヤأين يتجه التاريخ؟ هل :  و يطرح أسئ ヴ؟  إلュما التاريخ؟ ما التقا

 التقاュ هو الوجるヰ الوحياة لヤتاريخ؟

 :و يمكن توزيع نقط الفュヰ عヴヤ النحو التالي        

 .ن 42:  ع النصتحايا موضو -

 .ن 41: صياغる انشكال  -

- るيل و المناقشヤتحヤل るヰالموج るاأساسي るヤاأسئ るن 42: صياغ. 

 
 (نقط  5: ) التحヤيل  

ه تحايا أطروحる النص و شرحヰا، و تحايا مفاهيمه و بيان العاقاれ التي تربط بينヰا، و تحヤيヤفي  المترشح تعين عヴヤ ي      
من و يمكن أن يتュ ذل  .. التقاュ والتراجع: ينتفاع عن تヤ  اأطروحる التي مفااها أن لヤتاريخ و جヰتحヤيل الحجاج المعتما في الا
るخال تناول العناصر اآتي: 

 ...(  تضمن، تضاا) و بيان العاقاれ التي تربط بينヰا التامير، التاريخ، التقاュ، التراجع، : حايا مفاهيュ النصـ  ت 
  ، و البناء و الحضارة؛تكار و التجايايشヰا التاريخ أنماطا من ااب -
 ، و الヰمجيる؛من الヰاュ و التامير كما يعرف التاريخ أشكاا  -
 ؛يعرف التاريخ تنوعا في مساراته  -     
     - ヰو التراجع و هما سيرورتان مترابطتان: ين تالتاريخ ذو وج ュالتقا ュممكنتان في تطور اأم... 
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 ..، التضااالمثال: أطروحる من بينヰااعتماا آلياれ في الافاع عن ا-
 

 :و يمكن توزيع نقط التحヤيل عヴヤ النحو التالي      
 ن 20: تحايا أطروحる النص و شرحヰا-
 ن 20: تحايا مفاهيュ النص و بيان العاقاれ بينヰا-
 ن 21: تحヤيل الحجاج المعتما-
 

る(نقط 42)   : المناقش 

ال مساءلる منطヤقاتヰا و نتائجヰا مع إبراز قيمتヰا و حاواها وفتح إمكاناれ يتعين عヴヤ المترشح أن يناقش اأطروحる من خ
るذل  من خال العناصر اآتي ュيثيره النص، و يمكن أن يت ヵتفكير في انشكال الذヤأخرى ل: 

                      - るاأطروح るإبراز قيم: 
 التنبيه إلヴ تعاا مساراれ التاريخ ؛ -     
 التفاぼل بالتقاュ التاريخي؛التشكي  في  -     
 .لヤتاريخ الذヵ ينفي عنه أヵ تقاュ أو بناء تراجعيتجاوز المنظور ال -     

                       -  るإبراز حاوا اأطروح: 
 التاريخ سيرورة خطيる تتجه نحو غايる محااة هي التقاュ و هو ما يぼكاه تطور العュヤ و التقنيる و غيرهما؛ - 
 و كل تراجعاته قا تكون عاما مساعاا عヴヤ التقاュ؛ خ أكثر من مسار قا يكون لヤتاري -
 .فاعヤيる اننسان  تجعヤه قاارا عヴヤ صنع التاريخ و توجيه مساره -
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشる عヴヤ النحو اآتي
 .ن 20: التساぼل حول أهميる اأطروحる بإبراز قيمتヰا و حاواها -
  .ن 20: نصثيره اليانشكال الذヵ فتح إمكاناれ أخرى لヤتفكير في -
 

 
 (نقط 43)    :التركـي 

تعين عヴヤ المترشح أن يصوパ تركيبا يستخヤص فيه نتائج تحヤيヤه و مناقشته مع إمكانيる تقايュ رأヵ شخصي ماعュ،  و يمكن ي    
الطابع انشكالي لمسほلる شارة إلヴ إبراز أهميる موضوع التاريخ بوصفه بعاا رئيسا من أبعاا الوضع البشرヵ، و انأن يتュ ذل  من خال 

 ュأن في التاريخ التقا ヴヤاننسان واوره في بناء الحضارةهذا  إنكارع るيヤغي فاعヤي ュالتقا... 

 :و يمكن توزيع نقط التركي  عヴヤ النحو اآتي
- るيل والمناقشヤالتح るن 21: خاص. 
  .ن 21: أهميる انشكال ورهاناته-
 .ن 21: إبااء الرأヵ الشخصي المبني-
 

るيヤ(قطن 43: )الجوان  الشك 

 :و يمكن توزيعヰا عヴヤ النحو اآتي

 .نقطる 42: تماس  العرض -

-  るغヤال る42: سام るنقط. 

 .نقطる 42: وضوح الخط -
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