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 ゆاكت(ヵ )るاآتي るاضيع الثاثヱفي أحد الم:  

 :المヱضヱع اأヱل

 ي الボضゅء عヴヤ العنف؟فヱظيるヘ الدヱلる تتمثل هل 

 :المヱضヱع الثゅني

 "ュヱمحتヱ ضヱرヘم ヱه ゅنريد مم ヱ رゅنخت ゅنريد، لكنن ヱ رゅنخت ゅنحس أنن ゅصゅأشخ ゅنヘصヱب ゅإنن". 

  .ا كゅنれ لحريる الشخص حدヱدمゅ إذ( ヵ)مضمヱن الヱボلヱ る بِين ( ヵ)اشرح 

 :المヱضヱع الثゅلث

فعュヤ ااجتمゅع مゅزال بゅلنسبる لعュヱヤ الطبيعる في ヱضع . لュ يحベボ التحヤيل العヤمي لヤمجتمعれゅ بعد سヱى تボدュ ضئيل"     
ا ذلポ يعني أن الボطゅع الذヵ تتヱفر لنゅ فيه تحヤياれ مヱضヱعيヱ る ماحظれゅ دقيヱ るボ تヘسيراれ عヤميる مゅزال ضعيゅヘ جد. متخヤف

るالذاتي ヱأ るالشخصي れゅعゅاانطب ヱأ ュゅط عبر الحس العボف るفヱئع معرゅقヱن فيه الヱتك ヵع الذゅطボヤل るلنسبゅب . れゅرضيヘء الゅإن بن
るصゅخ るبヱمي يتميز إذن بصعヤر البحث العヱلتط るريヱالضر れゅالنظري ヱ ذجゅالنم ヱ عゅااجتم ュヤل عゅيستند . في مج ヱعدد 

في حين يボل هذا العدد في عュヱヤ  ،نظريれゅ  إلヴ عنゅصر غير ثゅبتヱ る غير محるボボكبير من هذه الヘرضيヱ れゅ النمゅذج ヱ ال
るالطبيع. れゅجيヱلヱعن اإيدي るميヤالع れゅالنظري ヱ ذجゅالنم ヱ れゅرضيヘإذن، تمييز هذه ال ،ゆل  من الصعゅفي مجュヤع عゅااجتم 

(...)  
      ゅヰيغذي れゅنظري ヱ れゅء فرضيゅبن ヴإل ュ⌒لゅس عبر دفع العゅهذا االتب ュيدع る إن كヱن الماح⌒ظ عنصرا من الظゅهرة الماحظ∠

るصゅجيته الخヱلヱإيدي るاسطヱب るاعيヱ رة غيرヱبص .ヱ ゅمヰليس  م ヱヰمتجردا، ف ヱ ゅعيヱضヱم ヱ ゅدقゅن صヱده كي يكヱヰتك⊥ن ج
るヤمゅرة كヱبص ポكذل   ". 

 .(يه)شه النص ヱ نゅق( ヵ)حヤل
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 عنゅصر اإجゅبة وسュヤ التنボيط

 توجيれゅヰ عゅمة
 :سعيゅ  وراء احتراュ مبدأ تكゅفぼ الفرص بين المترشحين، يرجヴ من السゅدة اأسゅتذة المصححين أن يراعوا

-   ュالمذكرة الوزارية رق れゅتضيボريخ  40/101مゅدرة بتゅ1الصヶ  144نونبرΑ ゅك الثヤلسゅب ヵالتربو ュويボلتゅة بボヤدة والمتعゅي لمヤهيほالت ヵنو
 ュسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقヤريخ  151الفゅدرة بتゅ1الصΑ  144ديسمبرΑ  ريخゅ1المحينة بتヶ  1414فبراير  ュرق れ7تحΑ صةゅوالخ ،

 بゅأطر المرجعية لمواضيع اامتحゅن الوطني الموحد لヤبكゅلوريゅ، مゅدة الفヤسفة؛
-   ゅヰترحة، بوصفボبة المゅصر اإجゅمل مع عنゅسفية المنتظر التعヤمين المعرفية الفゅمضヤجية ولヰمنヤمة لゅيحدد الخطوط الع ゅヰرا موجゅإط

توفرهゅ، في إجゅبれゅ المترشحين، انسجゅمゅ مع منطوقれゅ المنゅヰج الذヵ يعتبر المرجع المヤزュ، مع مراعゅة تعدد الكتゆ المدرسية المعتمدة، 
 جゅبれゅ وتعميゅヰボ؛وإبゅボء المجゅل مفتوحゅ أمュゅ إمكゅنيれゅ المترشحين إغنゅء هذه اإ

فュヰ الموضوع وتحديد اإشكゅل المطروح، تدرج التحヤيل والمنゅقشة : توفر إجゅبれゅ المترشحين عヴヤ مواصفれゅ الكتゅبة اإنشゅئية الفヤسفية  -
 ....والتركيゆ، سامة الヤغة ووضوح اأفكゅر وتمゅسك الخطواれ المنヰجية

 توجيれゅヰ إضゅفية
التصحيح الجزئي عヴヤ ورقة تحرير المترشح، بゅإضゅفة إلヴ النボطة اإجمゅلية مرفボة بゅلماحظة يتعين عヴヤ السゅدة المصححين تثبيれ نボط 

 المفسرة لゅヰ؛

، وذلك أن التボويュ في الفヤسفة، كمゅدة مدرسية، 14/14و  44/14يتعين عヴヤ السゅدة المصححين مراعゅة سュヤ التنボيط الذヵ يتراوح مゅ بين 
و  44/14ير المボبول قゅنونيゅ وتربويゅ أن يضع المصحح سボفゅ محددا لتنボيطه، يتراوح مثا بين هو أسゅسゅ تボويュ مدرسي، وبゅلتゅلي فمن غ

 .بنゅء عヴヤ تمثاれ خゅصة حول المゅدة، سيمゅ أن اأمر يتعベヤ بゅمتحゅن إشゅヰدヵ يتوقف عヤيه مصير المترشح 15/14
مثا، بゅلنسبة لمترشحي الشعゆ  14عヴヤ  10 أو 17أو  11إن حصر التنボيط مゅ بين حد أدنヴ معين وحد أقصヴ يوقفه المصحح عند 

ِيزة م∠ يحرュ المترشحين من ااستفゅدة من امتيゅز معゅمل المゅدة وخゅصة ( 0و7ذاれ المعゅمل )والمسゅلك التي تشكل فيゅヰ الفヤسفة مゅدة م⊥
ュヰالمتفوقين من. 

بعد إخبゅر منسベ الヤجنة، وذلك حرصゅ  فمゅ أقل لヤتداول داخل لجنة التصحيح، 47/14ضرورة إخضゅع كل ورقة تحرير حصれヤ عヴヤ نボطة 
ゅن ذلك ممكنゅك ゅمヤالتصحيح المشترك ك ヴヤمترشح، والحرص عヤالموضوعية المنصفة ل ヴヤع. 

إذا توفرれ في إجゅبة المترشح الشروط المنヰجية والمضゅمين المعرفية المنゅسبة لヤموضوع، وكゅنれ هذه المضゅمين ا تتطゅبベ مع عنゅصر 
ن المطヤوゆ من المصحح أن يراعي في تボويمه بゅلدرجة اأولヴ المجヰود الشخصي المبني لヤتヤميذ في ضوء روح اإجゅبة، جزئيゅ أو كヤيゅ، فإ

 .منゅヰج مゅدة الفヤسفة وإشكゅاته
 

 

 
 

 :السぼال

 

 ュـــــヰالف:  (ط 40ボن) 
 

ارتبゅطه بمュヱヰヘ العنف، ヱأن  يصパヱ  أن يぼطر السぼال داخل مجゅل السيゅسる، ضمن  مュヱヰヘ الدヱلる كمュヱヰヘ مركزヵ في (ة)يتعين عヴヤ المترشح      
 るヘظيヱ れنゅإذا ك ゅءل عمゅالعنف، فيتسヱ るلヱبين الد るالعاق るالمرتبط بطبيع ヱ الぼيطرحه الس ヵل الذゅاإشك(るيゅغ ) ゅم ヱ ، العنف ヴヤء عゅضボهي ال るلヱالد

 れنゅإذا ك るلヱء إليه الدヱجヤن الヱد ゅヰن استمراريتゅضم ヴヤدرة عゅق. 
 

 (نボط 45:   )التحヤـــيل
 

 التي تنتظュ حヱلゅヰ اأطرヱحる المヘترضる في السぼال،...( الヱظيるヘ، الدヱلる، العنف)في تحヤيヤه الヱقヱف عند األゅヘظ ヱ  المゅヘهيュ  (ة) ينتظر من المترشح      
るصر اآتيゅء العنヱفي ض  ポذلヱ: 
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 ـ تحديد مュヱヰヘ الدヱلる بヱصゅヰヘ  تنظيمゅ لヤمجتمع عبر مجمヱعる من المぼسسれゅ؛
 ؛ أشكゅل العنف اأخرىヱ تمييزه عن  عنف كتعسف في استعمゅل الヱボة خゅرج الゅボنヱنتحديد مュヱヰヘ ال -
 ؛الخدمれゅ اأسゅسيる كゅلصحヱ る التعヤيヱ ュ أمن المヱاطنيناأمن ヱ السヱ ュヤ تعمل الدヱلる عヴヤ ضمゅن   -

るمゅالع るحヤمصヤل ゅظヘح れゅعゅالجم ヱ انين لتدبير الصراع بين اأفرادヱبسن ق るلヱالد ュヱボـ ت ヤل ゅنゅضم ヱاأمن ヱ ュヤ؛س 
- ベسب ゅرا لمゅالعنف داخل المجتمع ،اعتب ヴヤء عゅضボال ヴヤع るلヱتحرص الد.. 

 (يعتبر التحヤيل جيدا إذا كゅن شゅما لヤمفゅهيュ والボضゅيゅ المرتبطة بゅلموضوع)
 

 (نボط 45:   )المنゅقشة 
 

 :  أن ينゅقش اأطرヱحる في ضヱء العنゅصر اآتيる ( ة)يمكن لヤمترشح   
 فإنゅヰ تحتكره لصゅلحゅヰ ؛ ،عمل الدヱلる عヴヤ الボضゅء عヴヤ عنف اأفرادفي الヱقれ الذヵ ت  -

 ـ تضヘي الدヱلる الشرعيる عヴヤ العنف الذヵ تمゅرسه بゅعتبゅره ضرヱريヱ ゅ بنゅء ؛
 ـ  احتكゅر الدヱلる لヤعنف شرط أسゅس لضمゅن استمراريتゅヰ ؛

-るمعين れゅلح فئゅلمص ゅزهゅانحي ヴヤعنف دليل عヤل るلヱء الدヱلج... 
عヴヤ تطوير اأطروحة التي حゅヰヤヤ و أضفヴ طゅبع النسبية عヤيゅヰ، عヤمゅ بほن العبرة ا تكون بعدد ( ة)جيدة إذا عمل المترشح  تعتبر المنゅقشة)

ゅヰبنوعيت ゅقشة و إنمゅالمستحضرة في المن れゅاأطروح) 
 

ゆالتركـي(    :ط 47ボن) 
 

 .ゅلي لعاقる الدヱلる بゅلعنف مع المراهنる عヴヤ دヱلる الحベ الゅボنヱنأن يخヤص، من تحヤيヤه ヱمنゅقشته، إلヴ إبراز الطゅبع اإشك (ة) يمكن لヤمترشح   
 (إذا كゅن منسجمゅ مع التحヤيل والمنゅقشة ومعبرا عن مجヰود شخصي  ايعتبر التركيゆ جيد)

 
 (نボط 47:   )الجوانゆ الشكヤية

 
 
 

 :الボولة
 

ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 
 

ヱ أن يصパヱ  ، مع إمكゅنيる اانヘتゅح عヴヤ مجزヱءة اأخاベ، "الشخص"ضع البشرヵ، ضمن مュヱヰヘ أن يぼطر الヱボلる داخل مجزヱءة الヱ( ة)يتعين عヴヤ المترشح 
 .اإشكゅل المرتبط بゅلشخص بين الحريヱ る الضرヱرة متسゅئا عمゅ إذا كゅنれ حريる الشخص مطるボヤ أュ محدヱدة

 
 (نボط 45:  )التحヤـــيل

 
حريヱ るالتي ترى أن  ، المヘترضالヱقヱف عند المゅヘهيュ التي تنتظュ حヱلゅヰ اأطرヱحる المتضمنる في الヱボلヱ るحجゅجゅヰ لヱボヤلる في تحヤيヤه ( ة)المترشح ينتظر من

れゅحتمي ヱ れراヱبضر るطヱالشخص مشر るصر اآتيゅمن خال العن ポذلヱ ،:  
 ـ  تحديد الشخص ككゅئن ヱاع ヱ عゅقل ヱ يمポヤ إرادة؛

 تゅボبヤه عヴヤ مستヱى الممゅرسる شرヱط ヱحتميれゅ؛ شعヱر الشخص بゅمتاكه لحريる ااختيゅر ヱاإرادة، -
 الشخص كゅئن يخضع لヱボانين الطبيعる؛ -
 ...فإن الشخص مشرヱط بゅلحتميれゅ ااجتمゅعيヱ る الثゅボفيる من حيث إنه يعيش في مجتمع، -
- れゅالحتمي ヱ れراヱلضرゅن بゅمتヱإرادة محكヱ  るحري ゅヰاإرادة لكنヱ  るلحريゅيتميز الشخص ب... 

 (دا إذا كゅن شゅما لヤمفゅهيュ والボضゅيゅ المرتبطة بゅلموضوعيعتبر التحヤيل جي) 
 

 ( نボط 45:  ) المنゅقشة
 

 :من خال العنゅصر اآتيる  أن ينゅقش أطرヱحる الヱボلる  في ضヱء السぼال المرفベ بゅヰ،( ة)يمكن لヤمترشح 
 قدرة الشخص عヴヤ ااختيゅر ヱالヘعل ヱإعطゅء ヱجヱده معنヴ داخل حボل الممكنれゅ؛ -               

 حريる الشخص تボتضي فュヰ الضرヱراヱ れالحتميヱ れゅاانسجュゅ معゅヰ؛ -               
 حريる الشخص ヱ قدرته عヴヤ ااختيゅر ا حدヱد لヰمゅ إذ بإمكゅنه التعゅلي عヴヤ مجمヱع التحديداヱ れالحتميれゅ؛ -         
 حكュ الヘعل؛حريる الشخص مجرد ヱهュ، فゅاعتゅボد بゅلحريる نゅجュ عن الجヰل بゅأسبゆゅ التي ت -        
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عヴヤ تطوير اأطروحة التي حゅヰヤヤ و أضفヴ طゅبع النسبية عヤيゅヰ، عヤمゅ بほن العبرة ا تكون بعدد اأطروحれゅ ( ة)تعتبر المنゅقشة جيدة إذا عمل المترشح )
ゅヰبنوعيت ゅقشة و إنمゅالمستحضرة في المن) 

 
   ゆالتركـي:   (ط 47ボن) 
 

إلヴ إبراز الطゅبع اإشكゅلي لحريる الشخص  في عاقتゅヰ بمجمヱع الشرヱط ヱالمحدداヱ れمゅ يراهن عヤيه هذا  أن يخヤص من تحヤيヤه ヱمنゅقشته (ة) يمكن لヤمترشح
،ュيボالヱ るالطبيع ュゅداخل نظ るليته اأخاقيヱぼمسヱ الشخص るل من حريゅاإشك ヱ  ヴإل ゅヰتゅيヤد في تجヱمع الحد るفي عاق ュاヱالد ヴヤتطرح ع るالحري るلほإبراز أن مس

るヘヤالمخت : るسيゅالسيるاأخاقيヱ るالطبيعيヱ... 
 .(يعتبر التركيゆ جيدا إذا كゅن منسجمゅ مع التحヤيل والمنゅقشة ومعبرا عن مجヰود شخصي )

 
 (نボط 47)   :الجوانゆ الشكヤية

 

  .الヱボلる لبرجسヱن

 

 :نصال
 

ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 
 

مسほلる عヤميる السヱسيヱلヱجيゅ كنمヱذج لヤعュヱヤ اإنسゅنيヱ ، るأن يصパヱ اإشكゅل يتعين عヴヤ المترشح إدراポ أن النص يندرج داخل مجゅل المعرفる، في إطゅر         
ヱ ゅجيヱلヱسيヱالس るميヤبع ベヤالمتع ゅヰعيتヱضヱم، ゅعيヱضヱم ゅمヤع るالطبيع ュヱヤغرار ع ヴヤع ゅجيヱلヱسيヱالس れنゅإذا ك ゅءل  عمゅفيتس . 

 
 (نボط 45:  )التحヤـــيل

 

 :ヱ ュاأفكゅر التي تنتظュ حヱلゅヰ أطرヱحる النص ヱحجゅجه، ヱذلポ من خال العنゅصر اآتيるيتعين عヴヤ المترشح في تحヤيヤه لヤنص الヱقヱف عند المゅヘهي
 تخヤف السヱسيヱلヱجيゅ مゅボرنる بعュヱヤ الطبيعる؛ -
- れゅجيヱلヱاإيديヱ るل الذاتيヱالميヱ るالشخصي れゅعゅلانطب るعيゅاهر ااجتمヱالظ るع  دراسヱ؛ ، خضるالطبيع ュヱヤبخاف ع 
- ヱالظ るتكتسي فيه دراس ヵل الذゅ؛ضعف المجゅボدقي ゅميヤع ゅبعゅط るعيゅاهر ااجتم 
- るعيヱضヱالم ュゅيボس لゅشرط أس ヱهヱ،ゅجيヱلヱسيヱل البحث في السゅمجヱ حثゅصل بين البヘال るبヱصع. 

 (يعتبر التحヤيل جيدا إذا كゅن شゅما لヤمفゅهيュ والボضゅيゅ المرتبطة بゅلموضوع)                            
 

 (نボط 45:   ) المنゅقشة
 

 :ينゅقش أطرヱحる النص ヱأن يكشف عن قيمتヱ ゅヰحدヱدهゅ من خال العنゅصر اآتيる يمكن لヤمترشح  أن  
 نمヱذج العヤميる في العュヱヤ الطبيعيる ا يعتبر نمヱذجヱ ゅحيدا ヱمطゅボヤ؛ -
 معゅنゅة عュヱヤ الطبيعる نヘسゅヰ من الボصヱر في دراسる ظヱاهر معينる؛ - 
 ゅعيる؛تمكن السヱسيヱلヱجيゅ من بنゅء منゅهج خゅصる لدراسる الظヱاهر ااجتم -
- ゅدهヰع るحداث ュرغ ゅجيヱلヱسيヱالس るヤحصي  るヤحصي るبيゅإيج... 

عヴヤ تطوير اأطروحة التي حゅヰヤヤ و أضفヴ طゅبع النسبية عヤيゅヰ، عヤمゅ بほن العبرة ا تكون بعدد ( ة)تعتبر المنゅقشة جيدة إذا عمل المترشح )
ゅヰبنوعيت ゅقشة و إنمゅالمستحضرة في المن れゅاأطروح) 

 
 ゆالتركـي:    (ط 47ボن) 
 

.أن يخヤص، من تحヤيヤه ヱمنゅقشته، إلヴ إبراز أهميる النゅボش اإبستيمヱلヱجي حヱل مュヱヰヘ العヤميる في العュヱヤ اإنسゅنيヱ るتعدد المヱاقف  بصددهゅ(  ة)يمكن لヤمترشح  

 (يعتبر التركيゆ جيدا إذا كゅن منسجمゅ مع التحヤيل والمنゅقشة ومعبرا عن مجヰود شخصي )
 

 .ュヤ1Α/11 اجتمゅع السيゅسة، ترجمة سヤيュ حداد، المぼسسسة الجゅمعية لヤدراسれゅ و النشر و التوزيع، ص ص ع: موريس دوفرجي: مصدر النص
 


