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 المركز الوطني لヤتボويュ واامتحゅنれゅ والتوجيه

 اامتحاラ الوطني الヨوحد للبكالوريا
 2015 لدورة العاديةا  

  - الموضوع  -
 NS 0ヴ 

فヤسفるال  

 るداآشعبるنيゅاإنس ュوヤالع ポヤمس るنيゅاإنس ュوヤوالع ゆا 

المゅدة
 

るأو الشعب ポヤالمس 

 إنجゅزمدة ا

 المعゅمل

ン 

ヴ 

 لصفحるا

 

 

        

   

  

  

 

 

 

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

 :مヱضヱع اأヱلال

 ヱحيد لمصدر الهل المجتمع هヱ؟الゆاجヱヤ 

 :ثゅنيمヱضヱع الال

 ."تسュ بسمれゅ العنف الشرعيヱجヱد اإنسゅن في المجتمع ヱجヱد يحميه عنف الدヱلる الم  " 

 るلヱボمن ال ゅبِين انطاق(ヵ )مبرراته ヱ るلヱعنف الد るطبيع. 

 :ثゅلثضヱع المヱال

   «  ヱ ゅتنゅحي ゅإذا فحصن  ゅヰمع الغير، سنرى أن ゅتعاقتن るاانعزال سيرعاقヱ اءヱاانز ヱنحن غير  .نح
طゅلمゅ أن تポヤ العاقる آخر إننゅ نرتبط بشخص . كثيراعنه غير مكترثين به رغュ أننゅ نتكヱ ュヤ مヰتمين بゅلغير 

ゅترضين  ヱ ゅتشبعن ヱ  م ゅاذاتمنحن .ヱ ا るحظヤلكن في ال ュعد ヴإل ヵيؤد るج في العاقゅإزع ゅヰلتي يطرأ في
 ،ゅراحتن ゅفإننるالعاق ポヤننبذ ت . ポゅط بتعبير آخر، هنボنفヱنحن راض ゅلمゅط るهذا . عاق ヱاأمر يمكن أن يبد
ヱ ،ゅسيゅق ヱ ،るボيボن أن هذه حヱستر るبدق ュتكゅحي ュا يمكن أن  لكن إذا فحصت ヵل الذヰيعني الج るボيボالح ゆتجن

るصحيح るينتج عاق .ヱ ゅتنゅحي ゅإذا فحصن るالعاق ゅضدس، مع الغير رصدن るمヱゅボء مゅرة بنヱسير ゅヰهنرى أن ،
أヱ مゅديゅ أヱ  نفسيゅنبヴボ خヤفه، سヱاء كゅن جدارا  لكننゅ دヱمゅ نحتفظ بゅلجدار ヱ ، ヱإليهأヱ جدار ننظر من فヱقه 

ゅديゅاقتص .ヱ  ،ف جدارヤخ ،るفي عزل ゅنحي ゅأنن ゅلمゅن  ط ゅمع الغير لفإنن ゅي عاقتنヰّصنين، نعيش م  ن ين، ضارح 
  ».انزヱاء ヱ انعزاللدى معظمنゅ هي في الヱاقع سيرヱرة مع الغير إن العاقる )...(.  آمنين

 (.يه)ヱ نゅقشه ( ヵ)حヤِل النص 
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فヤسفるال  

 るداآشعبるنيゅاإنس ュوヤالع ポヤمس るنيゅاإنس ュوヤوالع ゆا 

المゅدة
 

るأو الشعب ポヤالمس 

 مدة اإنجゅز

 المعゅمل

ン 

ヴ 

 لصفحるا

 

 

        

   

  

  

 

 

 

 

 عنゅصر اإجゅبる وسュヤ التنボيط

るمゅع れゅヰتوجي 

السゅدة اأسゅتذة السيداれ و المترشحين، يرجヴ من المترشحれゅ و سعيゅ  وراء احتراュ مبدأ تكゅفぼ الفرص بين 
 :المصححين أن يراعوا

-   ュرق るالمذكرة الوزاري れゅتضيボ4مヴ/2ヴ1  ريخゅدرة بتゅ2الصヶ  144نونبرΑ ال ュويボلتゅب るボヤوالمتع ポヤلسゅب ヵتربو
 ュرق るوكذا المذكرة الوزاري ،るسفヤدة الفゅي لمヤهيほالت ヵنوゅ49الثン/2ヴ  ريخゅدرة بتゅ142يونيو  12الصヴ  أطرゅب るصゅالخ

 المرجعيる لمواضيع اامتحゅن الوطني الموحد لヤبكゅلوريゅ، مゅدة الفヤسفる؛

العゅمる لヤمنヰجيる ولヤمضゅمين المعرفيる التعゅمل مع عنゅصر اإجゅبる المボترحる، بوصفゅヰ إطゅرا موجゅヰ يحدد الخطوط   -
 るسفيヤالف ュيボو ال ،ュزヤيعتبر المرجع الم ヵج الذゅヰالمن れゅمع منطوق ゅمゅالمترشحين، انسج れゅبゅفي إج ،ゅالمنتظر توفره

 れゅبゅء هذه اإجゅالمترشحين إغن れゅنيゅإمك ュゅأم ゅل مفتوحゅء المجゅボالمعتمدة، وإب るالمدرسي ゆة تعدد الكتゅمع مراع
 وتعميゅヰボ؛

-  るسفيヤالف るئيゅاإنش るبゅالكت れゅمواصف ヴヤالمترشحين ع れゅبゅل المطروح، : توفر إجゅالموضوع وتحديد اإشك ュヰف
るجيヰالمن れالخطوا ポسゅر وتمゅووضوح اأفك るغヤال るسام ،ゆوالتركي るقشゅيل والمنヤتدرج التح.... 

るفيゅإض れゅヰتوجي 

المفصるヤ عヴヤ ورقる تحرير المترشح، بゅإضゅفる إلヴ  يتعين عヴヤ السゅدة المصححين تثبيれ نボط التصحيح الجزئي -
 النボطる اإجمゅليる مرفるボ بゅلماحظる المفسرة لゅヰ؛

، وذلポ أن التボويュ في 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  -
ونيゅ وتربويゅ أن يضع المصحح سボفゅ محددا مゅدة الفヤسفる هو أسゅسゅ تボويュ مدرسي، وبゅلتゅلي فمن غير المボبول قゅن

بنゅء عヴヤ تمثاれ خゅصる حول المゅدة، سيمゅ أن اأمر يتعベヤ بゅمتحゅن  22/14و  44/14لتنボيطه، يتراوح مثا بين 
 .إشゅヰدヵ محكوュ بإطゅر مرجعي يتوقف عヤيه مصير المترشح

مثا، بゅلنسبる  14ع2ヴ  ヴヤأو  2ン أو 21إن 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 ( ヴوンذاれ المعゅمل )لمترشحي الشعゆ والمسゅلポ التي تشكل فيゅヰ الفヤسفる مゅدة م⊥

ュヰالمتفوقين من るصゅدة وخゅمل المゅز معゅمن امتي. 

-  るطボن ヴヤع れヤتحرير حص るع كل ورقゅ4ضرورة إخضン/14  るتداول داخل لجنヤأقل ل ゅفم ベر منسゅالتصحيح، بعد إخب
ゅممكن ポن ذلゅك ゅمヤك ポالتصحيح المشتر ヴヤمترشح، والحرص عヤل るالمنصف るالموضوعي ヴヤع ゅحرص ポوذل ،るجنヤال. 

إذا توفرれ في إجゅبる المترشح الشروط المنヰجيる والمضゅمين المعرفيる المنゅسبる لヤموضوع، وكゅنれ هذه المضゅمين  -
و كヤيゅ، فإن المطヤوゆ من المصحح أن يراعي في تボويمه بゅلدرجる اأولヴ ا تتطゅبベ مع عنゅصر اإجゅبる، جزئيゅ أ

 .المجヰود الشخصي المبني لヤتヤميذ في ضوء روح منゅヰج مゅدة الفヤسفる وإشكゅاته و مطゅلゆ اإطゅر المرجعي
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 :السぼال

 ュヰالف(ヴ るطボن ) 

، و أن يبرز  (مفヰوュ الواجゆ) و موضوعه ( اأخاベ)في معゅلجته لヤسぼال أن يعبر عن إدراポ مجゅله ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
مع و أن يصوパ اإشكゅل المرتبط بعاقる المجتمع .  در أخرىゅلヤواجゆ مص/ المجتمع مصدر الواجゆ: عنゅصر التゅボبل أو اإحراج

د المجتمع مصدرا وحيدا مゅ الواجゆ؟ مゅ المجتمع؟ و هل يع:  الواجゆ،  و يطرح أسئヤته اأسゅسيる الموجるヰ لヤتحヤيل و المنゅقشる من قبيل
 لヤواجゆ أュ أن هنポゅ مصゅدر أخرى؟ 

 :و يمكن توزيع نボط الفュヰ عヴヤ النحو التゅلي        

 .ن 10:  تحديد مجゅل السぼال و موضوعه -
-  るرقゅصر المفゅن 10: إبراز عن. 
- るرقゅل و المفぼゅل من خال التسゅاإشك るغゅن 10: صي. 

 

 (نボط  5: ) التحヤيل  

موظفゅ  اأطروحる  المفترضる في السぼالعヴヤ الوقوف  عنゅصر اإشكゅل و أسئヤته اأسゅسيる و تحヤيل رشح المتتعين عヴヤ ي      
 るالمائم るسفيヤالف るالمعرف  (  جيゅء حجゅو بن ュهيゅر و مفゅمن أفك...  ) ،るصر اآتيゅول العنゅمن خال تن ポوذل: 

 ؛ي الواجゆ و المجتمعـ  تعريف مفヰوم
 المجتمع كمصدر لヤواجゆ؛-
 التنشئる ااجتمゅعيる في ترسيخ الボيュ اأخاقيる؛ دور-
-るاأخاقي ュيボال るنسبي ゆعن الربط بين المجتمع و الواج ゆتترت... 
 

 :و يمكن توزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحو التゅلي
-るسيゅته اأسヤل و أسئゅصر اإشكゅيل عنヤن 10: تح. 
-るالمائم るسفيヤالف るتوظيف المعرف : 
 ن 0شتغゅل عヤيゅヰ استحضゅر المفゅهيュ و اا-
-  るسفيヤمين الفゅمضヤجي لゅء الحجゅن 0البن 
 

るقشゅالمن :   (ط 42ボن) 

يتعين عヴヤ المترشح أن ينゅقش اأطروحる من خال مسゅءلる منطゅボヤتゅヰ و نتゅئجゅヰ و طرح إمكゅنれゅ أخرى تفتح أفベ التفكير في    
るصر اآتيゅمن خال العن ポذل ュل، و يمكن أن يتゅاإشك: 

-  ヴヤدة؛ التركيز عゅمجرد ع ヴو يحوله إل るينفي عنه الحري ゆواجヤس لゅالمجتمع كمصدر أس 
 ربط الواجゆ بゅلمجتمع يぼدヵ إلヴ نسبيる الボيュ اأخاقيる و ينزع عنゅヰ طゅبع الكونيる ممゅ قد يぼدヵ إلヴ الصراع؛ -
 أداء الواجゆ حصيるヤ طبيعيる لボدرة اإنسゅن، ا نتيجる اإكراه أو اإلزاュ؛  -
 ...أو نتيجる لヤعاقれゅ التجゅريる اأولヴ  مصدرا  لヤواجゆقد يكون العボل  -

 :و يمكن توزيع نボط المنゅقشる عヴヤ النحو اآتي
- ゅヰئجゅونت ゅヰتゅボヤن حدود منطゅال عبر بيぼالس ゅヰالتي يفترض るاأطروح るقشゅن 10: من. 
 . ن 10: طرح إمكゅنれゅ أخرى تفتح أفベ التفكير في اإشكゅل-
 

ゆالتركـي :   (4ン طボن) 

عين عヴヤ المترشح أن يصوパ تركيبゅ يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه و منゅقشته مع إمكゅنيる تボديュ رأヵ شخصي مدعュ،  و يمكن تي    
 ...إبراز  الطゅبع اإشكゅلي لمصゅدر الواجゆ مع أهميる التほكيد عヴヤ تعدد منゅبعه و اانفتゅح عヴヤ مゅ هو كونيأن يتュ ذلポ من خال 

 :و اآتيو يمكن توزيع نボط التركيゆ عヴヤ النح
- るقشゅيل والمنヤالتح るن 10: خاص. 
 . ن 10: أهميる اإشكゅل ورهゅنゅته-
 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني-
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るيヤالشك ゆالجوان( :4ンن) 

 :و يمكن توزيعゅヰ عヴヤ النحو اآتي

 .نボطる 10: تمゅسポ العرض -
-  るغヤال る10: سام るطボن. 
 .نボطる 10: وضوح الخط -

 
 
 
 

 
るولボال: 

 ュヰالف(ヴ るطボن)  

،  و أن يصوパ إشكゅلゅヰ المتعベヤ (الدولる و العنفمفヰومゅ )في معゅلجته لボヤولる أن يحدد موضوعゅヰ ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
مゅ الدولる ؟ مゅ :  لمنゅقشる من قبيلاو يطرح أسئヤته اأسゅسيる الموجるヰ لヤتحヤيل و.  بموقع الدولる بين الحベ و العنف في تنظيュ المجتمع

 لعنف؟   ومゅ طبيعる عنف الدولる؟إلヴ اتヤجほ الدولる  العنف؟  لمゅذا

 :و يمكن توزيع نボط الفュヰ عヴヤ النحو التゅلي        

- るولボن 10:  تحديد موضوع ال. 
 .ن 10: صيゅغる اإشكゅل  -
- るقشゅيل و المنヤتحヤل るヰالموج るسيゅاأس るヤاأسئ るغゅن 10: صي. 
 

 (نボط  5: ) التحヤيل  

ه تحديد أطروحる الボولる و شرحゅヰ، و تحديد مفゅهيمゅヰ و بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅヰ، و يヤتحヤفي  المترشح تعين عヴヤ ي      
 ポذل ュو يمكن أن يت ،るاأطروح ポヤع عن تゅج المعتمد في الدفゅيل الحجヤتحるصر اآتيゅول العنゅمن خال تن: 

 ...(شرطيる، تازュ) الدولる، العنف، و بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅ:  ゅヰهيュـ  تعريف مف
 وجود اإنسゅن في المجتمع وجود ينتظュ في مぼسسれゅ تخضع لボوانين؛ -
- るمゅالع るحヤو المص ュゅن اأمن و النظゅضم るئف الدولゅالمواطنين  من وظ るيゅ؛و حم 
 قد تヤجほ الدولる لボヤيュゅ بوظゅئفゅヰ إلヴ العنف الشرعي؛ -
 تحتكر الدولる العنف لذاتゅヰ و تمنعه عن اأفراد و الجمゅعれゅ؛ -
- るسفيヤف れداゅヰريخ أو استشゅشواهد من الواقع و الت ュديボت ヴヤع ュئゅボج المفترض و الゅيل الحجヤتح... 
 

 :و يمكن توزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحو التゅلي      
-  ゅヰو شرح るولボال るن 10: تحديد أطروح 
- るولボال ュهيゅتحديد مف ゅヰبين れゅن العاقゅن 10: و بي 
 ن 10: تحヤيل الحجゅج المفترض أو المعتمد -
 

るقشゅالمن :   (ط 42ボن) 

    れゅنゅوفتح إمك ゅو حدوده ゅヰمع إبراز قيمت ゅヰئجゅو نت ゅヰتゅボヤمنط るءلゅمن خال مس るقش اأطروحゅالمترشح أن ين ヴヤيتعين ع
 :يتュ ذلポ من خال العنゅصر اآتيる ، و يمكن أنالボولる أخرى لヤتفكير في اإشكゅل الذヵ تثيره

- るاأطروح るإبراز قيم: 
 التほكيد عヴヤ ارتبゅط استعمゅل العنف بغゅيる الدولる و وظゅئفゅヰ؛ -
 .التほكيد عヴヤ شرعيる احتكゅر الدولる لヤعنف -

- るن حدود اأطروحゅبي: 
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 ولる عヴヤ فكرة أن المجتمع قゅصر عن تنظيュ ذاته؛ ボقيュゅ أطروحる ال -
- るالدول ほجヤالمواطنين؛ قد ت るيゅا لحم ゅوجوده るيゅالعنف الشرعي لحم ヴإل 
 تعゅرض عنف الدولる مع الحボوベ اأسゅسيる لإنسゅن؛ -
 قد يبرر عنف الدولる لكنه ا يكون أبدا مشروعゅ؛ -

 :و يمكن توزيع نボط المنゅقشる عヴヤ النحو اآتي        
-  ゅو حدوده ゅヰبإبراز قيمت るاأطروح るل حول أهميぼゅن 10: التس. 
- るولボتثيره ال ヵل الذゅتفكير في اإشكヤأخرى ل れゅنゅن 10: فتح إمك . 
 

ゆالتركـي :   (4ン طボن) 

تعين عヴヤ المترشح أن يصوパ تركيبゅ يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه و منゅقشته مع إمكゅنيる تボديュ رأヵ شخصي مدعュ،  و يمكن ي    
محゅربる العنف والヤجوء إليه في الوقれ نفسه، و المراهنる عヴヤ دولゅ : るلعنف إبراز الطゅبع اإشكゅلي لعاقる الدولる بأن يتュ ذلポ من خال 

 .الحベ و الゅボنون 

 :و يمكن توزيع نボط التركيゆ عヴヤ النحو اآتي
-   るقشゅيل والمنヤالتح るن 10: خاص. 
 . ن 10: أهميる اإشكゅل ورهゅنゅته -
 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -
 

るيヤالشك ゆالجوان( :4ンن) 

 :يمكن توزيعゅヰ عヴヤ النحو اآتي و

 .نボطる 10: تمゅسポ العرض -
-  るغヤال る10: سام るطボن. 
 .نボطる 10: وضوح الخط -

 الボولる لبول ريكور        
 :النص

ュـــــヰالف(:4ヴطボن) 

اقる مع ،  و أن يصوパ إشكゅله  المتعベヤ بゅلع(مفヰوュ الغير)في معゅلجته لヤنص أن يحدد موضوعه ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
هل هي عاقる انفتゅح و : مゅ الغير؟ كيف تتحدد العاقる معه:  و يطرح أسئヤته اأسゅسيる الموجるヰ لヤتحヤيل و المنゅقشる من قبيل.  الغير 

ュتواصل أ るانزواء و انعزال؟ عاق 

 :و يمكن توزيع نボط الفュヰ عヴヤ النحو التゅلي        

 .ن 10:  تحديد موضوع النص -
 .ن 10: صيゅغる اإشكゅل  -
- るقشゅيل و المنヤتحヤل るヰالموج るسيゅاأس るヤاأسئ るغゅن 10: صي. 

 
 

 
 (نボط  5: ) التحヤيل  

ه تحديد أطروحる النص و شرحゅヰ، و تحديد مفゅهيمه و بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅヰ، و تحヤيヤفي  المترشح تعين عヴヤ ي      
 ゅدهゅالتي مف るاأطروح ポヤع عن تゅج المعتمد في الدفゅيل الحجヤح تحゅتواصل و انفت るعاق ゅهرهゅمع الغير تبدو في ظ るأن العاق

 :من خال تنゅول العنゅصر اآتيるو يمكن أن يتュ ذلポ  .بينمゅ هي، في الواقع، عاقる انزواء و انعزال
 ...(  تنゅفي، تضゅد) الغير، العاقる ، اانعزال،  و بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅヰ : حديد مفゅهيュ النصـ  ت 

 .قる مع الغير عاقる ظرفيる محدودة العا -
-  ゅلغير عندمゅب ゅترتبط اأن ベボيح ゅヰل ヴن؛الرضゅو ااطمئن 
 .انعزالالعاقる بين اأنゅ و الغير هي سيرورة   -
 سيرورة العاقる مع الغير سيرورة مゅボومる ضده؛ -
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るالصفح 

   

2        
-  ゅヰمن بين るع عن اأطروحゅفي الدف れゅد آليゅد: اعتمゅرة، التضゅااستع.. 

 
 :توزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحو التゅليو يمكن       

- ゅヰالنص و شرح るن 10: تحديد أطروح 
- ゅヰبين れゅن العاقゅالنص و بي ュهيゅن 10: تحديد مف 
 ن 10: تحヤيل الحجゅج المعتمد -
 

るقشゅالمن :   (ط 42ボن) 

قيمتゅヰ و حدودهゅ و فتح يتعين عヴヤ المترشح أن ينゅقش اأطروحる من خال مسゅءلる منطゅボヤتゅヰ و نتゅئجゅヰ مع إبراز       
るصر اآتيゅمن خال العن ポذل ュيثيره النص، و يمكن أن يت ヵل الذゅتفكير في اإشكヤأخرى ل れゅنゅإمك: 

- るاأطروح るإبراز قيم: 
 ؛و ميل اأنゅ نحو العزلる الكشف عن زيف العاقる التي تربط بين اأنゅ و الغير -     
     -  るعاقヤني لゅحي و اأنヤبع المصゅلغير؛امع الط 
      

-  るإبراز حدود اأطروح: 
 الصداقる كほسゅس لヤعاقる مع الغير؛ -     

 العاقる مع الغير تボوュ عヴヤ قيュ التعゅون و التضゅمن و تبゅدل المصゅلح و ااحتراュ المتبゅدل؛ -     
     - ポالعيش المشتر ュقي ヴヤع ヴمع الغير  تبن るالعاق... 

 
ヴヤع るقشゅط المنボالنحو اآتي و يمكن توزيع ن: 

-  ゅو حدوده ゅヰبإبراز قيمت るاأطروح るل حول أهميぼゅن 10: التس. 
-  ヵل الذゅتفكير في اإشكヤأخرى ل れゅنゅن 10: نصثيره اليفتح إمك . 
 
 
 
 

 
ゆالتركـي :   (4ン طボن) 

خصي مدعュ،  و تعين عヴヤ المترشح أن يصوパ تركيبゅ يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه و منゅقشته مع إمكゅنيる تボديュ رأヵ شي    
الغير معرفيる  ゅالغير في بعد واحد، وكذا اإشゅرة إلヴ أهميبين اأنゅ و إبراز صعوبる حصر العاقる يمكن أن يتュ ذلポ من خال 

ゅو أخاقي ゅيヤوتواص. 

 :و يمكن توزيع نボط التركيゆ عヴヤ النحو اآتي
-  るقشゅيل والمنヤالتح るن 10: خاص. 
 . ن 10: أهميる اإشكゅل ورهゅنゅته -
 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -
 

 
 るيヤالشك ゆ(10)الجوان 

 :و يمكن توزيعゅヰ عヴヤ النحو اآتي

 .نボطる 10: تمゅسポ العرض -
-  るغヤال る10: سام るطボن. 
 .نボطる 10: وضوح الخط -

 ( .بتصرف) وュفصل من ترجمる إيمゅر سヤ ،0101كريشنゅمورتي ، الحريる من المعヤوュ، دار النشر مゅرヵ لويتنس، لندن، : مرجع النص


