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اكت ( ) في أحد المواضيع الثاث اآتي :
الموضوع اأول:
هل يؤد وجود الدول إل زوال العنف؟
الموضوع الثاني:
" تتعدد طر تحصيل السعادة بتعدد اأفراد".
أوضح ( ) مضمون ال ول و بيِن ( ) أبعادها.

الموضوع الثالث:
"ا يش د التاريخ أنواعا من التجديد و اابتكار ف ط ،بل أنواعا من التدمير أيضا .و أنواع التدمير هاته
قد يكون مصدرها تطورا جديدة :فالتطورا التي ش دت ا الت ني والصناع و الرأسمالي كل ا عمل
عل تدمير الحضارا الت ليدي ( )...و عاوة عل الضياع اأبد للكثير من المكتسبا  ،من جراء ما
حصل من نكبا تاريخي  ،ف د ت هد العديد من المعارف و من اأعمال ال كري و من التحف...
يكشف لنا التاريخ عن العديد من اابتكارا المدهش مثلما وقع قديما في اليونان ،حيث ظ ر في ن س
الوق الديموقراطي و ال لس كما ظ ر أنواع أخرى من التدمير ل تمس المجتمعا ف ط بل حت
الحضارا .
التاريخ ا يسير وف تطور خطي .إنه يعرف اضطرابا و ت رعا و انحرافا كما يش د فترا قارة
و حاا من الركود و مراحل كمون ،تلي ا بعد ذل صراعا حادة و أنماط من الت د و التراجع .للتاريخ،
إذن ،وج تان متناقضتان :الحضارة و الوحشي  ،البناء و ال د ".
حلل ( ) النص و ناقشه (يه).
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الف سف

المااة
الشعب أو المس

شعب اآاا والع و اننساني مس

اآاا

ماة اننجاز

3

المعامل

3

عناصر انجاب وس التنقيط
توجي ا عام
سعيا وراء احترا مباأ تكاف الفرص بين المترشحا
المصححين أن يراعوا:

و المترشحين ،يرج

من السياا

و السااة اأساتذة

 مقتضيا المذكرة الوزاري رق  201/40الصاارة بتاريخ  2نونبر  144والمتع ق بالتقوي التربو بالسالثانو الت هي ي لمااة الف سف  ،وكذا المذكرة الوزاري رق  20/493الصاارة بتاريخ  12يونيو  1420الخاص باأطر
المرجعي لمواضيع اامتحان الوطني الموحا ل بكالوريا ،مااة الف سف ؛
 التعامل مع عناصر انجاب المقترح  ،بوصف ا إطارا موج ا يحاا الخطوط العام ل من جي ول مضامين المعرفيالف سفي و القي المنتظر توفرها ،في إجابا المترشحين ،انسجاما مع منطوقا المن اج الذ يعتبر المرجع الم ز ،
مع مراعاة تعاا الكت المارسي المعتماة ،وإبقاء المجال مفتوحا أما إمكانيا المترشحين نغناء هذه انجابا
وتعميق ا؛
 توفر إجابا المترشحين ع مواصفا الكتاب اننشائي الف سفي  :ف الموضوع وتحايا انشكال المطروح،تارج التح يل والمناقش والتركي  ،سام ال غ ووضوح اأفكار وتماس الخطوا المن جي ....
توجي ا إضافي
 يتعين ع السااة المصححين تثبي نقط التصحيح الجزئي المفصالنقط انجمالي مرفق بالماحظ المفسرة ل ا؛

ع

ورق تحرير المترشح ،بانضاف إل

 يتعين ع السااة المصححين مراعاة س التنقيط الذ يتراوح ما بين  14/44و  ،14/14وذل أن التقوي فيمااة الف سف هو أساسا تقوي مارسي ،وبالتالي فمن غير المقبول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محااا
لتنقيطه ،يتراوح مثا بين  14/44و  14/22بناء ع تمثا خاص حول المااة ،سيما أن اأمر يتع بامتحان
إش اا محكو بإطار مرجعي يتوقف ع يه مصير المترشح.
 إن حصر التنقيط ما بين حا أان معين وحا أقص يوقفه المصحح عنا  21أو  23أو  20ع  14مثا ،بالنسبلمترشحي الشع والمسال التي تشكل في ا الف سف مااة مم ِيزة(ذا المعامل 3و )0يحر المترشحين من ااستفااة
من امتياز معامل المااة وخاص المتفوقين من .
 ضرورة إخضاع كل ورق تحرير حص ع نقط  14/43فما أقل ل تااول ااخل لجن التصحيح ،بعا إخبار منسال جن  ،وذل حرصا ع الموضوعي المنصف ل مترشح ،والحرص ع التصحيح المشتر ك ما كان ذل ممكنا.
 إذا توفر في إجاب المترشح الشروط المن جي والمضامين المعرفي المناسب ل موضوع ،وكان هذه المضامينا تتطاب مع عناصر انجاب  ،جزئيا أو ك يا ،فإن المط و من المصحح أن يراعي في تقويمه بالارج اأول
المج وا الشخصي المبني ل ت ميذ في ضوء روح من اج مااة الف سف وإشكااته و مطال انطار المرجعي.

السؤال:

اامتحان الوطني الموحا ل بكالوريا  -الاورة العااي  - 5102عناصر انجاب
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( 0نقط )

يتعين ع المترشح (ة) في معالجته ل س ال أن يعبر عن إارا مجاله (السياس ) و موضوعه ( مف وما الاول و العنف) ،و
أن يبرز عناصر المفارق  :وجوا الاول يقضي ع العنف  /لجوء الاول إل العنف لضمان استمراريت ا .و أن يصو انشكال
المتع بماى زوال العنف بوجوا الاول  ،و يطرح أسئ ته اأساسي الموج ل تح يل والمناقش من قبيل :ما الاول و ما العنف؟ هل
ي ا قيا الاول إل زوال العنف؟ و هل يمكن ل ا أن تستغني عن ممارس العنف؟ و أ عنف تعمل الاول ع استئصاله؟...
و يمكن توزيع نقط الف
-

ع

النحو التالي:

تحايا مجال الس ال و موضوعه 42 :ن.
إبراز عناصر المفارق  42 :ن.
صياغ انشكال من خال التسا ل و المفارق  41 :ن.

التح يل  5 ( :نقط )
يتعين ع المترشح تح يل عناصر انشكال و أسئ ته اأساسي و الوقوف ع اأطروح المفترض في الس ال موظفا
المعرف الف سفي المائم ( من أفكار و مفاهي و بناء حجاجي  ،)...وذل من خال تناول العناصر اآتي :
ـ تعريف الاول بوصف ا تنظيما سياسيا و قانونيا ل مجتمع عبر مجموع من الم سسا ت ا وظائف متعااة ،و تعريف
العنف باعتباره فعا قصايا يقو ع القوة و ينج عنه إلحا اأذى بالغير ب اف إخضاعه والسيطرة ع يه .
 تعمل الاول ع ضمان اأمن و الس و الخاما اأساسي كالصح و التع ي و أمن المواطنين؛ تقو الاول بسن قوانين لتابير الصراع بين اأفراا و الجماعا حفظا ل مص ح العام و ضمانا ل س واأمن؛ كي تحق الاول غايت ا و وظائف ا فإن ا تعمل ع الحا من عنف اأفراا و منع شيوعه بين ااخل المجتمع ...
و يمكن توزيع نقط التح يل ع النحو التالي:
 تح يل عناصر انشكال و أسئ ته اأساسي  20 :ن. توظيف المعرف الف سفي المائم : استحضار المفاهي و ااشتغال ع ي ا  0نالبناء الحجاجي ل مضامين الف سفي  1نالمناقش  42( :نقط)
يتعين ع المترشح أن يناقش اأطروح من خال مساءل منط قات ا و نتائج ا و طرح إمكانا أخرى تفتح أف التفكير في
انشكال .و يمكن أن يت ذل من خال العناصر اآتي :
-

ع الرغ من سعي الاول إل القضاء ع عنف اأفراا فإن ا تحتكر العنف كي تضمن بقاءها واستمرارها؛
م ما كان عنف الاول ضروريا و شرعيا فإنه غير مبرر و غير مشروع؛
العنف ماان من الناحي اأخاقي رغ كونه شرعيا.
ضرورة تقييا ممارس الاول ل عنف بقوانين عاال تفاايا انقابه إل شطط واستبااا واعتااء ع حقو اأفراا؛
ا يمكن مواج العنف والقضاء ع يه بعنف آخر ،بل ينبغي مواج ته بالعقل والفكر.

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

التركـي :

( 43نقط)

يتعين ع المترشح أن ي صو تركيبا يستخ ص فيه نتائج تح ي ه و مناقشته مع إمكاني تقاي رأ شخصي ماع  .و يمكن
أن يت ذل من خال :
-

إبراز أهمي الطابع انشكالي لعاق الاول مع العنف؛
المراهن ع اول الح و القانون؛
أهمي تنظي الاول ل مجتمع عبر القوانين و الم سسا ...
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و يمكن توزيع نقط التركي ع النحو اآتي:
خاص التح يل والمناقش  21 :ن.أهمي انشكال ورهاناته 21 :ن.-إبااء الرأ الشخصي المبني21 :

الجوان الشك ي 43( :ن)
و يمكن توزيع ا ع
-

النحو اآتي:

تماس العرض 42 :نقط .
سام ال غ  42 :نقط .
وضوح الخط 42 :نقط .

القول :

الف  0( :نقط )
يتعين ع المترشح (ة) في معالجته ل قول أن يحاا موضوع ا (مف و السعااة) ،و أن يصو إشكال ا المتع بتنوع
الموج ل تح يل و المناقش من قبيل :ما السعااة؟ ل تتعاا
تمثا السعااة و تعاا طر تحصي ا  .و يطرح أسئ ته اأساسي
ِ
تمثات ا؟ و ما سب تنوع طر تحصي ا؟ و هل يمكن فعا ب و السعااة؟
و يمكن توزيع نقط الف
-

ع

النحو التالي:

تحايا موضوع القول  42 :ن.
صياغ انشكال  41 :ن.
صياغ اأسئ اأساسي الموج

ل تح يل و المناقش  42 :ن.

التح يل  5 ( :نقط )
يتعين ع المترشح في تح ي ه تحايا أطروح القول و شرح ا ،و تحايا مفاهيم ا و بيان العاقا التي تربط بين ا ،و
تح يل الحجاج المعتما في الافاع عن ت اأطروح  ،و يمكن أن يت ذل من خال تناول العناصر اآتي :
ـ تعريف مف و السعااة و ما يستاعيه من مفاهي أخرى ،و بيان العاقا التي تربط بين ا ...
يجمع الناس ع ط السعااة كغاي لوجواه ؛
 مع ذل فإن الناس يخت فون في تمث ا؛ ع قار اختاف الناس في تمثل السعااة ف يخت فون كذل حول طر ب وغ ا؛ اختاف تمثل السعااة راجع إل ارتباط ا بس س امتناهي من اأمور التجريبي (المال ،الصح  ،اأصاقاء ،الش رة... ) ...و يمكن توزيع نقط التح يل ع النحو التالي:
تحايا أطروح القول و شرح ا 20 :نتحايا مفاهي القول و بيان العاقا بين ا 20 :نتح يل الحجاج المفترض أو المعتما 21 :نالمناقش  42( :نقط)
يتعين ع المترشح أن يناقش اأطروح من خال مساءل منط قات ا و نتائج ا مع إبراز قيمت ا و حاواها وفتح إمكانا
أخرى ل تفكير في انشكال الذ تثيره ،و يمكن أن يت ذل من خال العناصر اآتي :
إبراز قيم اأطروح : إن وجوا اننسان ليس وجواا عبثيا بما أنه يتجه نحو غاي محااة هي ب و السعااة؛ السعي نحو السعااة كغاي قصوى مط ت قائي لكل إنسان عاقل؛بيان حاوا اأطروح :-ا تخت ف السعااة باختاف اأفراا فحس  ،بل باختاف أحوال الفرا الواحا نفسه؛

الصفح
3
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السعااة مجرا مثال أع ل خيال ؛السعااة مط جماعي يتحق بالفعل المشتر ؛السعااة أف ل فعل و ليس شيئا نحصل ع يه؛السعااة واج نحو الذا و الغير و ليس مجرا تحقي لرغبا شخصي ...و يمكن توزيع نقط المناقش ع النحو اآتي:
التسا ل حول أهمي اأطروح بإبراز قيمت ا و حاواها  20 :ن.-فتح إمكانا أخرى ل تفكير في انشكال الذ تثيره القول  20 :ن.

التركـي :

( 43نقط)

ي تعين ع المترشح أن يصو تركيبا يستخ ص فيه نتائج تح ي ه و مناقشته مع إمكاني تقاي رأ شخصي ماع  ،و يمكن
أن يت ذل من خال إبراز أهمي موضوع السعااة كفضي أخاقي تضفي معن ع وجوا اننسان و كحافز ل عمل ،مع الت كيا ع
البعد الجماعي للسعي نحو السعادة.
و يمكن توزيع نقط التركي ع النحو اآتي:
خاص التح يل والمناقش  21 :ن.أهمي انشكال ورهاناته 21 :ن.إبااء الرأ الشخصي المبني 21 :ن.الجوان الشك ي  43( :نقط)
و يمكن توزيع ا ع
-

النحو اآتي:

تماس العرض 42 :نقط .
سام ال غ  42 :نقط .
وضوح الخط 42 :نقط .

القول لايارو

النص:
الف ـــــ 40(:نقط)
يتعين ع المترشح (ة) في معالجته ل نص أن يحاا موضوعه (مف و التاريخ) ،و أن يصو إشكاله المتع بالتاريخ و
فكرة التقا  .و يطرح أسئ ته اأساسي الموج ل تح يل و المناقش من قبيل :ما التاريخ؟ ما التقا ؟ إل أين يتجه التاريخ؟ هل
التقا هو الوج الوحياة ل تاريخ؟
و يمكن توزيع نقط الف
-

ع

النحو التالي:

تحايا موضوع النص 42 :ن.
صياغ انشكال  41 :ن.
صياغ اأسئ اأساسي الموج

ل تح يل و المناقش  42 :ن.

التح يل  5 ( :نقط )
يتعين ع المترشح في تح ي ه تحايا أطروح النص و شرح ا ،و تحايا مفاهيمه و بيان العاقا التي تربط بين ا ،و
تح يل الحجاج المعتما في الافاع عن ت اأطروح التي مفااها أن ل تاريخ و ج تين :التقا والتراجع ..و يمكن أن يت ذل من
خال تناول العناصر اآتي :
ـ تحايا مفاهي النص :التاريخ ،التقا  ،التراجع ،التامير ،و بيان العاقا التي تربط بين ا ( تضمن ،تضاا)...
 يش ا التاريخ أنماطا من اابتكار و التجايا ،و البناء و الحضارة؛ كما يعرف التاريخ أشكاا من ال ا و التامير ،و ال مجي ؛ يعرف التاريخ تنوعا في مساراته ؛ -التاريخ ذو وج تين  :التقا و التراجع و هما سيرورتان مترابطتان ممكنتان في تطور اأم ...

الصفح
4
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اعتماا آليا في الافاع عن اأطروح من بين ا :المثال ،التضاا..و يمكن توزيع نقط التح يل ع النحو التالي:
تحايا أطروح النص و شرح ا 20 :نتحايا مفاهي النص و بيان العاقا بين ا 20 :نتح يل الحجاج المعتما 21 :نالمناقش  42( :نقط)
يتعين ع المترشح أن يناقش اأطروح من خال مساءل منط قات ا و نتائج ا مع إبراز قيمت ا و حاواها وفتح إمكانا
أخرى ل تفكير في انشكال الذ يثيره النص ،و يمكن أن يت ذل من خال العناصر اآتي :
 إبراز قيم اأطروح : التنبيه إل تعاا مسارا التاريخ ؛ التشكي في التفا ل بالتقا التاريخي؛ تجاوز المنظور التراجعي ل تاريخ الذ ينفي عنه أ تقا أو بناء. إبراز حاوا اأطروح : التاريخ سيرورة خطي تتجه نحو غاي محااة هي التقا و هو ما ي كاه تطور الع و التقني و غيرهما؛ قا يكون ل تاريخ أكثر من مسار و كل تراجعاته قا تكون عاما مساعاا ع التقا ؛ فاع ي اننسان تجع ه قاارا ع صنع التاريخ و توجيه مساره.و يمكن توزيع نقط المناقش ع النحو اآتي:
التسا ل حول أهمي اأطروح بإبراز قيمت ا و حاواها  20 :ن.-فتح إمكانا أخرى ل تفكير في انشكال الذ يثيره النص 20 :ن.

التركـي :

( 43نقط)

ي تعين ع المترشح أن يصو تركيبا يستخ ص فيه نتائج تح ي ه و مناقشته مع إمكاني تقاي رأ شخصي ماع  ،و يمكن
أن يت ذل من خال إبراز أهمي موضوع التاريخ بوصفه بعاا رئيسا من أبعاا الوضع البشر  ،و انشارة إل الطابع انشكالي لمس ل
التقا في التاريخ ع أن إنكار هذا التقا ي غي فاع ي اننسان واوره في بناء الحضارة...
و يمكن توزيع نقط التركي ع النحو اآتي:
خاص التح يل والمناقش  21 :ن.أهمي انشكال ورهاناته 21 :ن.إبااء الرأ الشخصي المبني 21 :ن.الجوان الشك ي  43( :نقط)
و يمكن توزيع ا ع
-

النحو اآتي:

تماس العرض 42 :نقط .
سام ال غ  42 :نقط .
وضوح الخط 42 :نقط .
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