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

 

 :المヱضヱع اأヱل

 كيف تصير دراسる الظヱاهر اإنسゅنيる عヤميる ؟

 :المヱضヱع الثゅني

 "ゅヰنفس るلヱهي الد るلヱالد るيゅإن غ". 

 .غゅيる الدヱلヱ る مشرヱعيتゅヰ( ヵ)انطاقゅ من الヱボلる، بِين 

 :المヱضヱع الثゅلث

     "るالغير معرف るئط إن معرفゅسヱ عبر ュتت ヱ شرةゅغير مب  .ヤفنحن نستدل عるهذه المعرف ヴ  طゅمن أنم
ヱ لكن ينبغي أن . سポヱヤ جゅرنヱ ゅ تعبيراته آخذين بعين ااعتبゅر تجربتنゅ الخゅصヱ る المجتمع الذヵ نعيش فيه

فゅلبشر يتعゅرفヱن فيمゅ بينュヰ بヱصفュヰ . نضيف أن اإنسゅن ليس مヱضヱعゅ يشبه المヱضヱعれゅ اأخرى
ヱ كل فرد يعرف أن جゅره هヱ في أعمゅقه كゅئن شبيه به ヱ يعرف عヴヤ اأخص أن جゅره يمتポヤ مثヤه  متمゅثヤين،

 れゅيゅغ ヱ ゅايヱن  )...( 

      ゅبل أن نتنبأ بتحديدهゅボفنحن ا نستطيع في الم れゅيゅس غゅنヤأن ل ゅيヤنعرف قب ゅلكن، إذا كن ヱ . ゅحينم ヱ
 ." تュヰ، فإننゅ نستطيع أن نضع أنفسنゅ مكゅنヱ ュヰ نتفュヰ مゅ يريدヱن فعヤهゅنعرف غゅي

  ヤل ح(ヵ ) قشهゅن ヱ (يه)النص 
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 عناصر انجابる وسュヤ التنقيط

るعام れاヰتوجي 

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

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

 الموحا لヤبكالوريا، مااة الفヤسفる؛

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

 المعتماة، وإبقاء المجال مفتوحا أماュ إمكانياれ المترشحين نغناء هذه انجاباれ وتعميقヰا؛

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

るإضافي れاヰتوجي 

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

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

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

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

ュヰالمتفوقين من. 

-  るنقط ヴヤع れヤتحرير حص るال 43/14ضرورة إخضاع كل ورق るتااول ااخل لجنヤوذل  فما أقل ل ،るجنヤال ベتصحيح، بعا إخبار منس
 .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 ا تتطابベ مع عناصر  -
كヤيا، فإن المطヤو  من المصحح أن يراعي في تقويمه بالارجる اأولヴ المجヰوا الشخصي المبني لヤتヤميذ في ضوء روح انجابる، جزئيا أو 

 .منヰاج مااة الفヤسفる وإشكااته و مطال  انطار المرجعي

 :السぼال

 ュヰالف(0 るنقط ) 

، و أن (مفヰوュ العヤوュ اأنسانيる) و موضوعه ( معرفるال)في معالجته لヤسぼال أن يعبر عن إارا  مجاله ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
و .  موضعる الظاهرة اننسانيる وإخضاعヰا لヤشروط العヤميる/ تميز اننسان بالحريる و الوعي  وانرااة: يبرز  عناصر المفارقる أو التقابل 



5    
2
       

   عناصر انجابる   - 5102  ستاراكيるاا الاورة  - اامتحان الوطني الموحا لヤبكالوريا
 آاا  والعヤوュ اننسانيる مسヤ  اآاا ا شعبる - الفヤسفる: مااة -

RR  03  
るالصفح 

   

2        
ヤته اأساسيる الموجるヰ لヤتحヤيل و المناقشる رح أسئطأن يصوパ انشكال المرتبط بشروط تحقيベ العヤميる في اراسる الظواهر اننسانيる،  و 

 ما الظواهر اننسانيる؟ هل بانمكان موضعتヰا؟ و  وفベ أヵ نموذج لヤعヤميる يمكن أن يتュ ذل ؟ :  من قبيل

 :و يمكن توزيع نقط الفュヰ عヴヤ النحو التالي     

 .ن 10:  تحايا مجال السぼال و موضوعه -
-  るن 10: إبراز عناصر المفارق. 
 .ن 10: ال و أسئヤته اأساسيる الموجるヰ لヤتحヤيل و المناقشるصياغる انشك -

 

 (نقط  5: ) التحヤيل  

موظفا المعرفる  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  (  و بناء حجاجي ュمن أفكار و مفاهي...  )، るوذل  من خال تناول العناصر اآتي: 
 ؛طبيعيる ي الظاهرة اننسانيる و الـ  تعريف مفヰوم

 خصوصيる الظواهر اننسانيる من حيث إنヰا تتميز بالوعي و انرااة و الحريる؛  -
 الصعوباれ التي تواجヰヰا العヤوュ اننسانيる جراء تااخل الذاれ بالموضوع ؛  -
 ميる في العヤوュ اننسانيる؛كنموذج لヤعる ヤالعヤوュ التجريبي -
 ؛(المنヰج التفヰمي)إمكانيる اراسる الظواهر اننسانيる باعتماا منヰج خاص بヰا  -
 .. أمثるヤ من تاريخ العヤوュ، المقارنる بين الاراساれ التجريبيる و الاراساれ اننسانيる: تحヤيل الحجاج  -

 :و يمكن توزيع نقط التحヤيل عヴヤ النحو التالي
 .ن 10: كال و أسئヤته اأساسيるتحヤيل عناصر انش  -
- 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 0البناء الحجاجي ل 

 
 
 

る(نقط 42)   : المناقش 

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

-   れج التجريبي في المجال اننساني؛صعوباヰالمن ベتطبي 
 المشاكل التي يواجヰヰا المنヰج التفヰمي في اراسる الظواهر اننسانيる؛  -
 ...تعاا مناهج العヤوュ اننسانيる فإن نتائجヰا ضعيفる عヴヤ الرغュ من  -

 :و يمكن توزيع نقط المناقشる عヴヤ النحو اآتي
 .ن 10: مناقشる اأطروحる التي يفترضヰا السぼال  -
 . ن 10: طرح إمكاناれ أخرى تفتح أفベ التفكير في انشكال  -
 

 (نقط 43)   : التركـي 

ستخヤص فيه نتائج تحヤيヤه و مناقشته مع إمكانيる تقايュ رأヵ شخصي ماعュ،  و يمكن أن يتュ تعين عヴヤ المترشح أن يصوパ تركيبا يي    
إبراز  أهميる النقاش المفتوح حول عヤميる العヤوュ اننسانيる و انشارة إلヴ ما تشヰاه العヤوュ تجريبيる ذاتヰا من تحواれ عヴヤ ذل  من خال 
 .صعيا المنヰج

 :تيو يمكن توزيع نقط التركي  عヴヤ النحو اآ
-   るيل والمناقشヤالتح るن 10: خاص. 
 10: إبااء الرأヵ الشخصي المبني -
 

 るيヤالنحو اآتي( 43)الجوان  الشك ヴヤع るموزع: 

 .نقطる 10: تماس  العرض -
-  るغヤال る10: سام るنقط. 
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 .نقطる 10: وضوح الخط -

 

るالقول: 

 ュヰالف(0 るنقط ) 

،  و أن يصوパ إشكالヰا المرتبط بغايる الاولる و (مفヰوュ الاولる)أن يحاا موضوعヰا في معالجته لヤقولる ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
ما الاولる؟  هل الاولる غايる في ذاتヰا أュ أن لヰا غاياれ :  و يطرح أسئヤته اأساسيる الموجるヰ لヤتحヤيل و المناقشる من قبيل.  مشروعيتヰا 

 خارجる عنヰا ؟ و من أين تستما مشروعيتヰا؟ 

 :وزيع نقط الفュヰ عヴヤ النحو التاليو يمكن ت         

- るن 10:  تحايا موضوع القول. 
 .ن 10: صياغる انشكال  -
- るيل و المناقشヤتحヤل るヰالموج るاأساسي るヤاأسئ るن 10: 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يل تحヤيヤفي  المترشح تعين عヴヤ ي      
 :من خال تناول العناصر اآتيるالحجاج المعتما في الافاع عن تヤ  اأطروحる، و يمكن أن يتュ ذل  

 ....(تازュ )اهيュ الاولる، الغايる ، المشروعيる  و بيان العاقاれ التي تربط بينヰا ـ  تعريف مف
 الاولる هي تنظيュ سياسي لヤمجتمع عبر مجموعる من المぼسساれ؛  -
 الاولる هي مصار التشريع و سن القوانين و هذا هو مصار شرعيتヰا؛ -
 سعي الاولる إلヴ ضمان وجواها و استمرايتヰا؛ -
 احتكار الاولる لヤعنف و حرصヰا عヴヤ اانفراا بالسيااة؛ -
 صوى؛تجعل الاولる من نفسヰا غايる ق -

 ...شواها من التاريخ السياسي، قواれ فヤسفيる: تحヤيل الحجاج 

 :و يمكن توزيع نقط التحヤيل عヴヤ النحو التالي      

 ن 10: تحايا أطروحる القولる و شرحヰا -
 ن 10: تحايا مفاهيュ القولる و بيان العاقاれ بينヰا -
 ن 10: تحヤيل الحجاج المفترض أو المعتما -
 

る(قطن 42)   : المناقش 

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

                - るاأطروح るإبراز قيم: 
 الاولる و غايتヰا؛التほكيا عヴヤ أهميる وجوا  -
 ...الكشف عن آليる اشتغال الاولる التي تヰاف إلヴ حمايる نفسヰا و ضمان استمرارها -

                  -るبيان حاوا اأطروح: 
 الاولる كضرورة لتجاوز عنف اأفراا ؛  -
 ضرورة الاولる لتنظيュ المجتمع و ضمان أمن اأفراا فيه؛ - 

 ヰا صاارة عن إرااة جماعيる حرة؛تستما الاولる مشروعيتヰا من كون -

-  るاولヤل るكغاي るالسياسي るالحري... 
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشる عヴヤ النحو اآتي
 .ن 10: 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 10: فتح إمكانا . 
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 (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 أن يتュ ذل  ي
 .إبراز ضرورة الاولる و أهميる التزامヰا بالحベ والقانون و احتراュ الحرياれ الفرايる والجماعيるمن خال 

 ヴヤالنحو اآتيو يمكن توزيع نقط التركي  ع: 
-  るيل والمناقشヤالتح るن 10: خاص. 
 . ن 10: أهميる انشكال ورهاناته -
 .ن 10: إبااء الرأヵ الشخصي المبني -

 

るيヤ(ن43: )الجوان  الشك 
 :و يمكن توزيعヰا عヴヤ النحو اآتي

 .نقطる 10: تماس  العرض -
-  るغヤال る10: سام るنقط. 
 نقطる 42: وضوح الخط -

 

 القولる نري  فايل

 :نصال

ュـــــヰ(نقط40:)الف 

و .  معرفる الغير ب،  و أن يصوパ إشكاله  المرتبط (مفヰوュ الغير)في معالجته لヤنص أن يحاا موضوعه ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
كن ااكتفاء ما الغير؟ و هل معرفته ممكنる؟ و  كيف يتュ ذل ؟ و هل يم:  يطرح أسئヤته اأساسيる الموجるヰ لヤتحヤيل و المناقشる من قبيل

 بالمماثるヤ في معرفる الغير؟

 :و يمكن توزيع نقط الفュヰ عヴヤ النحو التالي        

 .ن 10:  تحايا موضوع النص -
 .ن 10: صياغる انشكال  -
- るيل و المناقشヤتحヤل るヰالموج るاأساسي るヤاأسئ るن 10: صياغ. 
 

 (نقط  5: ) التحヤيل  

روحる النص و شرحヰا، و تحايا مفاهيمه و بيان العاقاれ التي تربط بينヰا، و تحヤيل ه تحايا أطتحヤيヤفي  المترشح تعين عヴヤ ي      
من خال تناول الحجاج المعتما في الافاع عن تヤ  اأطروحる التي مفااها أن معرفる الغير ممكنる عن طريベ المماثるヤ، و يمكن أن يتュ ذل  

るالعناصر اآتي: 
 ...(  عヤيる، تازュ) و بيان العاقاれ التي تربط بينヰا ... مماثるヤالغير، المعرفる، ال: حايا مفاهيュ النصـ  ت
    :معرفる الغير ا تتュ إا عبر وسائط -
 معرفる الغير عن طريベ المماثるヤ؛ تュت -
 (...الموضوعاれ اأخرى/اننسان ) :، المقارنる (الجار): المثال : اعتماا آلياれ في الافاع عن اأطروحる من بينヰا -      

 
 :و يمكن توزيع نقط التحヤيل عヴヤ النحو التالي       

 ن 10: تحايا أطروحる النص و شرحヰا -
 ن 10: تحايا مفاهيュ النص و بيان العاقاれ بينヰا -
 ن 10: تحヤيل الحجاج المعتما -
 

る(نقط 42)   : المناقش 
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るالصفح 

   

2        
از قيمتヰا و حاواها و فتح إمكاناれ أخرى لヤتفكير يتعين عヴヤ المترشح أن يناقش اأطروحる من خال مساءلる منطヤقاتヰا و نتائجヰا مع إبر

るذل  من خال العناصر اآتي ュيثيره النص، و يمكن أن يت ヵفي انشكال الذ: 

                                 - るاأطروح るإبراز قيم: 
 التほكيا عヴヤ إمكانيる معرفる الغير؛ -     
 ..كما يحصل مع أشياء العالュ الخارجي و إنما تتュ عن طريベ المماثるヤ لكن هذه المعرفる ا تتュ بطريقる مباشرة  -     

                                 - るإبراز حاوا اأطروح: 
 انغاベ العالュ الااخヤي لヤغير أماュ انمكاناれ المعرفيる لأنا؛  -    
 افる؛بذاتي معرفる تامる وشف تيمعرفる الغير عن طريベ المماثるヤ تفترض أن معرف -   
 ..المعرفる بالمماثるヤ نفي لاختاف بين اأنا و الغير -   
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشる عヴヤ النحو اآتي      
 .ن 10: التساぼل حول أهميる اأطروحる بإبراز قيمتヰا و حاواها  -          
          -  ヵتفكير في انشكال الذヤأخرى ل れن 10 :نصثيره اليفتح إمكانا . 

 
 (نقط 43)   : تركـي ال

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 أن يتュ ي    
ヴヤ أهميる و المراهنる ع...( التعاطف، البينذاتيる، المماثるヤ.) إبراز الطابع انشكالي لمعرفる الغير و تعاا سبل تヤ  المعرفるذل  من خال 

 . هالعاقる انيجابيる مع

 :و يمكن توزيع نقط التركي  عヴヤ النحو اآتي
-  るيل والمناقشヤالتح るن 10: خاص. 
 .ن 10: إبااء الرأヵ الشخصي المبني -
 

るيヤ(ن43: )الجوان  الشك 

 :و يمكن توزيعヰا عヴヤ النحو اآتي

 .نقطる 10: تماس  العرض -
-  るغヤال る10: سام るنقط. 
 .نقطる 10: وضوح الخط -

 : مرجع النص
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