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

 :المヱضヱع اأヱل
 لュَِ ا ينبغي اعتبゅر الشخص ヱتيヤ  ؟

 :المヱضヱع الثゅني
".حيث ا يヱجد قゅنヱن يخضع له النゅس جميعゅ ا تヱجد عدال "  

 . أبعゅدهゅ( ヵ)مضمヱن هذه الヱボل  ヱ بِين ( ヵ)أヱضح 
 

 :المヱضヱع الثゅلث
           " ゅ؟ هذا مゅヰل إليヱصヱمل في الほل نتتطيع أن نヰإليه، ف ヴأن نتع ベيتتح ヵحيد الذヱدف الヰهي ال  ボيボنت الحゅإذا ك

 .فゅلحボيボ  التي يمكن أن نرى ليتت بゅلتمュゅ هي مゅ يطベヤ عヤيه أغヤبي  النゅس هذا ااتュ. يمكن الشポ فيه
مゅ، أュ هل نتتطيع رغュ ذلポ أن ه  الヱقت التطヤع اأكثر ヱَ هل يعني هذا أن تطヤعنゅ اأكثر مشرヱعي  ヱإلحゅحゅ هヱ في نヘس       

 .نボترゆ من الحボيボ  من جヰ  مゅ؟ هذا مゅ يجدر بنゅ بحثه
مゅ هي اأداة أヱ الヱتيヤ  التي نتヱفر عヤيゅヰ لボヤيュゅ بヰذا اأمر؟ إنゅヰ عボل اإنتゅن، أヱ بمعنヴ أصح، : لنتتゅءل في البداي        

ュ الطبيعيゅت، ヱهذه ュ الヘيزيゅئي أヱ عゅلِ ュ الريゅضي ا يشبه عボل العゅلِ ボل بゅلتنヱع؟ فعボل العゅلِ ヱ لكن أا يتصف هذا الع. ュعボل العゅلِ 
المنطベ الصゅرュ، عヴヤ إا تمد ر بゅヰ الجميع، بل إن عヤمゅء الريゅضيゅت أنヘتュヰ ا يتشゅبヱヰن فيمゅ بينュヰ، فبعضュヰ ا يعボِ متほل  ي  

ヱهذا مゅ يشكل مدعゅة لヤشポ .  الヱحيد اكتشゅف الحボيヱ ボالبعض اآخر يヤجほ إلヴ الحدس ヱيرى فيه المنبع ヱالمصدر 
ゆゅاارتيヱ .  ضيゅت الريゅر المبرهنヰل يمكن أن تظヰالتي ليتت ( مثا)ف  ボيボهل الحヱ ين؟ゅل في مثل هذا التبヱボس الشكل لعヘبن

،ゆاأمر عن كث ヴإل ゅنظرن ヱل ゅغير أنن ،ポالش ヴإل ゅ؟ إن هذا قد يدفعن ボيボجميع هي حヤلنتب  لゅاحدة بヱ  نヱゅكيف يتع ゅلرأين
 ヴإل ヱيدع ゅفي هذا اأمر مヱ ،ュヰنヱゅن تعヱبد ベボا يمكن أن يتح ポز عمل مشترゅإنج ヴヤن عヱヘヤء المختゅمヤاء العぼه

 ."بゅヰ حボيボ  متتحيヤ  حس  فا شポ أن الحボيボ  المتتヤボ  كヤيゅ عن العボل الذヵ يتصヱرهヱ ゅي  ... ااطمئنゅن
 .(يه)النص ヱ نゅقشه ( ヵ)حヤل
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 عنゅصر اإجゅبة وسلュ 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الث ポلسلゅب ヵالتربو ュويボلتゅة بボدة والمتعلゅهيلي لمほالت ヵنو
 ュريخ  151الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رق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 للبكゅلوريゅ، مゅدة الفلسفة؛
-   ゅヰترحة، بوصفボبة المゅصر اإجゅمل مع عنゅمين المعرفية الفلسفية المنتظر التعゅجية وللمضヰمة للمن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 الملز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 التحليل والمنゅقشة : توفر إجゅبれゅ المترشحين علヴ مواصفれゅ الكتゅبة اإنشゅئية الفلسفية  -
 ....والتركيゆ، سامة اللغة ووضوح اأفكゅر وتمゅسポ الخطواれ المنヰجية

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

 المفسرة لゅヰ؛

، وذلポ أن التボويュ في الفلسفة، كمゅدة مدرسية، 14/14و  44/14يتعين علヴ السゅدة المصححين مراعゅة سلュ 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 علヴ تمثاれ خゅصة حول المゅدة، سيمゅ أن اأمر يتعلベ بゅمتحゅن إشゅヰدヵ يتوقف عليه مصير المترشح 15/14
مثا، بゅلنسبة لمترشحي الشعゆ  14علヴ  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لポ التي تشكل فيゅヰ الفلسفة مゅدة م⊥
ュヰالمتفوقين من. 

بعد إخبゅر منسベ اللجنة، وذلポ حرصゅ  فمゅ أقل للتداول داخل لجنة التصحيح، 47/14ضرورة إخضゅع كل ورقة تحرير حصلれ علヴ نボطة 
ゅممكن ポن ذلゅك ゅكلم ポالتصحيح المشتر ヴالموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص عل ヴعل. 

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

 .منゅヰج مゅدة الفلسفة وإشكゅاته

 
 
 

 :السぼال

 

ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 
 

خゅص بボيم  الشخص، ヱذلポ الヱضع البشرヱ ،ヵضمن مュヱヰヘ  الشخص ヱأن يثير اإشكゅل ال ゅلمج داخلن يぼطر المヱضヱع أيتعين عヴヤ المترشح 
 .الشخص بゅلتتぼゅل عن  الدヱاعي التي تحヱل دヱن اعتبゅر الشخص ヱتيヱ ، ヤ عن مصدر قيم 

 
 (نボط 45:  )التحلـــيل

 

         ュهيゅヘالمヱ ظゅヘف عند األヱقヱال الぼترض  في التヘح  المヱه  لأطرヤيヤف في تحボينتظر من  المترشح أن ي( ヤتيヱالشخص، ال  ).ヱح ュالتي ينتظ ゅヰل
 :ゅصر اآتي  اإشكゅل المطرヱح في التぼال ヱالذヵ ينطベヤ متبゅボ من  قنゅع  أنه ا ينبغي اعتبゅر الشخص ヱ تيヱ  ヤ إنمゅ غゅي  في ذاته،  ヱذلポ في ضヱء العن
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 ـ الشخص من حيث هヱ كゅئن ヱاع، حر ، ذヱ كرام ؛
 إنتゅن إلヴ شيء؛االヱتيヤ  بمゅ هي دال  عヴヤ المصヤح  ヱ الذاتي  ヱ تحヱيل  -
 ار لكرامته؛داعتبゅر الشخص ヱ تيヤ  حط من قيمته ヱ إه -
- ヱ ュترض ااحتراヘشخص ي ヱه ゅن بمゅدير؛  اإنتボالت 

 ...ذヱ كرام  ـ  اإنتゅن ليس تヤع  تボدر بثمن ヱ إنمゅ هヱ كゅئن أخاقي
 (يعتبر التحليل جيدا إذا كゅن شゅما للمفゅهيュ والボضゅيゅ المرتبطة بゅلموضوع) 

 
 ( نボط 45:  ) المنゅقشة

 

 :يمكن لヤمترشح أن ينゅقش اأطرヱح  المヘترض  في التぼال، ヱذلポ في ضヱء العنゅصر اآتي  
 ـ قيم  الشخص في انخراطه مع اأغيゅر ヱالجمゅع  لتحボيベ مصゅلح عゅم ؛

 ـ قيم  الشخص فيمゅ يボدمه من أعمゅل لゅヘئدة  اإنتゅني  ككل؛
 ...ك ـ لن يحط من قدر الشخص كヱنه يصبح ヱتيヤ  لتحボيベ  غゅيゅت مشتر

علヴ تطوير اأطروحة التي حللゅヰ و أضفヴ طゅبع النسبية عليゅヰ، علمゅ بほن العبرة ا تكون بعدد ( ة)عمل المترشح تعتبر المنゅقشة جيدة إذا )
ゅヰبنوعيت ゅقشة و إنمゅالمستحضرة في المن れゅاأطروح) 

ゆالتركـي:   (ط 47ボن) 
 

لヴ إبراز الطゅبع الヤヘتヘي  اإشكゅلي لمصدر قيم  الشخص  مع مゅ يطرحه هذا اإشكゅل من رهゅنゅت يمكن لヤمترشح أن  يخヤص ، من تحヤيヤه ヱمنゅقشته،  إ      
 .خゅص  في المجتمعゅت المعゅصرة ،أخاقي 

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

 (ن47: )الجوانゆ الشكلية
 
 

 
 :الボولة

 
ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 

 
الخゅص المتعベヤ بمヱヰヘمي  الحヱ ベالعدال ، ヱ أن يدرポ اإشكゅل الذヵ تطرحه   ヱゅأن يحدد مجゅلヰ" التيゅت "الヱボل  داخل مجزヱءة ( ة)يتعين أن يぼطر  المترشح

 . ヱذلポ من خال  التتぼゅل عمゅ إذا كゅن بゅإمكゅن أن تュヱボ العدال  في غيゆゅ قゅنヱن يحكュ جميع النゅس" عاق  العدال  مع الゅボنヱن "بصدد 
 

 (نボط 45:  )التحلـــيل
 

التي تنتظュ حヱلゅヰ أطرヱح  الヱボل  ヱحجゅجゅヰ المヘترض، ヱذلポ  من خال ( الゅボنヱن، العدال )ヤه، عند المゅヘهيュ الヱقヱف ، في تحヤي(  ة)يتعين عヴヤ المترشح 
 :العنゅصر اآتي 

 العدال  تطبيベ لヱボヤانين ؛ -
 هذه الヱボانين ينبغي أن تترヵ عヴヤ الجميع ؛ - 
- ゅص  لمゅالخ ュヰلحゅرضت مع مصゅتع ヱل ヱ انينヱボヤع لヱس الخضゅجميع الن ヴヤعي  يتعين عゅة الجمゅحيヤن لゅمن ضم ポفي ذل... 

 (يعتبر التحليل جيدا إذا كゅن شゅما للمفゅهيュ والボضゅيゅ المرتبطة بゅلموضوع) 
 

 ( نボط 45:  ) المنゅقشة
 

 :منゅقش  أطرヱح  الヱボل  من خال العنゅصر اآتي   (ة) يمكن لヤمترشح
 نتبي  الゅボنヱن ؛ -  
 المتنヱع  ؛ لغني ヱالゅボنヱن نゅقص مゅボرن  بゅلヱاقع اإنتゅني ا -  
 اختاف تصヱرات العدال  ヱ تعددهゅ؛ -  
 أهمي  اإنصゅف في تطبيベ العدال ؛ -  



  3 
3

       

 

7 

 عناصر اإجاب  – 2014  تتدراية اا الدورｹ - ني ال┇وحد للبكالوريااامتحا┈ الوط
- ｹيل مسالك الشعب العل┇ة  والتقنة  واأصةل  – الفلسف :  ماد 

RR 05 
 الصفحة

 ...أهمي  الربط بين الحヱ ベ  العدال  -  
بほن العبرة ا علヴ تطوير اأطروحة التي حللゅヰ و أضفヴ طゅبع النسبية عليゅヰ، علمゅ ( ة)تعتبر المنゅقشة جيدة إذا عمل المترشح )                         

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

  ゆالتركـي:   (ط 30ボن) 
 

، من تحヤيヤه ヱمنゅقشته، إلヴ إبراز الطゅبع اإشكゅلي لعاق  العدال  مع الゅボنヱن ، ヱ أن ينتヰي إلヴ التほكيد عヴヤ أن التطبيベ ( ة)يمكن أن يخヤص المترشح  
 . خل بゅلعدال  التي تヘترض  حمゅي  اأفراد ヱإنصゅفヱ  ュヰتمتيعュヰ بゅلحベヱボ التي تصヱن كرامتヱ ュヰتحمي حريتュヰالحرفي لヱボヤانين قد ي

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

 (نボط 47)   :الجوانゆ الشكلية           

.الヱボل  لヱヰبس  

  
 :النص

 
ュـــــヰالف :  (ط 40ボن) 

 

، ヱ أن يصパヱ اإشكゅل المتعベヤ بمعゅيير الحボيボ  متتゅئا "الحボيボ "معゅلجته لヤنص داخل مجزヱءة المعرف ، متتندا عヴヤ مュヱヰヘ ( ة)يتعين أن يぼطر المترشح       
 ...عمゅ إذا كゅن هذا المعيゅر متمثا في التمゅتポ المنطボي أュ في الحدس أュ في التطゅبベ مع الヱاقع أュ في اتベゅヘ اآراء

 
 (نボط 45:  )التحلـــيل

 

، في تحヤيヤه لヤنص، الヱقヱف عند المゅヘهيヱ ュ اأفكゅر التي تنتظュ حヱلゅヰ أطرヱح  النص ヱالحجゅج المرتبط بヱ  ،ゅヰ ذلポ بゅعتمゅد (ة)يتعين عヴヤ المترشح       
 : العنゅصر اآتي  

 ـ الحボيボ  كヰدف لヤمعرف  عゅم  ヱ لヤمعرف  العヤمي  خゅص ؛
 ゅختاف العヱボل المدرك  لゅヰ؛اختاف الحボيボ  ب -
 متほل  الحボيボ  تطرح بゅلضرヱرة مشكヤ  المعゅيير؛ -
-  ボيボيير الحゅاآراء: تعدد مع ベゅヘاقع، اتヱمع ال ベبゅي، الحدس، التطボالمنط ポتゅالتم... 
 أهمي  الجمع بين مختヤف المعゅيير في بパヱヤ الحボيボ ؛ - 
 ...دヱر العボل في إنتゅج الحボيボ  العヤمي  -

 (تحليل جيدا إذا كゅن شゅما للمفゅهيュ والボضゅيゅ المرتبطة بゅلموضوعيعتبر ال) 
 

 ( نボط 45:  ) المنゅقشة
 

رهゅ، كمゅ قد ينゅقش اأطرヱح   بإثゅرة تصヱرات مغゅيرة بヰدف إغنゅء ييゅأهمي  أطرヱح  النص في بيゅن تكヱين الحボيヱ  ボ مع( ة)ينتظر أن يبين المترشح   
 : ي اإشكゅل، ヱ ذلポ بゅعتمゅد العنゅصر اآت

 المヱقف الريبي الذヵ ينكر ヱجヱد الحボيボ  ؛ -
 التصヱر ااختبゅرヵ الذヵ ا يرى من معيゅر لヤحボيボ  إا التجرب ؛ -

 معيゅر المنヘع  ヱالヘعゅلي  بヱصヘه معيゅرا لمゅ هヱ حボيボي ヱ صゅئゆ؛ -
 ...معيゅر المعرف  الヱجداني  الحدتي  المぼتس لحボيボ  مطボヤ  تتجヱゅز مجゅل اشتغゅل العボل ヱ الحヱاس -
علヴ تطوير اأطروحة التي حللゅヰ و أضفヴ طゅبع النسبية عليゅヰ، علمゅ بほن العبرة ا تكون بعدد اأطروحれゅ (ة)المنゅقشة جيدة إذا عمل المترشح  تعتبر)

ゅヰبنوعيت ゅقشة و إنمゅالمستحضرة في المن) 
        ゆالتركـي:   (ط 47ボن) 

 عヴヤ أن تكゅمل المعゅيير  .يبرز من خاله الطゅبع اإشكゅلي لمュヱヰヘ الحボيヱ  ボ متほل  معゅييرهゅ، من تحヤيヤه ヱ منゅقشته، إلヴ تركيゆ (ة)قد يخヤص المترشح       
 ...مخرجゅ ممكنゅ لمعゅلج  اإشكゅل يعد

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