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 :في أحد المواضيع الثالث  اآلتي ( ي)اكتب 

 :الموضوع األول

 لماذا ينبغي أن نعتبر الشخص غاي  في ذاته؟

 :الموضوع الثاني

."تتمثل التسعادة في أن ال نرغب إالّ في ما نتستطيع الحصول عليه"  

 . أبعادها( ي)مضمون هذه القول  و بيِّن ( ي)أوضح 

 :الموضوع الثالث

تتميز الدول  عن كل األشكال األخرى للجماعات اإلنتساني  باتستحواذها على التسيادة؛ ذلك أن إرادة الدول  ال تقبل "       
فإن إرادتها ال تقبل التقتسيم وال التغيير، فالدول  ذات تسيادة ألنها  ،ولهذا التسبب. و إال لما أمكن أن تكون إرادة عليا ،التحدي

  ..(.)و من ثم فأوامرها قانون ملزم لكل من يقع في دائرة اختصاصها.  تتلقى أمرا من أحدتعطي األوامر للجميع و ال
بالطاع  دون أن تكون هي  هذه التنظيمات ألن لها القدرة على إلزام ،إن الدول  تعلو على كل أشكال التنظيمات األخرى      

ا تأمر به، لكن ذلك ال يمكن أن يغير من حقها القانوني قد تكون الدول  غير حكيم  أو غير عادل  فيم. نفتسها ملزم  بها
 .تفرض طاع  أوامرها م وحتِّ الرتسمي في أن ت  

أي نشاط في نطاق اختصاص الدول  ال  -من الناحي  النظري   -ال يوجد  ون التسلط  القتسري  للدول  هي تسلط  عليا، إ    
و اإلشراف على الصناع  والتعليم وتشجيع البحث العلمي و فرض الضرائب و  فالدفاع و األمن..( .) تتسعى إلى ضبطه

إقام  نظام للتقاضي تطبق فيه المبادئ القانوني  للدول ، كل هذا يوضح أن مجرد إلقاء نظرة تسريع  على الوظائف البارزة 
كن القول إن تسلط  الدول  في اتستخدام القوة و يم (...) الحياة الفردي الدول  إلى بها فذ ن  للدول  يكفي إلدراك الدرج  التي ت

 " .إلجبار الناس على طاعتها هو أتساس تسلطتها و تسيادتها
 .(يه)النص و ناقشه ( ي)حلل
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

 :سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، يرجى من السادة األساتذة المصححين أن يراعوا

نوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم التربوي بالسلك الثا 1442نونبر  11الصادرة بتاريخ  40/101مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

، والخاصة 72تحت رقم  1414فبراير  11المحينة بتاريخ  1442ديسمبر  12الصادرة بتاريخ  151الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

إطارا موجها يحدد الخطوط العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية المنتظر التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها   -

توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة، 

 جابات وتعميقها؛وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإل

فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، تدرج التحليل والمناقشة : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية  -

 ....والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية

 توجيهات إضافية

التصحيح الجزئي على ورقة تحرير المترشح، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية مرفقة بالمالحظة يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط 

 المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في الفلسفة، كمادة مدرسية، 14/14و  44/14يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين 

و  44/14ير المقبول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين هو أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غ

 .بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي يتوقف عليه مصير المترشح 15/14

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب  14على  10 أو 17أو  11إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند 

يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة ( 0و7ذات المعامل )والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .المتفوقين منهم

بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا  فما أقل للتداول داخل لجنة التصحيح، 47/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة 

 .على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا

إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع عناصر 

ن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح اإلجابة، جزئيا أو كليا، فإ

 .منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته

 

 :السؤال

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

بقيم  الشخص، وذلك  الوضع البشري، وضمن مفهوم  الشخص وأن يثير اإلشكال الخاص المج داخلن يؤطر الموضوع أيتعين على المترشح 

 .بالتتساؤل عن الدواعي التي تجعلنا نعتبر الشخص غاي  في ذاته ال مجرد وتسيل 

 

 (نقط 45:  )التحلـــيل

 

 التي ينتظم حولها اإلشكال المطروح في التسؤال والذي ينطلق.(  .الشخص، الغاي  )ينتظر من  المترشح أن يقف في تحليله  عند األلفاظ والمفاهيم          

 :متسبقا من  قناع  أن الشخص غاي  في ذاته،  وذلك في ضوء العناصر اآلتي  

 ؛ـ الشخص غاي  ال وتسيل 
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 حرا؛  ،واعيا ،يتميز الشخص بكونه كائنا عاقال -

 ـ  الشخص  من حيث هو  غاي  في حد ذاته له قيم  و كرام ؛

 ـ الشخص  جدير باالحترام والتقدير؛  

 ...  ل  ألن ذلك تسيؤدي إلى تحويله إلى شيء ـ ال يمكن معامل  الشخص كوتسي

 (يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع)

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 

 :يمكن للمترشح أن يناقش األطروح  ، وذلك في ضوء العناصر اآلتي  

 ؛ ـ لن يحط من قيم  الشخص كونه يصبح وتسيل  لتحقيق غايات مشترك

 ـ قيم  الشخص في انخراطه مع األغيار والجماع  لتحقيق مصالح عام ، مما يجعل الغير مصدرا لتأتسيس هذه القيم ؛

 ـ قيم  الشخص فيما يقدمه من أعمال لفائدة  اإلنتساني  ككل؛

ها، علما بأن العبرة ال تكون بعدد على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية علي( ة)عمل المترشح تعتبر المناقشة جيدة إذا )

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)   :التركـيب

 

أخالقي   يمكن للمترشح أن  يخلص، من تحليله ومناقشته،  إلى إبراز الطابع الفلتسفي  للشخص كغاي  في ذاته ، مع ما يطرحه هذا اإلشكال من رهانات      

. 

 (ركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي يعتبر الت)

 

 (ن47: )الجوانب الشكلية

 

 

 

 

 

 

 :القولة

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

يتعين على المترشح إدراك أن الموضوع يتأطر داخل مجال األخالق، ضمن مفهوم التسعادة، و أن يصوغ اإلشكال المتعلق بتمثالت التسعادة و      

 .فيتتساءل عما إذا كانت التسعادة محدودة بحدود إمكاناتنا أم أنها رغب  تتجاوز كل الحدود ،تسبل تحصيلها

 

 (نقط 45):   التحلـــيل

 

تحليله لألطروح  المتضمن  في القول  و التي ترى أن التسعادة رغب  محدودة بحدود ما نتستطيع الحصول عليه، وذلك في ن المترشح ينتظر م     

 :ترض، في ضوء العناصر اآلتي فبالوقوف عند مفاهيمها وحجاجها الم

 التسعادة مطلب مشروع يتسعى إليه جميع الناس و غاي  الوجود اإلنتساني؛ -

 ؛ت الناس حول التسعادةاختالف تمثال -

 تعدد طرق بلوغ التسعادة لتعدد الرغبات و القدرات؛ - 

 .. إمكان بلوغ التسعادة انطالقا من رؤي  واقعي  تجعلها متناتسب  مع اإلمكانات و القدرات الذاتي  -

 (يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع)

 

 (نقط 45)  : المناقشة

 

 :يمكن للمترشح أن يناقش أطروح  القول  و يبين أبعادها، في ضوء العناصر اآلتي   

 ؛التمثالت الحتسي  متناهي   من الحاالت و التسعادة تسلتسل  ال -

https://motamadris.ma/


  4 
3

       

 

 

0 

 عناصر اإلجاب  – 2014  تستدراية اال الدورة - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 مسلك اآلداب: شعب  اآلداب والعلوم اإلنسانة  – الفلسف :  مادة -

 

RR 03 
 الصفحة

 التسعادة غاي  من الصعب بلوغها على اعتبار أنها مجرد مثال للخيال؛   -

 ؛(بيع حال  الط)التسعادة حنين إلى ماض لن يصبح حاضرا أبدا  -

 تحقيق الرغبات ال يشكل تحصيال للتسعادة و إنما بداي  لتسعي جديد نحوها؛ -

 ... التسعي الدؤوب وراءهاو تتمثل التسعادة في البحث  -

على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما بأن العبرة ال تكون بعدد ( ة)عمل المترشح تعتبر المناقشة جيدة إذا )

 (طروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتهااأل

 (نقط 47)    :التركـيب

  

غاي  يتسعى اإلنتسان إلى تحقيقها لذاته ك يمكن للمترشح أن يخلص، من تحليله ومناقشته، إلى التأكيد على أهمي  التسعادة كقيم  وجودي  و أخالقي ، و  

 .ولغيره

 

 (نقط 47)    :الجوانب الشكلية

 

     .ولباخالقول  لد

 

 

  :النص

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

 يتعين على  المترشح  إدراك أن الموضوع يتأطر داخل مجال التسياتس ، وضمن مفهوم الدول ، وأن يصوغ اإلشكال المرتبط بطبيع  تسلط  الدول ،    

 .عن غايتها و وظائفها و مصدر تسلطتهامتتسائال  

 

 (نقط 45:  )التحلـــيل 

 

المترشح أن يحلل أطروح  النص التي ترى أن وجود الدول  ضروري لتنظيم المجتمع و ضمان الخدمات ألفراده  مع ما يقتضيه ذلك من ينتظر من    

 :اتستخدام للقوة لفرض الطاع ، و أن يحلل حجاج النص، و ذلك في ضوء العناصر اآلتي 

 تسلط  و التسيادة؛ميز الدول  عن باقي التنظيمات االجتماعي  باتستحواذها على التت  -

 الدول  كضرورة و كآلي  للضبط االجتماعي؛ - 
 نفاذ تسلط  الدول  إلى جميع مجاالت الحياة؛ -
 تعدد وظائف الدول  و اتتساع مجال تسلطتها؛ -

 .أتساس تسلط  الدول  اتستخدام القوة لفرض الطاع  - 
 (ضوعيعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالمو) 

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 

 :يمكن للمترشح في مناقشته أن يتناول العناصر اآلتي     

 ؛الدول  كغاي  في حد ذاتها -

 بل قد تصبح طرفا في الصراع االجتماعي؛ ، ال تكون الدول  محايدة دائما -

 الدول  كتعبير عن مصالح طبق  اجتماعي  معين ؛ -

 ؤتستسات الدول ؛الطابع القمعي اإليديولوجي لم -

 ...مصدر طاع  الدول  احتكارها للعنف و شططها في اتستعمال التسلط  -

على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما بأن العبرة ال تكون بعدد ( ة)عمل المترشح تعتبر المناقشة جيدة إذا )

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)   :ركـيبالت

يمكن للمترشح أن يخلص، من تحليله ومناقشته،  إلى إبراز ضرورة الدول  و أهمي  التزامها بالحق والقانون و احترام الحريات الفردي  و  

 .الجماعي 
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 (يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )

 

 (نقط 74)   :الجوانب الشكلية 

القاهرة بدون تاريخ . ترجم  أحمد غنيم و كامل زهيري، دار النديم، الدار المصري  للكتب ، التسكي، الدول  في النظري  و التطبيق. هارولد ج: مرجع النص
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