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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

 

مركزي مع إمكانية االنفتاح على يتعين على  المترشح  إدراك أن الموضوع يتأطر داخل مجال الوضع البشري، وضمن مفهوم الشخص كمفهوم     

ما إذا كان الشخص حرا أم خاضعا عمجزوءتي األخالق و التسياتسة، وأن يصوغ اإلشكال المرتبط بموقع الشخص بين الحرية و الضرورة، متتسائال  

 .لضرورات و عما إذا كانت حريته مطلقة أم مشروطة 

 

 (نقط 45:  )التحلـــيل
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، اللذين  تنتظم حولهما األطروحة المفترضة في التسؤال، و التي تعتبر أن (الشخص، الحرية)تحليله عند مفهومي  ينتظر من المترشح أن يقف في   

 :الشخص حر، وذلك في ضوء العناصر اآلتية 

 ذو إرادة؛ ،الشخص كائن واع -   

 الحرية كقدرة على االختيار و الفعل في غياب الموانع؛ -   

 فإن لهذا األخير القدرة على التعالي عليها؛ ،اهات الطبيعية و االجتماعية التي تحكم و جود الشخصعلى الرغم من تعدد اإلكر -   

 ...حرية و تحررا دادكلما اتستطاع الشخص فهم الضرورات كلما از  - 

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

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 

 :ن للمترشح أن يناقش األطروحة المفترضة في التسؤال،  وذلك في ضوء العناصر اآلتيةيمك    

 وهم؛مجرد  تتنافى الحرية مع وجود اإلكراهات بحيث تغدو  -

 كل حرية للشخص إنما هي حرية نتسبية و مشروطة بوضعه المركب؛ -

 ...الحرية محدودة بما أنها اختيار داخل حقل الممكنات -

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

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)   :التركـيب

 

حرية الشخص بالنظر إلى التعقيد المميز للوضع البشري و تعدد يمكن للمترشح أن يخلص، من تحليله ومناقشته،  إلى الطابع اإلشكالي لمفهوم  

 .شروطه و أبعاده 

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

 

 (نقط 47)   :الجوانب الشكلية 

 

 

 

 القولة:

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

، ضمن الزوج المفهومي الحق والعدالة، وأن يصوغ اإلشكال المرتبط التسياتسةضوع يتأطر داخل مجال يتعين على المترشح إدراك أن المو      

 . ن تحقق العدالةأوأن يتتساءل عن طبيعة المتساواة التي يمكن  بعالقة المتساواة مع العدالة، فيتتساءل عما إذا كانت المتساواة التامة ممكنة،

 

 (نقط 45:   )التحلـــيل

 

والحجاج المفترض في ( المتساواة، العدالة )رشح في تحليله للقولة في عالقتها بالتسؤال المرفق بها الوقوف عند األلفاظ والمفاهيمينتظر من المت 

 :األطروحة التي تؤكد اتستحالة تحقيق المتساواة في جميع المجاالت ، وذلك من خالل  العناصر اآلتية 

 ـ تحليل مفهومي المتساواة  والعدالة في بعديهما القانوني واألخالقي؛

 ومراعاة حقوقهم الطبيعية والقانونية؛ ضرورة الحرص على تحقيق المتساواة بين الناس-

 عدم تحقيق  المتساواة يتسقط في الظلم المنافي للعدالة؛ -

 دين مصدرا للظلم؛التفاوت الطبيعي بين الناس يجعل تطبيق المتساواة في جميع الميا-

 لكرامة اإلنتسانية ؛ اـ الالمتساواة التامة  تمييز  يؤدي إلى إهدار 

 ...                          وخلق الالمتساواة المفيدة والتمييز اإليجابي  ،حل يحافظ على المتساواة من حيث المبدأ جودـ ضرورة و

 (لمرتبطة بالموضوعيعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا ا)

 

 (نقط 45:   ) المناقشة

 

 :وذلك في ضوء العناصر اآلتية يمكن للمترشح أن يناقش األطروحة المتضمنة في القولة في ارتباطها بالتسؤال،  
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 ـ المتساواة في جميع المجاالت قد تشجع على الكتسل وتؤدي إلى قتل روح المبادرة واالبتكار؛

 ؛(ذوو الحاجات الخاصة األطفال و النتساء و)  ظلم للفئات األقل حظا في المجتمعـ المتساواة في جميع المجاالت  

 أهمية الالمتساواة  االيجابية في عالقتها مع اإلنصاف  في تحقيق العدالة؛-

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

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)    :التركـيب

 

وضرورة اإلنصاف  لما له من أهمية في   يمكن للمترشح أن يخلص، من تحليله ومناقشته، إلى إبراز  الطابع اإلشكالي لعالقة المتساواة بالعدالة،   

 . معضمان حقوق الفئات األقل حظا في المجت

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

 

 (نقط 47)   :الجوانب الشكلية

 .يغيل واربورتوننالقولة ل

  

 :النص

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

وأن يصوغ اإلشكال المرتبط بعالقة  ،والتجربة يتعين على المترشح أن يؤطر النص داخل مجال المعرفة و ضمن الزوج المفهومي النظرية        

 .الواقع  في بناء المعرفة العلمية /التجربة العقل و/النظرية والتجربة ويتتساءل حول دور كل من النظرية

 

 (نقط 45:   )التحلـــيل

 

حة النص والحجاج المرتبط بها، و ذلك من خالل يتعين على المترشح في تحليله للنص، الوقوف عند المفاهيم واألفكار التي تنتظم حولها أطرو       

 :العناصر اآلتية

 ؛جدلية االنتقال من القبلي إلى البعدي و من البعدي إلى القبلي في بناء المعرفة العلمية -

 ها لها؛ؤتكامل النظرية و التجربة و تأكيد الواحدة منهما لألخرى و اتستدعا  -

 ؛تحتاج إلى نظرية  كل نظرية بحاجة إلى تطبيق، و كل تجربة -

 ...العلم هو عقالنية مطبقة -

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

 

 (نقط  45:  ) المناقشة

 

 :العناصر اآلتية، عبر مناقشته لإلشكال، إغناء أطروحة النص و تطويرها أو إبراز قيمتها و حدودها، و ذلك باإلحالة على ( ة)يمكن للمترشح  

 العنصر الحاتسم في بناء المعرفة العلمية ؛هما التجربة و االختبار  -
 المبدأ الخالق في العلم هو العقل الرياضي؛ -
 دور الخيال في بناء المعرفة العلمية و أهمية النماذج الصورية؛  -
 التوافق بين النظرية و التجربة توافق محدود و مشروط ؛ -

 ..التي تؤكد أن معيار علمية النظرية العلمية هو تماتسكها الداخلي و بناؤها المنطقي أو قابليتها للتكذيب اتستحضار التصورات      -

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

 (شة و إنما بنوعيتهااألطروحات المستحضرة في المناق

 (نقط 47)    :التركـيب

و أن النقاش   أن يخلص إلى تركيب عناصر التحليل و المناقشة بما يفيد العالقة المعقدة و الجدلية بين النظرية  والتجربة،( ة)يمكن للمترشح      

 ..االبتستمولوجي المرتبط بهذا اإلشكال إنما يدل على دينامية العلم و تطوره

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

 

 (نقط 47)    :الجوانب الشكلية
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 :في أحد المواضيع الثالث  اآلتي ( ي)اكتب 

 :الموضوع األول

 هل الشخص حر؟

 :الموضوع الثاني

 ."في كل المجاالت تإن المتساواة هي دوما متساواة في جوانب بعينها و ليتس" 

  .نوع المساواة الذي تقتضيه العدالة (ي)مضمون القولة و بيِّن( ي)اشرح 

 :الموضوع الثالث

حين يكون في اتستطاعتنا أن نترجم إلى اللغ  الفلتسفي  تلك الحرك  المزدوج  التي تغذي الفكر العلمي المعاصر، فإننا "    

تسنتبين أن االنتقال من البعدي إلى القبلي، و من القبلي إلى البعدي انتقال ضروري و أن النزعتين التجريبي  و العقالني  

فإن انتصار  ،و بالفعل. رابط  عجيب ، تعادل في قوتها تلك الرابط  التي تشد اللذة إلى األلمتربطهما في الفكر العلمي الجديد 

إن كل نزع  تجريبي  إذا . فالتجريبي  في حاج  ألن ُتفهم و العقالني  في حاج  ألن ُتطبَّق: إحدى النزعتين هو تأييد لألخرى

منطقي ، فإنها ال يمكن أن تكون موضع تفكير أو  طريق بتج عن بعضها البعض لم تشمل قوانين واضح  و مترابط  تن  

و إن كل نزع  عقالني ، إذا لم تؤيدها حجج ملموتس  و إذا لم تتخذ صورة تطبيقي  في الواقع المباشر، ال يمكنها أن  .تدريس

و نحن نعطي للبرهان مشروعيته عندما  ،فنحن نثبت قيم  القانون التجريبي عندما نتخذه أتساتسا لبرهان .تقنع تمام اإلقناع

فالعلم، إذن، بوصفه مجموع  من البراهين و التجارب والقواعد و القوانين و البداهات و الوقائع يحتاج . نتخذه أتساتسا لتجرب 

 ."إلى فلتسف  ذات قطبين

 .(يه)النص و ناقشه ( ي)حلل 


