
5    
1
  

 

 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 2015 تسددراية لدورة االا  
  - عناصر اإلجاب   -

 RR 05 

فلسفةال  

 كل مسالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلة

المادة

 

 المسلك أو الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

2 

2 

 لصفحةا

 

 

        

  P a g e 

  

5          

   

   

  

 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

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

ربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم الت 2442نونبر  21الصادرة بتاريخ  40/202مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني  2420يونيو  25الصادرة بتاريخ  490/20الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

و القيم لعامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط ا  -

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

 المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات وتعميقها؛

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

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

 بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في مادة الفلسفة هو 24/24و  44/24يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -

و  44/24نيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول قانو

 .بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح 25/24

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب  24على  20أو  20أو  22إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -

يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة ( 0و0ذات المعامل )والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .المتفوقين منهم

لتصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك فما أقل للتداول داخل لجنة ا 40/24ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

 .حرصا 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  -

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

 .منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي

 :السؤال

 ( نقطة 0)الفهم 

، و أن يبرز  (مفهوم الحقيقة) و موضوعه ( لمعرفةا)في معالجته للسؤال أن يعبر عن إدراك مجاله ( ة)يتعين على المترشح           
إذا كان العقل وحده معيارا للحقيقة أم أن هناك  و أن يصوغ اإلشكال المتعلق بما.  تعدد المعايير/ وحدة معيار الحقيقة: عناصر التقابل 
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ة؟ ما هي معاييرها؟ و هل يمكن اعتبار ما الحقيق:  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل.  معايير أخرى؟
 للحقيقة؟  االعقل وحده معيار

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 10:  تحديد مجال السؤال و موضوعه -

 .ن 10: إبراز عناصر المفارقة  -

 .ن 10: صياغة اإلشكال من خالل التساؤل و المفارقة -
 

 (نقط  5: ) التحليل  

موظفا  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و تحليل المترشح ين على تعي      
 :وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية، (  ...من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي  )  المعرفة الفلسفية المالئمة 

 .الحقيقة ـ  تعريف مفهوم   
 :قة ألنهالعقل طريق بلوغ الحقي -

 يكشف عن الماهيات المفارقة للحس؛ -

 يمدنا بالبداهة الضرورية لبناء الحقيقة؛ -

 ... أساس كل بناء أكسيومي للحقيقة -
 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي

 .ن 10: تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية -

 : توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة -

 ن 0 :المفاهيم و االشتغال عليهااستحضار  -

 ن 0  :البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية -
 
 
 
 

 (نقط 45)   : المناقشة

يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في    

 :تيةاإلشكال، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآل

 :العقل طريق للحقيقة لكنه ليس الطريق الوحيد -
 التجربة كمعيار  أو طريق للحقيقة؛ -

 الحدس كمعيار أو طريق للحقيقة؛ -

 يقة؛قاتفاق اآلراء كمعيار للح -

 ...المنفعة كمعيار للحقيقة -

 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: السؤال عبر بيان حدود منطلقاتها ونتائجها  مناقشة األطروحة التي يفترضها -     

 . ن 10: طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال -      
 

 (نقط 40)   : التركـيب

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن ي    

 .إبراز  الطابع اإلشكالي لسؤال الحقيقة و معاييرها مع اإلشارة إلى أهمية العقل في هذا الصددن خالل أن يتم ذلك م

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -

 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -
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 (ن40: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي   

 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 .نقطة 10: وضوح الخط -

 :القولة

 ( نقطة 0)الفهم 

،  و أن يصوغ إشكالها المرتبط بالعالقة (مفهوم الغير)في معالجته للقولة أن يحدد موضوعها ( ة)يتعين على المترشح           
ما الغير؟ ما الذات؟ هل وجود الغير :  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل.  ين الذات و الغير الوجودية ب

 ؟لذاتهاوجود ضروري أم عرضي؟  هل وجود الغير إغناء للذات أم تهديد لها؟ ما دور الغير في معرفة الذات 

 :ليو يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التا        

 .ن 10:  تحديد موضوع القولة -

 .ن 10: صياغة اإلشكال  -

 .ن 10: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة -

 
 (نقط  5: ) التحليل  

و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و  ه تحديد أطروحة القولةتحليلفي  المترشح تعين على ي      
 :من خالل تناول العناصر اآلتيةو يمكن أن يتم ذلك  .تحليل الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة

 ...(تالزم) الغير، الذات و بيان العالقات التي تربط بينها  :اهيمـ  تعريف مف    
 ذاتها؛من الوعي بها تمكن  "ااألن"لى ظرة الغير إن -

 اكتشاف الذات اكتشاف للغير و وعي بضرورة وجوده؛ -

 ؛الغير حاضر في تجربة كل واحد منا -

 .. تحليل الحجاج  القائم على مثال النظرة، أو استحضار شواهد من المعيش اليومي أو من المتن الفلسفي   -
 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 10: تحديد أطروحة القولة و شرحها -

 ن 10: تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها -

 ن 10: تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد -

 
 (نقط 45)   : المناقشة

ت يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها وفتح إمكانا

 :أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 :إبراز قيمة األطروحة -           

 أهمية الغير في تحقيق الوعي بالذات و توسيع مجاله؛ -

 ؛لذاتهاوجود الغير شرط لمعرفة الذات -

 :بيان حدود األطروحة -         
 ت ال إغناء لها؛وجود الغير تهديد للذا -

 ..وجود الغير وجود عرضي فقط -
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها   -

 . ن 10: فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة  -
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 (نقط 40)   : التركـيب

رشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن تعين على المتي    

 .تواصليا معرفيا و إبراز الطابع اإلشكالي لوجود الغير و كذا أهميته وجوديا و أن يتم ذلك من خالل 

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10 :خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -
 

 (ن40: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي

 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 .نقطة 10: وضوح الخط -

 القولة لشارل بورجوا

 :النص

 (نقط40:)الفهـــــم

العالقة بين ب،  و أن يصوغ إشكاله  المرتبط (مفهوم الواجب)في معالجته للنص أن يحدد موضوعه ( ة)على المترشح  يتعين          
ما الواجب األخالقي؟ ما مصدره ؟ و  ما دور  :  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل.  الواجب و المجتمع 

 هناك مصادر أخرى للواجب؟المجتمع في تحديد الواجب؟ و هل 

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 10:  تحديد موضوع النص -

 .ن 10: صياغة اإلشكال  -

 .ن 10: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة -
 

 (نقط  5: ) التحليل  

حها، و تحديد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و ه تحديد أطروحة النص و شرتحليلفي  المترشح تعين على ي      
تحليل الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن المجتمع هو مصدر الواجب األخالقي، ، و يمكن أن يتم ذلك 

 :من خالل تناول العناصر اآلتية
علية، تكامل، ) االجتماعية، و بيان العالقات التي تربط بينها  الواجب، المجتمع، اإلكراه، التنشئة: حديد مفاهيم النصـ  ت
 ...(  تالزم
 كون للعواطف تأثير في القيام بالواجب إال أنها ليست العنصر الحاسم؛يقد  -

 اإلكراه االجتماعي هو العنصر األساس في تحديد الواجب؛ -

 التنشئة االجتماعية في الخضوع للقيم األخالقية؛ أهمية -

 ...و المقارنة( ضغط جوي/ضغط اجتماعي)المماثلة  : ماد آليات في الدفاع عن األطروحة من بينهااعت -

       

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي 

 ن 10: تحديد أطروحة النص و شرحها -

 ن 10: تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها -

 ن 10: تحليل الحجاج المعتمد -
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 (نقط 45)   : قشةالمنا

يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها و فتح       

 :إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 :إبراز قيمة األطروحة -        
 مية الربط بين الواجب و المجتمع؛أه -     
 ..في ترسيخ القيم األخالقية ةدور التنشئة االجتماعي -     

 :إبراز حدود األطروحة -       
 الحرية و يحوله إلى مجرد عادة؛سمة التركيز على المجتمع كمصدر أساس للواجب ينفي عنه   - 
 و ينزع عنها طابع الكونية مما قد يؤدي إلى الصراع؛ ربط الواجب بالمجتمع يؤدي إلى نسبية القيم األخالقية -
 ...همصدر ولىاألتجارية العالقة الكون  تأو  قد يكون العقل مصدرا  للواجب -

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها   -

 . ن 10: نصثيره الياإلشكال الذي فتح إمكانات أخرى للتفكير في  -
 

 (نقط 40)   : التركـيب

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم،  و يمكن ي    

 ...رورة انفتاحه على ما هو كونيإبراز الطابع اإلشكالي لمصدر الواجب مع أهمية التأكيد على تعدد منابعه و ضأن يتم ذلك من خالل 

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -
 

 (ن40: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي

 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: مة اللغة سال -

 .نقطة 10: وضوح الخط -

 : مرجع النص

 (بتصرف) .02ص دار الطليعة، بيروت،   ،ترجمة خليل أحمد خليل ، مدخل إلى سوسيولوجيا اإلسالم:  يوسف شلحت


