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اكتب (ي) في أحد المواضيع الثالثة اآلتية:
الموضوع األول :
هل يتجه التاريخ نحو التقدم ؟
الموضوع الثاني :
" القوة المستخدمة طبقا للقانون أقل ضررا من القوة التي تحركها األهواء".
أوضح (ي) مضمون القولة و بيِّن (ي) قيمتها.
الموضوع الثالث :
نو ُّد دوامها و االستمرار في التمتع بها ،و هي تُقاس بمدى استمراريتها وحيويتها .إن
" السعادة حالة وجودية َ
السعادة العظمى هي األكثر دواما ،و السعادة العابرة متعة ،و كلما كانت المتعة متيقظة كلما كانت عابرة ألن حواسنا ال
تستطيع تحمل إال قدر محدود من اآلثار ،و ك ل متعة تتجاوزها تتغير منذئذ إلى ألم أو إلى كيفية تعيسة في الوجود نرغب
في زوالها :هذا هو السبب في أن المتعة و األلم غالبا ما يتماسان إلى حد قريب .فاإلفراط في اللذة يتبعه الندم والهم
واالشمئزاز وتتحول السعادة العابرة إلى شقاء دائم .و نرى وفقا لهذا المبدإ ،بأنه ينبغي على اإلنسان ،الذي يبحث في كل
لحظة بإلحاح عن السعادة ،أن يحذر ،إن كان عاقال ،من متعه و أن يرفض كل تلك التي تتحول إلى ألم ،وأن يسعى إلى
الحصول على الرخاء األكثر دواما.
ال يمكن للسعادة أن تكون هي ذاتها بالنسبة لكل الناس ،فال تستطيع نفس الملذات أن تؤثر بشكل مماثل على أناس
مختلفي التكوين و متبايني االستعدادات .إن هذا ،بال شك ،هو ما جعل أغلب الفالسفة يختلفون اختالفا كبيرا حول
األشياء التي تقوم عليها السعادة و حول الطرق المؤدية إلى تحصيلها .و لكن السعادة تبدو ،مع ذلك و بشكل عام ،حالة
مستمرة أو لحظية تنال رضانا ألننا نجدها مطابقة لوجودنا .تنتج هذه الحالة عن توافق اإلنسان مع الظروف التي
وضعته الطبيعة فيها أو  ،إذا شئنا ،فإن السعادة هي االنسجام بين اإلنسان و العوامل التي تُؤثر فيه" .
حلل(ي) النص و ناقشه (يه).
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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:
 مقتضيات المذكرة الوزارية رقم  201/40الصادرة بتاريخ  21نونبر  1442والمتعلقة بالتقويم التربوي بالسلك الثانويالتأهيلي لمادة الفلسفة ،وكذا المذكرة الوزارية رقم  251الصادرة بتاريخ  12ديسمبر  1442المحينة بتاريخ  11فبراير 1424
تحت رقم  ،32والخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا ،مادة الفلسفة؛
 التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة ،بوصفها إطار ا موجها يحدد الخطوط العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفيةالمنتظر 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؛
 توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية :فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح ،تدرج التحليلوالمناقشة والتركيب ،سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية....
توجيهات إضافية
يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التص حيح الجزئي على ورقة تحرير المترشح ،باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية مرفقة
بالمالحظة المفسرة لها؛
يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  14/44و  ،14/14وذلك ألن التقويم في الفلسفة ،كمادة
مدرسية ،هو أساسا تقويم مدرسي ،وبالتالي فمن غير المقبول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه ،يتراوح
مثال بين  14/44و  14/25بناء على تمثالت خاصة حول المادة ،سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي يتوقف عليه مصير
المترشح.
إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  21أو  23أو  20على  14مثال ،بالنسبة لمترشحي
الشعب والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُم َميِّزة(ذات المعامل 3و )0يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة
وخاصة المتفوقين منهم.
ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  14/43فما أقل للتداول داخل لجنة التصحيح ،بعد إخبار منسق اللجنة،
وذلك 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 اإلجابة ،جزئيا أو كليا ،فإن ال مطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني
للتلميذ في ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته.
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السؤال:
الفهـــــم  40( :نقط)
يتعين على المترشح (ة) أن يؤطر جوابه ضمن مجزوءة الوضع البشري ،داخل مفهوم التاريخ ،و أن يتساءل حول إشكال وجهة التاريخ و مدى
صحة اعتماده سيرورة تقدمية.
التحلـــيل 45( :نقط)
ينتظر من المترشح (ة) في تحليله للسؤال أن يبرز المبررات الفلسفية التي تدعم فكرة تقدم التاريخ ،وذلك من خالل العناصر اآلتية :
 تصور التاريخ كسيرورة خطية تتجه نحو غاية ميتافزيقية تخدمها األهواء اإلنسانية المحكومة بمنطق تجهله؛ التاريخ موقع لصراع بين طبقات متعارضة مؤداه تناقض يواجه بين قوة اإلنتاج و عالقات اإلنتاج وينتهي بالطفرات الثورية؛ تشكل فكرة التقدم ،بصفتها غاية للسيرورة التاريخية ،أمال و تفاؤال سيتعزز بالثورات العلمية و التقنية وبعقالنية عهد األنوار؛ التسليم بحرية اإلنسان و فاعليته التاريخية و قدرته على تغيير الواقع تدعيم لفكرة التقدم التاريخي...(يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع)
المناقشة  45( :نقط)
يمكن أن يبين المترشح (ة) قيمة و حدود أطروحات التقدم التاريخي و ذلك من خالل العناصر اآلتية :
 تراجع التفاؤل التاريخي بعد الحربين العالميتين األولى و الثانية و بعد اتضاح الدمار الشامل الذي نتج عن تقدم التقنية؛ قد يكون التاريخ مجرد عبث ال يفعل فيه اإلنسان بشكل إرادي ،بل ينفعل فيه اإلنسان من خالل بنى مختلفة ذات طبيعة تتجاوزه؛ التاريخ مسرح لعود أبدي عبر حركة دائرية تقصي كل ما هو سلبي؛ و قد يشير المترشح إلى أن مجاالت العلم و التقنية في سيطرتها على الطبيعة و طفرة الطب واالقتصاد ...تدحض كل تشكيك في التقدم التاريخي؛ ليس التاريخ كيانا يتمتع بالوعي و اإلرادة حتى يهدف إلى غاية أو معنى...(تعتبر المناقشة جيدة إذا عمل المترشح (ة) على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها ،علما
بأن العبرة ال تكون بعدد األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها)
التركـيب 43( :نقط)
يتوقع من المترشح (ة) أن يخلص إلى أن مشكلة التاريخ مشكلة ميتافزيقية ال عالقة لها بالعلوم اإلنسانية كما قد يبرز أن التاريخ ال معنى له في ذاته
بل اإلنسان هو الذي يضفي عليه معنى و وجهة.
(يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )
الجوانب الشكلية 43( :نقط)

القولة
الفهـــــم  40( :نقط)
يتعين على المترشح (ة) أن يؤطر القولة داخل مجزوءة السياسة ،وأن يعالجها انطالقا من الزوج المفهومي الحق والعدالة وكذا مفهوم "العنف"
متسائال عن مفارقة أوجه القوة التي قد تكون إكراها خارجيا مفروضا على اإلرادة وبالتالي معارضة للحق ،أو قد تكون الوسيلة التي يتم بها احترام
هذا الحق .
التحلـــيل 45( :نقط)
ينتظر أن يحلل المترشح (ة) األطروحة المتضمنة في القولة وحجاجها المفترض مبرزا مفارقة القوة التي تكون سالبة للحرية تارة ،و ضامنة لها
تارة أخرى  ،وذلك من خالل العناصر اآلتية :
ـ في حالة الطبيعة ال يرى كل فرد في اآلخر سوى خصما أو عائقا ينبغي تدميره نظرا لتضارب الرغبات و األنانيات ؛
 يتمتع كل فرد بالحرية الطبيعية في هذه الحالة و هي حرية تؤدي حتما إلى حالة عنف شمولي أو حالة حرب الجميع ضد الجميع ما دامت الحريةقائمة على منطق حق القوة ؛
 تتأسس العالقات القائمة على الحق انطالقا من تعاقد مصدره اإلرادة العامة و العقل المشرع للقوانين ،و بها تنشأ الحرية المدنية؛ يقصي الحق الوضعي القو ة و يفترضها في اآلن نفسه أي أنه يقصي العنف الناتج عن تضارب المصالح و الرغبات ،و يستعمل القسر و اإلكراهوالعقوبات لضمان احترام القوانين؛
 يحول الحق الطبيعي القوة بجعلها متناسبة مع الفعل المدان و صادرة حصرا عن هيئات غير منحازة؛ـ تدخل الدولة محصور في ضمان األمن و درء خرق القوانين الشرعية...
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المناقشة  45( :نقط)
يمكن أن يناقش المترشح (ة) األطروحة الكامنة في القولة بإبراز قيمتها ومحدوديتها  ،و ذلك من خالل العناصر اآلتية :
 ميل كل سلطة و بشكل طبيعي إلى العنف الممارس ضد الفرد؛ إذا كانت السياسة مجاال للصراع ومجرد موازين قوى فإن كل سلطة تنحو إلى أن تكون مطلقة؛ من وجهة نظر الفرد فإن السلطة إكراه و تسلط و من ثَم له الحق في المقاومة حفاظا على الحقوق؛ قد تكون القوة التي تدعيها الشرعية مجرد أداة لضمان الهيمنة الطبقية و سيطرة األقوياء من الناس...(تعتبر المناقشة جيدة إذا عمل المترشح (ة) على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها ،علما بأن
العبرة ال تكون بعدد األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها)
التركـيب 43( :نقط)
قد يركب المترشح (ة) حصيلة نقاشه و تحليله ،و قد يبين أن مواجهة اإلفراط و الشطط في استعمال القوة يؤول إلى دولة الحق حيث تحد السلطةُ
السلطةَ.
(يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )
الجوانب الشكلية 43( :نقط)
القولة لبرتراند راسل.

النص:
الفهـــــم  40( :نقط)
يتعين على المترشح(ة) أن يؤطر النص داخل مجزوءة األخالق ،ضمن مفهوم السعادة ،و ذلك انطالقا من إشكال تمثالت السعادة والسعي وراءها،
و أن يتساءل عن مدى إمكانية االتفاق حول تحديد مفهوم السعادة و إذا ما كانت مطلبا ممكن التحقيق أم ال.
التحلـــيل 45( :نقط)
يمكن للمترشح (ة) أن يحلل أطروحة النص التي ترى أن السعادة الحقيقية و الدائمة هي التي يكون فيها اإلنسان منسجما مع ظروف عيشه و كذا
تحليل حجاج النص ،و ذلك وفق العناصر اآلتية:
ـ رغبة اإلنسان في سعادة دائمة و مستمرة؛
 السعادة العابرة مجرد لذة أو متعة؛ اإلفراط في اللذات التي تتجاوز قدرات اإلنسان ،تتحول إلى آالم و ينتج عن ذلك أن األلم يتماس مع اللذة ؛ على اإلنسان إن أراد السعادة أن يتجنب كل الملذات المفرطة التي تتحول إلى األلم و يسعى إلى حالة من الراحة الدائمة؛ مفهوم السعادة مفهوم تتجاذبه تمثالت و مواقف فلسفية مختلفة؛ السعادة في نهاية المطاف هي حالة مستمرة أو لحظية نصل إليها عندما ينسجم وجودنا و كياننا مع ظروف عيشنا...(يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع)
المناقشة  45( :نقط)
يمكن للمترشح (ة) أن يناقش أطروحة النص و يطورها مع إمكان إبداء الرأي المبني و المدعم ،و ذلك من خالل العناصر اآلتية :
 صعوبة تحديد مفهوم السعادة لما ينطوي عليه من عناصر تجريبية تتغير بتغير كل األفراد و حسب حالة الفرد الواحد حتى تصبح السعادةمثاال للخيال؛
 السعادة حالة تحققت فقط في الماضي عندما كانت قدرات اإلنسان توافق رغباته لذا فاإلنسان يعيش دوما في حنين إليها؛ تقتضي السعادة إقصاء اللذات الحسية و االهتمام فقط باللذات العقلية؛إمكان تحقيق السعادة باالنفتاح على الغير ...
(تعتبر المناقشة جيدة إذا عمل المترشح (ة) على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها ،علما
بأن العبرة ال تكون بعدد األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها)
التركـيب 43( :نقط)
يمكن للمترشح (ة) أن يخلص من خالل تحليله و مناقشته إلى إبراز أهمية السعادة بوصفها قيمة أخالقية يمكن أن تتجذر في الفعل اإلنساني المنفتح
على الغير بحيث تصبح واجبا ال نحو الذات فحسب بل نحو الغير أيضا...
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(يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )
الجوانب الشكلية 43( :نقط)
مرجع النص:
D’Holbach: Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral p :105
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