الصفحة

االمتحان الوطني الموحد

1

1

للبكالوريا

المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه
RS 05

الدورة االتستدراكي 4102

الموضوع

المادة

الفلسفة

الشعبة
أو المسلك

كل مسالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلة

Page

مدة اإلنجاز

2

المعامل

12

اكتب (ي) في أحد المواضيع الثالث اآلتي :
الموضوع األول:
الموضوع الثاني:

ِل َم ال ينبغي اعتبار الشخص وتسيل ؟
"حيث ال يوجد قانون يخضع له الناس جميعا ال توجد عدال ".
أوضح (ي) مضمون هذه القول و بيِّن (ي) أبعادها.

الموضوع الثالث:
" إذا كانت الحقيق هي الهدف الوحيد الذي يتستحق أن نتسعى إليه ،فهل نتستطيع أن نأمل في الوصول إليها؟ هذا ما
يمكن الشك فيه .فالحقيق التي يمكن أن نرى ليتست بالتمام هي ما يطلق عليه أغلبي الناس هذا االتسم.
هل يعني هذا أن تطلعنا األكثر مشروعي وإلحاحا هو في نفس الوقت التطلع األكثر َوهما ،أم هل نتستطيع رغم ذلك أن
نقترب من الحقيق من جه ما؟ هذا ما يجدر بنا بحثه.
لنتتساءل في البداي  :ما هي األداة أو الوتسيل التي نتوفر عليها للقيام بهذا األمر؟ إنها عقل اإلنتسان ،أو بمعنى أصح،
عقل العالِم .و لكن أال يتصف هذا العقل بالتنوع؟ فعقل العالِم الرياضي ال يشبه عقل العالِم الفيزيائي أو عالِم الطبيعيات ،وهذه
متسأل ي ِقر بها الجميع ،بل إن علماء الرياضيات أنفتسهم ال يتشابهون فيما بينهم ،فبعضهم ال يعتمد إال على المنطق الصارم،
والبعض اآلخر يلجأ إلى الحدس ويرى فيه المنبع والمصدر الوحيد الكتشاف الحقيق  .وهذا ما يشكل مدعاة للشك
واالرتياب .فهل يمكن أن تظهر المبرهنات الرياضي (مثال) بنفس الشكل لعقول في مثل هذا التباين؟ وهل الحقيق التي ليتست
واحدة بالنتسب للجميع هي حقيق ؟ إن هذا قد يدفعنا إلى الشك ،غير أننا لو نظرنا إلى األمر عن كثب ،لرأينا كيف يتعاون
هؤالء العلماء المختلفون على إنجاز عمل مشترك ال يمكن أن يتحقق بدون تعاونهم ،وفي هذا األمر ما يدعو إلى
االطمئنان ...فال شك أن الحقيق المتستقل كليا عن العقل الذي يتصورها ويحس بها حقيق متستحيل ".
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  101/40الصادرة بتاريخ  11نونبر  1442والمتعلقة بالتقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادةالفلسفة ،وكذا المذكرة الوزارية رقم  151الصادرة بتاريخ  12ديسمبر  1442المحينة بتاريخ  11فبراير  1414تحت رقم  ،72والخاصة
باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا ،مادة الفلسفة؛
 التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة ،بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية المنتظرتوفرها ،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 التحليل والمناقشةوالتركيب ،سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية....
توجيهات إضافية
يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح 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
 14/15بناء 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  11أو  17أو  10على  14مثال ،بالنسبة لمترشحي الشعب
والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُم َم ِّيزة(ذات المعامل 7و )0يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة
المتفوقين منهم.
ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  14/47فما 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 المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح
منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته.

السؤال:
الفهـــــم  40( :نقط)
يتعين على المترشح أن يؤطر الموضوع داخل مجال الوضع البشري ،وضمن مفهوم الشخص وأن يثير اإلشكال الخاص بقيم الشخص ،وذلك
بالتتساؤل عن الدواعي التي تحول دون اعتبار الشخص وتسيل  ،و عن مصدر قيم الشخص.
التحلـــيل 45( :نقط)
ينتظر من المترشح أن يقف في تحليله لألطروح المفترض في التسؤال الوقوف عند األلفاظ والمفاهيم (الشخص ،الوتسيل  ).التي ينتظم حولها
اإلشكال المطروح في التسؤال والذي ينطلق متسبقا من قناع أنه ال ينبغي اعتبار الشخص و تسيل و إنما غاي في ذاته ،وذلك في ضوء العناصر اآلتي :
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ـ الشخص من حيث هو كائن واع ،حر  ،ذو كرام ؛
 الوتسيل بما هي دال على المصلح و الذاتي و تحويل اإلنتسان إلى شيء؛ اعتبار الشخص و تسيل حط من قيمته و إهدار لكرامته؛ اإلنتسان بما هو شخص يفترض االحترام و التقدير؛ـ اإلنتسان ليس تسلع تقدر بثمن و إنما هو كائن أخالقي ذو كرام ...
(يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع)
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المناقشة  45( :نقط)
يمكن للمترشح أن يناقش األطروح المفترض في التسؤال ،وذلك في ضوء العناصر اآلتي :
ـ قيم الشخص في انخراطه مع األغيار والجماع لتحقيق مصالح عام ؛
ـ قيم الشخص فيما يقدمه من أعمال لفائدة اإلنتساني ككل؛
ـ لن يحط من قدر الشخص كونه يصبح وتسيل لتحقيق غايات مشترك ...
(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 47( :نقط)
يمكن للمترشح أن يخلص  ،من تحليله ومناقشته ،إلى إبراز الطابع الفلتسفي اإلشكالي لمصدر قيم الشخص مع ما يطرحه هذا اإلشكال من رهانات
أخالقي  ،خاص في المجتمعات المعاصرة.
(يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )
الجوانب الشكلية47( :ن)

القولة:
الفهـــــم  40( :نقط)
يتعين أن يؤطر المترشح(ة) القول داخل مجزوءة "التسياتس " وأن يحدد مجالها الخاص المتعلق بمفهومي الحق والعدال  ،و أن يدرك اإلشكال الذي تطرحه
بصدد "عالق العدال مع القانون " وذلك من خالل التتساؤل عما إذا كان باإلمكان أن تقوم العدال في غياب قانون يحكم جميع الناس.
التحلـــيل 45( :نقط)
يتعين على المترشح(ة) الوقوف  ،في تحليله ،عند المفاهيم (القانون ،العدال ) التي تنتظم حولها أطروح القول وحجاجها المفترض ،وذلك من خالل
العناصر اآلتي :
 العدال تطبيق للقوانين ؛ هذه القوانين ينبغي أن تتسري على الجميع ؛ يتعين على جميع الناس الخضوع للقوانين و لو تعارضت مع مصالحهم الخاص لما في ذلك من ضمان للحياة الجماعي ...(يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع)
المناقشة  45( :نقط)
يمكن للمترشح (ة) مناقش أطروح القول من خالل العناصر اآلتي :
 نتسبي القانون ؛ القانون ناقص مقارن بالواقع اإلنتساني الغني و المتنوع ؛ اختالف تصورات العدال و تعددها؛ -أهمي اإلنصاف في تطبيق العدال ؛
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 أهمي الربط بين الحق و العدال ...(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 30( :نقط)
يمكن أن يخلص المترشح(ة)  ،من تحليله ومناقشته ،إلى إبراز الطابع اإلشكالي لعالق العدال مع القانون  ،و أن ينتهي إلى التأكيد على أن التطبيق
الحرفي للقوانين قد يخل بالعدال التي تفترض حماي األفراد وإنصافهم وتمتيعهم بالحقوق التي تصون كرامتهم وتحمي حريتهم .
(يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )
الجوانب الشكلية 47( :نقط)
القول لهوبس.
النص:
الفهـــــم  40( :نقط)

يتعين أن يؤطر المترشح(ة) معالجته للنص داخل مجزوءة المعرف  ،متستندا على مفهوم "الحقيق " ،و أن يصوغ اإلشكال المتعلق بمعايير الحقيق متتسائال
عما إذا كان هذا المعيار متمثال في التماتسك المنطقي أم في الحدس أم في التطابق مع الواقع أم في اتفاق اآلراء...
التحلـــيل 45( :نقط)
يتعين على المترشح(ة) ،في تحليله للنص ،الوقوف عند المفاهيم و األفكار التي تنتظم حولها أطروح النص والحجاج المرتبط بها ،و ذلك باعتماد
العناصر اآلتي :
ـ الحقيق كهدف للمعرف عام و للمعرف العلمي خاص ؛
 اختالف الحقيق باختالف العقول المدرك لها؛ متسأل الحقيق تطرح بالضرورة مشكل المعايير؛ تعدد معايير الحقيق  :التماتسك المنطقي ،الحدس ،التطابق مع الواقع ،اتفاق اآلراء... أهمي الجمع بين مختلف المعايير في بلوغ الحقيق ؛ دور العقل في إنتاج الحقيق العلمي ...(يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع)
المناقشة  45( :نقط)
بإثارة تصورات مغايرة بهدف إغناء

ينتظر أن يبين المترشح(ة) أهمي أطروح النص في بيان تكوين الحقيق و معاييرها ،كما قد يناقش األطروح
اإلشكال ،و ذلك باعتماد العناصر اآلتي :
 الموقف الريبي الذي ينكر وجود الحقيق ؛ التصور االختباري الذي ال يرى من معيار للحقيق إال التجرب ؛ معيار المنفع والفعالي بوصفه معيارا لما هو حقيقي و صائب؛ معيار المعرف الوجداني الحدتسي المؤتسس لحقيق مطلق تتجاوز مجال اشتغال العقل و الحواس...(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 47( :نقط)
قد يخلص المترشح(ة) ،من تحليله و مناقشته ،إلى تركيب يبرز من خالله الطابع اإلشكالي لمفهوم الحقيق و متسأل معاييرها .على أن تكامل المعايير
يعد مخرجا ممكنا لمعالج اإلشكال...
(يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )
الجوانب الشكلية47( :ن)
مصدر النص :هنري بوانكري :قيم العلم-ترجم الميلودي شغموم-دار التنوير-2891 -ص ص9-7:

