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اكتب (ي) في أحد المواضيع الثالثة اآلتية:
الموضوع األول:
هل يؤدي وجود الدولة إلى زوال العنف؟
الموضوع الثاني:
" تتعدد طرق تحصيل السعادة بتعدد األفراد".
أوضح (ي) مضمون القولة و بيِّن (ي) أبعادها.

الموضوع الثالث:
"ال يشهد التاريخ أنواعا من التجديد و االبتكار فقط ،بل أنواعا من التدمير أيضا .و أنواع التدمير هاته
قد يكون مصدرها تطورات جديدة :فالتطورات التي شهدتها التقنية والصناعة و الرأسمالية كلها عملت
على تدمير الحضارات التقليدية ( )...و عالوة على الضياع األبدي للكثير من المكتسبات ،من جراء ما
حصل من نكبات تاريخية ،فقد تم هدم العديد من المعارف و من األعمال الفكرية و من التحف...
يكشف لنا التاريخ عن العديد من االبتكارات المدهشة مثلما وقع قديما في اليونان ،حيث ظهرت في نفس
الوقت الديموقراطية و الفلسفة كما ظهرت أنواع أخرى من التدمير لم تمس المجتمعات فقط بل حتى
الحضارات.
التاريخ ال يسير وفق تطور خطي .إنه يعرف اضطرابات و تفرعات و انحرافات كما يشهد فترات قارة
و حاالت من الركود و مراحل كمون ،تليها بعد ذلك صراعات حادة و أنماط من التقدم و التراجع .للتاريخ،
إذن ،وجهتان متناقضتان :الحضارة و الوحشية ،البناء و الهدم".
حلل (ي) النص و ناقشه (يه).
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عناصر انإجابة وسلم التنقيط
توجيهات عامة
سعيا وراء احترام مبادأ تكافؤ الفرص بين المترشحات و المترشحين ،يرجى من السيادات و الساادة األساتذة
المصححين أن يراعوا:
 مقتضيات المذكرة الوزارية رقم  201/40الصاادرة بتاريخ  21نونبر  1442والمتعلقة بالتقويم التربوي بالسلالثانوي التأهيلي لماادة الفلسفة ،وكذا المذكرة الوزارية رقم  20/493الصاادرة بتاريخ  12يونيو  1420الخاصة باألطر
المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحاد للبكالوريا ،ماادة الفلسفة؛
 التعامل مع عناصر انإجابة المقترحة ،بوصفها إطارا موجها يحاداد الخطوط العامة للمنهجية وللمضامين المعرفيةالفلسفية و القيم المنتظر توفرها ،في إجابات المترشحين ،انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم،
مع مراعاة تعاداد الكت المادرسية المعتمادة ،وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين نإغناء هذه انإجابات
وتعميقها؛
 توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة انإنشائية الفلسفية :فهم الموضوع وتحادياد انإشكال المطروح،تادرج التحليل والمناقشة والتركي  ،سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماس الخطوات المنهجية....
توجيهات إضافية
 يتعين على الساادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي المفصلة على ورقة تحرير المترشح ،بانإضافة إلىالنقطة انإجمالية مرفقة بالمالحظة المفسرة لها؛
 يتعين على الساادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  14/44و  ،14/14وذل ألن التقويم فيماادة الفلسفة هو أساسا تقويم مادرسي ،وبالتالي فمن غير المقبول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محادادا
لتنقيطه ،يتراوح مثال بين  14/44و  14/22بناء على تمثالت خاصة حول الماادة ،سيما أن األمر يتعلق بامتحان
إشهاادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح.
 إن حصر التنقيط ما بين حاد أادنى معين وحاد أقصى يوقفه المصحح عناد  21أو  23أو  20على  14مثال ،بالنسبةلمترشحي الشع والمسال التي تشكل فيها الفلسفة ماادة ُم َم ِّيزة(ذات المعامل 3و )0يحرم المترشحين من االستفاادة
من امتياز معامل الماادة وخاصة المتفوقين منهم.
 ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  14/43فما أقل للتاداول اداخل لجنة التصحيح ،بعاد إخبار منسقاللجنة ،وذل حرصا على الموضوعية المنصفة للمترشح ،والحرص على التصحيح المشتر كلما كان ذل ممكنا.
 إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع ،وكانت هذه المضامينال تتطابق مع عناصر انإجابة ،جزئيا أو كليا ،فإن المطلو من المصحح أن يراعي في تقويمه بالادرجة األولى
المجهواد الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح منهاج ماادة الفلسفة وإشكاالته و مطال انإطار المرجعي.
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الفهم ( 0نقطة)
يتعين على المترشح (ة) في معالجته للسؤال أن يعبر عن إادرا مجاله (السياسة) و موضوعه ( مفهوما الادولة و العنف) ،و
أن يبرز عناصر المفارقة  :وجواد الادولة يقضي على العنف  /لجوء الادولة إلى العنف لضمان استمراريتها .و أن يصوغ انإشكال
المتعلق بمادى زوال العنف بوجواد الادولة ،و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل :ما الادولة و ما العنف؟ هل
يؤادي قيام الادولة إلى زوال العنف؟ و هل يمكن لها أن تستغني عن ممارسة العنف؟ و أي عنف تعمل الادولة على استئصاله؟...
و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:
-

تحادياد مجال السؤال و موضوعه 42 :ن.
إبراز عناصر المفارقة  42 :ن.
صياغة انإشكال من خالل التساؤل و المفارقة 41 :ن.

التحليل  5 ( :نقط )
يتعين على المترشح تحليل عناصر انإشكال و أسئلته األساسية و الوقوف على األطروحة المفترضة في السؤال موظفا
المعرفة الفلسفية المالئمة ( من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي  ،)...وذل من خالل تناول العناصر اآلتية:
ـ تعريف الادولة بوصفها تنظيما سياسيا و قانونيا للمجتمع عبر مجموعة من المؤسسات تؤادي وظائف متعادادة ،و تعريف
العنف باعتباره فعال قصاديا يقوم على القوة و ينجم عنه إلحاق األذى بالغير بهادف إخضاعه والسيطرة عليه .
 تعمل الادولة على ضمان األمن و السلم و الخادمات األساسية كالصحة و التعليم و أمن المواطنين؛ تقوم الادولة بسن قوانين لتادبير الصراع بين األفرااد و الجماعات حفظا للمصلحة العامة و ضمانا للسلم واألمن؛ كي تحقق الادولة غايتها و وظائفها فإنها تعمل على الحاد من عنف األفرااد و منع شيوعه بينهم اداخل المجتمع ...
و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:
 تحليل عناصر انإشكال و أسئلته األساسية 20 :ن. توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة: استحضار المفاهيم و االشتغال عليها  0نالبناء الحجاجي للمضامين الفلسفية  1نالمناقشة  42( :نقط)
يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في
انإشكال .و يمكن أن يتم ذل من خالل العناصر اآلتية :
-

على الرغم من سعي الادولة إلى القضاء على عنف األفرااد فإنها تحتكر العنف كي تضمن بقاءها واستمرارها؛
مهما كان عنف الادولة ضروريا و شرعيا فإنه غير مبرر و غير مشروع؛
العنف مادان من الناحية األخالقية رغم كونه شرعيا.
ضرورة تقيياد ممارسة الادولة للعنف بقوانين عاادلة تفااديا النقالبه إلى شطط واستبادااد واعتاداء على حقوق األفرااد؛
ال يمكن مواجهة العنف والقضاء عليه بعنف آخر ،بل ينبغي مواجهته بالعقل والفكر.

و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:
مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال عبر بيان حادواد منطلقاتها ونتائجها  20 :ن.-طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في انإشكال 20 :ن.

التركـي :

( 43نقط)

يتعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقاديم رأي شخصي مادعم .و يمكن
أن يتم ذل من خالل :
-

إبراز أهمية الطابع انإشكالي لعالقة الادولة مع العنف؛
المراهنة على ادولة الحق و القانون؛
أهمية تنظيم الادولة للمجتمع عبر القوانين و المؤسسات ...
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و يمكن توزيع نقط التركي على النحو اآلتي:
خالصة التحليل والمناقشة  21 :ن.أهمية انإشكال ورهاناته 21 :ن.-إباداء الرأي الشخصي المبني21 :

الجوان الشكلية43( :ن)
و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:
-

تماس العرض 42 :نقطة.
سالمة اللغة  42 :نقطة.
وضوح الخط 42 :نقطة.

القولة:
الفهم 0( :نقطة)
يتعين على المترشح (ة) في معالجته للقولة أن يحاداد موضوعها (مفهوم السعاادة) ،و أن يصوغ إشكالها المتعلق بتنوع
الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل :ما السعاادة؟ لم تتعاداد
تمثالت السعاادة و تعاداد طرق تحصيلها  .و يطرح أسئلته األساسية
ِّ
تمثالتها؟ و ما سب تنوع طرق تحصيلها؟ و هل يمكن فعال بلوغ السعاادة؟
و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:
-

تحادياد موضوع القولة 42 :ن.
صياغة انإشكال  41 :ن.
صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 42 :ن.

التحليل  5 ( :نقط )
يتعين على المترشح في تحليله تحادياد أطروحة القولة و شرحها ،و تحادياد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها ،و
تحليل الحجاج المعتماد في الادفاع عن تل األطروحة ،و يمكن أن يتم ذل من خالل تناول العناصر اآلتية:
ـ تعريف مفهوم السعاادة و ما يستادعيه من مفاهيم أخرى ،و بيان العالقات التي تربط بينها ...
يجمع الناس على طل السعاادة كغاية لوجوادهم؛
 مع ذل فإن الناس يختلفون في تمثلها؛ على قادر اختالف الناس في تمثل السعاادة فهم يختلفون كذل حول طرق بلوغها؛ اختالف تمثل السعاادة راجع إلى ارتباطها بسلسلة المتناهية من األمور التجريبية (المال ،الصحة ،األصادقاء ،الشهرة... ) ...و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:
تحادياد أطروحة القولة و شرحها 20 :نتحادياد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها 20 :نتحليل الحجاج المفترض أو المعتماد 21 :نالمناقشة  42( :نقط)
يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حادوادها وفتح إمكانات
أخرى للتفكير في انإشكال الذي تثيره ،و يمكن أن يتم ذل من خالل العناصر اآلتية:
إبراز قيمة األطروحة: إن وجواد انإنسان ليس وجوادا عبثيا بما أنه يتجه نحو غاية محادادة هي بلوغ السعاادة؛ السعي نحو السعاادة كغاية قصوى مطل تلقائي لكل إنسان عاقل؛بيان حادواد األطروحة:-ال تختلف السعاادة باختالف األفرااد فحس  ،بل باختالف أحوال الفراد الواحاد نفسه؛
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السعاادة مجراد مثال أعلى للخيال ؛السعاادة مطل جماعي يتحقق بالفعل المشتر ؛السعاادة أفق للفعل و ليست شيئا نحصل عليه؛السعاادة واج نحو الذات و الغير و ليست مجراد تحقيق لرغبات شخصية...و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:
التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حادوادها  20 :ن.-فتح إمكانات أخرى للتفكير في انإشكال الذي تثيره القولة 20 :ن.

التركـي :

( 43نقط)

ي تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقاديم رأي شخصي مادعم ،و يمكن
أن يتم ذل من خالل إبراز أهمية موضوع السعاادة كفضيلة أخالقية تضفي معنى على وجواد انإنسان و كحافز للعمل ،مع التأكياد على
البعد الجماعي للسعي نحو السعادة.
و يمكن توزيع نقط التركي على النحو اآلتي:
خالصة التحليل والمناقشة  21 :ن.أهمية انإشكال ورهاناته 21 :ن.إباداء الرأي الشخصي المبني 21 :ن.الجوان الشكلية 43( :نقط)
و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:
-

تماس العرض 42 :نقطة.
سالمة اللغة  42 :نقطة.
وضوح الخط 42 :نقطة.

القولة لاديادرو

النص:
الفهـــــم40(:نقط)
يتعين على المترشح (ة) في معالجته للنص أن يحاداد موضوعه (مفهوم التاريخ) ،و أن يصوغ إشكاله المتعلق بالتاريخ و
فكرة التقادم  .و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل :ما التاريخ؟ ما التقادم؟ إلى أين يتجه التاريخ؟ هل
التقادم هو الوجهة الوحيادة للتاريخ؟
و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:
-

تحادياد موضوع النص 42 :ن.
صياغة انإشكال  41 :ن.
صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 42 :ن.

التحليل  5 ( :نقط )
يتعين على المترشح في تحليله تحادياد أطروحة النص و شرحها ،و تحادياد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها ،و
تحليل الحجاج المعتماد في الادفاع عن تل األطروحة التي مفاادها أن للتاريخ و جهتين :التقادم والتراجع ..و يمكن أن يتم ذل من
خالل تناول العناصر اآلتية:
ـ تحادياد مفاهيم النص :التاريخ ،التقادم ،التراجع ،التادمير ،و بيان العالقات التي تربط بينها ( تضمن ،تضااد)...
 يشهاد التاريخ أنماطا من االبتكار و التجادياد ،و البناء و الحضارة؛ كما يعرف التاريخ أشكاال من الهادم و التادمير ،و الهمجية؛ يعرف التاريخ تنوعا في مساراته ؛ -التاريخ ذو وجهتين  :التقادم و التراجع و هما سيرورتان مترابطتان ممكنتان في تطور األمم...
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اعتمااد آليات في الادفاع عن األطروحة من بينها :المثال ،التضااد..و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:
تحادياد أطروحة النص و شرحها 20 :نتحادياد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها 20 :نتحليل الحجاج المعتماد 21 :نالمناقشة  42( :نقط)
يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حادوادها وفتح إمكانات
أخرى للتفكير في انإشكال الذي يثيره النص ،و يمكن أن يتم ذل من خالل العناصر اآلتية:
 إبراز قيمة األطروحة: التنبيه إلى تعاداد مسارات التاريخ ؛ التشكي في التفاؤل بالتقادم التاريخي؛ تجاوز المنظور التراجعي للتاريخ الذي ينفي عنه أي تقادم أو بناء. إبراز حادواد األطروحة: التاريخ سيرورة خطية تتجه نحو غاية محادادة هي التقادم و هو ما يؤكاده تطور العلم و التقنية و غيرهما؛ قاد يكون للتاريخ أكثر من مسار و كل تراجعاته قاد تكون عامال مساعادا على التقادم؛ فاعلية انإنسان تجعله قاادرا على صنع التاريخ و توجيه مساره.و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:
التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حادوادها  20 :ن.-فتح إمكانات أخرى للتفكير في انإشكال الذي يثيره النص 20 :ن.

التركـي :

( 43نقط)

ي تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقاديم رأي شخصي مادعم ،و يمكن
أن يتم ذل من خالل إبراز أهمية موضوع التاريخ بوصفه بعادا رئيسا من أبعااد الوضع البشري ،و انإشارة إلى الطابع انإشكالي لمسألة
التقادم في التاريخ على أن إنكار هذا التقادم يلغي فاعلية انإنسان وادوره في بناء الحضارة...
و يمكن توزيع نقط التركي على النحو اآلتي:
خالصة التحليل والمناقشة  21 :ن.أهمية انإشكال ورهاناته 21 :ن.إباداء الرأي الشخصي المبني 21 :ن.الجوان الشكلية 43( :نقط)
و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:
-

تماس العرض 42 :نقطة.
سالمة اللغة  42 :نقطة.
وضوح الخط 42 :نقطة.
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