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ايدب (ي) في أحد المواضةع الثالث اآلدة :
الموضوع األول:
ما دور الدجرب في بناء النظرة العلمة ؟
الموضوع الثاني:
نلز ِِم به أنفتسنا هي الحرة ".
" إن طاع القانون الذي ِ
انطالقا من القول بةِّن (ي) طبةع عالق الحرة مع القانون.
الموضوع الثالث:
" ةلزم الخروج من حال الطبةع الدي ةدصرف فةها يل واحد وفق هواه ،و االدحاد مع اآلخرةن في ظل
تسلط عمومة خارجة و شرعة ةرجع إلةها أمر دحدةد يل ما ةعود لألفراد من حقوق ةيون لزاما على
اآلخرةن االعدراف لهم بها ،أي أنه ةدعةن االندقال إلى العةش في إطار الدول (.)...
إن الفعل الذي بواتسطده ةدحد األفراد و ةؤتستسون الدول هو الدعاقد الذي بموجبه ةدخلى األفراد و الجماع
عن الحرة الدي يانت لهم تسابقا يي ةتسدعةدوها في صورة جدةدة داخل الدول  .و الناس ،إذ ةدنازلون في
إطار الدول عن جزء من حرةدهم الفطرة  ،ةيتسبون بالمقابل حرة يامل مغاةرة للحرة المدوحش الدي ال
ضوابط لها .دنبع هذه الحرة الجدةدة من إرادة الناس الجماعة في العةش دحت تسلط شرعة لدول دحيمها
القوانةن".
حلِّل (ي) النص و ناقشه (ةه).

المركز الوطني للتقويم
واالمتحانات والتوجيه

الصفحة

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة االتسددراية 2O16

1

6

 عناصر اإلجاب -RR04

المادة

الفلسفة

الشعبة أو المسلك

شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك العلوم اإلنسانية

مدة اإلنجاز P3a g e

المعامل

4
6

عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
توجيهات عامة
سعيا وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحات و المترشحين ،يرجى من السيدات و السادة األساتذة المصححين أن يراعوا:
 مقتضيات المذكرة الوزارية رقم  201/40الصادرة بتاريخ  21نونبر  1442والمتعلقة بالتقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيليلمادة الفلسفة ،وكذا المذكرة الوزارية رقم 20/ 490الصادرة بتاريخ  12يونيو  1420الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان
الوطني الموحد للبكالوريا ،مادة الفلسفة؛
 التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة ،بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية و القيمالمنتظر 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 التصحيح الجزئي المفصلة على ورقة تحرير المترشح(ة) ،باإلضافة إلى النقطة اإلجماليةمرفقة بالمالحظة المفسرة لها؛
 يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  14/44و  ،14/14وذلك ألن التقويم في مادة الفلسفة هوأساسا تقويم مدرسي ،وبالتالي فمن غير المقبول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه ،يتراوح مثال بين  14/44و
 14/22بناء على تمثالت خاصة حول المادة ،سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير
المترشح (ة).
 إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  21أو  20أو  20على  14مثال ،بالنسبة لمترشحي الشعبوالمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُم َم ِّيزة(ذات المعامل 0و )0يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة
المتفوقين منهم.
 ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  14/40فما أقل للتداول داخل لجنة التصحيح ،بعد إخبار منسق اللجنة ،وذلكحرصا على الموضوعية المنصفة للمترشح ،والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا.
 إذا توفرت في إجابة المترشح (ة) الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع ،وكانت هذه المضامين ال تتطابق مععناصر اإلجا بة ،جزئيا أو كليا ،فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للمترشح
(ة) في ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي.

السؤال:
الفهم ( 4نقط) :
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(النظرة و
ةدعةن على المدرشح (ة) في معالجده للتسؤال أن ةعبر عن إدراك مجاله (المعرف ) و موضوعـه
الدجرب ) ،و أن ةبرز عناصر اإلحراج (أو المفارق ) :دؤدي الدجرب دورا حاتسما في بناء النظرة العلمة  /ال دؤدي الدجرب
دورا حاتسما في بناء النظرة العلمة  ،و أن ةصوغ اإلشيال المدعلق بدور الدجرب في بناء النظرة  .و ةطرح أتسئلده األتساتسة
الموجه للدحلةل و المناقش من قبةل :ما النظرة ؟ ما الدجرب ؟ و ما دور الدجرب في بناء النظرة ؟
و ةمين دوزةع نقط الفهم على النحو الدالي:
 دحدةد مجال التسؤال و موضوعه 10 :ن.
 إبراز عناصر المفارق  10 :ن.
 صةاغ اإلشيال من خالل الدتساؤل و اإلحراج أو المفارق  10 :ن.
الدحلةل  5 ( :نقط )
ةدعةن على المدرشح (ة) دحلةل عناصر اإلشيال و أتسئلده األتساتسة و الوقوف على األطروح المفدرض في التسؤال
موظفا المعرف الفلتسفة المالئم ( من أفيار و مفاهةم و بناء حجاجي  ،)...وذلك من خالل دناول العناصر اآلدة :
 دالالت مفهومي النظرة و الدجرب في مجال العلم؛ الدجرب لها دور مهم في بناء النظرة العلمة خاص مع المنهج الدجرةبي اليالتسةيي؛ شيلت الدجرب لفدرة طوةل أتساس الحيم على علمة النظرةات؛ لجوء العلم إلى الدجرب شيل قطةع مع الدأمل المةدافزةقي في دراتس الظواهر؛و ةمين دوزةع نقط الدحلةل على النحو الدالي:
 دحلةل عناصر اإلشيال و أتسئلده األتساتسة  10 :ن. دوظةف المعرف الفلتسفة المالئم : اتسدحضار المفاهةم و االشدغال علةها  0ن البناء الحجاجي للمضامةن الفلتسفة  0نالمناقش  50( :نقط)
ةدعةن على المدرشح (ة) أن ةناقش األطروح من خالل متساءل منطلقادها و ندائجها و طرح إميانات أخرى دفدح أفق
الدفيةر في اإلشيال ،و ةمين أن ةدم ذلك من خالل العناصر اآلدة :
 ال دتسمح الدجرب وحدها ببناء النظرة العلمة ؛ دطور العلوم أفقد الدجرب موقع الحتسم الذي يان لها في بناء النظرةات؛ أهمة العقل و الخةال في بناء النظرةات العلمة ؛ اندقال موضوع العلم من واقع معطى إلى واقع ةبنى...و ةمين دوزةع نقط المناقش على النحو اآلدي:
 مناقش األطروح الدي ةفدرضها التسؤال عبر بةان حدود منطلقادها وندائجها  10 :ن. طرح إميانات أخرى دفدح أفق الدفيةر في اإلشيال 10 :ن.الدريـةب:

( 50نقط)

ة دعةن على المدرشح أن ةصوغ دريةبا ةتسدخلص فةه ندائج دحلةله و مناقشده مع إميانة دقدةم رأي شخصي مدعم ،و
ةمين أن ةدم ذلك من خالل اإلشارة إلى الدور الدياملي للدجرب و العقل في بناء النظرة العلمة ...
و ةمين دوزةع نقط الدريةب على النحو اآلدي:
 خالص الدحلةل والمناقش  10 :ن. أهمة اإلشيال ورهاناده 10 :ن. -إبداء الرأي الشخصي المبني10 :
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الجوانب الشيلة  50( :نقط)
و ةمين دوزةعها على النحو اآلدي:
 دماتسك العرض 50 :نقط .
 تسالم اللغ  50 :نقط .

 وضوح الخط 10 :نقط .

القولة:
الفهم ( 4نقط):
ةدعةن على المدرشح (ة) في معالجده للقول أن ةحدد موضوعها (الحرة ) ،و أن ةصوغ إشيالها المردبط بعالق الحرة
بالقانون .و ةطرح أتسئلده األتساتسة الموجه للدحلةل و المناقش من قبةل :ما الحرة ؟ ما القانون؟ و هل ددجتسد الحرة في
طاع القانون األخالقي؟
و ةمين دوزةع نقط الفهم على النحو الدالي:
 دحدةد موضوع القول  10 :ن. صةاغ اإلشيال  10 :ن. صةاغ األتسئل األتساتسة الموجه للدحلةل و المناقش  10 :ن.الدحلةل  5 ( :نقط )
ةدعةن على المدرشح (ة) في دحلةل ه دحدةد أطروح القول و شرحها ،و دحدةد مفاهةمها و بةان العالقات الدي دربط
بةنها ،و دحلةل الحجاج المعدمد في الدفاع عن دلك األطروح  ،و ةمين أن ةدم ذلك من خالل دناول العناصر اآلدة :
ـ دعرةف مفاهةم الحرة  ،القانون ،اإللزام ،و بةان العالقات الدي دربط بةنها ( درابط ،دالزم)...
 أهمة الحرة بالنتسب لإلنتسان من حةث هو يائن أخالقي؛ لةس القانون الذي ةلزم به اإلنتسان نفتسه إيراها و إنما هو أتساس الحرة ؛ إن القوانةن األخالقة هي دشرةعات العقل و الخضوع لها دعبةر عن حرة اإلرادة..و ةمين دوزةع نقط الدحلةل على النحو الدالي:
 دحدةد أطروح القول و شرحها 10 :ن دحدةد مفاهةم القول و بةان العالقات بةنها 10 :ن دحلةل الحجاج المفدرض أو المعدمد 10 :نالمناقش  50( :نقط)
ةدعةن على المدرشح (ة) أن ةناقش األطروح من خالل متساءل منطلقادها و ندائجها مع إبراز قةمدها و حدودها و فدح
إميانات أخرى للدفيةر في اإلشيال الذي دثةره ،و ةمين أن ةدم ذلك من خالل العناصر اآلدة :
← إبراز قةم األطروح :
 أهمة طاع القانون في دحقةق الحرة ؛ ال حرة خارج القوانةن.← بةان حدود األطروح :
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 الخضوع للقانون إيراه وحد من الحرة ؛ غاة القوانةن بشيل عام هي إخضاع الناس ؛ مصدر القوانةن هو المجدمع الذي ةهدف إلى الحد من حرة األفراد؛ الخضوع للقوانةن دنفةذ لقواعد و إيراهات ددجاوز وعي األفراد و إراددهم...و ةمين دوزةع نقط المناقش على النحو اآلدي:
 الدتساؤل حول أهمة األطروح بإبراز قةمدها و حدودها  10 :ن. فدح إميانات أخرى للدفيةر في اإلشيال الذي دثةره القول  10 :ن.الدريـةب:

( 50نقط)

ةدعةن على المدرشح (ة) أن ةصوغ دريةبا ةتسدخلص فةه ندائج دحلةله و مناقشده مع إميانة دقدةم رأي شخصي مدعم،
و ةمين أن ةدم ذلك من خالل إبراز الطابع اإلشيالي لعالق الحرة بالقانون مع أهمة الدأيةد على الدزام اإلنتسان بالقانون لما فةه
خةره و خةر المجدمع الذي ةندمي إلةه...
و ةمين دوزةع نقط الدريةب على النحو اآلدي:
 خالص الدحلةل والمناقش  10 :ن. أهمة اإلشيال ورهاناده 10 :ن. إبداء الرأي الشخصي المبني 10 :ن.الجوانب الشيلة  50( :نقط)
و ةمين دوزةعها على النحو اآلدي:
 دماتسك العرض 10 :نقط .
 تسالم اللغ  10 :نقط .
 وضوح الخط 10 :نقط .
القول لروتسو
النص:
الفهـــــم 54(:نقط)
ةدعةن على المدرشح (ة) ،في معالجده للنص ،أن ةحدد موضوعه (مفهوم الدول ) ،و أن ةصوغ إشياله المدعلق بأتساس
الدول و غاةادها .و ةطرح أتسئلده األتساتسة الموجه للدحلةل و المناقش من قبةل :ما الدول ؟ ما أتساتسها ؟ ما غاةدها؟
و ةمين دوزةع نقط الفهم على النحو الدالي:
 دحدةد موضوع النص 10 :ن.
 صةاغ اإلشيال  10 :ن.
 صةاغ األتسئل األتساتسة الموجه للدحلةل و المناقش  10 :ن.
الدحلةل  5 ( :نقط )
ةدعةن على المدرشح (ة)  ،في دحلةله ،دحدةد أطروح النص و شرحها ،و دحدةد مفاهةمه و بةان العالقات الدي دربط بةنها،
و د حلةل الحجاج المعدمد في الدفاع عن دلك األطروح الدي مفادها أن الدول دضمن الحرة الحقةقة لألفراد بما ةحقق يرامدهم،
و ةمين أن ةدم ذلك من خالل دناول العناصر اآلدة :
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ـ دحدةد مفاهةم النص :الدول  ،حال الطبةع  ،الشرعة  ،القانون ،التسلط  ،الدعاقد ،و بةان العالقات الدي دربط بةنها (
ديامل،دالزم)...
 ضرورة دجاوز حال الطبةع ألنها حال األنانة و الذادة ؛ ضرورة االندقال إلى الحال المدنة هي حال الخضوع للقوانةن؛ أتساس الدول الدعاقد؛ غاة الدول دحقةق الحرة المدنة ... اعدماد آلةات في الدفاع عن األطروح من بةنها :المقارن بةن حالدي الطبةع و المدنة ...و ةمين دوزةع نقط الدحلةل على النحو الدالي:
 دحدةد أطروح النص و شرحها 10 :ن دحدةد مفاهةم النص و بةان العالقات بةنها 10 :ن دحلةل الحجاج المعدمد 10 :نالمناقش  50( :نقط)
ةدعةن على المدرشح (ة) أن ةناقش األطروح من خالل متساءل منطلقادها و ندائجها مع إبراز قةمدها وحدودها و فدح
إميانات أخرى للدفيةر في اإلشيال الذي ةثةره النص ،و ةمين أن ةدم ذلك من خالل العناصر اآلدة :
← إبراز قةم األطروح :
 أهمة وجود الدول و قوانةنها و مؤتستسادها؛ الدأيةد على أهمة اإلرادة الجماعة الحرة يأتساس للدول .← إبراز حدود األطروح :
 حال الطبةع فرضة لدفتسةر قةام الدول و لةتست واقع دارةخة ؛ لجوء الدول إلى العنف قد ةحول حةاة المواطنةن إلى جحةم.. الدول غاة نفتسها...و ةمين دوزةع نقط المناقش على النحو اآلدي:
 الدتساؤل حول أهمة األطروح بإبراز قةمدها و حدودها  10 :ن. فدح إميانات أخرى للدفيةر في اإلشيال الذي دثةره القول  10 :ن.الدريـةب 50( :نقط)
ة دعةن على المدرشح أن ةصوغ دريةبا ةتسدخلص فةه ندائج دحلةله و مناقشده مع إميانة دقدةم رأي شخصي مدعم ،و
ةمين أن ةدم ذلك من خالل إبراز الطابع اإلشيالي ألتساس الدول و غاةادها ،مع المراهن على الدول الدةمقراطة الدي دحدرم
حقوق األفراد و الجماعات...
و ةمين دوزةع نقط الدريةب على النحو اآلدي:
 خالص الدحلةل والمناقش  10 :ن. أهمة اإلشيال ورهاناده 10 :ن. إبداء الرأي الشخصي المبني 10 :ن.الجوانب الشيلة  50( :نقط)
و ةمين دوزةعها على النحو اآلدي:
 دماتسك العرض 10 :نقط .
 تسالم اللغ  10 :نقط .
 وضوح الخط 10 :نقط .
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