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 :في أحد المواضيع الثالثة اآلتية( ي)اكتب 

 

 :الموضوع األول

 كيف تصير دراسة الظواهر اإلنسانية علمية ؟

 :الموضوع الثاني

 ."إن غاية الدولة هي الدولة نفسها" 

 .غاية الدولة و مشروعيتها( ي)انطالقا من القولة، بيِّن 

 :الموضوع الثالث

من أنماط  ى هذه المعرفةفنحن نستدل عل.  غير مباشرة و تتم عبر وسائط إن معرفة الغير معرفة"     

و لكن ينبغي أن . سلوك جارنا و تعبيراته آخذين بعين االعتبار تجربتنا الخاصة و المجتمع الذي نعيش فيه

فالبشر يتعارفون فيما بينهم بوصفهم . نضيف أن اإلنسان ليس موضوعا يشبه الموضوعات األخرى

و كل فرد يعرف أن جاره هو في أعماقه كائن شبيه به و يعرف على األخص أن جاره يمتلك مثله  متماثلين،

 )...(  نوايا و غايات 

و حينما . و لكن، إذا كنا نعرف قبليا أن للناس غايات فنحن ال نستطيع في المقابل أن نتنبأ بتحديدها      

 ." تهم، فإننا نستطيع أن نضع أنفسنا مكانهم و نتفهم ما يريدون فعلهانعرف غاي

 (يه)النص و ناقشه ( ي)ل حل  
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 عناصر انإجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

 :المترشحين، يرجى من السيادات و الساادة األساتذة المصححين أن يراعواالمترشحات و سعيا  وراء احترام مبادأ تكافؤ الفرص بين 

بوي بالسل  الثانوي التأهيلي لماادة والمتعلقة بالتقويم التر 1442نونبر  21الصاادرة بتاريخ  40/201مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني  1420يونيو  12الصاادرة بتاريخ  493/20الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 الموحاد للبكالوريا، ماادة الفلسفة؛

و القيم عامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر انإجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحاداد الخطوط ال  -

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؛

فهم الموضوع وتحادياد انإشكال المطروح، تادرج التحليل والمناقشة : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة انإنشائية الفلسفية  -

 ....والتركي ، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماس  الخطوات المنهجية

 توجيهات إضافية

لمفصلة على ورقة تحرير المترشح، بانإضافة إلى النقطة انإجمالية مرفقة يتعين على الساادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي ا -

 بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذل  ألن التقويم في ماادة الفلسفة هو 14/14و  44/14يتعين على الساادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -

و  44/14يا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محادادا لتنقيطه، يتراوح مثال بين أساسا تقويم مادرسي، وبالتالي فمن غير المقبول قانون

 .بناء على تمثالت خاصة حول الماادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهاادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح 22/14

مثال، بالنسبة لمترشحي الشع   14على  20أو  23أو  21إن حصر التنقيط ما بين حاد أادنى معين وحاد أقصى يوقفه المصحح عناد  -

يحرم المترشحين من االستفاادة من امتياز معامل الماادة وخاصة ( 0و3ذات المعامل )والمسال  التي تشكل فيها الفلسفة ماادة ُمَميِّزة

 .المتفوقين منهم

تصحيح، بعاد إخبار منسق اللجنة، وذل  فما أقل للتاداول اداخل لجنة ال 43/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

 .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 المضامين ال تتطابق مع عناصر  -

كليا، فإن المطلو  من المصحح أن يراعي في تقويمه بالادرجة األولى المجهواد الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح انإجابة، جزئيا أو 

 .منهاج ماادة الفلسفة وإشكاالته و مطال  انإطار المرجعي

 :السؤال

 ( نقطة 0)الفهم 

، و أن (مفهوم العلوم األنسانية) و موضوعه ( معرفةال)في معالجته للسؤال أن يعبر عن إادرا  مجاله ( ة)يتعين على المترشح           
و .  موضعة الظاهرة انإنسانية وإخضاعها للشروط العلمية/ تميز انإنسان بالحرية و الوعي  وانإراادة: يبرز  عناصر المفارقة أو التقابل 
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لته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة رح أسئطأن يصوغ انإشكال المرتبط بشروط تحقيق العلمية في ادراسة الظواهر انإنسانية،  و 
 ما الظواهر انإنسانية؟ هل بانإمكان موضعتها؟ و  وفق أي نموذج للعلمية يمكن أن يتم ذل ؟ :  من قبيل

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي     

 .ن 10:  تحادياد مجال السؤال و موضوعه -

 .ن 10: إبراز عناصر المفارقة  -

 .ن 10: ال و أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشةصياغة انإشك -
 

 (نقط  5: ) التحليل  

موظفا المعرفة  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر انإشكال و أسئلته األساسية و تحليل المترشح تعين على ي      
 :وذل  من خالل تناول العناصر اآلتية ،(  ...من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي  )  الفلسفية المالئمة 
 ؛طبيعية ي الظاهرة انإنسانية و الـ  تعريف مفهوم

 خصوصية الظواهر انإنسانية من حيث إنها تتميز بالوعي و انإراادة و الحرية؛  -

 الصعوبات التي تواجهها العلوم انإنسانية جراء تاداخل الذات بالموضوع ؛  -

 مية في العلوم انإنسانية؛كنموذج للعل ةالعلوم التجريبي -

 ؛(المنهج التفهمي)إمكانية ادراسة الظواهر انإنسانية باعتمااد منهج خاص بها  -

 .. أمثلة من تاريخ العلوم، المقارنة بين الادراسات التجريبية و الادراسات انإنسانية: تحليل الحجاج  -
 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي

 .ن 10: كال و أسئلته األساسيةتحليل عناصر انإش  -

 : توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة -

 ن 0استحضار المفاهيم و االشتغال عليها  -                      

 ن 0البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية   -                      
 
 
 

 (نقط 42)   : المناقشة

ح أفق التفكير في انإشكال، تخالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها و طرح إمكانات أخرى تفيتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من    

 :و يمكن أن يتم ذل  من خالل العناصر اآلتية

 تطبيق المنهج التجريبي في المجال انإنساني؛صعوبات   -

 المشاكل التي يواجهها المنهج التفهمي في ادراسة الظواهر انإنسانية؛  -

 ...تعاداد مناهج العلوم انإنسانية فإن نتائجها ضعيفة على الرغم من  -

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال  -

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

 (نقط 43)   : التركـي 

ستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقاديم رأي شخصي مادعم،  و يمكن أن يتم تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يي    

إبراز  أهمية النقاش المفتوح حول علمية العلوم انإنسانية و انإشارة إلى ما تشهاده العلوم تجريبية ذاتها من تحوالت على ذل  من خالل 

 .صعياد المنهج

 :تيو يمكن توزيع نقط التركي  على النحو اآل

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة   -

 10: إباداء الرأي الشخصي المبني -
 

 :موزعة على النحو اآلتي( 43)الجوان  الشكلية 

 .نقطة 10: تماس  العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -
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 .نقطة 10: وضوح الخط -

 

 :القولة

 ( نقطة 0)الفهم 

،  و أن يصوغ إشكالها المرتبط بغاية الادولة و (مفهوم الادولة)أن يحاداد موضوعها في معالجته للقولة ( ة)يتعين على المترشح           
ما الادولة؟  هل الادولة غاية في ذاتها أم أن لها غايات :  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل.  مشروعيتها 

 خارجة عنها ؟ و من أين تستماد مشروعيتها؟ 

 :وزيع نقط الفهم على النحو التاليو يمكن ت         

 .ن 10:  تحادياد موضوع القولة -

 .ن 10: صياغة انإشكال  -

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

 
 (نقط  5: ) التحليل  

ه تحادياد أطروحة القولة و شرحها، و تحادياد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل تحليلفي  المترشح تعين على ي      
 :من خالل تناول العناصر اآلتيةالحجاج المعتماد في الادفاع عن تل  األطروحة، و يمكن أن يتم ذل  

 ....(تالزم )اهيم الادولة، الغاية ، المشروعية  و بيان العالقات التي تربط بينها ـ  تعريف مف
 الادولة هي تنظيم سياسي للمجتمع عبر مجموعة من المؤسسات؛  -

 الادولة هي مصادر التشريع و سن القوانين و هذا هو مصادر شرعيتها؛ -

 سعي الادولة إلى ضمان وجوادها و استمرايتها؛ -

 احتكار الادولة للعنف و حرصها على االنفرااد بالسياادة؛ -

 صوى؛تجعل الادولة من نفسها غاية ق -

 ...شواهاد من التاريخ السياسي، قوالت فلسفية: تحليل الحجاج 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 10: تحادياد أطروحة القولة و شرحها -

 ن 10: تحادياد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها -

 ن 10: تحليل الحجاج المفترض أو المعتماد -

 
 (قطن 42)   : المناقشة

يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حادوادها و فتح إمكانات أخرى للتفكير 

 :في انإشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذل  من خالل العناصر اآلتية

 :إبراز قيمة األطروحة -                

 الادولة و غايتها؛التأكياد على أهمية وجواد  -

 ...الكشف عن آلية اشتغال الادولة التي تهادف إلى حماية نفسها و ضمان استمرارها -

 :بيان حادواد األطروحة-                  

 الادولة كضرورة لتجاوز عنف األفرااد ؛  -

 ضرورة الادولة لتنظيم المجتمع و ضمان أمن األفرااد فيه؛ - 

 ها صاادرة عن إراادة جماعية حرة؛تستماد الادولة مشروعيتها من كون -

 ...الحرية السياسية كغاية للادولة  -

 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

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

 . ن 10: فتح إمكانات أخرى للتفكير في انإشكال الذي تثيره القولة -       
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 (نقط 43)   : التركـي 

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقاديم رأي شخصي مادعم،  و يمكن أن يتم ذل  ي

 .إبراز ضرورة الادولة و أهمية التزامها بالحق والقانون و احترام الحريات الفرادية والجماعيةمن خالل 

 :النحو اآلتيو يمكن توزيع نقط التركي  على 

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية انإشكال ورهاناته -

 .ن 10: إباداء الرأي الشخصي المبني -
 

 (ن43: )الجوان  الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي

 .نقطة 10: تماس  العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 نقطة 42: وضوح الخط -

 

 القولة نإري  فايل

 :نصال

 (نقط40:)الفهـــــم

و .  معرفة الغير ب،  و أن يصوغ إشكاله  المرتبط (مفهوم الغير)في معالجته للنص أن يحاداد موضوعه ( ة)يتعين على المترشح           
كن االكتفاء ما الغير؟ و هل معرفته ممكنة؟ و  كيف يتم ذل ؟ و هل يم:  يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل

 بالمماثلة في معرفة الغير؟

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 10:  تحادياد موضوع النص -

 .ن 10: صياغة انإشكال  -

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

 
 (نقط  5: ) التحليل  

روحة النص و شرحها، و تحادياد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل ه تحادياد أطتحليلفي  المترشح تعين على ي      
من خالل تناول الحجاج المعتماد في الادفاع عن تل  األطروحة التي مفاادها أن معرفة الغير ممكنة عن طريق المماثلة، و يمكن أن يتم ذل  

 :العناصر اآلتية
 ...(  علية، تالزم) و بيان العالقات التي تربط بينها ... مماثلةالغير، المعرفة، ال: حادياد مفاهيم النصـ  ت
    :معرفة الغير ال تتم إال عبر وسائط -

 معرفة الغير عن طريق المماثلة؛ تمت -

 (...الموضوعات األخرى/انإنسان ) :، المقارنة (الجار): المثال : اعتمااد آليات في الادفاع عن األطروحة من بينها -      
 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي       

 ن 10: تحادياد أطروحة النص و شرحها -

 ن 10: تحادياد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها -

 ن 10: تحليل الحجاج المعتماد -

 
 (نقط 42)   : المناقشة
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از قيمتها و حادوادها و فتح إمكانات أخرى للتفكير يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبر

 :في انإشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذل  من خالل العناصر اآلتية

 :إبراز قيمة األطروحة -                                 
 التأكياد على إمكانية معرفة الغير؛ -     
 ..كما يحصل مع أشياء العالم الخارجي و إنما تتم عن طريق المماثلة لكن هذه المعرفة ال تتم بطريقة مباشرة  -     

 :إبراز حادواد األطروحة -                                 
 انغالق العالم الاداخلي للغير أمام انإمكانات المعرفية لألنا؛  -    
 افة؛بذاتي معرفة تامة وشف تيمعرفة الغير عن طريق المماثلة تفترض أن معرف -   
 ..المعرفة بالمماثلة نفي لالختالف بين األنا و الغير -   
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي      

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

 . ن 10 :نصثيره اليفتح إمكانات أخرى للتفكير في انإشكال الذي  -          
 

 (نقط 43)   : تركـي ال

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقاديم رأي شخصي مادعم،  و يمكن أن يتم ي    

لى أهمية و المراهنة ع...( التعاطف، البينذاتية، المماثلة.) إبراز الطابع انإشكالي لمعرفة الغير و تعاداد سبل تل  المعرفةذل  من خالل 

 . هالعالقة انإيجابية مع

 :و يمكن توزيع نقط التركي  على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 .ن 10: إباداء الرأي الشخصي المبني -
 

 (ن43: )الجوان  الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي

 .نقطة 10: تماس  العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 .نقطة 10: وضوح الخط -

 : مرجع النص
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