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 المركز الوطني للتقويم 

 والتوجيهواالمتحانات 

 يااالمتحان الوطني الموحد للبكالور
 2O16 تسددراية لدورة االا

  - الموضوع -
 RS05 

 الفلسفة

 كل مسالك الشعب العلمية والتقنية واألصيلة 
 

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

   

  

  

 

 

 

 

 :في أحد المواضةع الثالث  اآلدة ( ي)ايدب 

 

 :الموضوع األول

 هل ةدعارض الواجب مع الحرة ؟

 

 :الموضوع الثاني

 ."ال ةدحقق وعةي بذادي إال بوجود الغةر"

 .أبعادها( ي)مضمون القول  و بةِّن ( ي)أوضح 

 
 :الموضوع الثالث

  يامل  لينها غةر مثمرة ألن هذه الحرة ، في الوقت الذي بحرة ، فعال،خارج إطار الدول يل فرد  ةدمدع"  
أما في إطار دول  . مواه  دعطةنا إميانة  فعل ما ةحلو لنا، فإنها دعطي لآلخرةن إميانة  اإلتساءة إلةنا وفق ه  

محيم  الدنظةم، فإن يل فرد ال ةحدفظ إال بقدر من الحرة  ةيفةه للعةش في أمان مع اآلخرةن، يما أن 
 .ذون به غةرهمؤ  ن ال ةفقدون إال ذلك القدر من الحرة  الذي قد ة  اآلخرة

الدول   داخلدبعا لقوده أن ةحوز و ةتسدولي على يل ما ةرغب فةه، أما  ، خارج الدول ،ةتسدطةع يل فرد     
 )...(.فإن ما ةمليه األفراد ةعود لهم بناء على القوانةن و هو ما ةحقق لهم الطمأنةن 

دتسود األهواء و دندشر الحروب و ةدعذر القضاء على الفقر و ةالزمنا الخوف و  ،دول و في غةاب ال    
 ،أما في نطاق الدول . بنا الشقاء و البؤس و ةحرمنا الجهل و العنف من يل مدع الحةاة دطاردنا العزل  و ةحل  

 . "     ب و الرخاء ةيثرو األمن ةتسدد   م  فإن العقل ةتسود و التسالم ةع  

 
 (.ةه)النص و ناقشه ( ي)حلِّل 

https://inscription.ma/


6    
1
  

 

 لصفحةا

 

 

        

  P a g e 

  

6          

2 

2 

 المركز الوطني للتقويم 

 والتوجيهواالمتحانات 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2O16 تسددراية لدورة االا

  - عناصر اإلجاب  -
 RR05 

 الفلسفة

 لشعب العلمية والتقنية واألصيلة كل مسالك ا
 

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

   

  

  

 

 

 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

 :المترشحين، يرجى من السيدات و السادة األساتذة المصححين أن يراعواالمترشحات و سعيا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين 

تربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم ال 1442نونبر  21الصادرة بتاريخ  40/201مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد  1420يونيو  12الصادرة بتاريخ 20/ 490الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

و القيم العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط   -

المنتظر 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؛

فهم الموضوع وتحديد اإلشكال المطروح، تدرج التحليل والمناقشة : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة اإلنشائية الفلسفية  -

 ....والتركيب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنهجية

 توجيهات إضافية

، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية (ة) المفصلة على ورقة تحرير المترشح يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي -

 مرفقة بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في مادة الفلسفة هو أساسا 14/14و  44/14يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -

بناء  22/14و  44/14قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين  تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول

 .على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب  14على  20أو  20أو  21إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -

يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين ( 0و0ذات المعامل )والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .منهم

جنة التصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا فما أقل للتداول داخل ل 40/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

 .على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا

الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع  (ة) إذا توفرت في إجابة المترشح -

في  (ة)مترشح جزئيا أو كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني لل عناصر اإلجابة،

 .ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي

 :السؤال

 :( نقط 4) الفهم
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، و أن ةبرز  (مفهوما الواجب والحرة ) و موضوعه ( األخالق)دراك مجاله في معالجده للتسؤال أن ةعبر عن إ( ة)ةدعةن على المدرشح           

و أن ةصوغ اإلشيال المدمحور حول طبةع  العالق  بةن .الواجب ال ةدعارض مع الحرة / الواجب ةدعارض مع الحرة : عناصر الدقابل أو اإلحراج
ما الواجب؟ ما :  ئلده األتساتسة  الموجه  للدحلةل و المناقش  من قبةلأهي عالق  دعارض أم عالق  ديامل، و أن ةطرح أتس:  الواجب و الحرة 

 الحرة ؟ و هل ةدعارض الواجب مع الحرة  أم إنهما ةديامالن؟ 

 :و ةمين دوزةع نقط الفهم على النحو الدالي        

 ن 10:  دحدةد مجال التسؤال و موضوعه. 

   ن 10: إبراز عناصر المفارق. 

 ن 10: الدتساؤل و المفارق  صةاغ  اإلشيال من خالل. 
 

 (نقط  5: )  الدحلةل 

موظفا  األطروح   المفدرض  في التسؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشيال و أتسئلده األتساتسة  و دحلةل  (ة)المدرشحدعةن على ة      
 :اآلدة  وذلك من خالل دناول العناصر، (  ...من أفيار و مفاهةم و بناء حجاجي  )المعرف  الفلتسفة  المالئم  

 ي الواجب و الحرة ؛ـ  دعرةف مفهوم      
 ـ  ادتسام الواجب بطابع اإليراه واإللزام ةنفي يل اردباط له بالحرة ؛      
 ـ قد ةيون القةام بالواجب مجرد ادباع ال إرادي لتسلط  العادة؛ 
الخضوع لألنا األعلى المتسدبطن للنواهي زجري للقوانةن والخوف من العقاب أو الـ  الباعث على القةام بالواجب هو الطابع  

 ...األبوة 
 صدور الواجب عن المجدمع ةنفي عنه يل حرة   وةحوله إلى مجرد عادات اجدماعة ؛  -     

 :و ةمين دوزةع نقط الدحلةل على النحو الدالي
 .ن 10: دحلةل عناصر اإلشيال و أتسئلده األتساتسة  -

 : دوظةف المعرف  الفلتسفة  المالئم  -
 ن 0اتسدحضار المفاهةم و االشدغال علةها  -                 

 ن 0البناء الحجاجي للمضامةن الفلتسفة    -                 

 

 (نقط 50)   : المناقش 

أن ةناقش األطروح  من خالل متساءل  منطلقادها و ندائجها و طرح إميانات أخرى دفدح أفق الدفيةر في ( ة)ةدعةن على المدرشح   

 :يال، و ةمين أن ةدم ذلك من خالل العناصر اآلدة اإلش

 حرة  االخدةار هي الدافع للقةام بالواجب  ولةس  المةوال ت الذادة  ؛ -     
 ـ ادصاف الواجب بطابع اإليراه ال ةنفي الحرة ؛     
 ـ اردباط الواجب بالحرة   دأيةد لمبدأ المتسؤولة  األخالقة  على األفعال؛     
 ؛اط أداء الواجب  بالحرة   شرط لالدصاف بالصف  األخالقة ـ اردب     
 ...القةام بالواجب  في اردباطه باإلرادة الحرة  -

 :و ةمين دوزةع نقط المناقش  على النحو اآلدي      
 .ن 10: مناقش  األطروح  الدي ةفدرضها التسؤال عبر بةان حدود منطلقادها وندائجها  -                    

 . ن 10: طرح إميانات أخرى دفدح أفق الدفيةر في اإلشيال -                    

 
 (نقط 50)    :الدريـةب

أن ةصوغ دريةبا ةتسدخلص فةه ندائج دحلةله و مناقشده مع إميانة  دقدةم رأي شخصي مدعم،  و ( ة)دعةن على المدرشح ة    

الواجب  مع الحرة  و اإلشارة إلى الرهانات األخالقة  المردبط   بالواجب  إبراز  الطابع اإلشيالي لعالق ةمين أن ةدم ذلك من خالل 

 .و الحرة  في اتسدقالل أحدهما عن اآلخر أو في اردباطهما معا

 

 :و ةمين دوزةع نقط الدريةب على النحو اآلدي
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 .ن 10: خالص  الدحلةل والمناقش   -                              

 . ن 10: أهمة  اإلشيال ورهاناده -                              

 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -                              

 

      (قطن 50: )الجوانب الشيلة 

 :و ةمين دوزةعها على النحو اآلدي   

 نقط  10: دماتسك العرض. 
   نقط  10: تسالم  اللغ. 

 نقط  10: وضوح الخط.                   

 

 

 

 :القولة

 :( نقط 4) الفهم

وجود الغةر ب،  و أن ةصوغ إشيالها المدعلق (مفهوم الغةر )في معالجده للقول  أن ةحدد موضوعها ( ة)ةدعةن على المدرشح           
ت؟  و ما دور ما الغةر؟ ما الوعي بالذا:  و ةطرح أتسئلده األتساتسة  الموجه  للدحلةل والمناقش  من قبةل.  الوعي بالذات اردباطه بفي 

 وجود الغةر في دحقةق الوعي بالذات؟

 :و ةمين دوزةع نقط الفهم على النحو الدالي        

  ن 10:  دحدةد موضوع القول. 

  ن 10: صةاغ  اإلشيال. 

  ن 10: صةاغ  األتسئل  األتساتسة  الموجه  للدحلةل و المناقش. 

 

 (نقط  5: )  الدحلةل 

ه دحدةد أطروح  القول  و شرحها، و دحدةد مفاهةمها و بةان العالقات الدي دربط بةنها، و حلةلدفي  (ة)المدرشح دعةن على ة      
 :من خالل دناول العناصر اآلدة دحلةل الحجاج المعدمد في الدفاع عن دلك األطروح ، و ةمين أن ةدم ذلك 

 ...(ديامل، دضمن، دالزم) اهةم الغةر، الوعي، الذات، و بةان العالقات الدي دربط بةنها ـ  دعرةف مف 
 اإلنتسان يائن ةدمةز بوعي الذات؛ -
 في العالم مع الغةر؛اإلنتسان ةعةش  -
 الغةر ضروري لوعي اإلنتسان بذاده؛ -
 ...الوجود مع الغةر شرط لبناء العالم الموضوعي -

 ...لقائم على اتسدحضار شواهد دارةخ الفلتسف  ، و من الواقع المعةشدحلةل الحجاج المفدرض و ا

 :و ةمين دوزةع نقط الدحلةل على النحو الدالي       

 ن 10: دحدةد أطروح  القول  و شرحها -                                                  

 ن 10: مفاهةم القول  و بةان العالقات بةنهادحدةد  -                                                  

 ن 10: دحلةل الحجاج المفدرض أو المعدمد -                                                  

 
 (نقط 50:   ) المناقش 
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فدح إميانات  أن ةناقش األطروح  من خالل متساءل  منطلقادها و ندائجها مع إبراز قةمدها و حدودها و (ة) ةدعةن على المدرشح

 :أخرى للدفيةر في اإلشيال الذي دثةره، و ةمين أن ةدم ذلك من خالل العناصر اآلدة 

 :إبراز قةم  األطروح  ←     

 الدأيةد على أهمة  وجود الغةر في وعي الذات؛ -

 الدأيةد على الطابع العالئقي لوعي الذات؛ -

 :بةان حدود األطروح  ←   

 بمعزل عن الغةر؛ ةمين دحصةل الوعي بالذات -
 وجود الغةر دهدةد للذات و قضاء على دفردها؛ -
 ...نظرة الغةر دشل فعالة  الذات و قدرادها -
 

 :و ةمين دوزةع نقط المناقش  على النحو اآلدي

 .ن 10: الدتساؤل حول أهمة  األطروح  بإبراز قةمدها و حدودها  -                

 . ن 10: للدفيةر في اإلشيال الذي دثةره القول فدح إميانات أخرى  -             

 
 (نقط 50)    :الدريـةب

أن ةصوغ دريةبا ةتسدخلص فةه ندائج دحلةله و مناقشده مع إميانة  دقدةم رأي شخصي مدعم،  و  (ة) دعةن على المدرشحة    

، مع اإلشارة إلى دعدد المواقف الفلتسفة  إبراز الطابع اإلشيالي لوعي الذات في عالقده بوجود الغةرةمين أن ةدم ذلك من خالل 

 ...الدأيةد على ضرورة احدرام الغةر من حةث هو وعي آخر بالذاتو بخصوص هذا اإلشيال؛ 

 :و ةمين دوزةع نقط الدريةب على النحو اآلدي 

 .ن 10: خالص  الدحلةل والمناقش   -                          

 . ن 10: اإلشيال ورهانادهأهمة   -                          

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -                          

 

 (قطن 50) :الجوانب الشيلة 

 :و ةمين دوزةعها على النحو اآلدي   

 نقط  10: دماتسك العرض. 
   نقط  10: تسالم  اللغ. 

 نقط  10: وضوح الخط. 

                       Michel Houellebecqالقول  لمةشةل هولبك          

 

 

 

 

 :النص

 (نقط 54):الفهـــــم
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،  و أن ةصوغ إشياله  المدعلق بغاةات الدول  (مفهوم الدول )في معالجده للنص أن ةحدد موضوعه ( ة)ةدعةن على المدرشح           

من اإلنتسان اةادها ؟  و ما المياتسب الدي ةجنةها ما الدول  ؟ ما غ:  و ةطرح أتسئلده األتساتسة  الموجه  للدحلةل و المناقش  من قبةل.  
 العةش في إطارها؟ 

 :و ةمين دوزةع نقط الفهم على النحو الدالي        

 ن 10:  دحدةد موضوع النص. 

  ن 10: صةاغ  اإلشيال. 

  ن 10: صةاغ  األتسئل  األتساتسة  الموجه  للدحلةل و المناقش. 

 

 (نقط  5: )   الدحلةل

ه دحدةد أطروح  النص و شرحها، و دحدةد مفاهةمه و بةان العالقات الدي دربط بةنها، و دحلةلفي   (ة) لمدرشحادعةن على ة      
حرة  الفعلة  لألفراد دحقق في إطار الدول  و قوانةنها، خالفا دحلةل الحجاج المعدمد في الدفاع عن دلك األطروح  الدي مفادها أن ال

 :من خالل دناول العناصر اآلدة مين أن ةدم ذلك ة، و حال  الطبةع  للحرة  المدوحش  الدي يانت لهم في 
 ...(  ديامل، دالزم، دضاد) الدول  ، الحرة ، العنف، العقل، و بةان العالقات الدي دربط بةنها : حدةد مفاهةم النصـ  د

 في غةاب الدول  دتسود الحرة  المطلق  الدي دوجهها األهواء؛ -

 مطلق  تسةادة العنف و الشقاء و الفوضى؛دندج عن هذه الحرة  ال -
 دحمي قوانةن الدول  الملية  الفردة ؛ -

 أما في إطار الدول  فإن الحرة  دصبح مقنن  و مثمرة؛ -

 ...ةندج عن هذا الدقنةن األمن و الرخاء و ةتسود العقل -

 ...اعدماد آلةات في الدفاع عن األطروح  من بةنها المقارن  -

 :ع نقط الدحلةل على النحو الداليو ةمين دوزة       

 ن 10: دحدةد أطروح  النص و شرحها -

 ن 10: دحدةد مفاهةم النص و بةان العالقات بةنها -

 ن 10: دحلةل الحجاج المعدمد -

 
 (نقط 50)   : المناقش 

و حدودها و فدح إميانات  أن ةناقش األطروح  من خالل متساءل  منطلقادها و ندائجها مع إبراز قةمدها (ة) ةدعةن على المدرشح

 :أخرى للدفيةر في اإلشيال الذي ةثةره النص، و ةمين أن ةدم ذلك من خالل العناصر اآلدة 

 :إبراز قةم  األطروح  ←

 أهمة  العةش في إطار الدول ؛ -        
 ..و الرخاء قرار دغاة  الدول  دحقةق األمن و االتس -        

 :إبراز حدود األطروح  ← 
 دول  ال دخدم إال نفتسها؛ال  - 
 ...زوال الدول  ال ةعني بالضرورة زوال تسعادة الناس و رخائهم - 
  

 :و ةمين دوزةع نقط المناقش  على النحو اآلدي

 .ن 10: الدتساؤل حول أهمة  األطروح  بإبراز قةمدها و حدودها  -

 . ن 10: فدح إميانات أخرى للدفيةر في اإلشيال الذي دثةره القول  -

 

 (نقط 50)    :لدريـةبا

أن ةصوغ دريةبا ةتسدخلص فةه ندائج دحلةله و مناقشده مع إميانة  دقدةم رأي شخصي مدعم،  و  (ة) دعةن على المدرشحة    

إبراز الطابع اإلشيالي لغاةات الدول ، مع المراهن  على الدول  الدةمقراطة  الدي دحدرم حقوق األفراد و ةمين أن ةدم ذلك من خالل 

 ...ماعاتالج
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RR 05  
 الصفحة

   

1         
 :و ةمين دوزةع نقط الدريةب على النحو اآلدي

 .ن 10: خالص  الدحلةل والمناقش   -         

 . ن 10: أهمة  اإلشيال ورهاناده -         

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -          

 

 (قطن 50) :الجوانب الشيلة 

 :و ةمين دوزةعها على النحو اآلدي   

 نقط  10: دماتسك العرض. 
   نقط  10: تسالم  اللغ. 

 نقط  10: وضوح الخط. 

 

 مرجع النص:   

Thomas Hobbes : Le citoyen ou les fondements de la politique ( De Cive);Trad. Samuel Sorbière ;1649 ; 

P. 106 ed. numérique. (بدصرف)    
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