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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2017 لدورة العاديةا

  - الموضوع  -
 

NS 04 

 الفلسفة

 العلوم اإلنسانيةوالعلوم اإلنسانية مسلك شعبة اآلداب 
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

4 

 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه
   

  

  

 

 

 

 

 اكتب )ي( في أحد المواضيع الثالثة اآلتية:
 

 الموضوع األول:

 هل الثروة المادية هي الطريق إلى السعادة؟

 

   :نيالموضوع الثا

ر." " هناك تطابق بين الشخص و  الكائن الُمفك ِّ

 بي ِّن )بي ِّني(، انطالقا من اشتغالك على القولة، ما إذا كان التفكير أساس هوية الشخص.

  

   الموضوع الثالث:

" تقوم علوم الطبيعة على التقابل بين الذات و الموضوع، حيث تبقى الذات مستقلة عن الموضوع      

من حيث المبدأ، و يستطيع الباحث بمساعدة الفرضيات والنظريات أن يحقق في هذا المجال نوعا من 

 الموضوعية و أن يتوصل إلى عدد من النتائج الحتمية.

على العكس من ذلك، يتعلق األمر في العلوم اإلنسانية بفهم الكائنات الحية من النوع نفسه من  و        

خالل صيغ تعبيراتها المتنوعة، أي عن طريق دراستها من الداخل. من هذه الناحية تتضح خصائص 

إن  عن طريق من سبقه من البشر. الروح اإلنسانية، أي أن اإلنسان ينكشف ويتضح عن طريق ذاته و

الفهم هو فهم مدلول األفعال اإلنسانية في أبعادها المختلفة، و هذا ال يتأتى إال بالنظر إليها في ترابطها 

 وتشابكها، حيث يُفهم الكل من خالل أجزائه، و يتخذ كل جزء معناه و داللته في نطاق الكل."

 

 

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

 توجيهات عامة

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

تربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم ال 2007نونبر  16الصادرة بتاريخ  04/142مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد  2014يونيو  25الصادرة بتاريخ 14/ 093الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

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

قاء توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة، وإب

 المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات وتعميقها؛

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

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

 توجيهات إضافية

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

 بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في مادة الفلسفة هو أساسا تقويم 20/20و  00/20يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -

بناء على تمثالت  15/20و  00/20قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين  مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول

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

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب والمسالك  20على  14أو  13أو  12إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -

 ( يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين منهم.4و3التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَمي ِّزة)ذات المعامل 

جنة التصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا فما أقل للتداول داخل ل 03/20ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

 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 مع عناصر  -

جزئيا أو كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للمترشح )ة( في ضوء روح  اإلجابة،

 منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي.

 

 :لسؤالا

 نقط( 04: ) الفهم

 يبرز أن و ،)السعادة مفهوم ( موضوعه و  )خالقاأل(  مجاله اكإدر عن يعبر أن للسؤال معالجته في  )ة(  المترشح على يتعين        

رتبط الماإلشكال  يصوغ أن ويست الثروة المادية هي الطريق إلى السعادة. ل / الثروة المادية هي الطريق إلى السعادة  : المفارقة عناصر

ما الثروة  ؟سعادةال ما :قبيل من والمناقشة للتحليل لموجهةا األساسية أسئلته يطرح و ،  طرق تحصيلهاالسعادة و  البحث عنبالعالقة ب

؟   المادية؟ لَم يسعى الناس إلى السعادة؟ ما دور الثروة المادية في نيل السعادة؟ هل يمكن اختزال طريق السعادة في البحث عن هذه الثروة

 أليست هناك طرق أخرى لتحصيل السعادة؟  

  

 : التالي والنح على الفهم نقط توزيع يمكن و

 .ن 01 : موضوعه و السؤال مجال تحديد -

 .ن 01 : المفارقة عناصر إبراز -

 .ن 02 : المفارقة و التساؤل خالل من اإلشكال صياغة -
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  )نقط 05: ) التحليل

 وظفا المعرفةم السؤال في المفترضة األطروحة على الوقوف و األساسية أسئلته و اإلشكال عناصر تحليل المترشح )ة( على يتعين   

  : اآلتية العناصر تناول خالل من .( ، و ذلك…حجاجي بناء و مفاهيم و أفكار من ( المالئمة الفلسفية

 السعادة من حيث هي حالة من االرتياح و الرضى التام و غاية و كمال للوجود اإلنساني و مطلب لكل إنسان؛ تعريف مفهوم   -

 كم من الخيرات المادية و خاصة من األموال؛ تعريف الثروة المادية من حيث هي  -   

 بحث الناس الدائم عن السعادة؛  -  

 حاجة اإلنسان إلى الثروة المادية لتلبية مطالب العيش و لضمان بقائه؛ -  

 زيادة الثروات يحقق الزيادة في الرفاهية؛ - 

 ابع االستهالكي؛الحاجة المتزايدة إلى الثروة المادية في المجتمعات المعاصرة ذات الط -

 توقف تلبيته على الثروة المادية...تللسعادة بعد جسدي و حسي  - 

 

 : التالي النحو على التحليل نقط توزيع يمكن و

 .ن 02 : األساسية أسئلته و اإلشكال عناصر تحليل -

 : المالئمة الفلسفية المعرفة توظيف -

 ن 02 عليها:  االشتغال و المفاهيم استحضار -

 ن 01 الفلسفية:  للمضامين الحجاجي ءالبنا -

 

 )نقط 05: ):المناقشة

 من ذلك يتم أن ويمكن  .في اإلشكال التفكير أفق تفتح أخرى إمكانات طرح و المفترضة  األطروحة يناقش أن المترشح )ة( على يتعين

 : اآلتية العناصر خالل

 بالضرورة إلى السعادة؛ الثروة المادية تلبي بعض الحاجات اإلنسانية، لكنها ال تؤدي  -

 اللهث وراء الثروة المادية قد تترتب عنه هموم جديدة؛ -

 السعادة المادية سعادة عابرة؛ -

 ال يمكن اقتناء العواطف و ال اكتساب الصداقة بالمال؛ -

 أهمية بعد العالقات في تحصيل السعادة؛ -

 الشقاء و السعادة قد يحالن باألغنياء كما بالفقراء؛ -

 عادة تتمثل في تلبية مطالب العقل أو القلب؛الس -

 البعد الروحي من مميزات اإلنسان و من ثم يمكن أن يكون أساس تحصيل السعادة... -

 

 : اآلتي النحو على المناقشة نقط توزيع يمكن و

 .ن 03 :  السؤال يفترضها التي األطروحة مناقشة-

 .ن 02اإلشكال:  في التفكير أفق تفتح أخرى إمكانات طرح-

 )نقط 03  (: التركيب

 ذلك يتم يمكن أن و .مدعم شخصي رأي تقديم إمكانية مع مناقشته و تحليله نتائج فيه يستخلص تركيبا يصوغ أن المترشح)ة(  على يتعين

 : خالل من

لي لمفهوم السعادة ) الحسي، الثروة المادية في تلبية حاجات اإلنسان الضرورية و الكمالية مع التأكيد على الطابع الشمو أهمية إبراز -

 العقلي ، القلبي(؛

 السعادة مثل أخالقي أعلى أهم ما فيه السعي نحوه و العمل على االقتراب منه ... -

 : اآلتي النحو على التركي نقط توزيع يمكن و

 .ن 01 : والمناقشة التحليل خالصة-

 .ن 01 : ورهاناته اإلشكال أهمية-

 ن. 01 : المبني الشخصي الرأي إبداء-

 

 نقط( 03: )الشكلية الجوانب

 : اآلتي النحو على توزيعها يمكن و

 .نقطة 01 العرض: تماسك -

 .نقطة 01اللغة: سالمة -

 .نقطة 01 الخط: وضوح -

""""""""" 

 القولة:

 نقط( 4) :الفهم
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 مطلبيتعين على المترشح )ة(، في معالجته للقولة و ال          

هة المرتبط بها، أن يحدد موضو  عها )مفهوم الشخص(، و أن يصوغ إشكالها المتعلق بأساس هوية الشخص،  و يطرح أسئلته األساسية الموج ِّ

 للتحليل  والمناقشة من قبيل:  ما الشخص ؟ ما الهوية الشخصية ؟ و هل التفكير  أساس هذه الهوية أم إن هناك أسسا أخرى؟ 

 ي:و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التال        

 ن. 01تحديد موضوع القولة:   -           

 ن. 02صياغة اإلشكال :  -           

 ن. 01صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة:  -           

 

 

 نقط ( 5: )  التحليل 

ه تحديد أطروحة القولة و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل الحجاج تحليلفي   )ة( المترشحتعين على ي      

 من خالل تناول العناصر اآلتية:المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة، و يمكن أن يتم ذلك 

 هوم الشخص ؛ـ  تعريف مف   

 الشخص كائن مفكر؛ - 

 وحدته و ثباته و استمراريته رغم ما قد يلحقه من تغيرات؛التفكير  هو الذي يضمن للشخص  - 

 إذن فالتفكير أساس الهوية الشخصية... -

 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

 ن 02تحديد أطروحة القولة و شرحها:  -                

 ن 02تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها:  -                

 ن 01تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد:  -                

 

 نقط( 05:   ) المناقشة

تفكير في يتعين على المترشح)ة( أن يناقش أطروحة القولة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها و فتح إمكانات أخرى لل

 ن خالل العناصر اآلتية:اإلشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذلك م

 إبراز قيمة األطروحة: ←

 أهمية التفكير كجوهر للشخص؛ -          

 الهوية تجعل الشخص فريدا و متميزا عن غيره كما عن سائر الكائنات األخرى... -          

 

 بيان حدود األطروحة: ←

 البعد االجتماعي في تحديد الهوية الشخصية؛ -          

 البعد الجسدي في تحديد هوية الشخص؛ -         

 الذاكرة كمقوم من مقومات الهوية الشخصية؛ -          

 اإلرادة كمقوم من مقومات الهوية الشخصية... -        

 

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

 ن. 03التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها : -                

 ن.  02فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة: -               
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 نقط( 03)   التركـيب:

تعين على المترشح)ة( أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم، و يمكن أن يتم ذلك ي    

ي لمسألة هوية الشخص و اختالف المواقف حول أساس هويته، كما يمكن التأكيد على تعدد أبعاد الهوية الشخصية و إبراز  الطابع اإلشكالمن خالل 

 طابعها الدينامي...

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -   

 ن. 01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -

 ن. 01المبني: إبداء الرأي الشخصي  -   

 

 ن( 03: )الجوانب الشكلية

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

  :نقطة. 01تماسك العرض 
  : نقطة. 01سالمة اللغة 
  :نقطة. 01وضوح الخط 

                   القولة للويس الفيل 

"""""""""""""""""""" 

 النص:

 نقط( 04: )الفهـــــم

و يطرح ، إشكاله المتعلق بعلمية العلوم اإلنسانيةي معالجته للنص أن يحدد موضوعه )العلوم اإلنسانية (، و أن يصوغ يتعين على المترشح)ة( ف          

 ما العلوم الطبيعية؟  ما المنهج المالئم لدراسة الظواهر اإلنسانية؟ أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما العلوم اإلنسانية ؟

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

   :ن. 01تحديد موضوع النص 
  : ن. 02صياغة اإلشكال 
  :ن. 01صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 

 

 نقط ( 5: )  التحليل 

لعالقات التي تربط بينها، وتحليل الحجاج المعتمد في ه تحديد أطروحة النص و شرحها، و تحديد مفاهيمه و بيان اتحليلفي   )ة(المترشحتعين على ي      

 من خالل تناول العناصر اآلتية:الدفاع عن األطروحة التي مفادها أن الفهم هو المنهج المناسب لدراسة الظواهر اإلنسانية... ويمكن أن يتم ذلك 

الموضوعية، الحتمية، الفهم...  وبيان العالقات التي تربط بينها ) تقابل، حديد مفاهيم النص: العلوم اإلنسانية، العلوم الطبيعية، الذات، الموضوع، ـ ت 

 تالزم...(  

 استقالل الذات عن الموضوع في العلوم الطبيعية؛ -       

 إمكان تحقيق الموضوعية و  التوصل إلى الحتمية في العلوم الطبيعية؛ -       

 اخل بين الذات و الموضوع؛خصوصية الظواهر اإلنسانية تؤدي إلى التد -       

 المنهج المالئم لدراسة الظواهر اإلنسانية هو الفهم... -       

 .اعتماد آليات في الدفاع عن األطروحة من بينها: المقارنة .. -

 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

 ن 02تحديد أطروحة النص و شرحها:  -
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 ن 02العالقات بينها:  تحديد مفاهيم النص و بيان -

 ن 01تحليل الحجاج المعتمد:  -

 

 نقط( 05)   : المناقشة

في اإلشكال  يتعين على المترشح)ة( أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها و فتح إمكانات أخرى للتفكير

 عناصر اآلتية:الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل ال

 إبراز قيمة األطروحة: ← 

 نساني؛اإلوضع خط فاصل بين المجال الطبيعي و المجال  -    

 كيد على الفهم كمنهج لدراسة الظواهر اإلنسانية...أالـت  -    

 إبراز حدود األطروحة: ←

 نسانية منها؛السبق التاريخي للعلوم الطبيعية و التقدم الذي حققته يفرض استفادة العلوم اإل -   

 ...تعقد الظواهر اإلنسانية يحد من فعالية الفهم كمنهج للعلوم اإلنسانية  -   

 

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

 ن. 03التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها :  -                       

 ن.  02للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص:  فتح إمكانات أخرى -                       

 

 نقط( 03)   التركـيب: 

 تعين على المترشح)ة( أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم، ويمكن أن يتم ذلك من خاللي    

مع أهمية التأكيد على االنفتاح على كل المناهج المتوفرة، و الحفاظ على خصوصية اإلنسان من إبراز الطابع اإلشكالي لمسألة العلمية في العلوم اإلنسانية، 

 حيث هو كائن واع، ذو كرامة...

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -                                                          

 ن.  01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -                                                          

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -                                                          

 

 ن( 03: )الجوانب الشكلية

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

  :ة.نقط 01تماسك العرض 

  : نقطة. 01سالمة اللغة 
  :نقطة. 01وضوح الخط 

 .)بتصرف( 55، ص 2005فرنر شنيدرس: الفلسفة األلمانية في القرن العشرين، ترجمة محسن الدمرداش ، الطبعة األولى    :مرجع النص

https://inscription.ma/



