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 :اآلتيةفي أحد المواضيع الثالثة  )ي( اكتب

 الموضوع األول:

 هل الصداقة هي الوجه الوحيد للعالقة مع الغير؟

 

 الموضوع الثاني:

ه العمل التجريبي من بداية تصو   "   ختبر."ره حتى نهايته في الم  إن النظرية توج ِّ

 ين النظرية و التجربة.بي ِّن )بي ِّني(، انطالقا من القولة، طبيعة العالقة ب

 

 الموضوع الثالث:

" تثير كلمة الدولة في األذهان فكرة السلطة، و نعني بها السلطة الفعلية والمنظَّمة. فالدولة شكل من أشكال التنظيم    

نها االجتماعي، تكفل األمن لنفسها و الرعاية لمواطنيها ضد األخطار الخارجية و الداخلية. و تحقيقا لهذا الغرض، فإ

تملك القوة المسلحة و الكثير من وسائل اإلكراه. و ال تقوم دولة بدون درجة عالية من التنظيم تسمح لها بنشر سلطتها 

حقوق المواطنين التي ال يتسنى الدفاع عنها إال بتوفر  ل ضمان لحقوق اإلنسان وو تنفيذ قراراتها. و وجود الدولة أو  

حُّ ود دولة ليس لها قو  مؤسسات األمن و الجيش و القضاء. فوج ة اإلكراه المادية شيء متناقض في ذاته. و ال يصِّ

فصل وظائف الدولة عن سلطاتها و ال مهامها عن نفوذها، ألن الخدمات التي تؤديها تمتزج بالحقوق التي تمارسها. 

طتها السياسية و وسيلتها في الحكم. و فجميع أنواع المساعدات و األعمال التي تقوم بها الدولة، مثال، هي أداة سل

كلَّما زاد عدد من ينتظرون من الدولة حقوقا، زاد عدد من يخضعون لنفوذها و هيمنتها. إن النظام اإلداري في الدولة 

 الحديثة هو في الوقت ذاته وسيلة لتلبية حاجات المواطنين و أداة من أدوات القوة و السيطرة."

 .يه(حل ِّل )ي( النص و ناقشه )
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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 

ربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم الت 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 لعامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط ا  -

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 

نة التصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا فما أقل للتداول داخل لج 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.

 

 

 السؤال:

 نقط(  04) :الفهم

راك مجاله )الوضع البشري( و موضوعه ) مفهوم الغير (، و أن يتعين على المترشح )ة(، في معالجته للسؤال، أن يعبر عن إد     

.  و أن يبرز  عناصر اإلحراج ) أو التقابل ( : الصداقة هي الوجه الوحيد للعالقة مع الغير / ليست الصداقة الوجه الوحيد للعالقة مع الغير

: ما الغير؟ ما الصداقة؟ هل الصداقة  ة للتحليل و المناقشة من قبيليصوغ اإلشكال المرتبط بالعالقة مع الغير،  و يطرح أسئلته األساسية الموجه

 وجه وحيد للعالقة مع الغير، أم إن هناك أشكاال أخرى لهذه العالقة؟ 

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

   :ن. 01تحديد مجال السؤال و موضوعه 

  : ن. 01إبراز عناصر اإلحراج أو  المفارقة 

 ن. 02اغة اإلشكال من خالل التساؤل و المفارقة: صي 

 نقط ( 05: ) التحليل 
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موظفا  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية، و تحليل  )ة(المترشحتعين على ي      

 الل تناول العناصر اآلتية:وذلك من خالمعرفة الفلسفية المالئمة ) من أفكار  و مفاهيم و بناء حجاجي ...( 

 الصداقة؛و   الغيري تعريف مفهوم -

 الصداقة وجه أساس للعالقة مع الغير؛ -

 ميل اإلنسان التلقائي إلى االرتباط مع الغير ؛  -

 تقوم الصداقة على تقدير الغير  و احترامه؛ -

 الصداقة منزهة عن المنفعة ؛ -

 ي حياتنا...تكشف الصداقة عن الحضور المستمر للغير ف -

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

 ن. 02تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية:  -             

 توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة:  -             

 ن 2استحضار المفاهيم و االشتغال عليها :  -                                   

 ن 1البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية :   -                                   

 نقط( 05:   ) المناقشة

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

 من خالل العناصر اآلتية:

 نسانية أن الصداقة ليست الوجه الوحيد للعالقة مع الغير ؛يكشف واقع العالقات اإل -

 الصراع وجه من أوجه العالقة مع الغير ؛ -

 قد تكتسي العالقة مع الغير مظهر الالمباالة ؛ -

 قد تكون المصلحة الشخصية رهان العالقة مع الغير... -

 

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

 ن. 03حة التي يفترضها السؤال : مناقشة األطرو -     

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

 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 ي  

يجابي في العالقة مع الغير  و إلشكالي المركب لمسألة عالقة الذات مع الغير، مع التركيز على  الجانب اإلذلك من خالل إبراز الطابع ا

 محورية  االحترام على أساس الكرامة ...

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -     

 ن. 01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -     

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -    

 

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

 القولة:

 نقط( 04)  : الفهـــــم

يتعين على المترشح )ة(، في معالجته للقولة و المطلب المذيل لها، أن يحدد موضوعها )مفهوما النظرية والتجربة(، و أن      

هة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما ةتجربيصوغ إشكالها المتعلق بالعالقة بين النظرية وال ، و يطرح أسئلته األساسية الموج ِّ

 النظرية ؟ ما العمل التجريبي ؟ ما طبيعة العالقة بينهما؟ 
 

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:            

 ن. 01تحديد موضوع القولة:   -                 
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 ن. 02:  صياغة 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 تحليلفي   )ة(المترشحتعين على ي      

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

 النظرية باعتبارها  بناء عقليا يربط  مجموعة من المبادئ والنتائج في مجال علمي محدد؛ ـ  تعريف   

 ؛معينةفروض تعريف العمل التجريبي باعتباره مجموع اإلجراءات التي يتبعها العالم لبناء أو اختبار    -  

 النظرية معطى أساس يسبق العمل التجريبي ؛ -  

 عبر األسئلة النظرية التي يطرحها العالم حول الظواهر؛ النظرية هي التي تقود العمل التجريبي وتوجهه -

 تطور العلوم أفقد التجريب موقع الحسم الذي كان له في بناء النظريات؛  -

 أهمية العقل الرياضي والنماذج الصورية في العلم؛ -

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:    

 ن 02تحديد أطروحة القولة و شرحها:  -                 

 ن 02تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها:  -                

 ن 01لمعتمد: تحليل الحجاج المفترض أو ا -                

 

 نقط( 05:   ) المناقشة

يتعين على المترشح)ة( أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها، وفتح إمكانات أخرى    

 للتفكير في اإلشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:

 إبراز قيمة األطروحة: ←   
 أهمية العقل في بناء النظريات العلمية؛ -          

 انتقال موضوع العلم من واقع معطى إلى واقع مبني يجعل دور النظرية أساسيا. -           

 بيان حدود األطروحة:  ←

 للتجريب دور مهم في بناء النظرية العلمية خاصة في بعض مجاالت البحث؛ -     

 ؛العلمية طويلة أساس الحكم على علمية النظرياتشك ل التجريب لفترة  -     

 لجوء العلم إلى التجريب أحدث قطيعة مع التأمل الميتافزيقي في دراسة الظواهر؛ -     

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

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

  ن. 02ات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة: فتح إمكان-         

 

 نقط( 03) التركـيب:

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

و العمل التجريبي في العلم ، مع التركيز على  الحوار والتكامل  إبراز  الطابع اإلشكالي لمسألة  العالقة بين النظرية أن يتم ذلك من خالل 

 الموجود بينهما  عبر تاريخ العلم كله...

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -             

 ن. 01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -         

 ن. 01صي المبني: إبداء الرأي الشخ -        

 

 ن( 03: )الجوانب الشكلية

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

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

  :نقطة. 01وضوح الخط 

 القولة لكارل بوبر,                                

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

   

 النص:

 نقط( 04: )الفهـــــم

يتعين على المترشح )ة(، في معالجته للنص، أن يحدد موضوعه )مفهوم الدولة (،  و أن يصوغ إشكاله  المتعلق بسلطة الدولة           

قع بين الحق و العنف. و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل: ما الدولة؟ ما طبيعة سلطتها؟  ما غاياتها؟ و ما مو

 و العنف؟ سلطتها بين الحق

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

   :ن. 01تحديد موضوع النص 

  : ن. 02صياغة اإلشكال 

  :ن. 01صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 

 

 نقط ( 05: )   التحليل

حديد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل ه، تحديد أطروحة النص و شرحها، و تتحليلفي   )ة(،المترشحتعين على ي      

الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن الدولة في ممارسة سلطتها وتحقيق غاياتها تجمع بين الحق و القوة، و يمكن 

 من خالل تناول العناصر اآلتية:أن يتم ذلك 

 ة، الرعاية، اإلكراه، حقوق المواطنين... و بيان العالقات التي تربط بينها ) ترابط، تأسيس...(  حديد مفاهيم النص: الدولة، السلطـ  ت 

 ارتباط مفهوم الدولة بمفهوم السلطة الفعلية و المنظمة؛ -

 تنظم الدولة المجتمع من خالل مؤسساتها المختلفة؛ -

 تتحدد غايات الدولة في حماية نفسها و خدمة المواطنين؛ -

 لة أول ضامن لحقوق اإلنسان؛الدو -

 اإلكراه أداة ضرورية لتحقيق غايات الدولة؛ -

 ازدواجية سلطة الدولة التي تجمع بين الحق و القوة... -

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

 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

 ن 02تحديد أطروحة النص و شرحها:  -                            

 ن 02تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها:  -                           

 ن 01تحليل الحجاج المعتمد:  -                           

 

 نقط( 05)   : المناقشة

اءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها، وفتح إمكانات أخرى يتعين على المترشح)ة( أن يناقش األطروحة من خالل مس

 للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:

          :إبراز قيمة األطروحة 

 تثمين البعد التنظيمي و الخدماتي للدولة؛ -    

 الحق و القوة في ممارسة سلطة الدولة... ـ اإلقرار بضرورة الجمع بين     

           :إبراز حدود األطروحة 

 صعوبة الجمع بين الحق و العنف، و كذا بين خدمة الدولة و خدمة المواطن في الوقت عينه؛ - 
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 عناصر اإلجابة – 2017  االستدراكيةالدورة  - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 عب العلمية والتقنية واألصيلةكل مسالك الش – الفلسفةمادة:  -
 

RR 05  
 الصفحة

   

5         
 ميل الدولة أحيانا إلى خدمة طبقات أو فئات دون أخرى... -  

 

 :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 يثيره النص:  -                                  

 

 نقط( 03)    التركـيب:

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

إبراز الطابع اإلشكالي لموضوع سلطة الدولة بين الحق و العنف، مع المراهنة على أهمية و جود الدولة في حياة أن يتم ذلك من خالل 

 األفراد و ضرورة التزامها بالحق و القانون...

 تركيب على النحو اآلتي:و يمكن توزيع نقط ال

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -                                         

  ن. 01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -                                         

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -                                        

 

 ن( 03: )الشكليةالجوانب 

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

  :نقطة. 01تماسك العرض 

  : نقطة. 01سالمة اللغة 

  :نقطة. 01وضوح الخط 

 .2/4ص ص  ؛ 1958جاك دوندييه دو فابر : الدولة؛ ترجمة أحمد حسيب عباس ؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة،  :مرجع النص
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