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 )ي( في أحد المواضيع الثالثة اآلتية: اكتب
 

 الموضوع األول:

 ل خدمة المواطنين غاية الدولة؟هل تشك  

 الموضوع الثاني:

 "  .، و ال يمكن أن يوجد أبدا" ال يوجد شخص حر  

 )بي ِّني( ما إذا كانت حرية الشخص مستحيلة.  انطالقا من اشتغالك على القولة،  بي ِّن

 

 الثالث:الموضوع 

" يشمل لفظ العلم أو المعرفة بالضرورة شيئين اثنين: الحقيقة و البداهة. فما ليس حقيقة ال يمكن أن يكون أبدا     

نه يعرف شيئا ما ثم تبيَّن الحقا أن معرفته تلك كانت خاطئة، فعليه أن أعى موضوع معرفة. فلو فرضنا أن إنسانا اد  

قة قط. و على غرار ذلك، فكل حقيقة ال تقوم على البداهة ال تختلف في شيء عن عيه لم يكن حقييعترف أن ما كان يد  

 نقيضها. فال يكفي أن تكون المعرفة حقيقية فحسب، بل ال بد أن تقوم على حقيقة بديهية...

التعبير من  لكلمات التي يتماالبداهة  التطابق التام بين تصور الشيء وتعني إن البداهة، إذن، معيار كل حقيقة. و       

خاللها بوضوح  عن هذا التصور. فال يكفي أن نمتلك الكلمات للتعبير عن األشياء كي تكون لنا حقيقة، بل ال بد من 

تصور األشياء. فلو كانت الكلمات وحدها كافية، لكانت الببغاوات قادرة هي األخرى  و بينالتطابق التام بين الكلمات 

سغ في صارة  بالنسبة للشجرة: فكلما ارتفع سائل الن  سغ أو الع  . إن البداهة بالنسبة للحقيقة كالن  هالو قو   الحقيقة على تعلُّم

ذلك التدفق أو انعدم،  جذع الشجرة و  سرى و تدفق في أغصانها، ازدادت حيوية  الشجرة و نضارتها. و كلما قل  

 وضوح الفكرة هي حياة الحقيقة. " ت األوراق و باتت الشجرة معرضة للموت. إن البداهة من حيث هياصفر  

 .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.

 السؤال:

 نقطة(  4) :الفهم

إدراك مجاله )السياسة( و موضوعه ) مفهوم الدولة(، وأن يبرز  عناصر يتعين على المترشح )ة( في معالجته للسؤال أن يعبر عن           

خدمة  لدولةالمفارقة أو التقابل : غاية الدولة خدمة المواطنين/ غاية الدولة هي الدولة ذاتها.  و أن يصوغ اإلشكال المرتبط بما إذا كانت غاية ا

ه األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما الدولة ؟ ما غايتها؟ هل تتحدد المواطنين أم أن غايتها هي الدولة نفسها،  و أن يطرح أسئلت

 و  هل تساهم هذه الخدمة في ترسيخ مشروعية الدولة؟هذه الغاية في خدمة المواطنين أم في خدمة نفسها ؟ 

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:     

   :ن. 01تحديد مجال السؤال و موضوعه 

  : ن. 01إبراز عناصر المفارقة 

  :ن. 02صياغة اإلشكال و أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 
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 نقط ( 5: )  التحليل 

موظفا المعرفة  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و تحليل )ة(المترشح تعين على ي      

 وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية:( ،  ة )  من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي  ...الفلسفية المالئم

يم:  الدولة من حيث هي تنظيم سياسي ينظم المجتمع عن طريق مؤسسات إدارية، سياسية، اجتماعية قانونية... الغاية من حيث هاـ  تعريف مف

 مة المواطنين أي تلبية حاجاتهم المختلفة بما يحقق رفاهيتهم؛هي تعبير عن هدف وجود الدولة و الذي يوجه عملها... خد

 غاية الدولة خدمة المواطنين؛  -    

 تعدد مجاالت الخدمة: صحة، تعليم، ترفيه، نقل، أمن... -    

 تسهر الدولة على ضمان العيش الجماعي و احترام الحريات؛ -    

 ؤديها للمواطنين؛تستمد الدولة مشروعيتها من الخدمات التي ت  -    

 ...يكون المواطنون مطالبين باحترام قوانين الدولة و القيام بأدوارهم و واجباتهم ،في مقابل ذلك -    

 

 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

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

 العناصر اآلتية:

 الدولة تخدم ذاتها لضمان استمرارها؛  -

 قد تكون الدولة أداة لخدمة طبقة مجتمعية معينة؛ -

 تحرص الدولة على سيادتها و سلطتها و لو بممارسة العنف... -

 

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

 ن. 03مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال :  -

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

 

 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 ي    

 دمات للمواطنين، والمراهنة على التكامل بين الدولة و  مصلحة المواطنين...إبراز  أهمية الدولة في تنظيم المجتمع و توفير الخذلك من خالل 

 يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:  و

 ن. 02خالصة التحليل والمناقشة :   -

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -

 

 ( موزعة على النحو اآلتي:03الجوانب الشكلية )

  :نقطة. 01تماسك العرض 

 نقطة. 01اللغة :  سالمة 

  :نقطة. 01وضوح الخط 

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

  قولةال

 نقط( 04)  : الفهـــــم

أن يحدد موضوعها )مفهوم الشخص(،   وأن يصوغ إشكالها المرفق بها   مطلبفي معالجته  للقولة و اليتعين على المترشح )ة(           

ح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل:  ما الشخص ؟ ما الحرية بين اإلمكان و االستحالة .  و يطرالشخص المرتبط بحرية 

 ؟  ما الضرورة ؟ و هل حرية الشخص ممكنة أم هي مستحيلة؟
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 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

   :ن. 01تحديد موضوع القولة 

  : ن. 02صياغة اإلشكال 

  :ن. 01صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة 

 

 نقط( 05:  )التحلـــيل

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:ن يتم ذلك الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة، و يمكن أ

 تحديد مفهومي الشخص و الحرية ؛ -      

 تعدد الضرورات التي يمكن أن يخضع لها الشخص: بيولوجية، اجتماعية، نفسية،، أخالقية....  -

 هذه الضرورات تجعل حرية الشخص مستحيلة؛ -

 لكنه في الواقع جاهل باألسباب المتحكمة في كل ذلك؛قد يعتقد الشخص أنه حر  في إرادته و اختيار أفعاله و -

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

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

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

 إبراز قيمة األطروحة: -

 التنبيه إلى الضرورات التي تحكم الشخص؛ -

 كائن طبيعي خاضع لضرورات شأنه شأن باقي أشياء العالم... الشخص -

 بيان حدود األطروحة: -       

 الشخص كائن واع ذو  إرادة حرة؛ -

 الشخص قادر على تجاوز الضرورات بعد فهمها و إدراكها؛ -

 مسؤولية الشخص األخالقية و القانونية تفترض حريته... -

 

 حو اآلتي:و يمكن توزيع نقط المناقشة على الن

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

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

 

 نقط( 03)  التركـيب: 

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

 إبراز الطابع اإلشكالي لحرية الشخص مع التأكيد على قدرته على التكيف مع هذه الضرورات... ذلك من خالل 

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -

 ن.  01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -

 ن. 01ني: إبداء الرأي الشخصي المب -

 

 

 نقط( 03)  الجوانب الشكلية: 

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   
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  :نقطة. 01تماسك العرض 

  : نقطة. 01سالمة اللغة 

  :نقطة. 01وضوح الخط 

 القولة لديدرو. 

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

 نص:ال

 نقط(04الفهـــــم:)

موضوعه )مفهوم الحقيقة(،  و أن يصوغ إشكاله  المتعلق بمعايير الحقيقة.  و يتعين على المترشح )ة( في معالجته للنص أن يحدد           

و  هل البداهة ما المعيار؟ يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما الحقيقة؟ كيف نميزها عن أضدادها؟ ما البداهة ؟ 

 هي المعيار الوحيد للحقيقة أم إن هناك معايير أخرى؟

 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

العالقات التي تربط بينها، و تحليل  ه تحديد أطروحة النص و شرحها، و تحديد مفاهيمه و بيانتحليلفي  المترشح تعين على ي      

من خالل تناول الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن البداهة هي المعيار الكافي للحقيقة، و يمكن أن يتم ذلك 

 العناصر اآلتية:

 تي تربط بينها ) تكامل، تالزم، تضمن...(  حديد مفاهيم النص: الحقيقة، المعيار، البداهة، المعرفة... و بيان العالقات الـ  ت    

 تتأسس المعرفة على الحقيقة و البداهة؛ -

 نقيض الحقيقة هو الخطأ؛ -

 معيار الحقيقة هو البداهة؛ -

 تعريف البداهة بكونها تطابقا بين تصور الشيء و اللفظ الدال عليه؛ -

 البداهة تعني كذلك الوضوح التام للفكرة؛ -

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

 

 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

لمترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها وفتح إمكانات أخرى يتعين على ا

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

 إبراز قيمة األطروحة: -         

 ارا للحقيقة؛التأكيد على أهمية البداهة بوصفها معي -     

 قيمة المعرفة رهينة باما تقدمه من حقائق؛ -     

 إبراز حدود األطروحة: -         

 تعدد معايير الحقيقة؛ -

 المجاالت و المذاهب؛ حسب اختالف مفهوم البداهة -

 ال مكان للبداهة في مجال تفسير الظواهر الطبيعية...  -

 

 ي:و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلت

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

 ن.  02فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص:  -
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NR 05  
 الصفحة

   

5         
 

 نقط( 03)   التركـيب: 

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

 إبراز الطابع اإلشكالي لمعايير الحقيقة مع أهمية المنظور التكاملي في هذا المجال. يتم ذلك من خالل 

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -

 ن.  01أهمية اإلشكال ورهاناته:   -

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -

 

 نقط( 03انب الشكلية: )الجو

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:

  :نقطة. 01تماسك العرض 

  : نقطة. 01سالمة اللغة 

  :نقطة. 01وضوح الخط 

 :مرجع النص

Thomas Hobbes ; De La nature humaine ; Edition électronique réalisée par Jean-Marie Tremblay; 
2002 Québec Canada; ch 6 ; p 36 
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