
   1     

 

 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

 الفلسفة

 مسلك اآلداب :شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

المادة

 الشعبة
 أو المسلك  

 اإلنجازمدة 

 المعامل

3 

3 

االمتحان الوطني الموحد 
 للبكالوريا

 4102لدورة العادية ا

 الموضوع

 

NS 03 

 الصفحة
1

 

        

  

P a g e 

  

1          

   
  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 :في أحد المواضيع الثالثة اآلتية( ي)اكتب 

 :الموضوع األول

 هل يمكن تصور عدالة بدون إنصاف؟

 :الموضوع الثاني

."ال نستطيع أن نقوم بمالحظة تجريبية جيدة ما لم نطرح على أنفسنا أسئلة نظرية بصورة مستمرة"  

 . أبعادها( ي)مضمون هذه القولة و بيِّن ( ي)أوضح 

 :الموضوع الثالث

الغير هو المماثل و المختلف في الوقت نفسه، إنه مماثل بسماته اإلنسانية أو الثقافية المشتركة، ومختلف بخصائصه "       

إن . فالغير يحمل في دواخله الغرابة و التشابه، و بصفته ذاتا فهو يتيح لنا أن نفهمه في تشابهه و اختالفه. الفردية أو العرقية

 )...(فالذات بطبيعتها منغلقة و منفتحة . ق الذات على نفسها يجعل الغير غريبا عنا، أما انفتاحها عليه فيجعله أخاانغال

نتأهب للفرار أو  -في حالة العداء -و لجعل العالقة مع الغير سليمة و االرتقاء بها نحو الصداقة نبادله المجاملة، لكننا     

فكل واحد منا يحمل داخله أنا آخر يكون في نفس الوقت . الغير موجود في صميم الذات إن. للدفاع عن أنفسنا أو للهجوم

فلكوننا . صاب بالذهول أمام المرآة إذ نشعر بغربتنا عن أنفسنا و نتعرف عليها في ذات الوقتإننا ن  . غريبا و مطابقا لذاته

نحمل داخلنا هذه الثنائية حيث يكون األنا هو اآلخر، فإننا نستطيع إدماج اآلخر في األنا عن طريق التعاطف و الصداقة و 

ال األنا حينما يكون فاقدا لالعتراف به و فاقدا للصداقة إن الحاجة إلى الغير متأصلة فينا إذ تشهد على عدم اكتم. الحب

 ."والحب

 

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

 توجيهات عامة

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

نوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم التربوي بالسلك الثا 1442نونبر  11الصادرة بتاريخ  40/101مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

، والخاصة 72تحت رقم  1414فبراير  11المحينة بتاريخ  1442ديسمبر  12الصادرة بتاريخ  151الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

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

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

 جابات وتعميقها؛وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإل

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

التصحيح الجزئي على ورقة تحرير المترشح، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالية مرفقة بالمالحظة يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط 

 المفسرة لها؛

، وذلك ألن التقويم في الفلسفة، كمادة مدرسية، 14/14و  44/14يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين 

و  44/14ير المقبول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين هو أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غ

 .بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي يتوقف عليه مصير المترشح 15/14

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب  14على  10 أو 17أو  11إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند 

يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة ( 0و7ذات المعامل )والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .المتفوقين منهم

بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا  فما أقل للتداول داخل لجنة التصحيح، 47/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة 

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

إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين ال تتطابق مع عناصر 

ن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح اإلجابة، جزئيا أو كليا، فإ

 .منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته

 

 

 

 :السؤال

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 
الة، وأن يصوغ اإلشكال المرتبط ، ضمن الزوج المفهومي الحق والعدالسياسةيتعين على المترشح إدراك أن الموضوع يتأطر داخل مجال       

مما ،ق العدالة بعالقة العدالة باإلنصاف، فيتساءل عما إذا كان يكفي تطبيق نص القانون حرفيا لضمان العدالة أم أن التطبيق الحرفي للقانون قد ال يحق
 .يقتضي تدخل اإلنصاف

 
 (نقط 45):   التحلـــيل

 
التي تنتظم حولها األطروحة  المفترضة في السؤال ،وذلك ...( العدالة،اإلنصاف)ند  األلفاظ والمفاهيم ينتظر من المترشح في تحليله الوقوف ع      

 :من خالل تناول العناصر اآلتية
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 ؛التساؤل عما إذا كانت شرعية القوانين كافية التصافها بالعدالة -
 قد تبدو القوانين  المنظمة للواجبات والحقوق غير عادلة أحيانا؛  -
 عدالة القوانين تعزى إلى عموميتها و استحالة إحاطتها بالتفاصيل المتعلقة بالحاالت الخاصة؛ ال -
 اإلنصاف باعتباره تصحيحا وتعديال للقوانين العامة وفقا لمتطلبات الحاالت الخاصة، وباعتباره كذلك عدالة تسمو على العدالة الوضعية؛ -
 ...بمدى كفاءته في فهم روح القانون تحقيق اإلنصاف من طرف القاضي يظل مشروطا  -

 (يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع)

 

 (نقط 45)   : المناقشة

 
 :يمكن للمترشح أن يناقش األطروحة ،وذلك في ضوء العناصر اآلتية  
 إبراز كيف أن مفهوم اإلنصاف  يشوبه قدر من الغموض ؛ -
 ،فإن مفهوم العدالة يبقى دائما إشكاليا؛ ،قانون بصفة عامة واضحاإذا كان ال -
 ...عدم التطبيق السليم لمبدأ اإلنصاف قد يؤدي  هو كذلك إلى المس بالعدالة  عندما يخل بمبدأ االستحقاق  -
يها، علما بأن العبرة ال تكون بعدد على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عل( ة)تعتبر المناقشة جيدة إذا عمل المترشح )

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)    :التركـيب

 
لقوانين  إلقامة مجتمع عادل، كما أن التوتر القائم بين  العدالة اإلنصاف ايمكن للمترشح أن يخلص، من تحليله ومناقشته، إلى إبراز  أهمية  تطبيق    

 . ور القوانين في اتجاه عدالة أكثر اكتماال، هو سر تط
 

 (نقط 47)   :الجوانب الشكلية

 
 
 
 
 
 
 
 :القولة

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 
ة، وأن يصوغ اإلشكال الذي ، ضمن الزوج المفهومي النظرية والتجربالمعرفةيتعين على المترشح إدراك أن الموضوع يتأطر داخل مجال       

 .توجههاتطرحه القولة، بإبراز طبيعة العالقة بين النظرية والتجربة، ويتساءل ما إذا  كانت المالحظة  التجريبية بالضرورة في حاجة إلى نظرية 
 

 (نقط 45):   التحلـــيل

 
ى التكامل بين النظرية والتجربة، بالوقوف عند المفاهيم المحورية ينتظر من المترشح أن يحلل األطروحة المتضمنة في القولة، والتي تؤكد عل      

 :واألفكار التي تنتظم حولها األطروحة وحجاجها، وذلك  في ضوء العناصر اآلتية
 ة والنظرية ؛ يدالالت مفهومي المالحظة التجريب -
 ؛ال وجود لعقل منغلق وال لتجربة عمياء: التمييز بين مفهومي التجربة والتجريب -
 النظرية هي التي تقود المالحظة والتجربة عبر األسئلة النظرية التي يطرحها العالم المجرب حول الظواهر؛ -

 أهمية العقل الرياضي والنماذج الصورية المدعمة بالتجربة ؛ -

 .إبراز العالقة التكاملية بين النظرية والتجربة  -

 (ضايا المرتبطة بالموضوعيعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والق)

 

 (نقط 45)   : المناقشة

 

 :يمكن للمترشح أن يناقش أطروحة  القولة من خالل العناصر اآلتية     

 أهمية المالحظة التجريبية كدعم للنظرية في مجال الظواهر العادية القابلة للمالحظة؛ -

 ن ذلك من استقالل للعلم وتطوره؛دور التجربة العلمية في المنهج التجريبي الكالسيكي وما نتج ع -
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 دور التجربة في الحكم على صدق وصالحية النظريات العلمية؛ -

 ...دور الخيال العلمي في بناء النظرية العلمية -

بعدد  على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما بأن العبرة ال تكون( ة)عمل المترشح تعتبر المناقشة جيدة إذا )

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)    :التركـيب

 

 .يمكن للمترشح أن يخلص، من تحليله ومناقشته، إلى إبراز الطابع التكاملي للعالقة  بين النظرية والتجربة في بناء النظرية العلمية   

 

 (نقط 47)   :الجوانب الشكلية

 

 .رتويالقولة لبيير ب

 

 

 :النص

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

من مفهوم الغير، وأن يصوغ اإلشكال   المتعلق بأهمية  الغير الوضع البشري، ضيتعين على المترشح إدراك أن الموضوع يتأطر داخل مجال       

 .بالنسبة لألنا ، فيتساءل عن العالقة بين الذات والغير في أبعادها الوجودية والمعرفية واألخالقية

 

 (نقط 45:   )لتحلـــيلا

 

 :ةيتعين على المترشح في تحليله للنص الوقوف عند المفاهيم واألفكار التي تنتظم حولها أطروحة النص وحجاجه، وذلك من خالل العناصر اآلتي     

 الغير مماثل للذات ومختلف عنها في الوقت نفسه؛ -

 المماثلة طريق لمعرفة الغير؛-

 الصداقة والغرابة؛: مع الغير الطابع المتناقض للعالقة-

 ضرورة الغير بالنسبة لوجود الذات؛-

 ...أهمية التعاطف في معرفة الغير والتعامل معه-

 (يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع)                                  

 

 (نقط 45:   ) المناقشة

 : يناقش أطروحة النص وأن يكشف عن قيمتها وحدودها من خالل العناصر اآلتيةللمترشح  أن يمكن   

 يمكن إثبات وجود الذات بمعزل عن الغير؛  

 الغير تهديد للذات وتشييء لها؛ - 

 معرفة الغير مستحيلة؛ - 

 ...المماثلة قد ال تؤدي إلى معرفة الغير - 

على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما بأن ( ة)عمل المترشح إذا تعتبر المناقشة جيدة )                               

 (العبرة ال تكون بعدد األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)    :التركـيب

الغير وما يطرحه من نقاش معرفي وقيمي، مع التأكيد على يمكن للمترشح أن يخلص، من تحليله ومناقشته، إلى إبراز  أهمية إشكال العالقة مع    

 .ضرورة احترام الغير بوصفه شخصا

  :مصدر النص
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