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 ػُاطش اإلجابت ٔ سهى انخُقٍظ

  حٕجٍٓاث ػايت
 

يقخضٍاث انًزكشة انٕصاسٌت سقى : سؼٍا ٔساء احخشاو يبذأ حكافؤ انفشص بٍٍ انًخششحٍٍ، ٌشجى يٍ انسادة األساحزة انًظححٍٍ أٌ ٌشاػٕا أٔال 

 151ٔانًخؼهقت بانخقٌٕى انخشبٕي بانسهك انثإَي انخأٍْهً نًادة انفهسفت، ٔكزا انًزكشة انٕصاسٌت سقى  2007ََٕبش  16انظادسة بخاسٌخ  04/142

 : ، ٔانخاطت باألعش انًشجؼٍت نًٕاضٍغ االيخحاٌ انٕعًُ انًٕحذ نهبكانٕسٌا، يادة انفهسفت، ٔأٌ ٌشاػٕا ثاٍَا2007دٌسًبش 27انظادسة بخاسٌخ 

ٕفشْا، انخؼايم يغ ػُاطش اإلجابت انًقخشحت، بٕطفٓا إعاسا يٕجٓا ٌحذد انخغٕط انؼايت نهًُٓجٍت ٔنهًضايٍٍ انًؼشفٍت انفهسفٍت انًُخظش ح  -

إبقاء كحذ أدَى، فً إجاباث انًخششحٍٍ، اَسجايا يغ يُغٕقاث انًُٓاج انزي ٌؼخبش انًشجغ انًهضو، يغ يشاػاة حؼذد انكخب انًذسسٍت انًؼخًذة، ٔ

 .يكاٍَاث انًخششحٍٍ إلغُاء ْزِ اإلجاباث ٔحؼًٍقٓاأياو إانًجال يفخٕحا 

فٓى انًٕضٕع ٔححذٌذ اإلشكال انًغشٔح، حذسج انخحهٍم ٔانًُاقشت : ائٍت انفهسفٍتإجاباث انًخششحٍٍ ػهى يٕاطفاث انكخابت اإلَش حٕفش  -

 ...ٔانخشكٍب، ساليت انهغت ٔٔضٕح األفكاس ٔحًاسك انخغٕاث انًُٓجٍت

انًزكشحٍٍ حقذٌش إجاباث انًخششحٍٍ يٍ يُظٕس حكايهً ٔشًٕنً، يغ االنخضاو بسهى انخُقٍظ انٕاسد فً ػُاطش اإلجابت ٔانًُظٕص ػهٍّ فً   -

 .انًشاس إنًٍٓا أػالِ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :انســــؤال 
 (َقظ 04)  : انفٓـــــى

إدسان أْ اٌّٛضٛع ٠خأطش داخً ِجاي اٌّؼشفت، ٚضّٓ ِفَٙٛ اٌذم١مت، ٚأْ ٠ظٛؽ اإلشىاي اٌّخؼٍك بّفَٙٛ اٌذم١مت ٠خؼ١ٓ ػٍٝ اٌّخششخ   

 .ِٓ د١ذ طب١ؼخٙا، ِظذس٘ا ِٚؼا١٠ش٘ا، ٠ٚخساءي ػّا إرا واْ احفاق ٚإجّاع ا٢ساء اٌظ١ٕت ضإِا ٌٍذم١مت ِٚؤسسا ٌّؼ١اس٘ا

 (َقظ 05)  :ٍمـــانخحه

ٌٙا األطشٚدت اٌّفخشضت فٟ اٌسؤاي، ، ٚاٌخٟ حٕخظُ دٛ...(االحفاق، ا٢ساء، اٌذم١مت)أْ ٠مف فٟ حذ١ٍٍٗ ػٕذ اٌّفا١ُ٘  ٠ٕخظش ِٓ اٌّخششخ    

 :ٚرٌه فٟ ضٛء اٌؼٕاطش ا٢ح١ت ،ٚاٌخٟ حؼخبش احفاق ا٢ساء ِؼ١اسا ٌٍذم١مت

 حم١ٍذ أٚ إوشاٖ؛لذ حىْٛ اٌذم١مت ِٛضٛع احفاق اجخّاػٟ طش٠خ أٚ رمافٟ ضّٕٟ أٚ  -

 اٌؼا١ِت ِٓ د١ذ أٔٙا ِؼطاة ٚجا٘ضة حىْٛ دِٚا ِٛضٛع إجّاع ١ٍّ٠ٗ طابؼٙا األٌٟٚ ٚإٌفؼٟ ٚاٌّباشش؛ "اٌذم١مت" -

 ...اٌذم١مت ِٓ د١ذ ٟ٘ حظٛس ٠خفك ِغ ِا ٠سٛد فىش٠ا فٟ اٌّجخّغ، ٠ٚمذَ أجٛبت ػ١ٍّت -

 (انًشحبغت بانًٕضٕعٌؼخبش انخحهٍم جٍذا إرا كاٌ شايال نهًفاٍْى ٔانقضاٌا )

 (َقظ 05)  : انًُاقشت

 :ح١تضٛء اٌؼٕاطش ا٢األطشٚدت اٌّفخشضت فٟ اٌسؤاي، فٟ ٠ّىٓ ٌٍّخششخ أْ ٠ٕالش     

 ؛اخخالف اٌذم١مت ػٓ اٌظٓ ٚاالػخماد ٚا١ٌم١ٓ اٌؼاطفٟ ٚإٌفسٟ -

 اٌذم١مت حٕشأ ضذا ػٍٝ اٌشأٞ اٌشائغ ٚحمطغ ِغ ِاع واْ ِٛضٛع احفاق؛ -

 أسس ػٍٝ ِبذأٞ اٌى١ٔٛت خذِا حبٕٝ اػخّادا ػٍٝ ِٕٙج١ت ػ١ٍّت حفشع ٔفسٙا ػٍٝ ج١ّغ اٌؼمٛي ألسباب ِٕطم١ت أٚ حجش٠ب١ت ٚحاٌذم١مت ػٕ -

 ...ٚاٌضشٚسة

 (حؼخبش انًُاقشت جٍذة إرا كاَج اإلحاالث ٔاألقٕال ٔاأليثهت انًؼخًذة يخُٕػت ٔيالئًت نهسٍاق)

 (َقظ 03)   :ٍبـانخشك

ػٍٝ  ٠ٕفخخأ١ّ٘ت اٌجٛاب اإلبسخٌّٛٛجٟ ٌإلشىاي اٌّطشٚح، ػٍٝ أٔٗ لذ ٠ّىٓ ٌٍّخششخ أْ ٠خٍض، ِٓ حذ١ٍٍٗ ِٕٚالشخٗ، إٌٝ إبشاص  

 ...األطشٚدت اٌزا٠ٚت فٟ اٌسؤاي باإلداٌت ػٍٝ اإلجّاع دٛي اٌم١ُ األخالل١ت ٚاٌزماف١ت

 (َقظ 03)   :انجٕاَب انشكهٍت
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 :انقـــٕنـــت 
 (َقظ 04)  : انفٓـــــى

شاص ٠خؼ١ٓ ػٍٝ اٌّخششخ أْ ٠ؤطش اٌمٌٛت داخً ِجاي اٌس١است ضّٓ اٌضٚس  اٌّفِٟٙٛ اٌذك ٚاٌؼذاٌت، ٚأْ  ٠ظٛؽ اإلشىاي اٌزٞ حطشدٗ اٌمٌٛت بئب     

ذاٌت فٟ ظً ػ١ِّٛت ٚخظٛط١ت اٌذاالث اٌخاطت ٚإٌٛػ١ت، ٠ٚخساءي ػٓ و١ف١ت ضّاْ حذم١ك اٌؼ( اٌمأْٛ)اٌخٛحش اٌمائُ ب١ٓ ػ١ِّٛت اٌذك اٌٛضؼٟ 

 .اٌمأْٛ

 (َقظ 05):   انخحهـــٍم
بخذ١ٍٍٙا ٠ٕخظش ِٓ اٌّخششخ أْ ٠سخخشس األطشٚدت اٌّخضّٕت فٟ اٌمٌٛت اٌخٟ حؤوذ ػٍٝ أْ ػ١ِّٛت اٌمأْٛ ال حذمك دِٚا اٌؼذاٌت ٌٍج١ّغ، ٚأْ ٠مَٛ       

 :ِٓ خالي اٌؼٕاطش ا٢ح١ت

٠ظذس ػٓ اإلسادة اٌؼاِت ١ٌٚس اإلسادة اٌفشد٠ت، ٚال ٠شًّ )، ِٚٓ د١ذ ِظذسٖ (٠خٛجٗ إٌٝ اٌج١ّغ)ػٗ اإلشاسة إٌٝ ػ١ِّٛت اٌمأْٛ، ِٓ د١ذ ِٛضٛ  -

 (.اٌذاالث اٌخاطت

 ...إبشاص ادخّاي حؼاسع اٌمأْٛ، فٟ ط١غخٗ اٌؼاِت، ِغ اٌذاالث اٌخاطت غ١ش اٌّخٛلؼت، ِّا لذ ٠ٕجُ ػٕٗ جٛس -

 (ٌؼخبش انخحهٍم جٍذا إرا كاٌ شايال نهًفاٍْى ٔانقضاٌا انًشحبغت بانًٕضٕع) 

 (َقظ 05)   : انًُاقشت
 . ٠ّىٓ ٌٍّخششخ أْ ٠ٕالش أطشٚدت اٌمٌٛت باالٔفخاح ػٍٝ ِٛالف حخٕاٚي ِفَٙٛ اإلٔظاف، باػخباسٖ  ِفِٙٛا ٠شاػٟ سٚح اٌمأْٛ ػٛع دشف١خٗ  

 ؛ٔفس ِضّْٛ اٌؼادي فئٔٗ أوًّ ِٓ اٌؼادي اٌششػٟ فلذ ٠ب١ٓ أٔٗ إْ واْ ٌإلٔظا -

 ...وّا ٠ّىٓ ٌٍّخششخ اػخّادا ػٍٝ اٌخ١١ّض ب١ٓ دك ٚضؼٟ ٚدك طب١ؼٟ، إبشاص ِذذٚد٠ت اٌمأْٛ اٌٛضؼٟ ٚإِىا١ٔت حظذ١ذٗ -

 (حؼخبش انًُاقشت جٍذة إرا كاَج اإلحاالث ٔاألقٕال ٔاأليثهت انًؼخًذة يخُٕػت ٔيالئًت نهسٍاق) 

 (َقظ 03)    :انخشكـٍب
اٌمأْٛ، ٚاٌّخّزً فٟ ِغ ٠ّىٓ ٌٍّخششخ أْ ٠خٍض، ِٓ حذ١ٍٍٗ ِٕٚالشخٗ، إٌٝ إبشاص اٌطابغ اإلشىاٌٟ ٌّفِٟٙٛ اٌؼذاٌت ٚاإلٔظاف فٟ ػاللخّٙا    

 .طؼٛبت حذذ٠ذ ِا ٘ٛ ػادي ِطٍما

 (َقظ 03)   :انجٕاَب انشكهٍت

 .انقٕنت ألفالعٌٕ             :انًشجغ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :انُــض 
 (َقظ 04)  : انفٓـــــى

ِٛضٛع إٌض داخً ِجاي اٌٛضغ اٌبششٞ ضّٓ ِفَٙٛ اٌخاس٠خ، ٠ّٚىٕٗ االٔفخاح ػٍٝ ِجضٚءة اٌّؼشفت ضّٓ ِفَٙٛ ٠خؼ١ٓ ػٍٝ اٌّخششخ أْ ٠ؤطش       

، أَ أْ ألخشٜاٌؼٍَٛ اإلٔسا١ٔت، ٚأْ ٠ظٛؽ اإلشىاي اٌّشحبط باٌّؼشفت اٌخاس٠خ١ت، ف١خساءي ً٘ اٌخاس٠خ ٠مذَ ِؼشفت ػ١ٍّت ػٍٝ غشاس اٌّؼاسف اٌؼ١ٍّت ا

    خ١ت جذ ِخ١ّضة ٚراث خظٛط١ت ِؼشف١ت؟طب١ؼت اٌّؼشفت اٌخاس٠

 (َقظ 05):   انخحهـــٍم
خالي ٠ٕخظش ِٓ اٌّخششخ اٌٛلٛف ػٕذ ِفا١ُ٘ ٚدجاس األطشٚدت اٌخٟ ِفاد٘ا أْ اٌّؼشفت اٌخاس٠خ١ت حخ١ّض ػٓ اٌّؼشفت فٟ اٌؼٍَٛ اٌذمت، ٚرٌه ِٓ       

 :اٌؼٕاطش ا٢ح١ت

 ؛باٌى١ٔٛت ٚاٌخجش٠ذٔفٟ اٌظفت اٌؼ١ٍّت ػٓ اٌخاس٠خ سغُ أٔٗ ٠شىً ِؼشفت، فٙٛ ٠ٕذظش فٟ ِا ٘ٛ فشدٞ خاص ٠ٚفخمذ ٌّفا١ُ٘ حخظف  -

ٚلذسحٙا ػٍٝ اٌخؼشف ػٍٝ اٌخاص ِٓ خالي ٘زٖ اٌّفا١ُ٘ ٚوزا لذسحٙا ػٍٝ  و١ٔٛت ِٚجشدةِماسٔت اٌخاس٠خ باٌؼٍَٛ اٌذمت اٌخٟ حخظف بخٛظ١فٙا ٌّفا١ُ٘  -

 ٌخٕبؤ؛ا

غ١ش اٌمابً ٌٍخىشاس، فٟ د١ٓ أْ ِٛضٛع اٌؼٍَٛ اٌذمت رابج ِٚخؼٍك بظٛا٘ش ِٕخظّت داخً  اٌخاس٠خٟ فٟ حفشدٖاٌخاس٠خ ِذىَٛ بّماسبت حذ١ط باٌذذد  -

 ؛(اٌظٛا٘ش اٌطب١ؼ١ت) اٌضِاْ ٚاٌّىاْ

 ...د٘ا اٌذائُٚحجذ اٌخاس٠خ ػاجض ػٓ حى٠ٛٓ ِؼشفت واٍِت، إٔٗ ِضطش ٌمبٛي ػشض١ت األدذاد اٌخاس٠خ١ت -

 (ٌؼخبش انخحهٍم جٍذا إرا كاٌ شايال نهًفاٍْى ٔانقضاٌا انًشحبغت بانًٕضٕع) 

 (َقظ 05)   : انًُاقشت
 :٠ّىٓ ٌٍّخششخ أْ ٠ٕالش أطشٚدت إٌض باالٔفخاح ػٍٝ ِٛالف داػّت أٚ ِؼاسضت، ِٓ خالي اٌؼٕاطش ا٢ح١ت     

اٌذمت إال أٔٙا حبمٝ ِؼشفت حبٕٝ ِٕٙج١ا ػبش إػادة بٕاء اٌٛلائغ اٌخاس٠خ١ت اػخّادا ػٍٝ ٚرائك ٚػٍَٛ سغُ وْٛ اٌّؼشفت اٌخاس٠خ١ت حفخمذ ٌؼ١ٍّت اٌذمٛق  -

 ؛...(ػٍُ ا٢راس، ػٍُ اٌٛرائك، اٌٍسا١ٔاث)ِساػذة 

خشوت ب١ٓ اٌخجاسب اٌخاس٠خ١ت إْ حفشد اٌٛلائغ اٌخاس٠خ١ت ٚحٕٛػٙا ٚاخخالفٙا فٟ اٌضِاْ ٚاٌّىاْ ال ٠ٍغٟ إِىا١ٔت اسخٕخاس خالطاث ػاِت حشىً لٛاسُ ِش -

 ؛َ بالخشاح لٛا١ٔٓ ٌٍخطٛس اٌخاس٠خٌٍٟبشش، ٠مخشب ف١ٙا اٌخاس٠خ ِٓ اٌؼٍٛ

 اخخالف طب١ؼت اٌّؼشفت اٌخاس٠خ١ت ػٓ اٌّؼشفت باٌطب١ؼت ٠مخضٟ اٌفُٙ ٚاٌخأ٠ًٚ لبً اٌخفس١ش ٚاٌخى١ُّ؛ -

 ...اٌّٛضٛػ١ت اٌخاس٠خ١ت ال حٕفٟ اٌزاح١ت بشىً حاَ -

 (ت جٍذة إرا كاَج اإلحاالث ٔاألقٕال ٔاأليثهت انًؼخًذة يخُٕػت ٔيالئًت نهسٍاقحؼخبش انًُاقش) 

 (َقظ 03)    :انخشكـٍب
٘ٛ ِجاي حذمك ٠ّىٓ ٌٍّخششخ أْ ٠خٍض، ِٓ حذ١ٍٍٗ ِٕٚالشخٗ، إٌٝ أْ ػٍُ اٌخاس٠خ غ١ش لابً ٌٍّذاوّت أطاللا ِٓ ّٔٛرس اٌؼٍَٛ اٌطب١ؼ١ت، ألْ اٌخاس٠خ   

 .٘ٛ فؼً ٚاع ٚدش ٠ٚمظذ غا٠اث ِخؼذدة ِٚخبا٠ٕت اٌفؼً اإلٔسأٟ، بّا

 (َقظ 03)   :انجٕاَب انشكهٍت

                                                                  :انًشجغ
Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, Trad. A. Bondeux , PUF. 1966, P1179 - 1180 

www.adirassa.com



 

 
 

 

 

  
 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

NS03 

 انصفحت

1   

1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اكخب فٙ أحذ انًٕاضٛع انثالثت اٜحٛت 

 :انًٕضٕع األٔل

      

 ْم حمخضٙ انعهٕو اإلَسبَٛت ببنضشٔسة حصٕسا خبصب عٍ يفٕٓو انعهًٛت ؟
 

 :انًٕضٕع انثبَٙ

 

 «.انحكى عٍ عشٚك انعُف نى ٚسخغع أحذ أٌ ٚسخًش عٕٚال فٙ  » 
                                                                  

 ٍ أبعبدْبْزِ انمٕنت ٔبِٛيضًٌٕ أٔضح                                                            

 :انًٕضٕع انثبنث

 

إال أٌ يثم ْزا انمٕل ال ٚعهًُٙ شٛئب عٍ انغبٛعت . أيب أٌ انشخصٛت ٔحذة، فٓزا ال سٚب فّٛ »

ٔأيب أٌ انزاث كثٛشة،  فإَُٙ أٔافك عهٗ ْزا أٚضب، إال أَُب ُْب . انعجٛبت نٓزِ انٕحذة  انخٙ ْٙ نهشخص

أٚت : ٔانز٘ ٚٓى انفهسفت حمب ْٕ أٌ َعشف . إصاء كثشة ُٚبغٙ أٌ َعخشف   بأَٓب ال حشبّ أٚت كثشة أخشٖ

. ٔحذة،  ٔأٚت كثشة، ٔأٚت حمٛمت  فٕق انٕاحذ ٔانكثٛش،  ْٙ ْزِ انٕحذة انًخكثشة انخٙ نهشخص

ٔبعذئز . انز٘ بّ حذسن انزاث راحٓب شف ْزا إال إرا ْٙ لبضج عهٗ انحذس انبسٛظ ٔانفهسفت نٍ حع

حسخغٛع، حبعب نهًُحذس انز٘ حخخبسِ نهٓبٕط يٍ ْزِ انمًت، أٌ حصم إنٗ انٕحذة أٔ إنٗ انكثشة أٔ إنٗ 

ٔنكُُب َعٕد . ف انحٛبة انًخحشكت انخٙ ٚحٛبْب انشخصانًفبْٛى انخٙ بٓب َحبٔل أٌ َعش أ٘ يفٕٓو يٍ

                                           «.َٔكشس أَّ يب يٍ خهٛظ يٍ ْزِ انًفبْٛى ًٚكٍ أٌ ٚعغُٛب شٛئب ٚشبّ انشخص انز٘ ٚذٔو

 َبلشّ حهم انُص ٔ
   ٔسبئظ وبدونش  إدسان انزاث نزاحٓب بشكم يببش: انحذس انبسٛظ. 
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 ػٕاطش اإلجاتح ٚسٍُ اٌرٕمٍظ

 

 ذٛجٍٙاخ ػاِح

 :سؼٍا  ٚساء ادرشاَ ِثذأ ذىافؤ اٌفشص تٍٓ اٌّرششذٍٓ، ٌشجى ِٓ اٌسادج األساذزج اٌّظذذٍٓ أْ ٌشاػٛا

اٌرأًٍٍ٘ ٌّادج  ٚاٌّرؼٍمح تاٌرمٌُٛ اٌرشتٛي تاٌسٍه اٌثأٛي 2007ٔٛٔثش  16اٌظادسج تراسٌخ  04/142ِمرضٍاخ اٌّزوشج اٌٛصاسٌح سلُ  -

، ٚاٌخاطح 37ذذد سلُ  2010فثشاٌش  26اٌّذٍٕح تراسٌخ  2007دٌسّثش  27اٌظادسج تراسٌخ  151اٌفٍسفح، ٚوزا اٌّزوشج اٌٛصاسٌح سلُ 

 تاألعش اٌّشجؼٍح ٌّٛاضٍغ االِرذاْ اٌٛعًٕ اٌّٛدذ ٌٍثىاٌٛسٌا، ِادج اٌفٍسفح؛

ا ِٛجٙا ٌذذد اٌخغٛط اٌؼاِح ٌٍّٕٙجٍح ٌٍّٚضآٍِ اٌّؼشفٍح اٌفٍسفٍح إٌّرظش اٌرؼاًِ ِغ ػٕاطش اإلجاتح اٌّمرشدح، تٛطفٙا إعاس -

ذٛفش٘ا، فً إجاتاخ اٌّرششذٍٓ، أسجاِا ِغ ِٕغٛلاخ إٌّٙاج اٌزي ٌؼرثش اٌّشجغ اٌٍّضَ، ِغ ِشاػاج ذؼذد اٌىرة اٌّذسسٍح اٌّؼرّذج، 

 اخ ٚذؼٍّمٙا؛ٚإتماء اٌّجاي ِفرٛدا أِاَ إِىأٍاخ اٌّرششذٍٓ إلغٕاء ٘زٖ اإلجات

فُٙ اٌّٛضٛع ٚذذذٌذ اإلشىاي اٌّغشٚح، ذذسج اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح : ذٛفش إجاتاخ اٌّرششذٍٓ ػٍى ِٛاطفاخ اٌىراتح اإلٔشائٍح اٌفٍسفٍح -

 ....ٚاٌرشوٍة، سالِح اٌٍغح ٚٚضٛح األفىاس ٚذّاسه اٌخغٛاخ إٌّٙجٍح

 

 ذٛجٍٙاخ إضافٍح

ذٍخ اٌجضئً ػٍى ٚسلح ذذشٌش اٌّرششخ، تاإلضافح إٌى إٌمغح اإلجّاٌٍح ِشفمح ٌرؼٍٓ ػٍى اٌسادج اٌّظذذٍٓ ذثثٍد ٔمظ اٌرظ

 تاٌّالدظح اٌّفسشج ٌٙا؛

، ٚرٌه ألْ اٌرمٌُٛ فً اٌفٍسفح، وّادج 20/20ٚ  00/20ٌرؼٍٓ ػٍى اٌسادج اٌّظذذٍٓ ِشاػاج سٍُ اٌرٕمٍظ اٌزي ٌرشاٚح ِا تٍٓ 

ٌّمثٛي لأٍٛٔا ٚذشتٌٛا، أْ ٌضغ اٌّظذخ سمفا ِذذدا ٌرٕمٍغٗ، ٌرشاٚح ِثال تٍٓ ِذسسٍح، ٘ٛ أساسا ذمٌُٛ ِذسسً، ٚتاٌراًٌ فّٓ غٍش ا

 .تٕاءا ػٍى ذّثالخ خاطح دٛي اٌّادج، سٍّا أْ األِش ٌرؼٍك تاِرذاْ إشٙادي ٌرٛلف ػٍٍٗ ِظٍش اٌّرششخ 15/20ٚ  00/20

ِثال، تإٌسثح ٌّرششذً اٌشؼة  20ػٍى  14أٚ  13أٚ  12إْ دظش اٌرٕمٍظ ِا تٍٓ دذ أدٔى ِؼٍٓ ٚدذ ألظى ٌٛلفٗ اٌّظذخ ػٕذ 

ٍِضج َّ ُِ ٌذشَ اٌّرششذٍٓ ِٓ االسرفادج ِٓ اِرٍاص ِؼاًِ اٌّادج ٚخاطح ( 3ٚ4راخ اٌّؼاًِ )ٚاٌّساٌه اٌرً ذشىً فٍٙا اٌفٍسفح ِادج 

 .اٌّرفٛلٍٓ ُِٕٙ

ؼذ إخثاس ِٕسك اٌٍجٕح، ٚرٌه فّا ألً ٌٍرذاٚي داخً ٌجٕح اٌرظذٍخ، ت 03/20ضشٚسج إخضاع وً ٚسلح ذذشٌش دظٍد ػٍى ٔمغح 

 .دشطا ػٍى اٌّٛضٛػٍح إٌّظفح ٌٍّرششخ، ٚاٌذشص ػٍى اٌرظذٍخ اٌّشرشن وٍّا واْ رٌه ِّىٕا

إرا ذٛفشخ فً إجاتح اٌّرششخ اٌششٚط إٌّٙجٍح ٚاٌّضآٍِ اٌّؼشفٍح إٌّاسثح ٌٍّٛضٛع، ٚوأد ٘زٖ اٌّضآٍِ ال ذرغاتك ِغ 

اٌّغٍٛب ِٓ اٌّظذخ أْ ٌشاػً فً ذمٌّٛٗ تاٌذسجح األٌٚى اٌّجٙٛد اٌشخظً اٌّثًٕ ٌٍرٍٍّز فً ػٕاطش اإلجاتح، جضئٍا أٚ وٍٍا، فئْ 

 .ضٛء سٚح ِٕٙاج ِادج اٌفٍسفح ٚإشىاالذٗ

 

 :اٌسؤاي

 

 (ٔمظ 04)  : اٌفٙـــــُ

بؿيَٞت اإلؽناه اىَخؿيق ، ٗأُ ٝق٘ـ اىؿيً٘ اإلّغاّٞت ، ٗضَِ ٍفًٖ٘اىَؿشفتٝخؿِٞ ؾيٚ اىَخشؽر إدساك أُ اىَ٘ض٘ؼ ٝخأطش داخو ٍداه   

َّ٘رج اىؿيً٘ اىطبٞؿٞت ٕ٘ اىَْ٘رج اىؿيَٜ اىَطيق، أً أُ اىؿيً٘ اإلّغاّٞت قادسة  ؾيٚ ابخناس َّ٘رج ؾَا إرا ماُ  الئخغااىؿيً٘ اإلّغاّٞت، ٍ

 .ؾيَٜ خاؿ بٖا ٝالئٌ ٍ٘ض٘ؾٖا

 (ٔمظ 05:  )اٌرذٍـــًٍ
، ٗاىخٜ حْخػٌ ز٘ىٖا ...(باىضشٗسة، حق٘س خاؿ، اىؿيَٞت، اىؿيً٘ اإلّغاّٞت)إٌٞ  يَخشؽر أُ ٝقف فٜ حسيٞئ ؾْذ األىفاظ ٗاىَفى َنِٝ   

، ٗرىل فٜ ض٘ء اىؿْافش ضشٗسة قٞاً اىؿيً٘ اإلّغاّٞت ؾيٚ حق٘س ؾيَٜ خاؿ بٖااىَفخشضت فٜ اىغؤاه، ٗاىخٜ حؤمذ ؾيٚ األطشٗزت 

 :اٟحٞت

 ؛َالئٌخق٘فٞت اىَ٘ض٘ؼ اىَذسٗط ٝفشك ؾيٚ اىذاسط اخخٞاس اىَْٖح اى -

 ؛ اؾخباس أبؿاد اى٘ؾٜ ٗاىسشٝت ٗاىشٍضٝت أبؿادا حَٞض اىػإشة اإلّغاّٞت ٗحْذ ؾِ اىَْٖح اىخدشٝبٜ  -
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 ؛ اىػإشة اإلّغاّٞت غإشة ٍؿٞؾت ٝؾاسك فٖٞا اىبازث باؾخباسٓ ٍْخشطا فٜ اىقٌٞ ٗاىَؿاّٜ اىَؾخشمت اؾخباس -   

  ...ٗه ٍقاسبت اىػ٘إش اإلّغاّٞت فَٖا ال حفغٞشااعخخالؿ ضشٗسة إبذاؼ ٍْٖح ٝشاؾٜ ٕزٓ اىخق٘فٞاث ٗٝساـ  

 (ٌؼرثش اٌرذًٍٍ جٍذا إرا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّشذثغح تاٌّٛضٛع)

 (ٔمظ 05:  )إٌّالشح 
 :َٝنِ ىيَخشؽر أُ ْٝاقؼ األطشٗزت اىَفخشضت فٜ اىغؤاه، فٜ ض٘ء اىؿْافش اٟحٞت     

 ٞت اىؿيً٘ اىطبٞؿٞت ؾِ اىفيغفت ٝدؿو ٍْٔ َّ٘رخا باىْغبت ىيؿيً٘ اإلّغاّٞت؛ّداذ اىَْٖح اىخدشٝبٜ فٜ ٍداه اعخقالى -

ٍ٘ضؿت اىػإشة، اىخنٌَٞ، اىخؿٌَٞ، : حأعٞظ اىؿيً٘ اإلّغاّٞت ؾيٚ ّ٘ؼ ٍِ اىخنٞٞف ىيَْٖح اىخدشٝبٜ فٜ دساعت اىػإشة اإلّغاّٞت -

 ؛ اىَقاسّت، اىَْزخت

  ...أٗ بخطبٞق ٍْٖح بْٞ٘ٛ ٝقاسب اىػإشة فٜ ف٘سٝخٖا ،ؾْقشا ٍنّ٘ا رٗ  إَٔٞتب٘ففٖاة حداٗص ٍؾنيت اىزاحٞت إٍا بئدٍاج ٕزٓ األخٞش -

 (ذؼرثش إٌّالشح جٍذج إرا وأد اإلداالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّذج ِرٕٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاق) 

 (ٔمظ 03:   )اٌرشوـٍة
ٗإىٚ ٍا حؾٖذٓ اىؿيً٘  ، ىْقاػ اىَفخ٘ذ ز٘ه ؾيَٞت اىؿيً٘ اإلّغاّٞتٕزا اإَٔٞت إبشاص َٝنِ ىيَخشؽر أُ ٝخيـ، ٍِ حسيٞئ ٍْٗاقؾخٔ، إىٚ  

 .اىطبٞؿٞت راحٖا ٍِ حس٘الث ٗحط٘ساث ٍِ زٞث األعظ ٗاىَْإح

 (إرا واْ ِٕسجّا ِغ اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِجٙٛد شخظً  اٌؼرثش اٌرشوٍة جٍذ)

 (ٔمظ 03:   )اٌجٛأة اٌشىٍٍح

 

 اٌمٌٛح

 

 (ظٔم 04)  :اٌفٙـــــُ 
ٝق٘ـ اإلؽناه اىزٛ ٗأُ   ِ  ٍفًٖ٘ اىؿْف فٜ اسحباطٔ بَفًٖ٘ اىذٗىت،ضَ ،اىق٘ىت داخو ٍداه اىغٞاعت ٝخؿِٞ ؾيٚ اىَخشؽر أُ ٝؤطش      

قادسة ؾيٚ ضَاُ اعخَشاسٝخٖا ( اىسامٌ) شزٔ اىق٘ىت  اىَشحبط بطبٞؿت اىؿالقت بِٞ اىغيطت اىغٞاعٞت ٗاىؿْف، فٞخغاءه ؾَا إرا ماّج اىذٗىت حط

 .اؾخَادا ؾيٚ اىؿْف 

 

 (ٔمظ 05:   )اٌرذٍـــًٍ
ٗاىسداج اىَفخشك فٜ األطشٗزت اىخٜ حؤمذ ...( اىسنٌ، اىؿْف)فٜ حسيٞئ ىيق٘ىت اى٘ق٘ف ؾْذ األىفاظ ٗ  اىَفإٌٞ ْٝخػش ٍِ اىَخشؽر       

 :اىؿْافش اٟحٞتفٜ ض٘ء  ؾيٚ أُ اىؿْف ال َٝنِ أُ ٝضَِ اعخَشاسٝت اىذٗىت ، ٗرىل 

 ـ اى٘ق٘ف ؾْذ دالىت  ٍفًٖ٘ اىؿْف ٗدٗسٓ فٜ اىخاسٝخ؛

 ؛بَخخيف أؽناىٔ  فـ ؾالقت اىؿْف باىغيطت اىغٞاعٞت  ٍِ زٞث أُ ٕزٓ األخٞشة  ال حفشك ّفغٖا إال باعخؿَاه اىؿْ

 ..طابؽ اىؾشؾٞت ؾيٞٔ جضفٗى٘ أ ّفٜ إٍناُ  اعخَشاسٝت اىذٗىت ٗعيطخٖا اؾخَادا ؾيٚ اىؿْف   -

 (ٌؼرثش اٌرذًٍٍ جٍذا إرا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّشذثغح تاٌّٛضٛع) 

 (ٔمظ 05:   )إٌّالشح 
  : ٍؤٝذة أٗ ٍؿاسضت، ٗ رىل فٜ ض٘ء اىؿْافش اٟحٞت   ذ ؾيٚ ٍ٘اقفَٝنِ ىيَخشؽر أُ ْٝاقؼ أطشٗزت اىق٘ىت باالّفخا  

 ؛ازخناس اىذٗىت ىيؿْف اىؾشؾٜ  -

 ـ  عيطت اىذٗىت بِٞ اىسق ٗاىؿْف ٗح٘حش اىََاسعت اىغٞاعٞت بِٞ اىؾشؾٞت ٗاىَؾشٗؾٞت ؛

 ...ـ  حبشٝش ؾْف اىذٗىت باى٘ق٘ف ؾْذ غاٝت اىذٗىت اىَخَثيت فٜ ضَاُ األٍِ ٗاىْػاً ٗاىَقيست اىؿاٍت 

 (ذؼرثش إٌّالشح جٍذج إرا وأد اإلداالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّذج ِرٕٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاق) 

 (ٔمظ 03:    )اٌرشوـٍة
ٍَاسعت  حسخنش  اىذٗىت ٚ إبشاص اىطابؽ اإلؽناىٜ ىؿالقت اىذٗىت باىؿْف، ٍِ زٞث أَُٝنِ ىيَخشؽر أُ ٝخيـ، ٍِ حسيٞئ ٍْٗاقؾخٔ، إى   

 .ىخطبٞق اىق٘اِّٞ، ٍؽ اىَشإْت ؾيٚ دٗىت اىسق اىقاُّ٘ حَاسعٔ بؾنو ؽشؾْٜٖا ٗىؿْف ٍِ خاله ق٘اّٞا

 (إرا واْ ِٕسجّا ِغ اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِجٙٛد شخظً  اٌؼرثش اٌرشوٍة جٍذ)

 

 (ٔمظ 03:   )اٌجٛأة اٌشىٍٍح
 

 اٌمٌٛح ٌسٍٍٕىا

 :إٌض
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 (ٔمظ 04)  :اٌفٙـــــُ    
داخو ٍداه اى٘ضؽ اىبؾشٛ، ضَِ ٍفًٖ٘ اىؾخـ، ٗأُ ٝق٘ـ اإلؽناه اىزٛ ٝؿاىدٔ  ك أُ اىَ٘ض٘ؼ ٝخأطشٝخؿِٞ ؾيٚ اىَخشؽر إدسا     

 .ٗاعخَشاسٝخٖا  ٕ٘ٝت اىؾخـ األعاط اىزٛ ٝضَِ ٗزذة اىَخؿيق بٖ٘ٝت اىؾخـ، ٗٝخغاءه ؾِ ٗاىْـ 

 (ٔمظ 05:   )اٌرذٍـــًٍ
اىخٜ حشٙ أُ ٗ اىَس٘سٝت ٗاألفناس اىخٜ حْخػٌ ز٘ىٖا أطشٗزخٔ ٗزداخٔ،اى٘ق٘ف ؾْذ اىَفإٌٞ  يْـش ٍِ اىَخشؽر فٜ حسيٞئ ىْٝخػ     

 :، ٗرىل فٜ ض٘ء اىؿْافش اٟحٞتاعخَشاسٝت ٕ٘ٝت اىؾخـ ٕٜ راك اىسذط اىبغٞط باؾخباسٓ  إدساما ٍباؽشاأعاط ٗزذة ٗ

 ـ  ٗزذة اىؾخـ  ٍؤمذة إال أّٖا خذ ٍخَٞضة ؛

 

 نثشة اىؿذدٝت أٗ اىَادٝت ؛ ـ ٗزذة اىؾخـ ٗمثشحٔ  ٝخخيفاُ ؾِ اى٘زذة أٗ اى

 ـ إدساك ٗزذة اىؾخـ ٗ مثشحٔ ؾبش ٍفًٖ٘ اىسذط اىبغٞط  باؾخباسٓ إدساما ٍباؽشا ىيزاث ٝغخغْٜ ؾِ مو اى٘عائط؛

 ...  ـ ٝػو  حسذٝذ دٗاً اىؾخـ  إؽناال ٍٞخافٞضٝقٞا ٍغخؿقٞا 

                   

 (ا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّشذثغح تاٌّٛضٛعٌؼرثش اٌرذًٍٍ جٍذا إر)                            

 

 (ٔمظ  05:  )إٌّالشح 

 
 :، ٗرىل فٜ ض٘ء اىؿْافش اٟحٞتاالّفخاذ ؾيٚ أطشٗزاث ٍؤٝذة أٗ ٍؿاسضتَٝنِ ىيَخشؽر أُ ْٝاقؼ أطشٗزت اىْـ ب  

 ؛ٜ ٗٝغخؾشف اىَغخقبوباؾخباسٓ ٗؾٞا ٍْؿنغا ؾيٚ اىزاث ٝسفع اىَاض األّا مأعاط اى٘زذة أٗ اىٖ٘ٝت اىؾخقٞت -

 ؛اىَسف٘ظ فٜ اىزامشة ٍبذأ ٍشمبا ٝدؿو ٍِ اىؾخـ ٕ٘ ٕ٘ داخو اىضٍِ بفضو ٗؾٍٞٔبذأ اى٘زذة بقفخٔ  -

 ـ إَٔٞت ٗزذة اىدغذ ؾبش اىذٍاـ  فٜ حسذٝذ أعاط ٗزذة اىٖ٘ٝت  اىؾخقٞت؛

 ـ إَٔٞت ؽٖادة اىغٞش ؾيٚ اعخَشاسٝت  اىٖ٘ٝت اىؾخقٞت؛        

 …سادة فٜ ٗزذة اىٖ٘ٝت ٗاعخَشاسٝخٖااإلإَٔٞت بؿذ  -      

   

 (ذؼرثش إٌّالشح جٍذج إرا وأد اإلداالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّذج ِرٕٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاق)

 

 (ٔمظ 03:    )اٌرشوـٍة
ٕ٘ ٍا ٝسٞو ؾيٚ َٝنِ ىيَخشؽر أُ ٝخيـ، ٍِ حسيٞئ ٍْٗاقؾخٔ، إىٚ إبشاص حؿذد ٗغْٚ اىَؿاٝٞش ٗاألبؿاد اىَسذدة ىٖ٘ٝت اىؾخـ، ٗ  

 . ّقاػ فيغفٜ ٍٞخافٞضٝقٜ ٍفخ٘ذ

 (إرا واْ ِٕسجّا ِغ اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِجٙٛد شخظً  اٌؼرثش اٌرشوٍة جٍذ)

 

 

 (ٔمظ 03:    )اٌجٛأة اٌشىٍٍح
 

  . 116: ، ص تذِشك، تذْٚ ذاسٌخ  ،داس األٚاتذ، ذشجّح ساًِ اٌذسٚتً، اىفنش ٗاى٘اقؽ اىَخسشكٕ٘شي تشغسْٛ ،   :ِشجغ إٌض
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 :في أحد المواضيع الثالثة اآلتية (ي) اكتب

 : الموضوع األول

 بأ٘ يعُٗ ًٚكٍ انقٕل إٌ انظٕاْش انطبٛعٛت ْٙ يجبل نهخفسٛش  ٔانظٕاْش اإلَسبَٛت                          
 يجبل نهفٓى ؟ ْٙ

 

 :  الموضوع الثاني

 
  «. نٛس أٌ ٚفكش فذسب، بم أٌ ٚقٕل أٚضب أَب أفكش، إٌ يب ٚجعم يٍ اإلَسبٌ شخصب»   

 .أبعبدْب (٘)ْزِ انقٕنت ٔبٍِٛيضًٌٕ  (٘)                                     أٔضخ

 : الموضوع الثالث

ًٚكٍ أٌ َأخز يفٕٓو انعذانت اإلَسبَٛت عهٗ أَّ ٚعُٙ أٌ انبشش جًٛعب يخسبٌٔٔ فٙ يٛزاحٓى ٔخصبنٓى         »
 يٍ غٛشْى بكثٛش يٍ َٕاح دَْٗزا فٓى سخٛف ٔغبٙ بال شك، إر أٌ بعض انبشش أسقٗ أٔ أ انًهًٕست، ٔ

عهٗ أَّ ٚعُٙ ضشٔسة أٌ ُحَخبح نكم شخص فشصت يخكبفئت ألٌ يفٕٓو انعذانت  كًب ًٚكٍ أٌ َأخز. يذذدة

نغٛشِ، نكٍ ْزا انفٓى ٚقصش عٍ انخقبط دذسُب انقٕ٘ بأٌ انًسبٔاة انبششٚت حًضٙ إنٗ يب  ٚصٛش غٛش يسبٔ
  ...ْٕ أعًق يٍ رنك

ٍٔ؟ ال  أٌ رنك ال ًٚكٍ أٌ ٚعُٙ يعبيهخًٓب   شك  يب انز٘ ٚعُّٛ إرٌ، أٌ ُٚعبيم فشداٌ عهٗ َذٕ يخسب

أٌ ... ببنًثم، ألٌ رنك البذ أٌ ٚفضٙ إنٗ انظهى إٌ كبَج نذٖ ْزٍٚ انفشدٍٚ دبجبث يخخهفت ٔيقذساث يخخهفت
ُحعبِيم شخصٍٛ عهٗ َذٕ يخسبٔ البذ أٌ ٚعُٙ أال حعبيهًٓب ببنًثم ٔإًَب أٌ حهبٙ دبجبحًٓب انًخخهفت عهٗ َذٕ 

ٌ إفهٛس انًٓى أٌ ٚكَٕب فشدٍٚ يخسبٍٔٚٛ، بم أٌ ٚكَٕب فشدٍٚ عهٗ َذٕ يخسبٔ، ٔ بٓزا انًعُٗ ف. يخسبٔ

 «. بذ أٌ ُٚطٕ٘ عهٗ فكشة االخخالف يفٕٓيب يعقٕال نهًسبٔاة ال
 

 (ِ٘)انُص ٔ َبقشّ (٘)دهم
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 ػٕاطش اإلخاتح ٚسٍُ اٌرٕمٍظ

 

 ذٛخٍٙاخ ػاِح

 :سؼٍا  ٚساء ازرشاَ ِثذأ ذىافؤ اٌفشص تٍٓ اٌّرششسٍٓ، ٌشخى ِٓ اٌسادج األساذزج اٌّظسسٍٓ أْ ٌشاػٛا

 ٚاٌّرؼٍمح تاٌرمٌُٛ اٌرشتٛي تاٌسٍه اٌثأٛي 2007 ٔٛٔثش 16 اٌظادسج تراسٌخ 04/142ِمرضٍاخ اٌّزوشج اٌٛصاسٌح سلُ  - 

 2010 فثشاٌش 26 اٌّسٍٕح تراسٌخ 2007 دٌسّثش 27 اٌظادسج تراسٌخ 159اٌرأًٍٍ٘ ٌّادج اٌفٍسفح، ٚوزا اٌّزوشج اٌٛصاسٌح سلُ 

 ، ٚاٌخاطح تاألعش اٌّشخؼٍح ٌّٛاضٍغ االِرساْ اٌٛعًٕ اٌّٛزذ ٌٍثىاٌٛسٌا، ِادج اٌفٍسفح؛37ذسد سلُ 

اٌرؼاًِ ِغ ػٕاطش اإلخاتح اٌّمرشزح، تٛطفٙا إعاسا ِٛخٙا ٌسذد اٌخغٛط اٌؼاِح ٌٍّٕٙدٍح ٌٍّٚضآٍِ اٌّؼشفٍح اٌفٍسفٍح  - 

إٌّرظش ذٛفش٘ا، فً إخاتاخ اٌّرششسٍٓ، أسداِا ِغ ِٕغٛلاخ إٌّٙاج اٌزي ٌؼرثش اٌّشخغ اٌٍّضَ، ِغ ِشاػاج ذؼذد اٌىرة 

 اٌّذسسٍح اٌّؼرّذج، ٚإتماء اٌّداي ِفرٛزا أِاَ إِىأٍاخ اٌّرششسٍٓ إلغٕاء ٘زٖ اإلخاتاخ ٚذؼٍّمٙا؛

فُٙ اٌّٛضٛع ٚذسذٌذ اإلشىاي اٌّغشٚذ، ذذسج اٌرسًٍٍ : ذٛفش إخاتاخ اٌّرششسٍٓ ػٍى ِٛاطفاخ اٌىراتح اإلٔشائٍح اٌفٍسفٍح - 

 ....ٚإٌّالشح ٚاٌرشوٍة، سالِح اٌٍغح ٚٚضٛذ األفىاس ٚذّاسه اٌخغٛاخ إٌّٙدٍح

 ذٛخٍٙاخ إضافٍح

ٌرؼٍٓ ػٍى اٌسادج اٌّظسسٍٓ ذثثٍد ٔمظ اٌرظسٍر اٌدضئً ػٍى ٚسلح ذسشٌش اٌّرششر، تاإلضافح إٌى إٌمغح اإلخّاٌٍح ِشفمح 

 تاٌّالزظح اٌّفسشج ٌٙا؛

، ٚرٌه ألْ اٌرمٌُٛ فً اٌفٍسفح، وّادج 20/20 ٚ 00/20ٌرؼٍٓ ػٍى اٌسادج اٌّظسسٍٓ ِشاػاج سٍُ اٌرٕمٍظ اٌزي ٌرشاٚذ ِا تٍٓ 

ِذسسٍح، ٘ٛ أساسا ذمٌُٛ ِذسسً، ٚتاٌراًٌ فّٓ غٍش اٌّمثٛي لأٍٛٔا ٚذشتٌٛا أْ ٌضغ اٌّظسر سمفا ِسذدا ٌرٕمٍغٗ، ٌرشاٚذ 

 تٕاء ػٍى ذّثالخ خاطح زٛي اٌّادج، سٍّا أْ األِش ٌرؼٍك تاِرساْ إشٙادي ٌرٛلف ػٍٍٗ ِظٍش 15/20 ٚ 00/20ِثال تٍٓ 

 .اٌّرششر

 ِثال، تإٌسثح ٌّرششسً 20 ػٍى 14 أٚ 13 أٚ 12إْ زظش اٌرٕمٍظ ِا تٍٓ زذ أدٔى ِؼٍٓ ٚزذ ألظى ٌٛلفٗ اٌّظسر ػٕذ 

ٍِضج َّ ُِ ٌسشَ اٌّرششسٍٓ ِٓ االسرفادج ِٓ اِرٍاص ِؼاًِ اٌّادج  (3ٚ4راخ اٌّؼاًِ )اٌشؼة ٚاٌّساٌه اٌرً ذشىً فٍٙا اٌفٍسفح ِادج 

 .ٚخاطح اٌّرفٛلٍٓ ُِٕٙ

 فّا ألً ٌٍرذاٚي داخً ٌدٕح اٌرظسٍر، تؼذ إخثاس ِٕسك اٌٍدٕح، 03/20ضشٚسج إخضاع وً ٚسلح ذسشٌش زظٍد ػٍى ٔمغح 

 .ٚرٌه زشطا ػٍى اٌّٛضٛػٍح إٌّظفح ٌٍّرششر، ٚاٌسشص ػٍى اٌرظسٍر اٌّشرشن وٍّا واْ رٌه ِّىٕا

إرا ذٛفشخ فً إخاتح اٌّرششر اٌششٚط إٌّٙدٍح ٚاٌّضآٍِ اٌّؼشفٍح إٌّاسثح ٌٍّٛضٛع، ٚوأد ٘زٖ اٌّضآٍِ ال ذرغاتك ِغ 

ػٕاطش اإلخاتح، خضئٍا أٚ وٍٍا، فئْ اٌّغٍٛب ِٓ اٌّظسر أْ ٌشاػً فً ذمٌّٛٗ تاٌذسخح األٌٚى اٌّدٙٛد اٌشخظً اٌّثًٕ 

 .ٌٍرٍٍّز فً ضٛء سٚذ ِٕٙاج ِادج اٌفٍسفح ٚإشىاالذٗ
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        :اٌسؤاي

 

 ( ٔمظ04 )  :اٌفٙـــــُ

أْ ٠ؤطش اٌغؤاي داخً ِدبي اٌّؼشفت، ضّٓ ِفَٙٛ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔت، ٚأْ ٠قٛؽ اإلؽىبي  اٌّخؼٍك بؼ١ٍّت  (ة) ٠خؼ١ٓ ػٍٝ اٌّخشؽر     

اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔت فٟ ػاللخٗ ِغ ِب ٠طشزٗ ّٔٛرج اٌؼٍَٛ اٌطب١ؼ١ت ِٓ إؽىبالث ببٌٕغبت ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔت، ٠ٚخغبءي ػّب إرا وبٔج اٌظٛا٘ش 

 .ة اٌخٟ ٟ٘ ِدبي ٌٍخفغ١شٞاإلٔغب١ٔت  ٟ٘ فؼال ِدبي ٌٍفُٙ  فٟ ِمببً اٌظٛا٘ش اٌطب١غ

     

 ( ٔمظ05:  )اٌرسٍـــًٍ

، ٚاٌخٟ حٕخظُ زٌٛٙب (اٌظٛا٘ش اٌطب١ؼ١ت، اٌظٛا٘ش اإلٔغب١ٔت، اٌخفغ١ش ، اٌفُٙ)أْ ٠مف فٟ حس١ٍٍٗ  ػٕذ اٌّفب١ُ٘   (ة)٠ٕخظش ِٓ اٌّخشؽر   

األطشٚزت اٌّفخشضت فٟ اٌغؤاي، ٚاٌخٟ حؼخبش  ِٕٙح اٌظٛا٘ش اٌطب١ؼ١ت ٘ٛ اٌخفغ١ش ِٕٚٙح اٌظٛا٘ش اإلٔغب١ٔت ٘ٛ اٌفُٙ، ٚرٌه فٟ ضٛء 

 :اٌؼٕبفش ا٢ح١ت 
 ـ  خقبئـ اٌظٛا٘ش اٌطب١ؼ١ت ٚإِىبْ حطب١ك إٌّٙح اٌخدش٠بٟ اٌزٞ ٠غّر ببٌخفغ١ش ٚاٌخٕبؤ ؛

 ح١ّض اٌّٛضٛع ػٓ اٌزاث ٚأفقبٌٗ ػٕٙب؛ -

 اٌؼاللبث اٌغبب١ت ب١ٓ اٌظٛا٘ش اٌطب١ؼ١ت ػاللبث خبسخ١ت لببٍت ٌٍّالزظت؛ -

ذٍّض اٌظٛا٘ش اإلٔسأٍح تاٌٛػً ٚاٌشِضٌح ٚاٌّؼٍش اٌّشرشن ٌدؼٍٙا غٍش لاتٍح ٌٍرفسٍش ٚاٌرٕثؤ ِٚٓ ذُ إٌّٙح اٌّالئُ ٌذساسرٙا   -

 ٘ٛ اٌفُٙ؛

 (ٌؼرثش اٌرسًٍٍ خٍذا إرا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّشذثغح تاٌّٛضٛع) 

 

  ( ٔمظ05 :  )إٌّالشح

أْ ٠ٕبلؼ األطشٚزت اٌّفخشضت فٟ اٌغؤاي ببالٔفخبذ ػٍٝ ِٛالف حؼبٌح إؽىبي ػ١ٍّت اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔت ٚطب١ؼت  (ة)٠ّىٓ ٌٍّخشؽر       

 : إٌّٙح اٌّالئُ ٌذساعت ِٛضٛػٙب  ٚاٌزٞ ٘ٛ اإلٔغبْ؛ ببالٔفخبذ ػٍٝ ِٛالف إِب ِؤ٠ذة أٚ ِؼبسضت؛ ٚرٌه فٟ ضٛء اٌؼٕبفش ا٢ح١ت

         ـ إِىبْ بٕبء ِؼشفت دل١مت زٛي اٌظب٘شة اإلٔغب١ٔت بّب ٠غّر ببٌخؼ١ُّ ٚاعخٕخبج اٌمٛا١ٔٓ 

 أز١بٔب ِّب ١٠غش ػ١ٍّت فُٙ ٘زٖ اٌظٛا٘ش؛

 ـ  اٌخمذَ اٌسبفً فٟ ِدبي حى١ُّ اٌظب٘شة اإلٔغب١ٔت  ٚزغببٙب ٚحق١ٕفٙب  خؼً ِٓ اٌّّىٓ 

 اوخؾبف ِٕطك اؽخغبٌٙب ٚحفغ١ش٘ب؛

 ـ ف١بغت ّٔبرج  فٛس٠ت ٌٍظٛا٘ش اإلٔغب١ٔت  عّسج  بخفغ١ش ب١ٕخٙب؛

. أْ ٠ؾ١ش إٌٝ أٔٗ سغُ حطب١ك ِٕٙح اٌفُٙ فئْ حؼمذ اٌظب٘شة اإلٔغب١ٔت ال ٠غّر دائّب بفّٙٙب  (ة)                               ـ ٠ّىٓ ٌٍّخشؽر

 (ذؼرثش إٌّالشح خٍذج إرا وأد اإلزاالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّذج ِرٕٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاق)

 

 ( ٔمظ03)   :اٌرشوـٍة

أْ ٠خٍـ، ِٓ حس١ٍٍٗ ِٕٚبلؾخٗ،  إٌٝ إبشاص اٌطببغ  اإلؽىبٌٟ ٚاٌذ٠ٕبِٟ ٌٍّؼشفت اٌؼ١ٍّت بؾىً ػبَ، ِٚؼشفت اإلٔغبْ   (ة)  ٠ّىٓ ٌٍّخشؽر

 . إزشاخبث ٔظش٠ت بؾىً خبؿ، ِٚب حطشزٗ ٘زٖ اٌّؼشفت ِٓ  فؼٛببث ِٕٙد١ت ٚس٘بٔبث ٚ

 (ٌؼرثش اٌرشوٍة خٍذا إرا واْ ِٕسدّا ِغ اٌرسًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِدٙٛد شخظً )

 

 ( ٔمظ03)   :اٌدٛأة اٌشىٍٍح

 :                                            اٌمٌٛح

 

 ( ٔمظ04 )  :اٌفٙـــــُ
أْ ٠ذسن أْ اٌّٛضٛع ٠خأطش داخً ِدبي اٌٛضغ اٌبؾشٞ ٚضّٓ ِفَٙٛ اٌؾخـ،  ٚأْ ٠قٛؽ اإلؽىبي اٌّشحبط ب٠ٛٙت  (ة)٠خؼ١ٓ ػٍٝ اٌّخشؽر 

 .اٌؾخـ، ف١خغبءي ِب اٌزٞ ٠ؾىً ٚزذة ٘زٖ ا٠ٌٛٙت  ًٚ٘ اٌفىش إٌّؼىظ ػٍٝ اٌزاث ٘ٛ أعبط حٍه اٌٛزذة

 

 ( ٔمظ05:   )اٌرسٍـــًٍ
فٟ حس١ٍٍٗ اٌٛلٛف ػٕذ اٌّفب١ُ٘ اٌخٟ حٕخظُ زٌٛٙب األطشٚزت اٌّخضّٕت فٟ اٌمٌٛت ٚزدبخٙب ٚاٌخٟ حشٜ أْ اٌفىش إٌّؼىظ  (ة)٠ٕخظش ِٓ اٌّخشؽر

 :ػٍٝ اٌزاث ٘ٛ أعبط ٠ٛ٘ت اٌؾخـ، ٚ رٌه ِٓ خالي حٕبٌٚٗ ٌٍؼٕبفش ا٢ح١ت

 حؼش٠ف ِفَٙٛ اٌؾخـ بٛففٗ اٌىبئٓ اٌّخ١ّض ببٌؼمً ٚاٌخفى١ش؛- 

 األٔب وأعبط ٌٛزذة ٠ٛ٘ٚت اٌؾخـ؛- 

 اٌٛػٟ ببٌزاث ٚاعخّشاس٠خٗ أعبط العخّشاس٠ت ا٠ٌٛٙت اٌؾخق١ت؛ - 

 ...أ١ّ٘ت اٌٍغت اٌخٟ بٛاعطخٙب ِٚٓ خالٌٙب ٠خّثً اٌؾخـ راحٗ ٠ٚذسوٙب - 

 (ٌؼرثش اٌرسًٍٍ خٍذا إرا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّشذثغح تاٌّٛضٛع)                            
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 ( ٔمظ05 :   )إٌّالشح

 :فٟ ِٕبلؾخٗ ٌألطشٚزت اٌّخضّٕت فٟ اٌمٌٛت االٔفخبذ ػٍٝ ِٛالف ِؤ٠ذة أٚ ِؼبسضت ٚرٌه ِٓ خالي اٌؼٕبفش ا٢ح١ت (ة) ٠ّىٓ ٌٍّخشؽر

 ؛ (اٌٛػٟ ، اٌدغذ ، اٌزاوشة  )ٚزذة ٠ٛ٘ت اٌؾخـ ٚزذة ِشوبت - 

 اإلسادة ٟ٘ أعبط ٠ٛ٘ت اٌؾخـ؛- 

 دٚس اٌغ١ش وٛع١ط ضشٚسٞ ب١ٓ األٔب ٚ راحٙب ٚ اوخؾبف اٌؾخـ  ٠ٌٛٙخٗ؛   - 

 ...ال ٠ؾىً اٌٛػٟ أٚ اٌخفى١ش أعبط ٠ٛ٘ت اٌؾخـ اٌزٞ  حسىّٗ زخ١ّبث ِخؼذدة- 

 (ذؼرثش إٌّالشح خٍذج إرا وأد اإلزاالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّذج ِرٕٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاق)   

 

 ( ٔمظ03)    :اٌرشوـٍة
. أْ ٠خٍـ، ِٓ حس١ٍٍٗ ِٕٚبلؾخٗ، إٌٝ إبشاص غٕٝ ٚحٕٛع األبؼبد اٌّسذدة ٠ٌٛٙت اٌؾخـ، ٚ٘ٛ ِب ٠س١ً إٌٝ ٔمبػ فٍغفٟ ِفخٛذ (ة)٠ّىٓ ٌٍّخشؽر  

 .  وّب ٠ّىٕٗ اٌخأو١ذ ػٍٝ أ١ّ٘ت اٌبؼذ اٌم١ّٟ ٚاألخاللٟ ٌٍؾخـ

 (ٌؼرثش اٌرشوٍة خٍذا إرا واْ ِٕسدّا ِغ اٌرسًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِدٙٛد شخظً )       

 
 ( ٔمظ03)   :اٌدٛأة اٌشىٍٍح

 

 اٌمٌٛح  ٌىأظ
 

 

 

 

 

 

 :ٔضاي

 ( ٔمظ04 )  :اٌفٙـــــُ
داخً ِدبي اٌغ١بعت، ضّٓ اٌضٚج اٌّفِٟٙٛ  اٌسك ٚ اٌؼذاٌت، ٚأْ ٠قٛؽ اإلؽىبي   إدسان أْ اٌّٛضٛع ٠خأطش(ة)٠خؼ١ٓ ػٍٝ اٌّخشؽر     

 .٠خغبءي ػٓ ِٛلغ اٌؼذاٌت ب١ٓ اٌّغبٚاة ٚ اإلٔقبففاٌزٞ ٠ؼبٌدٗ إٌـ ٚاٌّخؼٍك بطب١ؼت اٌؼذاٌت اإلٔغب١ٔت، 

 ( ٔمظ05:   )اٌرسٍـــًٍ
 فٟ حس١ٍٍٗ ٌٍٕـ اٌٛلٛف ػٕذ اٌّفب١ُ٘ اٌّسٛس٠ت ٚاألفىبس اٌخٟ حٕخظُ زٌٛٙب أطشٚزخٗ ٚزدبخٗ، ٚاٌخٟ حشٜ أْ (ة)٠ٕخظش ِٓ اٌّخشؽر     

: فشاد بقٛسة ِخغب٠ٚت،  ٚرٌه فٟ ضٛء اٌؼٕبفش ا٢ح١تٌألزبخبث اٌّخخٍفت ايحشحبط بخٍب١ت  بٛففٙب إٔقبفب اٌؼذاٌت 

  وّب أٔٙب ١ٌغج ِدشد حىبفؤ ػٍٝ ِغخٜٛ اٌفشؿ،؛ٔبط١ٌغج اٌؼذاٌت ِغبٚاة حبِت ب١ٓ اي- 

 بّب أْ إٌبط ٠خخٍفْٛ فٟ ٔٛاذ ػذة فئْ ِؼبٍِخُٙ ػٍٝ أعبط اٌّغبٚاة اٌّطٍمت ع١فضٟ، زخّب، إٌٝ اٌظٍُ؛- 

دساحُٙ؛ قاٌؼذاٌت حؼٕٟ ِؼبٍِت األفشاد بسغب زبخبحُٙ ٚ َ- 

           ...اٌؼذاٌت إٔقبف، ٚ ِٓ ثُ فٟٙ حمَٛ ػٍٝ االخخالف أوثش ِٕٙب ػٍٝ اٌّغبٚاة اٌسغبب١ت- 

 (ٌؼرثش اٌرسًٍٍ خٍذا إرا واْ شاِال ٌٍّفاٍُ٘ ٚاٌمضاٌا اٌّشذثغح تاٌّٛضٛع)

 ( ٔمظ 05 :  )إٌّالشح
:  أْ ٠ٕبلؼ أطشٚزت إٌـ اػخّبدا ػٍٝ ِٛالف ِؤ٠ذة أٚ ِؼبسضت، ٚرٌه فٟ ضٛء اٌؼٕبفش ا٢ح١ت (ة)٠ّىٓ ٌٍّخشؽر  

اٌؼذاٌت ب١ٓ زشف١ت اٌمبْٔٛ ٚ سٚزٗ؛ - 

ٌاإلٔقبف ٚ ِخبطش االٔضالق إٌٝ حىش٠ظ اٌخفبٚث ب١ٓ إٌبط؛ - 

  (...إٌغبء، األطفبي، رٚٞ االزخ١بخبث اٌخبفت) ٠ض اإل٠دببٟ ٌقبٌر بؼض فئبث اٌّدخّغٞضشٚسة إػّبي اٌمبْٔٛ ٌخسم١ك اٌخُ- 

 (ذؼرثش إٌّالشح خٍذج إرا وأد اإلزاالخ ٚاأللٛاي ٚاألِثٍح اٌّؼرّذج ِرٕٛػح ِٚالئّح ٌٍسٍاق) 

 ( ٔمظ03)    :اٌرشوـٍة
اإلٔقبف ٚاٌّغبٚاة ِّب ٠بشس اخخالف ِغ  اٌؼذاٌت ػاللت أْ ٠خٍـ، ِٓ حس١ٍٍٗ ِٕٚبلؾخٗ، إٌٝ إبشاص اٌطببغ اإلؽىبٌٟ ي (ة)٠ّىٓ ٌٍّخشؽر  

، ػٍٝ أْ حقٛسا ع١ٍّب ٌٍؼذاٌت ال بذ أْ ٠دؼً ِٕٙب أعبعب ٌٍسك ٠ٚضّٓ حغبٚٞ األفشاد أِبَ اٌمبْٔٛ ٚ ٠غّر، فٟ ااٌّٛالف اٌفٍغف١ت بقذدٖ

 .  اٌخٟ حٛخذ فٟ ٚضؼ١بث فؼبتفئبث اٌّدخّغ بؼض زذٚد ِؼمٌٛت، بخط٠ٛش إِىبٔبث وً ٚازذ ُِٕٙ ٚ ٠سّٟ

 (ٌؼرثش اٌرشوٍة خٍذا إرا واْ ِٕسدّا ِغ اٌرسًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِدٙٛد شخظً ) 

 ( ٔمظ03)    :اٌدٛأة اٌشىٍٍح
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،  عٕت األٌٚٝ، حشخّت ثبئش أد٠ب، عٍغٍت بٛػٍٟ ٠بع١ٓ،  داس اٌسٛاس، عٛس٠ب، اٌطبؼت "بؼذ اٌسذاثت أٚ٘بَ ِب: "٠غٍخْٛإح١شٞ  :ِشخغ إٌض   
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 :في أحد المواضيع الثالثة اآلتية( ي)اكتب 
 : الموضوع األول

 ؟ هل يتجه التاريخ نحو التقدم

 

 :  الموضوع الثاني

 

 ".القوة المستخدمة طبقا للقانون أقل ضررا من القوة التي تحركها األهواء" 

 .قيمتها( ي)بيِّن  مضمون القولة و( ي)أوضح 

 

 : الموضوع الثالث

إن . السعادة حالة وجودية نَودُّ دوامها و االستمرار في التمتع بها، و هي تُقاس بمدى استمراريتها وحيويتها"         

ما كانت عابرة ألن حواسنا ال لالسعادة العظمى هي األكثر دواما، و السعادة العابرة متعة، و كلما كانت المتعة متيقظة ك

ل متعة تتجاوزها تتغير منذئذ إلى ألم أو إلى كيفية تعيسة في الوجود نرغب تستطيع تحمل إال قدر محدود من اآلثار، و ك

الندم والهم  هيتبعفاإلفراط في اللذة . هذا هو السبب في أن المتعة و األلم غالبا ما يتماسان إلى حد قريب: في زوالها

نه ينبغي على اإلنسان، الذي يبحث في كل بأ، إو نرى وفقا لهذا المبد. واالشمئزاز وتتحول السعادة العابرة إلى شقاء دائم

أن يحذر، إن كان عاقال، من متعه و أن يرفض كل تلك التي تتحول إلى ألم، وأن يسعى إلى ، لحظة بإلحاح عن السعادة

 .الحصول على الرخاء األكثر دواما

نفس الملذات أن تؤثر بشكل مماثل على أناس ال يمكن للسعادة أن تكون هي ذاتها بالنسبة لكل الناس، فال تستطيع      

إن هذا، بال شك، هو ما جعل أغلب الفالسفة يختلفون اختالفا كبيرا حول . مختلفي التكوين و متبايني االستعدادات

و لكن السعادة تبدو، مع ذلك و بشكل عام، حالة . األشياء التي تقوم عليها السعادة و حول الطرق المؤدية إلى تحصيلها

تنتج هذه الحالة عن توافق اإلنسان مع الظروف التي . وجودنامرة أو لحظية تنال رضانا ألننا نجدها مطابقة لمست

 . "وضعته الطبيعة فيها أو ، إذا شئنا، فإن السعادة هي االنسجام بين اإلنسان و العوامل التي تُؤثر فيه

 

 .(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

والمتعلقة بالتقويم التربوي بالسلك الثانوي  1442نونبر  21الصادرة بتاريخ  40/201مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

 1424فبراير  11المحينة بتاريخ  1442ديسمبر  12الصادرة بتاريخ  251التأهيلي لمادة الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 ، والخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛32تحت رقم 

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

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

 ات وتعميقها؛المدرسية المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجاب

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

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

 توجيهات إضافية

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

 بالمالحظة المفسرة لها؛

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

لمقبول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مدرسية، هو أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير ا

بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي يتوقف عليه مصير  25/14و  44/14مثال بين 

 .المترشح

مثال، بالنسبة لمترشحي  14على  20أو  23أو  21إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند 

يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة ( 0و3ذات المعامل )الشعب والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .وخاصة المتفوقين منهم

إخبار منسق اللجنة،  فما أقل للتداول داخل لجنة التصحيح، بعد 43/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة 

 .وذلك حرصا 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 

مطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني عناصر اإلجابة، جزئيا أو كليا، فإن ال

 .للتلميذ في ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته
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 :السؤال

 (نقط 40)  : الفهـــــم

ل وجهة التاريخ و مدى و أن يتساءل  حول إشكا ،أن يؤطر جوابه ضمن مجزوءة الوضع البشري، داخل مفهوم التاريخ( ة)المترشح  على ينيتع

 .صحة اعتماده سيرورة تقدمية

 (نقط 45:  )التحلـــيل

 : في تحليله للسؤال أن يبرز المبررات الفلسفية التي تدعم فكرة تقدم التاريخ، وذلك من خالل العناصر اآلتية (  ة)ينتظر من المترشح 

 ؛األهواء اإلنسانية المحكومة بمنطق تجهلهتصور التاريخ كسيرورة خطية تتجه نحو غاية ميتافزيقية تخدمها  - 

 ؛التاريخ موقع لصراع بين طبقات متعارضة مؤداه تناقض يواجه بين قوة اإلنتاج و عالقات اإلنتاج وينتهي بالطفرات الثورية -

 ؛بعقالنية عهد األنواربصفتها غاية للسيرورة التاريخية، أمال و تفاؤال سيتعزز بالثورات العلمية و التقنية و ،تشكل فكرة التقدم -

 ...التسليم بحرية اإلنسان و فاعليته التاريخية و قدرته على تغيير الواقع تدعيم لفكرة التقدم التاريخي - 

 

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

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 : من خالل العناصر اآلتيةطروحات التقدم التاريخي و ذلك حدود أقيمة و ( ة)أن يبين المترشح مكن ي

 ؛تراجع التفاؤل التاريخي بعد الحربين العالميتين األولى و الثانية و بعد اتضاح الدمار الشامل الذي نتج عن تقدم التقنية -

 ؛طبيعة تتجاوزهذات ل بنى مختلفة قد يكون التاريخ مجرد عبث ال يفعل فيه اإلنسان بشكل إرادي، بل ينفعل فيه اإلنسان من خال -

 التاريخ مسرح لعود أبدي عبر حركة دائرية تقصي كل ما هو سلبي؛ -

 ؛تدحض كل تشكيك في التقدم التاريخي... و قد يشير المترشح إلى أن مجاالت العلم و التقنية في سيطرتها على الطبيعة و طفرة الطب واالقتصاد -

 ...عي و اإلرادة حتى يهدف إلى غاية أو معنىليس التاريخ كيانا يتمتع بالو -

 

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

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

 

 (نقط 43)   :يبالتركـ

أن يخلص إلى أن مشكلة التاريخ مشكلة ميتافزيقية ال عالقة لها بالعلوم اإلنسانية كما قد يبرز أن التاريخ ال معنى له في ذاته ( ة)يتوقع من المترشح 

 .بل اإلنسان هو الذي يضفي عليه معنى و وجهة

 

 (عبرا عن مجهود شخصي يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة وم)

 

 (نقط 43)   :الجوانب الشكلية

 

 

 

 

 القولة

 (نقط 40)  : الفهـــــم

" العنف"انطالقا من الزوج المفهومي الحق والعدالة وكذا مفهوم  القولة داخل مجزوءة السياسة، وأن يعالجهاأن يؤطر ( ة)يتعين على  المترشح 

إكراها خارجيا مفروضا على اإلرادة وبالتالي معارضة للحق، أو قد تكون الوسيلة التي يتم بها احترام متسائال عن مفارقة أوجه القوة التي قد تكون 

 .هذا الحق 

 (نقط 45:  )التحلـــيل

مبرزا مفارقة القوة التي تكون سالبة للحرية تارة، و ضامنة لها  وحجاجها المفترض األطروحة المتضمنة في القولة( ة)أن يحلل المترشح  ظرتني

 : تارة أخرى ، وذلك من خالل العناصر اآلتية 

 ـ في حالة الطبيعة ال يرى كل فرد في اآلخر سوى خصما أو عائقا ينبغي تدميره نظرا لتضارب الرغبات و األنانيات ؛

و هي حرية تؤدي حتما إلى حالة عنف شمولي أو حالة حرب الجميع ضد الجميع ما دامت الحرية يتمتع كل فرد بالحرية الطبيعية في هذه الحالة  -

 قائمة على منطق حق القوة ؛

 تتأسس العالقات القائمة على الحق انطالقا من تعاقد مصدره اإلرادة العامة و العقل المشرع للقوانين، و بها تنشأ الحرية المدنية؛ -

و يستعمل القسر و اإلكراه  ،ة و يفترضها في اآلن نفسه أي أنه يقصي العنف الناتج عن تضارب المصالح و الرغباتيقصي الحق الوضعي القو -

 والعقوبات لضمان احترام القوانين؛

 ؛يحول الحق الطبيعي القوة بجعلها متناسبة مع الفعل المدان و صادرة حصرا عن هيئات غير منحازة -

 ...ألمن و درء خرق القوانين الشرعيةـ تدخل الدولة محصور في ضمان ا
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 (يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع)   

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

  :األطروحة الكامنة في القولة بإبراز قيمتها ومحدوديتها ، و ذلك من خالل العناصر اآلتية ( ة)أن يناقش المترشح مكن ي 

 و بشكل طبيعي إلى العنف الممارس ضد الفرد؛ ميل كل سلطة -

 إذا كانت السياسة مجاال للصراع ومجرد موازين قوى فإن كل سلطة تنحو إلى أن تكون مطلقة؛ -      

 من ثَم له الحق في المقاومة حفاظا على الحقوق؛و من وجهة نظر الفرد فإن السلطة إكراه و تسلط  -

 ...األقوياء من الناس سيطرة  و عية مجرد أداة لضمان الهيمنة الطبقيةالشر هاقد تكون القوة التي تدعي -

 

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

 (نوعيتهاالعبرة ال تكون بعدد األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما ب

 

 (نقط 43)   :التركـيب

و قد يبين أن مواجهة اإلفراط و الشطط في استعمال القوة يؤول إلى دولة الحق حيث تحد السلطةُ  ،حصيلة نقاشه و تحليله( ة)لمترشح اقد يركب 

 .السلطةَ 

 

 (يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )

 

 (نقط 43)   :نب الشكليةالجوا
 .القولة لبرتراند راسل

 

 

 

 :النص

 (نقط 40)  : الفهـــــم

، هالسعي وراءاانطالقا من إشكال تمثالت السعادة و ذلك أن يؤطر النص داخل مجزوءة األخالق، ضمن مفهوم السعادة، و( ة)يتعين على  المترشح

 .السعادة و إذا ما كانت مطلبا ممكن التحقيق أم الو أن يتساءل عن مدى إمكانية االتفاق حول تحديد مفهوم 

 (نقط 45:  )التحلـــيل

أن يحلل أطروحة النص التي ترى أن السعادة الحقيقية و الدائمة هي التي يكون فيها اإلنسان منسجما مع ظروف عيشه و كذا ( ة)يمكن للمترشح 

 :تحليل حجاج النص، و ذلك وفق العناصر اآلتية

 في سعادة دائمة و مستمرة؛ـ رغبة اإلنسان 

 السعادة العابرة مجرد لذة أو متعة؛ -

 اإلفراط في اللذات التي تتجاوز قدرات اإلنسان، تتحول إلى آالم و ينتج عن ذلك أن األلم يتماس مع اللذة ؛ -

 ة من الراحة الدائمة؛على اإلنسان إن أراد السعادة أن يتجنب كل الملذات المفرطة التي تتحول إلى األلم و يسعى إلى حال -

 مفهوم السعادة مفهوم تتجاذبه تمثالت و مواقف فلسفية مختلفة؛  -

 ... السعادة في نهاية المطاف هي حالة مستمرة أو لحظية نصل إليها عندما ينسجم وجودنا و كياننا مع ظروف عيشنا -

 

 (وعيعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموض)

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 : أن يناقش أطروحة النص و يطورها مع إمكان إبداء الرأي المبني و المدعم، و ذلك من خالل العناصر اآلتية ( ة)للمترشح  يمكن

صبح السعادة حالة الفرد الواحد حتى تحسب صعوبة تحديد مفهوم السعادة لما ينطوي عليه من عناصر تجريبية تتغير بتغير كل األفراد و  -

 مثاال للخيال؛

 السعادة حالة تحققت فقط في الماضي عندما كانت قدرات اإلنسان توافق رغباته لذا فاإلنسان يعيش دوما في حنين إليها؛ -       

 تقتضي السعادة إقصاء اللذات الحسية و االهتمام فقط باللذات العقلية؛ -

 ...إمكان تحقيق السعادة باالنفتاح على الغير 

 

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

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

 

 (نقط 43)   :التركـيب

خالل تحليله و مناقشته إلى إبراز أهمية السعادة بوصفها قيمة أخالقية يمكن أن تتجذر في الفعل اإلنساني المنفتح أن يخلص من ( ة)يمكن للمترشح 

 ...على الغير بحيث تصبح واجبا ال نحو الذات فحسب بل نحو الغير أيضا
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 (يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )

 

 (نقط 43)   :انب الشكليةالجو
 : مرجع النص

 

D’Holbach: Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral p :105  
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 :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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 :في أحد المواضيع الثالثة اآلتية( ي)اكتب 

 :الموضوع األول

 هل يؤدي وجود الدولة إلى زوال العنف؟

 :الموضوع الثاني

 ."تتعدد طرق تحصيل السعادة بتعدد األفراد" 

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

 :الموضوع الثالث

و أنواع التدمير هاته . ديد و االبتكار فقط، بل أنواعا من التدمير أيضاال يشهد التاريخ أنواعا من التج"     

فالتطورات التي شهدتها التقنية  والصناعة  و الرأسمالية  كلها عملت : قد يكون مصدرها تطورات جديدة

الوة على الضياع األبدي للكثير من المكتسبات، من جراء ما و ع  )...( على تدمير الحضارات التقليدية 

  ...حصل من نكبات تاريخية، فقد تم هدم العديد من المعارف و من األعمال الفكرية و من التحف

يكشف لنا التاريخ عن العديد من االبتكارات المدهشة مثلما وقع قديما في اليونان، حيث ظهرت في نفس     

بل حتى فقط معات المجت مسلم تالوقت الديموقراطية و الفلسفة كما ظهرت أنواع أخرى من التدمير 

 .الحضارات

إنه يعرف اضطرابات و تفرعات و انحرافات كما يشهد فترات قارة . التاريخ ال يسير وفق تطور خطي     

للتاريخ، . مون، تليها بعد ذلك صراعات حادة و أنماط من التقدم و التراجعو حاالت من الركود و مراحل ك  

 ."الحضارة و الوحشية، البناء و الهدم: انتإذن، وجهتان متناقض

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

 توجيهات عامة 

الساادة األساتذة السيادات و المترشحين، يرجى من  المترشحات و سعيا  وراء احترام مبادأ تكافؤ الفرص بين

 :المصححين أن يراعوا

تربوي بالسل  والمتعلقة بالتقويم ال 1442نونبر  21الصاادرة بتاريخ  40/201مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

الخاصة باألطر  1420يونيو  12الصاادرة بتاريخ  493/20الثانوي التأهيلي لماادة الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحاد للبكالوريا، ماادة الفلسفة؛

العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية التعامل مع عناصر انإجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحاداد الخطوط   -

المنتظر توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، و القيم الفلسفية 

مع مراعاة تعاداد الكت  المادرسية المعتمادة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين نإغناء هذه انإجابات 

 وتعميقها؛

فهم الموضوع وتحادياد انإشكال المطروح، : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة انإنشائية الفلسفية  -

 ....تادرج التحليل والمناقشة والتركي ، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماس  الخطوات المنهجية

 توجيهات إضافية

المفصلة على ورقة تحرير المترشح، بانإضافة إلى  يتعين على الساادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي -

 النقطة انإجمالية مرفقة بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذل  ألن التقويم في 14/14و  44/14يتعين على الساادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -

ونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محادادا ماادة الفلسفة هو أساسا تقويم مادرسي، وبالتالي فمن غير المقبول قان

بناء على تمثالت خاصة حول الماادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان  22/14و  44/14لتنقيطه، يتراوح مثال بين 

 .إشهاادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح

مثال، بالنسبة  14على  20أو  23 أو 21إن حصر التنقيط ما بين حاد أادنى معين وحاد أقصى يوقفه المصحح عناد  -

يحرم المترشحين من االستفاادة ( 0و3ذات المعامل )لمترشحي الشع  والمسال  التي تشكل فيها الفلسفة ماادة ُمَميِّزة

 .من امتياز معامل الماادة وخاصة المتفوقين منهم

التصحيح، بعاد إخبار منسق فما أقل للتاداول اداخل لجنة  43/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

 .اللجنة، وذل  حرصا على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشتر  كلما كان ذل  ممكنا

إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين  -

و كليا، فإن المطلو  من المصحح أن يراعي في تقويمه بالادرجة األولى ال تتطابق مع عناصر انإجابة، جزئيا أ

 .المجهواد الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح منهاج ماادة الفلسفة وإشكاالته و مطال  انإطار المرجعي

 :السؤال
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 ( نقطة 0)الفهم 

، و (مفهوما الادولة و العنف) و موضوعه ( السياسة)في معالجته للسؤال أن يعبر عن إادرا  مجاله ( ة)يتعين على المترشح           
و أن يصوغ انإشكال .  لضمان استمراريتها لجوء الادولة إلى العنف/ وجواد الادولة يقضي على العنف : أن يبرز  عناصر المفارقة 

ما الادولة و ما العنف؟ هل :  المتعلق بمادى زوال العنف بوجواد الادولة،  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل
 ...يؤادي قيام الادولة إلى زوال العنف؟ و هل يمكن لها أن تستغني عن ممارسة العنف؟ و أي عنف تعمل الادولة على استئصاله؟

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 42:  تحادياد مجال السؤال و موضوعه -
 .ن 42: إبراز عناصر المفارقة  -
 .ن 41: غة انإشكال من خالل التساؤل و المفارقةصيا -

 

 (نقط  5: ) التحليل  

موظفا  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر انإشكال و أسئلته األساسية و تحليل المترشح تعين على ي      
 :تناول العناصر اآلتيةوذل  من خالل ، ...(من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي ) المعرفة الفلسفية المالئمة 

تعريف  وظائف متعادادة، و تؤادي بوصفها  تنظيما سياسيا و قانونيا للمجتمع عبر مجموعة من المؤسسات ادولةـ  تعريف ال
 . بهادف إخضاعه والسيطرة عليه العنف باعتباره فعال قصاديا يقوم على القوة و ينجم عنه إلحاق األذى بالغير

و السلم و الخادمات األساسية كالصحة و التعليم و أمن المواطنين؛تعمل الادولة على ضمان األمن  -  

 تقوم الادولة بسن قوانين لتادبير الصراع بين األفرااد و الجماعات حفظا للمصلحة العامة و ضمانا للسلم واألمن؛ -

  المجتمعكي تحقق الادولة غايتها و وظائفها فإنها تعمل على الحاد من عنف األفرااد و منع شيوعه بينهم  اداخل ... 

 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 .ن 20: تحليل عناصر انإشكال و أسئلته األساسية -

 : توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة -

 ن 0استحضار المفاهيم و االشتغال عليها  -

 ن 1البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية  -
 

 (نقط 42)   : المناقشة

المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في  يتعين على

 : و يمكن أن يتم ذل  من خالل العناصر اآلتية .انإشكال

 على الرغم من سعي الادولة إلى القضاء على عنف األفرااد فإنها تحتكر العنف كي تضمن بقاءها واستمرارها؛ -
 ؛و غير مشروع  ن عنف الادولة ضروريا و شرعيا فإنه غير مبررمهما كا -

 .العنف مادان من الناحية األخالقية رغم كونه شرعيا -

 ضرورة تقيياد ممارسة الادولة للعنف بقوانين عاادلة تفااديا النقالبه إلى شطط واستبادااد واعتاداء على حقوق األفرااد؛  -

 .ينبغي مواجهته بالعقل والفكر بل ال يمكن مواجهة العنف والقضاء عليه بعنف آخر، -

  
 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 20: مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال عبر بيان حادواد منطلقاتها ونتائجها -

  .ن 20: طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في انإشكال-
 

 (نقط 43)    :التركـي 

و يمكن   .صوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقاديم رأي شخصي مادعمتعين على المترشح أن يي    

 :أن يتم ذل  من خالل 

 العنف؛مع إبراز  أهمية  الطابع انإشكالي لعالقة الادولة  -
 المراهنة على ادولة الحق و القانون؛ -
 ... لمؤسساتو اأهمية تنظيم الادولة للمجتمع عبر القوانين  -
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 :ن توزيع نقط التركي  على النحو اآلتيو يمك

 .ن 21: خالصة التحليل والمناقشة -

  .ن 21: أهمية انإشكال ورهاناته-

 21: إباداء الرأي الشخصي المبني-
 
 
 

                     (ن43: )الجوان  الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي

 .نقطة 42: تماس  العرض -
 .نقطة 42: سالمة اللغة  -
 .نقطة 42: وضوح الخط -

 :القولة

 ( نقطة 0) :الفهم

،  و أن يصوغ إشكالها المتعلق بتنوع (مفهوم السعاادة)في معالجته للقولة أن يحاداد موضوعها ( ة)يتعين على المترشح           

هة للتحليل و المناقشة من قبي.  تمثالت السعاادة و تعاداد طرق تحصيلها  ما السعاادة؟ لم تتعاداد :  لو يطرح أسئلته األساسية الموجِّ

 تمثالتها؟ و ما سب  تنوع طرق تحصيلها؟ و هل يمكن فعال بلوغ السعاادة؟

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 42:  تحادياد موضوع القولة -
 .ن 41: صياغة انإشكال  -
 .ن 42: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة -
 

 (نقط  5: ) التحليل  

ه تحادياد أطروحة القولة و شرحها، و تحادياد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليلفي  المترشح تعين على ي      
 :من خالل تناول العناصر اآلتيةتحليل الحجاج المعتماد في الادفاع عن تل  األطروحة، و يمكن أن يتم ذل  

 ...هوم السعاادة و ما يستادعيه من مفاهيم أخرى، و بيان العالقات التي تربط بينها ـ  تعريف مف   
 يجمع  الناس على طل  السعاادة كغاية لوجوادهم؛   -

 مع ذل  فإن الناس يختلفون في تمثلها؛ -

 على قادر اختالف الناس في تمثل السعاادة فهم يختلفون كذل  حول طرق بلوغها؛ -

 ... ... (المال، الصحة، األصادقاء، الشهرة)ى ارتباطها بسلسلة المتناهية من األمور التجريبية اختالف  تمثل السعاادة راجع إل -

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 20: تحادياد أطروحة القولة و شرحها-

 ن 20: تحادياد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها-

 ن 21: تحليل الحجاج المفترض أو المعتماد-

 
 (نقط 42)   : المناقشة

يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حادوادها وفتح إمكانات 

 :أخرى للتفكير في انإشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذل  من خالل العناصر اآلتية

 :إبراز قيمة األطروحة-    
 سان ليس وجوادا عبثيا بما أنه يتجه نحو غاية محادادة هي بلوغ السعاادة؛إن وجواد انإن - 

 السعي نحو السعاادة كغاية قصوى مطل  تلقائي لكل إنسان عاقل؛ -

 :بيان حادواد األطروحة-         

 باختالف األفرااد فحس ،  بل باختالف أحوال الفراد الواحاد نفسه؛ال تختلف السعاادة -
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 للخيال ؛السعاادة مجراد مثال أعلى  -
 السعاادة مطل  جماعي يتحقق بالفعل المشتر ؛-
 ؛السعاادة أفق للفعل و ليست شيئا نحصل عليه-
 ...السعاادة واج  نحو الذات و الغير و ليست مجراد تحقيق لرغبات شخصية-
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 20: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حادوادها -

  .ن 20: فتح إمكانات أخرى للتفكير في انإشكال الذي تثيره القولة-
 

 (نقط 43)   : التركـي 

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقاديم رأي شخصي مادعم،  و يمكن ي    

 أخالقية تضفي معنى على وجواد انإنسان و كحافز للعمل، مع التأكياد علىإبراز  أهمية موضوع السعاادة كفضيلة أن يتم ذل  من خالل 

 .البعد الجماعي للسعي نحو السعادة

 :و يمكن توزيع نقط التركي  على النحو اآلتي

 .ن 21: خالصة التحليل والمناقشة -

  .ن 21: أهمية انإشكال ورهاناته-

 .ن 21: إباداء الرأي الشخصي المبني-
 (قطن 43): الجوان  الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي

 .نقطة 42: تماس  العرض -
 .نقطة 42: سالمة اللغة  -
 .نقطة 42: وضوح الخط -

 القولة لاديادرو                                

 :النص

 (نقط40:)الفهـــــم

و أن يصوغ إشكاله  المتعلق بالتاريخ و   ،(مفهوم التاريخ)في معالجته للنص أن يحاداد موضوعه ( ة)يتعين على المترشح           
ما التاريخ؟ ما التقادم؟  إلى أين يتجه التاريخ؟ هل :  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل.  فكرة التقادم 

 التقادم هو الوجهة الوحيادة للتاريخ؟

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 42:  ع النصتحادياد موضو -
 .ن 41: صياغة انإشكال  -
 .ن 42: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة -
 

 (نقط  5: ) التحليل  

ه تحادياد أطروحة النص و شرحها، و تحادياد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليلفي  المترشح تعين على ي      
من و يمكن أن يتم ذل  .. التقادم والتراجع: ينتفاع عن تل  األطروحة التي مفاادها أن للتاريخ و جهتحليل الحجاج المعتماد في الاد
 :خالل تناول العناصر اآلتية

 ...(  تضمن، تضااد) و بيان العالقات التي تربط بينها التادمير، التاريخ، التقادم، التراجع، : حادياد مفاهيم النصـ  ت 
  ، و البناء و الحضارة؛تكار و التجادياديشهاد التاريخ أنماطا من االب -

 ، و الهمجية؛من الهادم و التادمير كما يعرف التاريخ أشكاال  -

 ؛يعرف التاريخ تنوعا في مساراته  -     

 ...ممكنتان في تطور األمم التقادم و التراجع و هما سيرورتان مترابطتان: ين تالتاريخ ذو وجه -     
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 ..، التضاادالمثال: ألطروحة من بينهااعتمااد آليات في الادفاع عن ا-
 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 20: تحادياد أطروحة النص و شرحها-

 ن 20: تحادياد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها-

 ن 21: تحليل الحجاج المعتماد-

 
 (نقط 42)   : المناقشة

الل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حادوادها وفتح إمكانات يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خ

 :أخرى للتفكير في انإشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذل  من خالل العناصر اآلتية

 :إبراز قيمة األطروحة -                      
 التنبيه إلى تعاداد مسارات التاريخ ؛ -     
 التفاؤل بالتقادم التاريخي؛التشكي  في  -     
 .للتاريخ الذي ينفي عنه أي تقادم أو بناء تراجعيتجاوز المنظور ال -     

 :إبراز حادواد األطروحة  -                       
 التاريخ سيرورة خطية تتجه نحو غاية محادادة هي التقادم و هو ما يؤكاده تطور العلم و التقنية و غيرهما؛ - 
 و كل تراجعاته قاد تكون عامال مساعادا على التقادم؛ خ أكثر من مسار قاد يكون للتاري -
 .فاعلية انإنسان  تجعله قاادرا على صنع التاريخ و توجيه مساره -
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 20: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حادوادها -

  .ن 20: نصثيره اليانإشكال الذي فتح إمكانات أخرى للتفكير في -
 

 

 (نقط 43)    :التركـي 

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقاديم رأي شخصي مادعم،  و يمكن ي    

الطابع انإشكالي لمسألة شارة إلى إبراز أهمية موضوع التاريخ بوصفه بعادا رئيسا من أبعااد الوضع البشري، و انإأن يتم ذل  من خالل 

 ...التقادم يلغي فاعلية انإنسان وادوره في بناء الحضارةهذا  إنكارعلى أن في التاريخ التقادم 

 :و يمكن توزيع نقط التركي  على النحو اآلتي

 .ن 21: خالصة التحليل والمناقشة -

  .ن 21: أهمية انإشكال ورهاناته-

 .ن 21: إباداء الرأي الشخصي المبني-
 

 (قطن 43: )الجوان  الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي

 .نقطة 42: تماس  العرض -
 .نقطة 42: سالمة اللغة  -
 .نقطة 42: وضوح الخط -

الادار البيضاء، ط  ،، ترجمة عزيز لزرق و منير لحجوجي، ادار توبقال للنشر67تربية المستقبل، ص : إادغار موران    :مرجع النص
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 : في أحد المواضيع الثالثة اآلتية( ي)اكتب 

 :الموضوع األول

 هل يرقى الرأي إلى مستوى الحقيقة؟

 :ثانيالموضوع ال

 " .ه، لكنه يحافظ دوما على هويتهيتغير الشخص خالل نمو   "

 .ساس هوية الشخصأ( ي)مضمون هذه القولة و بيِّن ( ي)أوضح                        

 :ثالثع الالموضو

د حياة الفرد في الدولة ليس عامال خارجيا و ال قوة م و يحدِّ إن أساس الدولة هو القانون، فما يحك  "      

خارجة عن الفرد، و إنما هو القانون الذي يدركه المواطن عن وعي بوصفه موجودا عاقال حرا، و من َثم 

 ، وبوصفه مصدر السلطة جدوكما يردية فإن المواطن الذي هو عضو في الدولة إنما يوجد في ظروف ف

 .د حياته وحياة المجتمع بصفة عامةالدولة التي تحد  بالسلطة أعني 

فغاية الدولة هي الحرية ألعضائها، و بالتالي فإن الدولة هي الوسط الذي يحقق فيه المواطن حريته      

بل على . اطن كوسيلة لغاية جزئية أنانيةإذ ال يمكن للدولة أن تستخدم المو ة أصيلةبشري يةفردمالكا لبوصفه 

 ." مواطن على أنه غاية في ذاته  ل كلا عندما تعام   إالا دولة من حيث هي تبلغ خاصيتها ال العكس إنها 

 

 (.يه)النص و ناقشه ( ي)حلِّل 
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 المركز الوطني للتقويم 

 والتوجيهواالمتحانات 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2O16 لدورة العاديةا

  - عناصر اإلجابة -
 NR03 

 الفلسفة

 شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلداب 
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

3 

   

   

  

  

 

 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

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

التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم  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 ط العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطو  -

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

 ا؛المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجابات وتعميقه

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) ئي المفصلة على ورقة تحرير المترشحيتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجز -

 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  44/14ول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مثال بين تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير المقب

 .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  21 إن 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

لجنة التصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا  فما أقل للتداول داخل 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)ترشح ة، جزئيا أو كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للمعناصر اإلجاب

 .ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي

 :السؤال

  :(نقط 4) الفهم
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، و أن (مفهوم الحقيقة ) و موضوعه ( المعرفة)عن إدراك مجاله أن يعبر  ،في معالجته للسؤال ،(ة)يتعين على المترشح           

و أن يصوغ اإلشكال .  ال يرقى الرأي إلى مستوى الحقيقة/ الرأي يرقى إلى مستوى الحقيقة ( : أو المفارقة ) يبرز  عناصر اإلحراج 
ما الحقيقة؟ ما الرأي؟ هل :  و المناقشة من قبيلالمتعلق بمدى اكتساب الرأي صفة الحقيقة، ويطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل 

 يرقى الرأي إلى مستوى الحقيقة أم يظل دائما دونه ؟ 

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 ن 10:  تحديد مجال السؤال و موضوعه. 

  ن 10: إبراز عناصر اإلحراج أو  المفارقة. 

 ن 10: فارقةصياغة اإلشكال من خالل التساؤل و الم. 

 

 (نقط  5: )  التحليل 

موظفا  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و تحليل  (ة)المترشحتعين على ي      
 :وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية...( من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي ) المعرفة الفلسفية المالئمة 

 يقة و الرأي؛قمفهومي الحتعريف  -

 قد يشكل الرأي متى توفرت فيه مواصفات محددة و في مجاالت معينة طريقا لبناء الحقيقة؛  -

 الرأي حقيقة نفعية مفيدة عمليا؛ -

 قد يكون الرأي بمثابة حقيقة مؤقتة في انتظار تأسيس حقيقة مبنية؛ -

 قد ال تكون الحقيقة سوى استمرار للرأي؛ -

 ...ات العلم ال تتم البرهنة عليها مما يجعلها أقرب إلى الرأيبعض منطلق -

 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 .ن 20: تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية -             

 : توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة -             
 ن 0: ستحضار المفاهيم و االشتغال عليها ا -                                   

 ن 1  : البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية -                                   
 

 (نقط 10)   : المناقشة

أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في ( ة)يتعين على المترشح

 :كال، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتيةاإلش

 الرأي عائق أمام بناء الحقيقة مما يقتضي تجاوزه؛ -

 العلم يتقدم عن طريق القطع مع الرأي و هدمه؛ -

 الرأي حقيقة وهمية و سطحية؛ -

 الشك في الرأي هو بداية اليقين و الحقيقة؛ -

 ...ة الرأي ال يفكر إنه يعبر فقط عن حاجات مباشر -

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 20: مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال عبر بيان حدود منطلقاتها ونتائجها  -     

  .ن 20: طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال -     
 

 (نقط 10)    :التركـيب

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

اإلشارة إلى محدودية الرأي و أهمية تجاوزه من   أن يتم ذلك من خالل إبراز الطابع اإلشكالي لمسألة العالقة بين الرأي و الحقيقة، و

 .استغالله في بناء الحقيقة أو رد االعتبار للرأي و  اإلشارة إلى إمكانية أجل بناء الحقيقة
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 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 21: خالصة التحليل والمناقشة  -     

 .ن 21: أهمية اإلشكال ورهاناته - 

 21: إبداء الرأي الشخصي المبني -

 
   (ن10: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي   

 نقطة 10: تماسك العرض. 

  نقطة 10: سالمة اللغة. 

 نقطة 10: وضوح الخط. 

                

 :لقولةا

 :( نقط 4) الفهم

، و أن يصوغ إشكالها المتعلق بالهوية (مفهوم الشخص)أن يحدد موضوعها  ،في معالجته للقولة ،(ة)يتعين على المترشح           
هة للتحليل و المن ما أساس و ه؟ في رتغي  الجوانب التي تما الشخص ؟ ما :  اقشة من قبيلالشخصية  و يطرح أسئلته األساسية الموجِّ

 ؟ رغم ما يلحقه من تغي ر ةهويهذه الكيف يحافظ على هويته؟ و  

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 10:  تحديد موضوع القولة -                                      
 .ن 10: صياغة اإلشكال  -                             

 .ن 10: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة -                             

 

 (نقط  5: )  التحليل 

بينها، و تحليل ه تحديد أطروحة القولة و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط تحليلفي   (ة)المترشحتعين على ي      
 :من خالل تناول العناصر اآلتيةالحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة، و يمكن أن يتم ذلك 

 هوم الشخص؛ـ  تعريف مف   
 تحديد طبيعة التغير الذي يمكن أن يلحق الشخص؛ -

 تلحق الشخص تغيرات جسدية و نفسية و عقلية؛ -

 تعتري الشخص عوارض متنوعة كالمرض و  الحوادث و غيرها؛ -

 ؛ال تفقده هويتهكل التغيرات و العوارض التي تلحق الشخص  -

 ...هوية الشخص هي الذاكرة أو الجسد أو الفكر أو التجارب الشخصية أساسكون يقد  -

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 20: و شرحهاتحديد أطروحة القولة  -

 ن 20: تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها -                

 ن 21: تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد -   

 
 (نقط 10)   : المناقشة

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

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

www.adirassa.com



6    
4
       

 

   عناصر اإلجابة – 2016  الدورة العادية -االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا 
 اآلداب داب والعلوم اإلنسانية مسلكشعبة اآل - الفلسفة: مادة -

 

NR 03  
 الصفحة

   

1         
 :إبراز قيمة األطروحة ←

 للشخص هوية ثابتة ال تضيع مع التغيرات التي تلحقه عبر الزمن؛ -          

 ...هذه الهوية الشخصية تجعله فريدا و متميزا عن غيره -          

 

 :وحةبيان حدود األطر ←

 تأثير الظروف و األحداث التي يمر منها الشخص قد يكون قاسيا لدرجة زعزعة وحدة الشخص و ثبات هويته؛ -          
 ع هوية الشخص؛ابعض االضطرابات النفسية و العقلية يمكن أن ينجم عنها ضي -         
 ...على نمط واحد بالنسبة لجميع األشخاصذا الثبات ون هكالشخص بنوع من الثبات لكن من المستبعد أن يهوية تميز تقد  -        

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 20: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها -                                            

  .ن 20: رى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولةفتح إمكانات أخ-                                           
 

 :(نقط 10)   :التركـيب

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

 ..راء حول أساس هويتهاختالف اآلإبراز  الطابع اإلشكالي لمسألة هوية الشخص و أن يتم ذلك من خالل 

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 21: خالصة التحليل والمناقشة  -   

 .ن 21: أهمية اإلشكال ورهاناته -

 .ن 21: إبداء الرأي الشخصي المبني -   

 

 (ن 10: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي   

 نقطة 10: تماسك العرض. 

 نقطة 10: ة اللغة سالم. 

 نقطة 10: وضوح الخط. 

 القولة لبرديائيف                                 

 :النص

 (نقط 14:)الفهـــــم

،  و أن يصوغ إشكاله  المتعلق بأساس (مفهوم الدولة )أن يحدد موضوعه  ،في معالجته للنص ،(ة)يتعين على المترشح           
و ماذا يكسب ما الدولة؟ ما أساسها؟  ما غاياتها؟ : ئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيلو يطرح أس. الدولة و غايتها

 األفراد من العيش في نطاق الدولة؟

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 ن 10:  تحديد موضوع النص. 

  ن 10: صياغة اإلشكال. 

 ن 10: للتحليل و المناقشة صياغة األسئلة األساسية الموجهة. 

 

 (نقط  5: )   التحليل

www.adirassa.com



6    
5
       

 

   عناصر اإلجابة – 2016  الدورة العادية -االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا 
 اآلداب داب والعلوم اإلنسانية مسلكشعبة اآل - الفلسفة: مادة -

 

NR 03  
 الصفحة

   

1         
تحديد أطروحة النص و شرحها، و تحديد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و  ،هتحليلفي   ،(ة)المترشحتعين على ي      

، و غايتها تحقيق الحرية ألفرادها تحليل الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن القانون هو أساس الدولة و أن

 :من خالل تناول العناصر اآلتيةو يمكن أن يتم ذلك   ...ضمان كرامتهم

تضمن، ) و بيان العالقات التي تربط بينها المواطن،  ، الفرد،الدولة، القانون، األساس، الغاية، الحرية: حديد مفاهيم النصـ  ت 
 ...(  تكامل
 القانون أساس الدولة؛ -
 ياة األفراد ليست محكومة بقوة خارجية و إنما بالقوانين؛ح -
 تنظم حياتهم؛التي األفراد من حيث هم كائنات عاقلة و حرة تعتبر مصدرا لسلطة القوانين  -
 ن؛ومواطنمن حيث هم غاية الدولة تحقيق حرية األفراد  -
 يصبح المواطن في إطار الدولة غاية في ذاته؛ -
 ..وسائلمجرد غايات ال بصفتهم تحفظ كرامة مواطنيها بمعاملتهم ن يتحقق جوهر الدولة حي -
 ..المقارنة الضمنية: اعتماد آليات في الدفاع عن األطروحة من بينها - 

 
 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 20: تحديد أطروحة النص و شرحها -                            

 ن 20: تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها -                           

 ن 21: تحليل الحجاج المعتمد -                           

 
 (نقط 10)   : المناقشة

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

 :لتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتيةل

          إبراز قيمة األطروحة: 
 خارجية متسلطة بل أداة تنظيم المجتمع و تحقيق الحرية و تلبية حاجات المواطنين؛قوة ليست الدولة  -    
 ايش الحريات ؛ـ أهمية القوانين في تنظيم العالقات وضمان  تع     
           إبراز حدود األطروحة: 

 غاية الدولة هي الدولة نفسها؛ - 
 تنتهي حرية األفراد عندما تبدأ الدولة؛ -
 الدولة أداة للقهر؛ -
 الدولة قد تخدم مصالح فئات أو طبقات معينة، -
 ...مصدر طاعة الدولة احتكارها للعنف -
 

 :و اآلتيو يمكن توزيع نقط المناقشة على النح

 .ن 20: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها  -                                   

  .ن 20: فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة -                                  

 

 (نقط 10)   : التركـيب

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

إبراز الطابع اإلشكالي لموضوع الدولة و تعدد األطروحات الفلسفية بصدد أساسها و غاياتها مع إمكانية التأكيد أن يتم ذلك من خالل 

 ...تبطة بدولة الحق و القانونعلى أهمية وجود الدولة في حياة األفراد و الرهانات المر

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 21: خالصة التحليل والمناقشة  -                                         

  .ن 21: أهمية اإلشكال ورهاناته -                                         

 .ن 21: إبداء الرأي الشخصي المبني -                                        
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 (ن 10: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي   

 نقطة 10: تماسك العرض. 

  نقطة 10: سالمة اللغة. 

 نقطة 10: وضوح الخط. 

 .19/02، صص 1992، 1 ، طالحداثة ، دار  ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، هيغل و الديمقراطية :  ميشيل متياس   :مرجع النص
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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2017 لدورة العاديةا

  - الموضوع  -
 

NS 03 

 الفلسفة

 شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلداب
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 ملالمعا

3 

3 

 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه
   

  

  

 

 

 

 
 اكتب )ي( في أحد المواضيع الثالثة اآلتية:

 الموضوع األول:

 هل ينبغي للدولة، في ممارسة سلطتها، أن تجمع بين الحق و العنف؟

 الموضوع الثاني:

 " ال حاجة لنا إلى معيار آخر لتمييز الحقيقة سوى الوضوح الذاتي الذي يطبَعها."

  .للحقيقة ياكاف االوضوح الذاتي معيارما إذا كان  )بي ِّني( بي ِّن، انطالقا من اشتغالك على القولة

 

 الموضوع الثالث:

ف على هوية        " ما أساس هوية الشخص؟ نحن لن نهتم بالصفات الهامشية أو العابرة للشخص التي  قد يُستعان بها، عادة، للتعر 

عت منه أي صفة من هذه الصفات فإنه لن ن، و لكننا سنهتم بكل ما هو ثابت و ضروري إلثباالشخص في وقت معي   ده، بحيث إذا انتُزِّ ت تفرُّ

 يظل هو هو...

ل إجابة تخطر بالبال عند مواجهة سؤال من هذا القبيل هي أننا نعرف أنفسنا، كما نعرف اآلخرين، اعتمادا على المظهر        إن أو 

ف على ما يُقصد به هوية ال شخص. فتبدو في نظرنا "هناء" مثال فتاة ذات شعر بن ي اللون، و لون الجسماني الخارجي. فهذه وسيلة التعرُّ

لكن إذا افترضنا أن "هناء" غيَّرت لون شعرها و صبغته باللون األشقر،  و تغيَّر لون جلدها بعد  جلدها باهت، و ترتدي مالبس ناعمة...  و

ضه للشمس، و راحت ترتدي أزياء أخرى،  فإنها ستظل هي هي رغم كل ذ  لك ...تعر 

الشخص إحدى  ف أن فقدَ توحي التأمالت من هذا القبيل  بأن هوية الشخص ال ترجع إلى أية مظاهر جسمية على اإلطالق. فإذا تصادَ       

د يرجع إلى شيء داخلي أكثر منه إلى شيء خارجي،  قدميه أو عينيه في حادث ُمريع، فإن هوية هذا الشخص لن يعتريها أي نقص... فالتفرُّ

أي أنه مسألة تمس العقل ال البدن، و بذلك فهو يعود إلى أسباب غير مادية و ليس إلى أسباب مادية. فالظاهر، إذن، أن فقدان الشخص 

رة للذاكرة أو لقدرته على التفكير قد يتسبب في حدوث تبد ل في الهوية على نحو ال يظهر في حالة فقدان عضو من أعضاء الجسم. و بعبا

 يمكن بسهولة إدراكه بوصفه تغيُّرا في الهوية." -جسمي كبير  بالمقارنة مع كل تغي ر -أخرى، فإن أي تغيُّر عقلي كبير 

 

  حل ِّل )ي( النص و ناقشه )يه(.
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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2017 لدورة العاديةا

  - عناصر اإلجابة  -
 

NR 30  

 فةالفلس

 شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلداب
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

3 

 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه
   

  

  

 

 

 

 

 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

 نقط(  4) :الفهم

أن يبرز  عناصر  الدولة(،  ومفهوم دراك مجاله )السياسة( و موضوعه )يتعين على المترشح )ة( في معالجته للسؤال أن يعبر عن إ          

المتعلق بما إذا كان ينبغي المفارقة : ينبغي للدولة أن تجمع بين الحق و العنف / ال ينبغي للدولة أن تجمع بين الحق والعنف. و أن يصوغ اإلشكال 

سية الموجهة للتحليل و أن في اعتمادها الحق نفي للعنف،  و يطرح أسئلته األسالدولة، في ممارستها للسلطة، أن تجمع بين الحق  والعنف أم ل

تلجأ إلى العنف  عليها أن المناقشة من قبيل:  ما الدولة و ما الحق و ما العنف؟ هل ينبغي للدولة، في ممارسة سلطتها، أن تعتمد الحق وحده أم أن

 كذلك؟ 

 التالي:و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو         

 ن. 01تحديد مجال السؤال و موضوعه:   -
 ن. 01إبراز عناصر المفارقة :  -
 ن. 02و المفارقة: أصياغة اإلشكال من خالل التساؤل  -

 
 التحليل: ) 5 نقط (

المعرفة الفلسفية المالئمة ) موظفا  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و تحليل  )ة( المترشحتعين على ي      

 وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية:من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي ...(، 
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تؤدي وظائف متعددة، و تعريف الحق من حيث هو قيمة أخالقية أو  بوصفها  تنظيما سياسيا و قانونيا للمجتمع عبر مجموعة من المؤسسات دولةـ  تعريف ال

وانين تضبط عالقات األفراد في المجتمع السياسي ، و تعريف العنف باعتباره فعال قصديا يقوم على القوة و ينجم عنه إلحاق األذى من حيث هو مجموع الق

 . بالغير بهدف إخضاعه و السيطرة عليه

 ارتباط مفهوم الدولة بممارسة السلطة المنظمة؛ -
 تهم؛للدولة غايات منها ضمان أمن المواطنين و حريتهم و رفاهي -
 تقوم الدولة بسن قوانين لتدبير الصراع بين األفراد و الجماعات حفظا للمصلحة العامة؛ -
 الدولة هذه القوانين في ممارسة سلطتها؛د تعتم -
 تضطر الدولة في ممارسة السلطة إلى اللجوء للعنف؛  -
 تحرص الدولة على إضفاء طابع الشرعية على العنف الذي تمارسه...  -

 

 يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:و       

 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

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

 خالل العناصر اآلتية:

 ضرورة تقييد ممارسة الدولة للعنف بقوانين عادلة تفاديا لتحوله إلى شطط واستبداد واعتداء على حقوق األفراد؛ -

 لو كان شرعيا.العنف مدان من الناحية األخالقية حتى و  -
 يتعين على الدولة،  في ممارسة سلطتها،  أن تغلب جانب الحق )دولة الحق(. -

 

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

 ن. 03مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال : 

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

 نقط( 03)   : التركـيب

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

 ذلك من خالل :

 إبراز   الطابع اإلشكالي لعالقة الدولة بالحق و العنف؛ -
 ضرورة تقييد عنف الدولة بالقانون؛ -
 المراهنة على دولة الحق... -
 

 نقط التركيب على النحو اآلتي:و يمكن توزيع 

 ن. 01المناقشة :  خالصة التحليل و

  ن. 01رهاناته:  أهمية اإلشكال و

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني: 

 

   ن(03: )الجوانب الشكلية         

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

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

« « « « « « « « «  
 :قولةال

 نقط( : 4) :الفهم

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

هة للتحليل و المناقشة من ق ،بمعايير الحقيقة ؟ و  هل هذا الوضوح الذاتي ما الوضوحما المعيار؟ بيل:  ما الحقيقة؟ و يطرح أسئلته األساسية الموج ِّ

 الذاتي هو معيار كاف للحقيقة أم إننا بحاجة إلى االستعانة بمعايير أخرى؟ 

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

 ن. 01تحديد موضوع القولة:   -                             
 ن. 02صياغة اإلشكال :  -                             

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

 
 نقط ( 5: )  التحليل 
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تربط بينها، و تحليل الحجاج ه تحديد أطروحة القولة و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تحليلفي   )ة( المترشحتعين على ي      

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

 هوم الحقيقة من حيث هي خاصية ما هو صادق أي ما يعبر عن تطابق الفكر مع نفسه أو مع الواقع؛تعريف مف -

 على ما يفرض نفسه على الذهن من غير حاجة إلى برهان؛ داخلي تعريف الوضوح الذاتي من حيث هو دليل -

 ؛إن معيار تمييز الحقيقة هو الوضوح الذاتي الذي يطبعها -

 و يقتنع بها دون ممانعة أو تردد. الواضحة بذاتها الذهن يذعن للحقيقة -

 خارجي؛موضوعي معيار الحقيقة معيار ذاتي داخلي ال  -

 ييز الحقيقة...يمكن االكتفاء بهذا المعيار لتم -

 

 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

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

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

 إبراز قيمة األطروحة: ←
 ذاتي بأهميته و مشروعيته في تمييز الحقيقة عما عداها )الرأي، الوهم، الكذب....(يحتفظ معيار الوضوح  ال -          

 معيار الوضوح  الذاتي يفرض نفسه على كل باحث عن الحقيقة؛ -          

 ...اية، و تمنع استمرار التسلسل إلى ما ال نهالحقيقة الواضحة بذاتها تعفي العقل من البحث عن األدلة و البراهين -          

 
 بيان حدود األطروحة: ←

 عدم كفاية الوضوح  الذاتي كمعيار للحقيقة؛ -          
 ال يكتسي الوضوح  الذاتي كمعيار للحقيقة نفس األهمية في كافة مجاالت المعرفة؛ -         
 الحقيقة تبنى؛ -        

 ي و النفعي و الوجداني...الميل التلقائي لإلنسان إلى الربط بين الحقيقي و الواقع -        

  
 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

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

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

 

 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    

 إبراز  الطابع اإلشكالي لمعايير الحقيقة مع اإلشارة إلى أهمية تعدد المعايير...من خالل 

 يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:و 

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -   

 ن. 01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -   

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -   

 

 ن( 03: )الجوانب الشكلية

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

 نقطة. 01تماسك العرض:  -
 نقطة. 01سالمة اللغة :  -
 نقطة. 01ضوح الخط: و -

 

 القولة ألنطوان أرنو و بيير نيكول                                 

« « « « « « «  
 :النص

 نقط(04:)الفهـــــم

 هوية الشخص وما إذا كانبالمتعلق يتعين على المترشح )ة( في معالجته للنص أن يحدد موضوعه )مفهوم الشخص(، و أن يصوغ إشكاله            

هو  ية؟ أاسها جسديا أم عقليا. و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل  والمناقشة من قبيل:  ما الشخص؟   ما الهوية ؟ ما أساس الهوية الشخصأس

 مادي جسدي أم فكري عقلي ؟ 

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        
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 ن. 01تحديد موضوع النص:   -
 ن. 02صياغة اإلشكال :  -
 ن. 01صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة:  -

 
 نقط ( 5: )   التحليل

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

 من خالل تناول العناصر اآلتية:، وذلك فكري عقلي ادها أن أساس هوية الشخص المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مف

 حديد مفاهيم النص: الشخص، الهوية، الجسد، التفكير، الذاكرة... و بيان العالقات التي تربط بينها )تكامل، تالزم...(  ـ  ت

 أساس هوية الشخص هو الثابت الذي يضمن تفرده؛ -

 ية تحدد بالمظاهر الجسمانية الخارجية؛السائد أن الهوية الشخص -

 التغير الذي يعتري المظاهر الجسمانية ال يؤدي بالضرورة إلى ضياع هوية الشخص؛ -

 ؛هوية الشخصعلى خالف ذلك فإن فقدان الذاكرة أو القدرة على التفكير ينعكس سلبا على  -

 أساس هوية الشخص عقلي فكري...، إذن -

 المثال، المقارنة، الدحض... :عن األطروحة أهمهااعتماد آليات في الدفاع  -

 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

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

 ن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أ

 إبراز قيمة األطروحة: ←   

 التأكيد على ثبات هوية الشخص و ترابط مكوناتها؛ -

 أهمية الجانب العقلي الفكري في تحديد هوية الشخص ... -

   

 إبراز حدود األطروحة: ← 

 حصر الهوية فيهما ... الذاكرة و التفكير يمكن أن يتعرضا للمحو أو التلف و بالتالي من الصعب -

 الهوية الشخصية تعلو على ثنائية العقل و الجسد؛ -

 على هوية الشخص؛                      تأثير التحوالت الجسمية الكبرى قد يكون لها  -

 ...(، تاريخيتعدد أبعاد الهوية الشخصية ) مادي، فكري، مجتمعي، العقلي - 

 

 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 يثيره النص:  -                      

 
 نقط( 03)    التركـيب:

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

و  إبراز الطابع اإلشكالي لمسألة أساس هوية الشخص و تعدد المواقف بصددها، والمراهنة على التكامل بين مختلف األبعاد الجسمية و العقليةمن خالل 

 ... ية و غيرها في تحديد الهوية الشخصيةانالوجد

 توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:و يمكن 

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -                               
 ن.  01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -                               
 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -                               

 

 ن( 03) الجوانب الشكلية:

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

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

 

 14 -12، ص ص 1993، ترجمة أحمد حمدي محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2ج ، بيرتون بورتر: الحياة الكريمة  :مرجع النص

 .)بتصرف(
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 :في أحد المواضيع الثالثة اآلتية( ي) اكتب
 

 : الموضوع األول

 هل تخدم القوة الحق ؟

 

  : الموضوع الثاني          

 

 . "جب إدانته هو العنف الذي يهدم ال العنف الذي يبنييإن العنف الذي " 

 .أبعادها( ي)مضمون القولة وبيِّن( ي)أوضح

 

 : الموضوع الثالث

 

ذلك أن مجموعة من المعطيات . من الصعب أن يوجد دليل تجريبي حاسم يسمح بإثبات أو إبطال نظرية علمية ما "        

إن كل توافق بين . التجريبية يمكنها إثبات أو إبطال فرضية معزولة، لكن قدرتها هذه ال تمتد لتشمل مجال النظريات

معين، هو في صالح النظرية المعنية لكنه ليس مؤشرا  النظرية و التجربة، و هو توافق محدود بالضرورة في مجال

. يؤكد أنها حقيقة، إذ يمكن لهذا التوافق بين النظرية و التجربة أن ينتج عن تسرب أخطاء إلى النظرية و التجربة  معا

تأثير للتجربة على و ال يعني كل هذا أن ال )...( كما أن عدم التوافق ال ينبغي أن يُفسر دائما بكونه دحضا نهائيا للنظرية

 )...( تطور النظريات العلمية، و لكن فقط أن التحقق التجريبي سيرورة ُمركَّبة و ُمعقَّدة 

النظرية هي فقط )أن نفكر في العالقات بين النظرية و التجربة، أو أن نتصورها كعالقات استقراء ال ينبغي، إذن،           

ألن كال التصورين ( التجربة هي المعيار الوحيد للحكم على صحة النظرية)أو عالقات دحض( نتاج لمعطيات تجريبية

ات أهمية، و من جهة أخرى اعتبار نتيجة من جهة اعتبار االختبارات التجريبية وحدها ذ: يقومان على فكرة خاطئة

 ."     هذه االختبارات صحيحة دائما

 

 (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

والمتعلقة بالتقويم التربوي بالسلك الثانوي  1442نونبر  21الصادرة بتاريخ  40/201مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

 1424فبراير  11المحينة بتاريخ  1442ديسمبر  12الصادرة بتاريخ  251التأهيلي لمادة الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 ، والخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛32تحت رقم 

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

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

 ات وتعميقها؛المدرسية المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين إلغناء هذه اإلجاب

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

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

 توجيهات إضافية

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

 بالمالحظة المفسرة لها؛

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

لمقبول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه، يتراوح مدرسية، هو أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير ا

بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهادي يتوقف عليه مصير  25/14و  44/14مثال بين 

 .المترشح

مثال، بالنسبة لمترشحي  14على  20أو  23أو  21إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند 

يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة ( 0و3ذات المعامل )الشعب والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .وخاصة المتفوقين منهم

إخبار منسق اللجنة،  فما أقل للتداول داخل لجنة التصحيح، بعد 43/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة 

 .وذلك حرصا 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 

مطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني عناصر اإلجابة، جزئيا أو كليا، فإن ال

 .للتلميذ في ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته
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 : السؤال 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

ة ، وذلك بإبراز المفارقة التي  أن يؤطر اإلشكال داخل مجزوءة السياسة، وأن يعالجه انطالقا من مفهومي الحق والعدال( ة)يتعين على  المترشح

فيتساءل هل يلزم عن الحق المضاد للقوة إقصاء لها أم أن الحق في بعده الوضعي يظل، . يضمرها الحق بإقصائه للقوة وافتراضه لها في اآلن ذاته

 مع ذلك، في حاجة ماسة إلى القوة ؟

 (نقط 40:  )التحلـــيل

المفترضة في السؤال أن يحدد مفهومي الحق والعدالة ويبين تنافرهما وتالزمهما من حيث األساس  في تحليله لألطروحة( ة)المترشحتعين على ي

 : والغاية، وذلك من خالل العناصر اآلتية 

 ـ يعارض الحق القوة  من حيث إنه ال يلزم بفعل ما بقدر ما يضمن األفعال الممكنة والمسموح بها ؛

 سر الخالص ألن الفعل يصبح إذ ذاك إجباريا ؛الق/من المفارق أن يستعمل الحق القهر -

ولى تفترض وساطة العقل و اإلرادة، وأن الثانية تفترض ن األلمبنية على األمر الواقع من حيث أالعالقة المبنية على الحق تتعارض و العالقة ا -

 ...السلطة واإلكراه 

 

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

 

 ( نقط 40:  ) المناقشة
 : االاألطروحة المفترضة في السؤال و أن يبين ضرورة استناد الحق على قوة شرعية حتى يكون فع( ة)أن يناقش المترشح ينتظر

 و تخضع دوما لتهديد الخرق لذا تلزم القوة لزجر كل خرق ممكن؛" بالهشاشة"غاية الحق ضمان نوع من األفعال تتسم  -

 يحول جوهريا طبيعة القوة فهو يستعملها لزجر خرق ال لخلق أفعال؛الحق  -

 ... القوة المستعملة من طرف الحق متناسبة مع الفعل المدان و تستلزم في تطبيقها قوة عمومية نزيهة -

 

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

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

 

 (نقط 40)   :التركـيب

للمترشح أن يبين أن  جدوى حق ال يُحترم، و بالتالي ضرورة قانون وضعي تضمنه قوة عمومية، كما يمكن عدمأن يبين ( ة)يمكن للمترشح     

 ...ة قد تسقط في الشطط عند استعمالها أو قد تكون مجرد وسيلة ترمي إلى الدفاع عن مصالح طبقيةيعالقوة الشر

 

 (يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )

 
 (نقط 40)   :الجوانب الشكلية

 

 

 

 

 

 
 

: القولة   

 (نقط 40)  : الفهـــــم

أن يؤطر جوابه داخل مجزوءة السياسة ضمن مفهومي العنف و الدولة و يتساءل عن وضع العنف من حيث إيجابيته و  (ة)يتوقع من المترشح 

 .سلبيته

 (نقط 40:  )لتحلـــيلا 

التي تؤكد على  وجوب إدانة والمفترض الوقوف عند المفاهيم التي تنتظم حولها األطروحة المتضمنة في القولة و حجاجها ( ة)ينتظر من المترشح

 : العنف الهدام و غير المشروع ، وذلك من خالل العناصر اآلتية 

 ؛...( الحروب األهلية، الحروب بين الدول) ـ العنف المطلق المدان هو المنافي لحق اإلنسان األول الكامن في الحفاظ على الحياة 

ة القائمة على منطق حق القوة حيث ال يكون كل فرد حرا إال بمقدار ما له من قوة و حيث العنف المدمر هو الحاصل عن الحرية الطبيعية المطلق -

 يسود قانون األقوى؛ 

 الحرية، و ال يولد سوى طاعة آلية تلغي الحرية و اإلرادة؛ الحياة و عنف الطاغية و عنف الدولة المستبدة يتنافى و الحق الطبيعي لإلنسان في -

 انين عادلة يكون دوما غير متناسب مع الفعل المحاسب عليه؛العنف غير المؤطر بقو -

 ...العنف الرمزي مدمر من حيث إخفاؤه لمظاهر القسر و اإلكراه و اإلقصاء -
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 (يعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوع)

 

 ( نقط 40:  ) المناقشة
 : كامنة في القولة بإبراز متى يكون العنف بناء، و ذلك من خالل ما يأتياألطروحة ال (ة)ينتظرأن يناقش المترشح

 الحرية الطبيعية ال تتحول إلى حرية مدنية إال عن طريق التعاقد و القوانين الوضعية؛ -

فترضها ألنها هي ما للحمة االجتماعية، ويتقويض يقصيها ألنها هدامة و أساس للثأر و : الحق يقصي القوة القسرية و يفترضها في اآلن نفسه -

 ؛يفعل القانون

 القوة و العنف المستعمالن من طرف سلطة سياسية شرعية ال يكونان مصدر نشأة الفعل بل عقابا متناسبا و الفعل الخارق للقانون؛ -

 ... الطغيان من أشكال المقاومة ضد الجور و يمكن تبرير الحرب بمقاصدها حين تكون عادلة أو شكال -

 

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

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

 

 (نقط 40)   :التركـيب

، أو قد يبين أن كل تفكير في العنف ينبغي أن يأخذ بعين االعتبار مختلف ظروفه و بواعثه قشتهتحليله و منابتجميع عناصر ( ة)قد يكتفي المترشح

 .أو قد ينفتح على رهانات مفهوم دولة  الحق و القانون ،لكي ال يتم إصدار حكم قطعي حول الموضوع

 (يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )

 
 (نقط 40)   :الجوانب الشكلية
 القولة لماكيافلِّي

 

 

:لنصا  

 (نقط 40)  : الفهـــــم

وأن يصوغ إشكال " النظرية و التجربة "ضمن الزوج المفهومي " المعرفة"أن يؤطر معالجته للنص في سياق مجزوءة ( ة)يتعين  على المترشح

 ...لثانية،  فيتساءل عن طبيعة العالقة بينهماارتباط التجربة بالنظرية من حيث قدرة األولى على إثبات ا

 (نقط 40:  )التحلـــيل

في تحليله للنص الوقوف عند المفاهيم و األفكار التي تنتظم حولها األطروحة و حجاجها و القائلة بمحدودية المعطى ( ة)يتوقع من المترشح

 :آلتيةالتجريبي في إثبات أو دحض النظرية العلمية، و ذلك في ضوء العناصر ا

 صعوبة وجود دليل تجريبي حاسم و نهائي إلثبات أو إبطال بناء نظري علمي؛ -

 الدليل التجريبي باعتبار طبيعته الجزئية قد يبطل فرضية معزولة لكن ليس البناء النظري العام؛ -

 ن احتمال الخطأ يظل واردا؛التوافق بين النظرية و التجربة توافق محدود و مشروط ألن التوافق ال يعني أن النظرية حقيقية و أل -

 عدم التوافق بين النظرية و التجربة ليس بالضرورة دحضا للنظرية؛ -

 التحقق التجريبي من البناء النظري هو سيرورة معقدة و مفتوحة؛ -

 ...ضرورة تجاوز الموقف الذي يعتبر أن التجربة تؤدي بالضرورة إلى النظرية عن طريق االستقراء -

 (ا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوعيعتبر التحليل جيدا إذ)

 

 ( نقط 40:  ) المناقشة
أن يعتمد ( ة)قد تكون على شكل تدعيم و توسيع ألطروحة النص أو على شكل انتقاد يبين محدودية األطروحة موضوع النص، ويمكن للمترشح

 :العناصر اآلتية

 ظرية العلمية هو تماسكها الداخلي و بناؤها المنطقي أو قابليتها للتكذيب؛استحضار التصورات التي تؤكد أن معيار علمية الن -

 استحضار التصورات التي تعطي األهمية للتجربة ؛ -

 ... يفترض التحقق التجريبي مفاهيم نظرية تنظمه -

 

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

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

 

 (نقط 40)   :التركـيب

ناء، لهذا الب أن يخلص إلى تركيب عناصر التحليل و المناقشة بما يفيد العالقة المعقدة بين البناء النظري العام والتأكيد التجريبي( ة)يمكن للمترشح 

 ...ريةكما يمكن أن يكون انفتاحا على خالصات تجعل التماسك المنطقي الرياضي للبناء النظري أو التأكيد التجريبي المعيار الوحيد لعلمية النظ
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 (يعتبر التركيب جيدا إذا كان منسجما مع التحليل والمناقشة ومعبرا عن مجهود شخصي )

 
 (نقط 40)   :الجوانب الشكلية      

: مرجع النص  

Mario Bunge  : Philosophie de la physique ; Ed.  Seuil  ; 1975 p 292/293 
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 :في أحد المواضيع الثالثة اآلتية( ي)اكتب 

 

 :الموضوع األول

 كيف تصير دراسة الظواهر اإلنسانية علمية ؟

 :الموضوع الثاني

 ."إن غاية الدولة هي الدولة نفسها" 

 .غاية الدولة و مشروعيتها( ي)انطالقا من القولة، بيِّن 

 :الموضوع الثالث

من أنماط  ى هذه المعرفةفنحن نستدل عل.  غير مباشرة و تتم عبر وسائط إن معرفة الغير معرفة"     

و لكن ينبغي أن . سلوك جارنا و تعبيراته آخذين بعين االعتبار تجربتنا الخاصة و المجتمع الذي نعيش فيه

فالبشر يتعارفون فيما بينهم بوصفهم . نضيف أن اإلنسان ليس موضوعا يشبه الموضوعات األخرى

و كل فرد يعرف أن جاره هو في أعماقه كائن شبيه به و يعرف على األخص أن جاره يمتلك مثله  متماثلين،

 )...(  نوايا و غايات 

و حينما . و لكن، إذا كنا نعرف قبليا أن للناس غايات فنحن ال نستطيع في المقابل أن نتنبأ بتحديدها      

 ." تهم، فإننا نستطيع أن نضع أنفسنا مكانهم و نتفهم ما يريدون فعلهانعرف غاي

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

 توجيهات عامة

 :المترشحين، يرجى من السيادات و الساادة األساتذة المصححين أن يراعواالمترشحات و سعيا  وراء احترام مبادأ تكافؤ الفرص بين 

بوي بالسل  الثانوي التأهيلي لماادة والمتعلقة بالتقويم التر 1442نونبر  21الصاادرة بتاريخ  40/201مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني  1420يونيو  12الصاادرة بتاريخ  493/20الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 الموحاد للبكالوريا، ماادة الفلسفة؛

و القيم عامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر انإجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحاداد الخطوط ال  -

المنتظر توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعاداد الكت  المادرسية 

 المعتمادة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين نإغناء هذه انإجابات وتعميقها؛

فهم الموضوع وتحادياد انإشكال المطروح، تادرج التحليل والمناقشة : توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة انإنشائية الفلسفية  -

 ....والتركي ، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماس  الخطوات المنهجية

 توجيهات إضافية

لمفصلة على ورقة تحرير المترشح، بانإضافة إلى النقطة انإجمالية مرفقة يتعين على الساادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي ا -

 بالمالحظة المفسرة لها؛

، وذل  ألن التقويم في ماادة الفلسفة هو 14/14و  44/14يتعين على الساادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين  -

و  44/14يا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محادادا لتنقيطه، يتراوح مثال بين أساسا تقويم مادرسي، وبالتالي فمن غير المقبول قانون

 .بناء على تمثالت خاصة حول الماادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان إشهاادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح 22/14

مثال، بالنسبة لمترشحي الشع   14على  20أو  23أو  21إن حصر التنقيط ما بين حاد أادنى معين وحاد أقصى يوقفه المصحح عناد  -

يحرم المترشحين من االستفاادة من امتياز معامل الماادة وخاصة ( 0و3ذات المعامل )والمسال  التي تشكل فيها الفلسفة ماادة ُمَميِّزة

 .المتفوقين منهم

تصحيح، بعاد إخبار منسق اللجنة، وذل  فما أقل للتاداول اداخل لجنة ال 43/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

 .حرصا على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشتر  كلما كان ذل  ممكنا

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

كليا، فإن المطلو  من المصحح أن يراعي في تقويمه بالادرجة األولى المجهواد الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح انإجابة، جزئيا أو 

 .منهاج ماادة الفلسفة وإشكاالته و مطال  انإطار المرجعي

 :السؤال

 ( نقطة 0)الفهم 

، و أن (مفهوم العلوم األنسانية) و موضوعه ( معرفةال)في معالجته للسؤال أن يعبر عن إادرا  مجاله ( ة)يتعين على المترشح           
و .  موضعة الظاهرة انإنسانية وإخضاعها للشروط العلمية/ تميز انإنسان بالحرية و الوعي  وانإراادة: يبرز  عناصر المفارقة أو التقابل 

www.adirassa.com



5    
2
       

   عناصر انإجابة   - 5102  ستادراكيةاال الادورة  - االمتحان الوطني الموحاد للبكالوريا
 آلادا  والعلوم انإنسانية مسل  اآلادا ا شعبة - الفلسفة: ماادة -

 

RR  03  
 الصفحة

   

2         

لته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة رح أسئطأن يصوغ انإشكال المرتبط بشروط تحقيق العلمية في ادراسة الظواهر انإنسانية،  و 
 ما الظواهر انإنسانية؟ هل بانإمكان موضعتها؟ و  وفق أي نموذج للعلمية يمكن أن يتم ذل ؟ :  من قبيل

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي     

 .ن 10:  تحادياد مجال السؤال و موضوعه -

 .ن 10: إبراز عناصر المفارقة  -

 .ن 10: ال و أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشةصياغة انإشك -
 

 (نقط  5: ) التحليل  

موظفا المعرفة  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر انإشكال و أسئلته األساسية و تحليل المترشح تعين على ي      
 :وذل  من خالل تناول العناصر اآلتية ،(  ...من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي  )  الفلسفية المالئمة 
 ؛طبيعية ي الظاهرة انإنسانية و الـ  تعريف مفهوم

 خصوصية الظواهر انإنسانية من حيث إنها تتميز بالوعي و انإراادة و الحرية؛  -

 الصعوبات التي تواجهها العلوم انإنسانية جراء تاداخل الذات بالموضوع ؛  -

 مية في العلوم انإنسانية؛كنموذج للعل ةالعلوم التجريبي -

 ؛(المنهج التفهمي)إمكانية ادراسة الظواهر انإنسانية باعتمااد منهج خاص بها  -

 .. أمثلة من تاريخ العلوم، المقارنة بين الادراسات التجريبية و الادراسات انإنسانية: تحليل الحجاج  -
 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي

 .ن 10: كال و أسئلته األساسيةتحليل عناصر انإش  -

 : توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة -

 ن 0استحضار المفاهيم و االشتغال عليها  -                      

 ن 0البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية   -                      
 
 
 

 (نقط 42)   : المناقشة

ح أفق التفكير في انإشكال، تخالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها و طرح إمكانات أخرى تفيتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من    

 :و يمكن أن يتم ذل  من خالل العناصر اآلتية

 تطبيق المنهج التجريبي في المجال انإنساني؛صعوبات   -

 المشاكل التي يواجهها المنهج التفهمي في ادراسة الظواهر انإنسانية؛  -

 ...تعاداد مناهج العلوم انإنسانية فإن نتائجها ضعيفة على الرغم من  -

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال  -

 . ن 10: طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في انإشكال  -
 

 (نقط 43)   : التركـي 

ستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقاديم رأي شخصي مادعم،  و يمكن أن يتم تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يي    

إبراز  أهمية النقاش المفتوح حول علمية العلوم انإنسانية و انإشارة إلى ما تشهاده العلوم تجريبية ذاتها من تحوالت على ذل  من خالل 

 .صعياد المنهج

 :تيو يمكن توزيع نقط التركي  على النحو اآل

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة   -

 10: إباداء الرأي الشخصي المبني -
 

 :موزعة على النحو اآلتي( 43)الجوان  الشكلية 

 .نقطة 10: تماس  العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -
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 .نقطة 10: وضوح الخط -

 

 :القولة

 ( نقطة 0)الفهم 

،  و أن يصوغ إشكالها المرتبط بغاية الادولة و (مفهوم الادولة)أن يحاداد موضوعها في معالجته للقولة ( ة)يتعين على المترشح           
ما الادولة؟  هل الادولة غاية في ذاتها أم أن لها غايات :  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل.  مشروعيتها 

 خارجة عنها ؟ و من أين تستماد مشروعيتها؟ 

 :وزيع نقط الفهم على النحو التاليو يمكن ت         

 .ن 10:  تحادياد موضوع القولة -

 .ن 10: صياغة انإشكال  -

 .ن 10: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة -

 
 (نقط  5: ) التحليل  

ه تحادياد أطروحة القولة و شرحها، و تحادياد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل تحليلفي  المترشح تعين على ي      
 :من خالل تناول العناصر اآلتيةالحجاج المعتماد في الادفاع عن تل  األطروحة، و يمكن أن يتم ذل  

 ....(تالزم )اهيم الادولة، الغاية ، المشروعية  و بيان العالقات التي تربط بينها ـ  تعريف مف
 الادولة هي تنظيم سياسي للمجتمع عبر مجموعة من المؤسسات؛  -

 الادولة هي مصادر التشريع و سن القوانين و هذا هو مصادر شرعيتها؛ -

 سعي الادولة إلى ضمان وجوادها و استمرايتها؛ -

 احتكار الادولة للعنف و حرصها على االنفرااد بالسياادة؛ -

 صوى؛تجعل الادولة من نفسها غاية ق -

 ...شواهاد من التاريخ السياسي، قوالت فلسفية: تحليل الحجاج 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 10: تحادياد أطروحة القولة و شرحها -

 ن 10: تحادياد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها -

 ن 10: تحليل الحجاج المفترض أو المعتماد -

 
 (قطن 42)   : المناقشة

يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حادوادها و فتح إمكانات أخرى للتفكير 

 :في انإشكال الذي تثيره، و يمكن أن يتم ذل  من خالل العناصر اآلتية

 :إبراز قيمة األطروحة -                

 الادولة و غايتها؛التأكياد على أهمية وجواد  -

 ...الكشف عن آلية اشتغال الادولة التي تهادف إلى حماية نفسها و ضمان استمرارها -

 :بيان حادواد األطروحة-                  

 الادولة كضرورة لتجاوز عنف األفرااد ؛  -

 ضرورة الادولة لتنظيم المجتمع و ضمان أمن األفرااد فيه؛ - 

 ها صاادرة عن إراادة جماعية حرة؛تستماد الادولة مشروعيتها من كون -

 ...الحرية السياسية كغاية للادولة  -

 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حادوادها  -       

 . ن 10: فتح إمكانات أخرى للتفكير في انإشكال الذي تثيره القولة -       
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 (نقط 43)   : التركـي 

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقاديم رأي شخصي مادعم،  و يمكن أن يتم ذل  ي

 .إبراز ضرورة الادولة و أهمية التزامها بالحق والقانون و احترام الحريات الفرادية والجماعيةمن خالل 

 :النحو اآلتيو يمكن توزيع نقط التركي  على 

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية انإشكال ورهاناته -

 .ن 10: إباداء الرأي الشخصي المبني -
 

 (ن43: )الجوان  الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي

 .نقطة 10: تماس  العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 نقطة 42: وضوح الخط -

 

 القولة نإري  فايل

 :نصال

 (نقط40:)الفهـــــم

و .  معرفة الغير ب،  و أن يصوغ إشكاله  المرتبط (مفهوم الغير)في معالجته للنص أن يحاداد موضوعه ( ة)يتعين على المترشح           
كن االكتفاء ما الغير؟ و هل معرفته ممكنة؟ و  كيف يتم ذل ؟ و هل يم:  يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل

 بالمماثلة في معرفة الغير؟

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 10:  تحادياد موضوع النص -

 .ن 10: صياغة انإشكال  -

 .ن 10: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة -

 
 (نقط  5: ) التحليل  

روحة النص و شرحها، و تحادياد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل ه تحادياد أطتحليلفي  المترشح تعين على ي      
من خالل تناول الحجاج المعتماد في الادفاع عن تل  األطروحة التي مفاادها أن معرفة الغير ممكنة عن طريق المماثلة، و يمكن أن يتم ذل  

 :العناصر اآلتية
 ...(  علية، تالزم) و بيان العالقات التي تربط بينها ... مماثلةالغير، المعرفة، ال: حادياد مفاهيم النصـ  ت
    :معرفة الغير ال تتم إال عبر وسائط -

 معرفة الغير عن طريق المماثلة؛ تمت -

 (...الموضوعات األخرى/انإنسان ) :، المقارنة (الجار): المثال : اعتمااد آليات في الادفاع عن األطروحة من بينها -      
 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي       

 ن 10: تحادياد أطروحة النص و شرحها -

 ن 10: تحادياد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها -

 ن 10: تحليل الحجاج المعتماد -

 
 (نقط 42)   : المناقشة
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از قيمتها و حادوادها و فتح إمكانات أخرى للتفكير يتعين على المترشح أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبر

 :في انإشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذل  من خالل العناصر اآلتية

 :إبراز قيمة األطروحة -                                 
 التأكياد على إمكانية معرفة الغير؛ -     
 ..كما يحصل مع أشياء العالم الخارجي و إنما تتم عن طريق المماثلة لكن هذه المعرفة ال تتم بطريقة مباشرة  -     

 :إبراز حادواد األطروحة -                                 
 انغالق العالم الاداخلي للغير أمام انإمكانات المعرفية لألنا؛  -    
 افة؛بذاتي معرفة تامة وشف تيمعرفة الغير عن طريق المماثلة تفترض أن معرف -   
 ..المعرفة بالمماثلة نفي لالختالف بين األنا و الغير -   
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي      

 .ن 10: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حادوادها  -          

 . ن 10 :نصثيره اليفتح إمكانات أخرى للتفكير في انإشكال الذي  -          
 

 (نقط 43)   : تركـي ال

تعين على المترشح أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقاديم رأي شخصي مادعم،  و يمكن أن يتم ي    

لى أهمية و المراهنة ع...( التعاطف، البينذاتية، المماثلة.) إبراز الطابع انإشكالي لمعرفة الغير و تعاداد سبل تل  المعرفةذل  من خالل 

 . هالعالقة انإيجابية مع

 :و يمكن توزيع نقط التركي  على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 .ن 10: إباداء الرأي الشخصي المبني -
 

 (ن43: )الجوان  الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي

 .نقطة 10: تماس  العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 .نقطة 10: وضوح الخط -

 : مرجع النص
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