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 اكتب )ي( في أحد المواضيع الثالثة اآلتية:

 :الموضوع األول 

 للرأي؟  إقصاءهل الحقيقة 

 :الموضوع الثاني

ِّلشخص ي   ، إنه عمل  بالضرورة " التاريخ ذاتي    " .الماضي انطالقا من الحاضر ؤو 

 بي ِّن )ي(، انطالقا من االشتغال على القولة، طبيعة المعرفة التاريخية.

 :ضوع الثالثالمو

كبير، فقد  هي حاالت فردية و عارضة إلى حد   ضعت القوانينل اإلنسانية التي من أجلها و  ابما أن األفع "     

عون، اعتمادا على ر إنشاء قاعدة قانونية بالغة التمام و ال يعتريها نقص. و مع ذلك فقد سعى المشر  تعذ  

 ،في بعض األحيان ،ين تنحو نحو الكمال ما أمكن. غير أنهرة، إلى وضع قوانمالحظاتهم و مشاهداتهم المتكر  

ال  ر  يكون التطبيق الح   خِّ الصالح العام الذي تهدف  بمبدأي المساواة و العدالة و يسير ضد   في لتلك القوانين م 

األمانات و الودائع إلى  القوانين نفسها إلى حمايته.  فعلى سبيل المثال، نجد القانون ينص على وجوب رد  

صحابها لما في ذلك من تحقيق لمبدأ العدالة عموما، غير أنه في حاالت خاصة يكون تطبيق  مثل هذا القانون أ

منها البالد استرداد  سي ف كان قد أودعه عند  ب رجل أحمق، مثال، في مرحلة أزمة تمر  خطيرا و ذلك كأن يطل  

. ففي هذه الحاالت و ما هفها في محاربة وطنغية توظيع من أموال ب  د  هم استرجاع ما أو  غيره، أو يطلب أحد  

في للقوانين. من الواضح أن اإلنصاف ر  دول عن التطبيق الح  ئا وي ستحسن الع  شابهها يكون تطبيق القانون أمرا سي ِّ 

ي، بكل بساطة، عن العدالة و قوانينها حتى و لو كانت صارمة،  بل يعني، فضيلة، و اإلنصاف ال يعني التخل  

في للقوانين، و ذلك عندما يكون في مثل هذا التطبيق إخالل هي تطبيق حر   ي عن العدالة من حيث  فقط، التخل  

 بمبدأ العدالة نفسه."

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

 توجيهات عامة

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

 المصححين أن يراعوا:

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

الخاصة باألطر  2014يونيو  25الصادرة بتاريخ  093/14الثانوي التأهيلي لمادة الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

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

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

 مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة، وإبقاء 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، باإلضافة إلى  يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي -

 النقطة اإلجمالية مرفقة بالمالحظة المفسرة لها؛

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

ونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا مادة الفلسفة هو أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول قان

بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سيما أن األمر يتعلق بامتحان  15/20و  00/20لتنقيطه، يتراوح مثال بين 

 إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح.

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

( يحرم المترشحين من االستفادة من 4و3لمترشحي الشعب والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَمي ِّزة)ذات المعامل 

 امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين منهم.

التصحيح، بعد إخبار منسق فما أقل للتداول داخل لجنة  03/20ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

 اللجنة، 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  -

و كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود تتطابق مع عناصر اإلجابة، جزئيا أ

 الشخصي المبني للتلميذ في ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي.

 السؤال:
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 نقط(  4) :الفهم

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

العالقة بين الحقيقة برتبط .  و أن يصوغ اإلشكال المللرأي إقصاءحقيقة الليست /  للرأي إقصاءحقيقة عناصر اإلحراج ) أو المفارقة ( : ال

و تجاوزا  إقصاءو هل تشكل الحقيقة ؟ ما الرأي؟ ، ويطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما الحقيقةو الرأي

  ؟ئهاو يساهم في بناإلى مستوى الحقيقة للرأي أم إن الرأي قد يرقى 

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

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

 

 نقط ( 5: )  التحليل 

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

 صر اآلتية:وذلك من خالل تناول العناالمعرفة الفلسفية المالئمة ) من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي ...( 

 يقة و الرأي؛قتعريف مفهومي الح -

 الحقيقة بناء عقلي مؤسس انطالقا من منهج صارم؛ -

 الحقيقة ثابتة نسبيا؛ -

 ؛و هدمه الرأي عائق أمام بناء الحقيقة مما يقتضي تجاوزه -

 تتأسس الحقيقة ضد اآلراء و األهواء؛ -

 واضحة و دقيقة تدل عليها؛ عالماتللحقيقة  -

 ى الحقيقة إلى المستوى الكوني؛قد ترق -

 الحقيقة ال تتغير بتغير المواقف و المصالح و المنافع.... -

 الرأي وهم و لو اتخذ مظهر الحقيقة؛ -

 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

 ن. 02تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية:  -             

 معرفة الفلسفية المالئمة: توظيف ال -             

 .ن 2: استحضار المفاهيم و االشتغال عليها  -                                   

 .ن 1  : البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية -                                   

 

 نقط( 05)   : المناقشة

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

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

 الرأي خطوة أولى و ضرورية في بناء الحقيقة؛ -

 في بناء المعرفة؛ مفيدالرأي من حيث هو احتمال  -

 قة؛يكون للرأي أحيانا مفعول أقوى و أفيد من مفعول الحقي -

 استمرار للرأي؛قد تكون الحقيقة مجرد  -

 ...ما يزال الرأي حاضرا في كثير من مجاالت المعرفة بما فيها العلم -

 

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

 ن. 03مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال عبر بيان حدود منطلقاتها ونتائجها :  -     

  ن. 02خرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال: طرح إمكانات أ -     
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 نقط( 03)    التركـيب:

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

لمراهنة على أهمية الحقيقة بمستوياتها و أبعادها مع ا، رأيو ال حقيقةأن يتم ذلك من خالل إبراز الطابع اإلشكالي لمسألة العالقة بين ال

 .المختلفة

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -                         

 ن. 01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -                         

 ن.01شخصي المبني: إبداء الرأي ال -                         

 

 

   ن( 03: )الجوانب الشكلية

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

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

 القولة:

 نقط(  4): الفهم

(، وأن يصوغ إشكالها  تاريخدد موضوعها )مفهوم ال، أن يحالمرفق بها لمطلبفي معالجته  للقولة و ايتعين على المترشح )ة(،           

هة للتحليل و المناقشة من قبيل: ما ال طبيعة المعرفة التاريخيةالمتعلق ب ما طبيعة ؟ ذاتية؟ ما التاريخو يطرح أسئلته األساسية الموج ِّ

 ؟ يمكن للمؤرخ أن يتحرر من ذاتيته وينتج معرفة موضوعيةو  هل المعرفة في التاريخ؟ 

 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 

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

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

 تاريخ؛هوم التعريف مف -

 مفهوم الذاتية من حيث هي تداخل الذات العارفة مع موضوع المعرفة؛ تعريف -

 تجعل دراستها صعبة؛  (من حيث إنها فريدة و غير قابلة لالسترجاع)خصوصية الظاهرة التاريخية  -

 حدوث الوقائع التاريخية في زمن مضى يحول دون موضعتها و دراستها علميا؛ -

 تدخل ذاتية المؤرخ )الميول، االنتماء، اإليديولوجيا...( يؤثر سلبا على علمية المعرفة في التاريخ؛ -

ال أكثر منه مفسرا؛ -  رؤية المؤرخ للماضي محكومة بحاضره و واقعه المعيش مما يجعله مؤو 

 المعرفة التاريخية أقرب إلى السرد و الرواية منه إلى العلم و التحقيق.... -

 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

 .ن 02تحديد أطروحة القولة و شرحها:  -                                

 .ن 02تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها:  -                                
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 .ن 01معتمد: تحليل الحجاج المفترض أو ال -                                

 

 نقط( 05:   ) المناقشة

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

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

 إبراز قيمة األطروحة: ←
 التنبيه إلى تدخل الذاتية في مجال التاريخ؛ -          

 االعتراف بخصوصية الظاهرة التاريخية ... -          

 

 بيان حدود األطروحة: ←

 التاريخ يمكن أن يكون موضوعيا انطالقا من مناهج خاصة؛ -          

 ية و الموضوعية...حققت الدراسات التاريخية تقدما كبيرا على طريق اكتساب العلم -          

 

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

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

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

 

 نقط(: 03)   التركـيب:

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

ال تنزع عنها قيمتها رفة التاريخية، و التأكيد على أن خصوصية هذه المعرفة معموضوعية الإبراز الطابع اإلشكالي لأن يتم ذلك من خالل 

 ...العلمية 

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -                                       

 ن. 01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -                                      

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -                                      

 

 ن( 03: )الجوانب الشكلية

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

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

                            .جورج ديبيلالقولة       

              

 النص:

 نقط(04) :الفهـــــم

العدالة بين المساواة بالمتعلق (، و أن يصوغ إشكاله  حق و العدالةال ايتعين على المترشح )ة( في معالجته للنص أن يحدد موضوعه )مفهوم          

و ؟ حرفي للقوانينما التطبيق ال؟ اإلنصاف؟ ما مساواة؟   ما العدالة المناقشة من قبيل:  ما ال . و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل  وو اإلنصاف

 هل تقوم العدالة على التطبيق الحرفي للقوانين أم يتعين، عند الضرورة، اللجوء إلى اإلنصاف؟  

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

 ن. 01تحديد موضوع النص:   -
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 ن. 02صياغة اإلشكال :  -
 ن. 01ة: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقش -

 
 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 وذلك  كلما دعت الضرورة ،اإلنصاف فضيلة يتعين اعتمادها في تطبيق العدالة المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن 

 العناصر اآلتية:

، ... و بيان العالقات التي تربط بينها )تكامل، تالزمفضيلة، التطبيق الحرفي، القوانين، النصاف، اإلمساواة، العدالةحديد مفاهيم النص: الـ  ت

 ...(  تقابل

 ؛اصةو الحاالت الخ ال تستطيع القوانين اإلحاطة بجميع النوازل -

 لعموميتها؛ أو الخطأ القاعدة القانونية تحتمل العيب -

 سعي المشرعين  إلى تجويد القوانين؛ -

 في التطبيق الحرفي للقوانين إخالل بمبدأ العدالة نفسه؛ -

 العدالة التي تقوم على المساواة التامة عدالة ناقصة؛ -

 عند الضرورة...يها يتعين اللجوء إل  اإلنصاف فضيلة -

 المثال، المقارنة... :تماد آليات في الدفاع عن األطروحة أهمهااع -

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

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

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

 إبراز قيمة األطروحة: ←   

 التطبيق الحرفي للقانون معيب؛ -

 أهمية اإلنصاف في تطبيق العدالة...التأكيد على  -

   

 إبراز حدود األطروحة: ← 

 العدالة مساواة؛ -

 القانون قاعدة حقوقية محايدة؛ -

 جنب التأويالت التي قد تكون مغرضة...التطبيق الحرفي للقوانين ي -

 

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

 ن. 03التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها :  -                      
 ن.  02فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص:  -                      

 
 نقط( 03)    التركـيب:

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    

من حيث هو إنصاف كأهمية العدالة  و تعدد المواقف بصددها، والمراهنة علىالعدالة بين اإلنصاف و المساواة إبراز الطابع اإلشكالي لمسألة من خالل 

 ... تصحيح ألخطاء القوانين

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

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

 

 ن( 03) الجوانب الشكلية:

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

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

 

 : مرجع النص
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