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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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 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
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 :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
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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 -                                        
 

https://motamadris.ma/
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NR 03  
 الصفحة

   

1         
 (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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