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 :اآلتية الثالثة في أحد المواضيع( ي)اكتب 

 :الموضوع األول

 للحقيقة؟ اوحيد اهل يمكن اعتبار التطابق مع الواقع معيار

   :ثانيالموضوع ال

 ".مساواةهي الالعدالة "
 .أبعادها( ي)مضمون هذه القولة و بيِّن ( ي)أوضح 

 
 :ثالثالموضوع ال

ي لتجربته الخاصة و لذاكرته يشكل وحدة متميزة تماما عن تلك التي ل  بأن الحاصل الك   منا انطباع أكيدواحد لكل "    
؟ إذا قمنا بتحليل هذا المفهوم فإننا سنجد، على "األنا"و لكن ما ". األنا"يسمي هذه الوحدة ب، و هو ألي شخص آخر

ع فوقها تلك ى األرضية التي تتجم  إضافة إل( تجارب و ذكريات)األرجح، أنه يعني مجموعة من المعطيات المنعزلة 
هو األساس الذي تنبني فوقه بثبات تلك المعطيات  "األنا"و بعملية استبطان أو تأمل ذاتي سنكتشف أن . المعطيات

سيانهم، وأننا ل أننا سافرنا إلى بلد بعيد و ِغبنا عن جميع أصدقائنا القدامى لدرجة نِ نتخي  ل .من ذكريات وتجارب
إن . نا نفعله مع أولئك القدامىي، من التعرف على أصدقاء جدد و شاركناهم حياتهم بَصَخب أكبر مما ك  تمكنا، بالتال

االنغماس في الحياة الجديدة لن ينسينا، أبدا، حياتنا القديمة على الرغم من أنها أصبحت بالتدريج تفقد أهميتها بالنسبة 
اه سابقا و نتحدث عنه بضمير الغائب ن  و مع ذلك، فإن مجرى حياتنا لن يعرف  (...) لنا، فما زلنا نذكر الشاب الذي ك 

همن وحتى لو تمك  . ال موتاو ا ــاعانقط من دفعنا إلى نسيان كافة الذكريات، فإنه لن يكون قد قتلنا أو أفقدنا  أحد 
 ." اأشخاصباعتبارنا وجودنا 

                     
   .(يه)النص وناقشه ( 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 

تربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم ال 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 العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط   -

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

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

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) المفصلة على ورقة تحرير المترشح يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي -

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

 .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  21إن 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

جنة التصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا فما أقل للتداول داخل ل 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 مترشح جزئيا أو كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني لل عناصر اإلجابة،

 .ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي

 :السؤال

 :( نقطة 4) الفهم 
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، و أن يبرز  (مفهوم الحقيقة) و موضوعه ( المعرفة)اك مجاله في معالجته للسؤال أن يعبر عن إدر( ة)يتعين على المترشح           

و أن يصوغ اإلشكال .  ليس التطابق مع الواقع معيارا وحيدا للحقيقة/ المعيار الوحيد للحقيقة هو التطابق مع الواقع: عناصر المفارقة 
ما الحقيقة : ته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيلو يطرح أسئل.  المتعلق بما إذا كان التطابق مع الواقع المعيار الوحيد للحقيقة

 ؟  أخرى ن هناك معاييرإو ما التطابق مع الواقع؟ هل يمكن اعتبار التطابق مع الواقع معيارا وحيدا للحقيقة أم 

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 ن 10:  تحديد مجال السؤال و موضوعه. 

 ن 10: صر المفارقة إبراز عنا. 

 ن 10: صياغة اإلشكال من خالل التساؤل و المفارقة. 

 

 (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، (  ...حجاجي   من أفكار و مفاهيم و بناء)المعرفة الفلسفية المالئمة 

 ؛حقيقة و المعيار و التطابقم اليهاـ  تعريف مف
 الحقيقة هي التطابق مع الواقع؛ -
 ؛الحقيقة معطاة في الواقع و ليست مبنية -

 الحواس هي الطريق إلدراك الحقيقة؛ -

 ...يميل اإلنسان التلقائي إلى الربط بين الحقيقي و الواقع -

 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي

 .ن 10: تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية -                                         

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

 ن 0البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية  -                                                                                 

 (نقط 50)   : المناقشة

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

 :و يمكن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية

 تمتلك األطروحة القائمة على التطابق مع الواقع مشروعية نظرية؛ -
 استحالة حصر الحقيقة في معيار وحيد؛ -
 البداهة معيار للحقيقة؛ -
 فعة معيار للحقيقة؛المن -
 الحدس معيار للحقيقة؛ -
 ...اتفاق اآلراء معيار للحقيقة -
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

 .ن 10: مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال عبر بيان حدود منطلقاتها ونتائجها  -              

 . ن 10: فكير في اإلشكالطرح إمكانات أخرى تفتح أفق الت -              

 
 (نقط 50)   : التركـيب

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

اد معيار وحيد للحقيقة مهما إبراز  الطابع اإلشكالي لمسألة الحقيقة و معاييرها، مع اإلشارة إلى صعوبة اعتميمكن أن يتم ذلك من خالل 

 ...كانت أهميته

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي
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 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -                                                           

 . ن 10: ناتهأهمية اإلشكال ورها -                                                           

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -                                                           

 

 (ن 50: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي   

 نقطة 10: تماسك العرض. 

  نقطة 10: سالمة اللغة. 

 نقطة 10: وضوح الخط. 

 

 

 

 :القولة

 : (نقط 4) الفهم

، و أن يصوغ إشكالها المتعلق بطبيعة (العدالة و المساواة)في معالجته للقولة أن يحدد موضوعها ( ة)يتعين على المترشح           
 ما العدالة ؟ ما المساواة؟  و هل العدالة:  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل. العالقة بين العدالة و المساواة 

 هي المساواة؟

 :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

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

 ...(تكامل، تضمن) ا مهومي العدالة و المساواة و بيان العالقات التي تربط بينهـ  تعريف مف
 ؛ حق حقه وفق قوانين الدولةإعطاء كل ذي العدالة  -

 لناس دون تمييز أثناء تطبيق القوانين؛االمساواة هي معاملة  -
 العدالة تتحقق بالمساواة الكاملة بين الناس؛ -

 ضرورة تحقيق المساواة بين الناس و مراعاة حقوقهم الطبيعية و القانونية؛ -

 ارتباط العدالة بالمؤسسات والتطبيق الحرفي والموضوعي للقوانين؛ -
 .تحليل الحجاج المفترض في القولةـ 

 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 10: تحديد أطروحة القولة و شرحها -                                        

 ن 10: تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها -                                        

 ن 10: تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد -                                        

 
 (نقط 50)   : المناقشة
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و حدودها و فتح إمكانات أن يناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها ( ة)يتعين على المترشح        

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

 :إبراز قيمة األطروحة ←

أمام  متساوينمواطنين باعتبارهم المساواة هي أساس العدالة ألنها تنفي كل تمييز بين الناس في الحقوق و الواجبات و تعاملهم  -

 القانون؛

 :ان حدود األطروحةبي ←

 ؛  إقرار مساواة مطلقة في مجتمع ما يحقق عدالة ظالمة لبعض الفئات -

 ضرورة إغناء مفهوم العدالة بأخذ اإلنصاف بعين االعتبار؛ -

 الفئات؛بعض أهمية خلق التمييز اإليجابي لصالح  -

 ...المساواة التامة قد تؤدي إلى قتل روح المبادرة و االبتكار -

 
 :وزيع نقط المناقشة على النحو اآلتيو يمكن ت

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

 . ن 10: فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة -                                    

 
 (نقط 50)   : التركـيب

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

إبراز الطابع اإلشكالي لعالقة العدالة مع المساواة، مع أهمية التركيز على مبدأ اإلنصاف كتصحيح للعدالة من حيث هي ذلك من خالل 

 .، و أن من شأن مثل هذا السجال أن يؤدي إلى تطوير مفهوم العدالةس وفق حرفية القانونمساواة تامة بين النا

 

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -                                       

 . ن 10: ناتهأهمية اإلشكال ورها -                                       

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -                                       
 

 (ن 50: )الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي   

 نقطة 10: تماسك العرض. 

  نقطة 10: سالمة اللغة. 

 نقطة 10: وضوح الخط. 

        .                   Alain النالقولة أل      

 

 :النص

 (نقط54:)الفهـــــم

هوية أساس المتعلق ب، و أن يصوغ إشكاله  (مفهوم الشخص)في معالجته للنص أن يحدد موضوعه ( ة)يتعين على المترشح           
ما الشخص؟   ما :  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل. ثابتة أم متغيرةهذه الهوية الشخص وما إذا كانت 

 الهوية ؟ فيم تتحدد هذه الهوية؟ و هل تؤدي التغيرات التي تلحق  الشخص إلى ضياع هويته؟ 

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        
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 ن 10:  تحديد موضوع النص. 

  ن 10: صياغة اإلشكال. 

 ن 10: صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة. 

 

 (نقط  5: )   حليلالت

ه تحديد أطروحة النص و شرحها، و تحديد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليل تحليلفي   (ة)المترشحتعين على ي      
ناول من خالل تالحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن وعي األنا بذاتها هو أساس ثبات الهوية الشخصية، وذلك 

 :العناصر اآلتية
 ...(  تكامل، جدل، تالزم) و بيان العالقات التي تربط بينها .. الشخص، األنا، التجربة الخاصة، الذاكرة: حديد مفاهيم النصـ  ت

 ؛متميزا بالوحدة و االستمرارية اعتبار هوية الشخص كال واحدا-
 الذكريات بفضل ثبات الهوية؛هذا الكل عبارة عن وحدة متكاملة و مترابطة من التجارب و  -
 الوعي باألنا هو أساس الشعور بالهوية الشخصية؛ -
 يعي اإلنسان أن األنا هي أساس هويته عن طريق االستبطان و التأمل الذاتي؛    -
 ...السفر إلى البالد البعيدة: اعتماد آليات في الدفاع عن األطروحة أهمها آلية المثال -

 :التحليل على النحو التاليو يمكن توزيع نقط       

 ن 10: تحديد أطروحة النص و شرحها -                                        

 ن 10: تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها -                                        

 ن 10: تحليل الحجاج المعتمد -                                        

 
 (نقط 50)   : المناقشة

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

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

 :إبراز قيمة األطروحة ←   
 على ثبات هوية الشخص و ترابط مكوناتها؛التأكيد  -
 ...يحافظ على هويته عبر ثبات األنا  همهما لحقت الشخص من تغيرات فإن -

 :إبراز حدود األطروحة ←   

 ...الذاكرة التي اعتبرت كأبرز مكونات الهوية الشخصية يمكن أن تتعرض للمحو أو التلف  -
 ث شروخ في بنية األنا و يزعزع ثباتها؛تأثير الظروف على الشخص قد يؤدي إلى إحدا -
 ..قد تتحدد هوية الشخص بمعطيات أخرى كالجسد و المجتمع و غيرهما -
 أهمية دوام الطبع  في وحدة هوية الشخص و استمراريتها؛ -
 ...  دور الغير في تحديد هوية الشخص -

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

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

 . ن 10: فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي تثيره القولة -                      

 

 (نقط 50)   : التركـيب

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

و يمكن توزيع ... مواقف الفلسفية بصددهااختالف الإبراز الطابع اإلشكالي لمسألة هوية الشخص، و تعدد أبعادها وأن يتم ذلك من خالل 

 :نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -                               

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -                               

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -                               
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NR 05  
 الصفحة

   

1         
 (ن 50) :الجوانب الشكلية

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي   

 نقطة 10: تماسك العرض. 

  نقطة 10: سالمة اللغة. 

 نقطة 10: وضوح الخط. 
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