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 اكتب )ي( في أحد المواضيع الثالثة اآلتية:

 

 :الموضوع األول 

 عرف الغير كما نعرف األشياء؟أن نهل يمكن 
 

 :الموضوع الثاني
 

المعرفة التي يبحث عنها حتى  و ال فائدة من اللجوء إلى التجربة ما دام العاِلم يملك، النظرية على الوقائعتتقدم " 

 بة. " قبل أن يُجري أّي تجر

 .العلمية معرفةاالستغناء عن التجربة في بناء ال مدى إمكانيةالقولة، من بيِّن )ي(، انطالقا 
 

 :الموضوع الثالث

ة بأنها طريقة لتأكيد الذات و إثباتها؛ أما العنف فيختلف عن القوة       ن حيث إن ـم   " يمكن تعريف القوَّ

 -ِعَوض أن يواجه المشاكل  -ف ــان العنيــل. إن اإلنسـدان األمـأس و فقـاقة اليـا هي طـفُها إنمـي يَوظـة التـالطاق

من مختلف أشكال  ضحلممارسة السلطة، كما يت باستمرار أداة ... و مع ذلك، فإن العنف شكَّلَ يتهّرب منها

و ال تزال، االضطهاد ومعسكرات االعتقال و األنظمة االستبدادية التي عرفها التاريخ. إن حضارة العنف كانت، 

شهادة وأكبر دليل أ وَ موجودة إلى اليوم.  و ما عرفه التاريخ من ممارسات قمعية و من أشكال حروب لَُهو أس  

. و سواء كان العنف فرديا أو جماعيا، فإنه تعبير عن ضعٍف يتم السعي إلى إخفائه بشتى هاتُديُن به اإلنسانية نفسَ 

الوسائل. إن العدوانية هي، في العادة، عالمة على الخوف، والعنف هو، على العموم، انعكاس للشعور بالنقص 

... 

عن الجوانب الحيوانية الكامنة  ،كنما أم ،إن التقدم الحضاري يتحدَّد من خالل السمو بالغرائز و االبتعاد       

 في كّلِ فرد منا."
 

 .حلِّل )ي( النص و ناقشه )يه(
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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:

ربوي بالسلك والمتعلقة بالتقويم الت 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؛

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

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  -

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

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  13أو  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.

لتصحيح، بعد إخبار منسق فما أقل للتداول داخل لجنة ا 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  -

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

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

 السؤال:

 نقط(  4) الفهم:
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لوضع البشري( و موضوعه )مفهوم الغير(،  وأن يبرز  عناصر يتعين على المترشح )ة( في معالجته للسؤال أن يعبر عن إدراك مجاله )ا          

المتعلق بما إذا كانت معرفة عرف الغير كما نعرف األشياء. و أن يصوغ اإلشكال أن نعرف الغير كما نعرف األشياء / ال يمكن أن نالمفارقة : يمكن 

الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما الغير ؟ ما المعرفة؟ ما سية الغير ممكنة و متيسرة على غرار معرفة األشياء، و يطرح أسئلته األسا

 ممكنة مثل معرفة األشياء؟  و بأي طريقة تتحقق هذه المعرفة؟   معرفة األشياء؟  و هل معرفة الغير بما هو ذات 

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

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

 
 التحليل: ) 5 نقط (

و التي تقوم على فكرة أن معرفة  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية و تحليل  )ة( المترشحتعين على ي      

 وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية:موظفا المعرفة الفلسفية المالئمة ) من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي ...(،  ،شياءالغير ممكنة مثل معرفة األ

 تشبهني و تختلف عني في آن معا؛ غير من حيث هو ذات أخرىـ  تعريف ال

 المعرفة من حيث هي عالقة ذات بموضوع،  -

 ؛ل للمالحظة الخارجيةمجا األشياء من حيث هي موضوعات العالم و -

 رجي؛اللغير وجود موضوعي على غرار أشياء العالم الخ -

 األشياء من حيث هي موجودات خارجية تستجيب للمعرفة الموضوعية؛ -

 للغير كذلك مظاهر خارجية يمكن االرتكاز عليها إلنتاج معرفة موضوعية عنه؛ -
 ير...يمكن االستفادة من طرق معرفة األشياء في معرفة الغ  -

 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

 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

طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في اإلشكال، و يمكن أن يتم ذلك يين على المترشح )ة( أن يناقش األطروحة المفترضة و يتع        

 من خالل العناصر اآلتية:

 يتميز الغير عن األشياء بالوعي و الحرية و اإلرادة؛ -

 ال يخلو عالم الغير من انغالق؛ -
 صعوبات معرفية؛خصوصية الغير  من حيث هو ذات تطرح  -

 الغير من حيث هو شبيه باألنا يمكن أن يعرف عن طريق المماثلة؛ -

 يمكن معرفة الغير عن طريق التعاطف؛ -

 معرفة األشياء  نفسها ال تخلو من صعوبات و غموض؛ -

 ال يمكن إخضاع الغير و األشياء لنفس المنظور المعرفي لما بينهما من اختالف و تمايز... -

 

 زيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:و يمكن تو

 ن. 03مناقشة األطروحة التي يفترضها السؤال :  -

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

 نقط( 03)   : التركـيب

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

إبراز   الطابع اإلشكالي لمسألة معرفة الغير و ضرورة تمييزها عن معرفة األشياء لما بين المجالين من اختالف، و أن المهم هو ذلك من خالل 

 الغير و مراعاة كرامته من حيث هو ذات... ءييعدم تش
 

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01حليل و المناقشة : خالصة الت -

  ن. 01أهمية اإلشكال و رهاناته:  -

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -

 

   ن( 03: )الجوانب الشكلية         

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

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

 

 القولة:

 نقط( 04)  : الفهـــــم

المرفق بها، أن يحدد موضوعها )مفهوما النظرية والتجربة(، و أن يصوغ مطلب يتعين على المترشح )ة(، في معالجته للقولة و ال     

هة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما النظر ية ؟ ما إشكالها المرتبط بطبيعة العالقة بين النظرية و التجربة، و يطرح أسئلته األساسية الموج ِّ

 .االستغناء عن التجربة في بناء المعرفة العلمية يةنامكما مدى إ  التجربة؟ ما الوقائع؟ و

 

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:            

 ن. 01تحديد موضوع القولة:   -                 
 ن. 02صياغة اإلشكال :  -                 
 ن. 01غة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة: صيا -                 

 نقط ( 5: )  التحليل 

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

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

 النظرية باعتبارها  إنشاء عقليا يوحد بين المبادئ والنتائج في ميدان علمي محدد؛ ـ  تعريف  

 التمييز بين التجربة في عمومها و التجربة العلمية بما هي تجريب؛ -

 ادة للظاهرة ضمن شروط يتحكم فيها العالم داخل المختبر؛ تعريف التجربة من حيث هي إع - 

 تحول مفهوم الواقع في العلم و انتقاله من واقع معطى إلى واقع مبني؛ -

 فقدان التجربة ألهميتها و قيمتها في حسم علمية النظريات العلمية؛ -

 ال قيمة للوقائع الخام و ال للتجربة الخالصة؛ -

 في طريق التقدم العلمي؛قد تشكل التجربة عائقا  -

 النظرية تقود التجربة من تصورها األولي حتى نهايتها في المختبر؛ -

 أهمية العقل و الخيال في العلم... -

 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:    

 ن 02تحديد أطروحة القولة و شرحها:  -                 

 ن 02قولة و بيان العالقات بينها: تحديد مفاهيم ال -                

 ن 01تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد:  -                

 

 نقط( 05:   ) المناقشة

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

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

 إبراز قيمة األطروحة: ←   
 أهمية النظرية و تقدمها على التجربة في بناء المعرفة العلمية؛ -          

 توافق األطروحة مع مستوى تطور العلم و العقالنية المعاصرة... -          

 بيان حدود األطروحة:  ←

 تجربة على الدوام مرجعا للعلماء في الحكم على علمية النظريات؛الشكلت  -     

 التجربة على تقدم العلم إذ قطعت مع التأمالت الميتافزيقية و التفسيرات الخرافية...ساعدت  -   

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:          

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

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

 

 

 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    

 إلشكالي لعالقة النظرية مع التجربة مع المراهنة على أهمية التكامل بينهما في بناء المعرفة العلمية...إبراز  الطابع امن خالل 
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 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -         

 ن. 01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -         

 ن. 01بني: إبداء الرأي الشخصي الم -        

 

 ن( 03: )الجوانب الشكلية

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

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

                           .القولة أللكسندر كويري      
 

 النص:
 نقط(04:)الفهـــــم

بالعنف في التاريخ. و يطرح المتعلق جته للنص أن يحدد موضوعه )مفهوم العنف(، و أن يصوغ إشكاله  يتعين على المترشح )ة( في معال          

 أسئلته األساسية الموجهة للتحليل  و المناقشة من قبيل:  ما العنف؟  ما مظاهره؟ ما عالقته بالسلطة؟ ما موقعه في التاريخ؟  

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

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

 
 نقط ( 5: )   التحليل

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

من خالل تناول العناصر المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن العنف مالزم لتاريخ البشر مع أنه دليل على الشعور بالنقص، وذلك 

 اآلتية:

 ، تبعية...(  حديد مفاهيم النص: العنف، القوة، السلطة، العدوانية... و بيان العالقات التي تربط بينها )تالزم، تضاد، تكاملـ  ت

 يختلف العنف عن القوة بكونه تعبيرا عن اليأس و الضعف و الشعور بالنقص؛ -

 شكل العنف عبر التاريخ أداة لممارسة السلطة؛ -

 استبداد؛ /اعتقال /اضطهاد. جماعي /تعدد مظاهر و أشكال العنف عبر التاريخ: فردي -

 العنف دليل إدانة اإلنسانية لنفسها؛ -

 و بالغرائز و تجاوز األبعاد الحيوانية في اإلنسان؛أهمية السم -

 السلوك السامي و النبيل أساس بناء الحضارة اإلنسانية؛ -

 اعتماد آليات في الدفاع عن األطروحة أهمها: المقارنة، التعريف... -

 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

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

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

 إبراز قيمة األطروحة: ←   

 العنف دليل ضعف ال دليل قوة؛ -

 الحضارة تبنى على السمو بالغرائز؛ -

   

 از حدود األطروحة:إبر ← 

 العنف متأصل في اإلنسان و يصعب التخلص منه؛ -

 وجود فترات تاريخية و مجتمعات لم تعرف العنف؛ - 

 ضرورة التمييز بين العنف الهدام و العنف البناء المشروع... -
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 عناصر اإلجابة – 2018  الدورة العادية  -االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  
 اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلدابشعبة   -  الف لسفةمادة:   -

 

NR 03  

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

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

 
 نقط( 03)    التركـيب:

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

 ... إبراز الطابع اإلشكالي لمسألة العنف و عالقته بالتاريخ، مع المراهنة على أهمية تحقيق األمن و السالم على الصعيدين المحلي و الدوليمن خالل 

 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:  -

 :)بتصرف( مرجع النص

Georges Gusdorf ; La vertu de force ; 1967 ; pp 67-69 ; Version numérique produite par J. M. Tremblay   

https://moutamadris.ma/




1    1  

 

 لصفحةا

 

 

        

  P a g e 

  

1          

 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات 

 والتوجيه

 المتحان الوطني الموحد للبكالورياا
 2018 االستدراكيةالدورة 

 - الموضوع -
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 الفلسفة

  اآلدابمسلك :  اآلداب والعلوم اإلنسانيةشعبة 

 

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل
3 

3 

   

  

  

 

 

 

 

 اكتب )ي( في أحد المواضيع الثالثة اآلتية:

 

 :الموضوع األول

 ق منهج الفهم علمية العلوم اإلنسانية؟ حق   هل ي  

 

 :الموضوع الثاني

 " .فجسدي ليس جسده و فكري ليس فكره ،يشبهنيمن الناس   " ال أحد        

 ستحيلة.مطريق المماثلة  بي  ن )ي(، انطالقا من القولة، ما إذا كانت معرفة الغير عن

  

 :الموضوع الثالث

ؤوب إلى بلوغ درجة قصوى من عن السعي الد   لى لتجنب الشقاء إنما تتمثل في الكف  الوسيلة الفض   " لعل      

ذات و امتالك األشياء والحصول على المراتب و نيل السعادة، أي أنها تتمثل في االعتدال في طلب الل  

كمة، إذن، فضي إلى كوارث حقيقية. فمن الح  ؤوب عن السعادة كثيرا ما ي  الد   الشرف... ذلك أن البحث

و من السهل أن يحل  بنا في الوقت الذي يكون ، دنا باستمرار االعتدال في طلب السعادة بسبب أن الشقاء يتهد  

ادتنا على قاعدة طتنا و سعب  ب، خصوصا، تأسيس غ  ل السعادة أمرا صعبا إن لم يكن مستحيال. لنتجن  فيه ني  

عريضة من المطالب مخافة أن ال يتحقق شيء منها. فمطلب السعادة، على خالف غيره من المطالب، يضيع 

من طموحنا و االكتفاء بما  ،ما أمكن ،ب الشقاء يقتضي منا الحد  ما كانت قاعدته واسعة و عريضة. إن تجن  كل  

 أما الشقاء التام فحقيقة. " ،ميتالءم منها مع إمكاناتنا. إن السعادة التامة وه  

 حل  ل )ي( النص و ناقشه )يه(.
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 الفلسفة

  اآلدابمسلك :  اآلداب والعلوم اإلنسانيةشعبة 

 

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل
3 
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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( 04)  : الفهـــــم

وأن يبرز  عناصر ، موضوعه  )علمية العلوم اإلنسانية( ، و(معرفةاله )مجال إدراكفي معالجته للسؤال أن يعبر عن   )ة( يتعين على  المترشح    

وطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل ، ال يحقق منهج الفهم علمية العلوم اإلنسانية يحقق منهج الفهم علمية العلوم اإلنسانية/المفارقة أو التقابل: 

 ؟  يحقق منهج الفهم علمية العلوم اإلنسانية؟ هل لفهممنهج ا؟ ما لوم اإلنسانيةوالمناقشة من قبيل:  ما الع

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

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

 

 ن ( 05: )   التحليل

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

 وذلك من خالل تناول العناصر اآلتية:المالئمة ) من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي ...(، 

 خصوصية الظاهرة اإلنسانية؛ -

 سانية؛صعوبة موضعة الظاهرة اإلن -

 طموح العلوم اإلنسانية إلى تحقيق العلمية في دراسة الظواهر الخاصة بها ؛   - 

 تعدد مناهج دراسة الظاهرة اإلنسانية: منهج التفسير ، منهج الفهم ؛ - 

 قصور منهج التفسير  عن اإلحاطة بالظاهرة اإلنسانية  لكونها معقدة ؛ -

 إلى عمق الظواهر  االنسانية... منهج الفهم هو األنسب لقدرته على النفاذ -

 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

 ن. 02تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية:  -                     

 توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة:  -                     

 ن 02يم و االشتغال عليها استحضار المفاه  -                                 

 ن 01البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية    -                                 

 

 ن( 05:   ) المناقشة

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

 كن أن يتم ذلك من خالل العناصر اآلتية:يم

 تعقد الظواهر اإلنسانية يحد من فعالية الفهم كمنهج لدراستها؛  -

 ال يستطيع منهج الفهم التخلص من الطابع الذاتي؛ -

 منهج التفسير حقق تقدما مهما في مجال الظواهر اإلنسانية؛ -

 منهج الفهم قد ينزلق إلى متاهات الغيبيات ... - 

 

 مكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:و ي

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

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

 

 ن( 03)   التركـيب: 

ه و مناقشته مع إمكانية تقديم رأي شخصي مدعم، ويمكن أن يتم ذلك من خالل تعين على المترشح)ة( أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليلي   

 ...اإلشارة إلى تعدد أبعاد الظاهرة اإلنسانية مما يقتضي تكامل المناهج في مجال دراستها
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 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01قشة : خالصة التحليل و المنا -                                     

 ن.  01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -                                     

 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -                                     

 

 ن( 03: )الجوانب الشكلية

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

 نقطة. 01تماسك العرض:  -

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

 القولة:

 ن( 04) :الفهم

المرفق بها، أن يحدد موضوعها )مفهوم الغير(، و أن يصوغ إشكالها  مطلبيتعين على المترشح )ة(، في معالجته للقولة و ال          

هة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما الغير هل معرفة و ؟ ماثلة؟ ما الممعرفة ؟ ما ال المتعلق بمعرفة الغير ، و يطرح أسئلته األساسية الموج ِّ

 ؟غير عن طريق المماثلة مستحيلة ال

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

 ن. 01تحديد موضوع القولة:   -                              

 ن. 02صياغة اإلشكال :  -                             

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

 ن ( 05: )  التحليل 

المرفق بها تحديد األطروحة و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط  مطلبه للقولة و التحليلفي   )ة(المترشحتعين على ي      

معرفة مما يترتب عنه استحالة  ،ال تشابه بين األنا والغيرفي الدفاع عن تلك األطروحة و القائمة على أن رض أو المفت بينها، و تحليل الحجاج المعتمد

 من خالل تناول العناصر اآلتية:و يمكن أن يتم ذلك  غير عن طريق المماثلة،ال

 ؛، المعرفة، المماثلةالغيريم هاـ  تعريف مف 

 ؛الفكر على مستوىال يوجد تشابه بين األنا و الغير  إن على مستوى الجسد أو  -

 ؛و تميزه عن الذات لتفرده معرفة الغير استحالة  -

 إلى معرفة الغير... اطريقليست المماثلة  -

 ...التقابل ،تحليل الحجاج المفترض و القائم على المقارنة -

 

 نحو التالي:و يمكن توزيع نقط التحليل على ال      

 ن 02تحديد أطروحة القولة و شرحها:  -                                

 ن 02تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها:  -                                

 ن 01تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد:  -                                

 

 ن( 05:   ) المناقشة

فكير في تعين على المترشح)ة( أن يناقش أطروحة القولة من خالل مساءلة منطلقاتها و نتائجها مع إبراز قيمتها و حدودها و فتح إمكانات أخرى للتي

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

 إبراز قيمة األطروحة: ←
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 التأكيد على تفرد الغير؛  - 

 ؛على استحالة معرفة الغير عن طريق المماثلةالتأكيد  -

 

 بيان حدود األطروحة: ←

 على الرغم من تميز  كل من األنا والغير ،  توجد قواسم مشتركة بينهما؛  -                    

 للغير عن طريق المماثلة ممكنة ؛ معرفة الذات  -                   

 ...ل االستدالل بالمماثلة أفضل سبيل لمعرفتهظشيئا  يبما أن الغير ليس  -                 

 

 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 تثيره القولة:  -                    

 

 ن( 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    

جميع اإلمكانات   استثمارية المراهنة على األبعاد المشتركة بين األنا والغير،  و أهم مع  ،إبراز  الطابع اإلشكالي لمسألة معرفة الغيرمن خالل 

 المتاحة لمعرفته في أفق إقامة عالقات إيجابية معه. 

 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

 يمكن توزيعها على النحو اآلتي: و   

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

                           لماكس شتيرنرالقولة       

 :النص

 ن(04:)الفهـــــم

طرق تحصيل السعادة و بالمتعلق يصوغ إشكاله (، و أن سعادةيتعين على المترشح )ة( في معالجته للنص أن يحدد موضوعه )مفهوم ال          

 ل ينبغي اللهث وراءهو ؟ الشقاء؟ ما  عتدال؟   ما االسعادة. و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل  والمناقشة من قبيل:  ما الحدود البحث عنها

 ؟  أم يتعين االعتدال في طلبها السعادة

 

 حو التالي:و يمكن توزيع نقط الفهم على الن        

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

 
 ن ( 5: )   التحليل

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

 من خالل تناول العناصر اآلتية:، وذلك ضرورة االعتدال في طلب السعادةالمعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها 

   ...(، تعارض... و بيان العالقات التي تربط بينها )تكامل، تالزمسعي الدؤوب، االعتدال، اللذات، الشقاء، السعادةحديد مفاهيم النص: الـ  ت

 السعادة مطلب إنساني؛ -
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 عناصر اإلجاب  – 2018  تستدراية الدورة اال  -موحد للبكالوريا  االمتحان الوطني ال
 اآلداب والعلوم اإلنسانة  مسلك اآلدابشعب    -  ف الف لسمادة:   -

 

RR 03  

 تتمثل السعادة عند عموم الناس في طلب اللذات و الخيرات المادية و الحصول على المراتب؛ -

 اإلفراط في طلب هذه اللذات و الخيرات و المراتب يفضي إلى الشقاء؛ -

 مهما حرصنا على إشباع جميع الرغبات فإن تلبيتها جميعا أمر مستحيل؛  -

 السعادة كلما كانت قاعدته عريضة؛يضيع مطلب   -

 أهمية ربط طلب السعادة بإمكانات الفرد و قدراته؛  -

 ينبغي االعتدال في طلب السعادة؛  -

 السعادة المطلقة مستحيلة أما الشقاء فأمر واقع؛ - 

 ، المقارنة...تقابلال :اعتماد آليات في الدفاع عن األطروحة أهمها -

     

 تحليل على النحو التالي:و يمكن توزيع نقط ال  

ن 02تحديد أطروحة النص و شرحها:  -                                          
ن 02تحديد مفاهيم النص و بيان العالقات بينها:  -                                          
ن 01تحليل الحجاج المعتمد:  -                                          

 

 ن( 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

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

 إبراز قيمة األطروحة: ←   

 ؛الشقاء على طلب السعادة أولوية تجنب -

   السعادة و سط بين نقيضين: إفراط و تفريط... -

 إبراز حدود األطروحة: ← 

 المبالغة في طلب بعض أشكال السعادة محمود مثل السعادة العقلية؛ -

 فيما نحصل عليه و إنما في السعي نفسه؛السعادة ليست  -

 شاؤمية...اعتبار السعادة التامة وهما قد ينجم عن نظرة ت -

 

 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:  -                      

 
 
 
 

 ن( 03)    التركـيب:

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

سبل نيلها، على أن االعتدال يظل مطلبا مع الرهان على تكامل أبعاد السعادة : المادية  السعادة و السعي نحوها وإبراز الطابع اإلشكالي لمسألة من خالل 

 ... العقلية و القلبية و 

 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:  -

 

 مرجع النص: 

Arthur Schopenhauer ;  L’art d’être heureux  ; traduction  J-Louis Schlegel - Seuil 2001 ; pp 86-87 
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 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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 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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 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه
   

  

  

 

 

 

 

 اكتب )ي( في أحد المواضيع الثالثة اآلتية:

   :ولالموضوع األ

 ر الواجب عن ضمير الفرد فقط؟هل يصد  

 الموضوع الثاني:

 " يقتضي االختالف بين موضوع العلوم اإلنسانية و موضوع العلوم الطبيعية اختالفا بين مناهجها." 

 ، طبيعة المنهج المالئم لدراسة الظواهر اإلنسانية.بي ِّن )بي ِّني(، انطالقا من اشتغالك على القولة

 الموضوع الثالث:

تتميَّز األحداث التاريخية بكونها فتها أحداث الماضي. و هي اآلثار التي خل   و ،التاريخ على دراسة الوثائق" يقوم    

ة، لهذا ينبغي أن يختلف منهج ال ت دَرك مباشرة بل وفقا آلثارها. فالمعرفة التاريخية هي بطبيعتها معرفة غير مباشر

 علم التاريخ اختالفا أساسيا عن منهج العلوم التي تعتمد المالحظة المباشرة... 

إننا ال نعرف األحداث التاريخية إال بما بقي لنا عنها من آثار. صحيح أن المؤرخ يالحظ الوثائق مباشرة،        

ه النقطة يسلك مسلك االستدالل محاوال أن يستنتج األحداث من لكنه ليس لديه بعد ذلك ما يالحظه، بل ابتداء من هذ

و بين نقطة  .اآلثار الباقية. فالوثيقة، في علم التاريخ، هي نقطة االبتداء و الحادثة الماضية هي نقطة الوصول

فيها فرص الخطأ  االبتداء و نقطة الوصول ينبغي المرور بسلسلة من االستدالالت المرتبطة بعضها ببعض،

و أقل خطأ يمكن أن ي فسد كل النتائج. و من هنا يتبيَّن أن المنهج التاريخي أدنى مرتبة من منهج المالحظة  ،عديدة

   إلى الحقائق التاريخية. " المتوفر للوصوليار، فهذا المنهج هو وحده تخاالمباشرة، لكن ليس أمام المؤرخ 

 

 حل ِّل )ي( النص و ناقشه )يه(.
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 طني للتقويم واالمتحانات والتوجيهالمركز الو 
   

  

  

 

 

 

 

 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:

 نقطة(  4):  الفهم

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

(.  و أن يصوغ اإلشكال المرتبط ، مثالعناصر التقابل أو اإلحراج: مصدر الواجب هو ضمير الفرد فقط / للواجب مصادر أخرى )المجتمع

حليل والمناقشة من قبيل:  ما الواجب؟ ما الضمير  الفردي ؟ و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للت  الوعي/الضمير األخالقي،بعالقة الواجب ب

 و هل يعتبر  الضمير الفردي مصدرا وحيدا للواجب أم أن هناك مصادر أخرى؟ 

 و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:        

 ن. 01تحديد مجال السؤال و موضوعه:   -

 ن. 01إبراز عناصر المفارقة :  -

 ن. 02الل التساؤل و المفارقة: صياغة اإلشكال من خ -
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 نقط ( 5: )   التحليل

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

 لعناصر اآلتية:وذلك من خالل تناول ا( ،  المعرفة الفلسفية المالئمة )  من أفكار و مفاهيم و بناء حجاجي  ...

 ي الواجب و الضمير  الفردي؛ـ  تعريف مفهوم   

 الضمير الفردي كمصدر  وحيد للواجب؛ -

 نداء الواجب يصدر من األعماق الفطرية للفرد؛ -

 الواجب يعبر عن إرادة فردية؛  -

 أداء الواجب يرتبط بقدرات الفرد ال بإكراهات خارجية ... - 

 

 ى النحو التالي:و يمكن توزيع نقط التحليل عل

 ن. 02تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية: -

 توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة: -

 .ن 2 :استحضار المفاهيم و االشتغال عليها-

 .ن 1  :البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية-

 

 نقط( 05)   : المناقشة

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

 ذلك من خالل العناصر اآلتية:

 تعدد مصادر الواجب؛  -

 أهمية الضمير الجمعي كمصدر للواجب؛ -

 ارتباط الواجب بالضمير الفردي ال ينفي كونيته؛ -

 

 ؛ارتباط الواجب بالتنشئة المجتمعية -

 ...البعد التاريخي للواجب -

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:

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

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

 

 نقط( 03)    التركـيب:

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

 إبراز  الطابع اإلشكالي لمصادر الواجب و تعدد المواقف بصددها...يتم ذلك من خالل 

 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:  -

"""""""""""""""""" 

 قولة:ال

 نقطة(  4) :الفهم

العلوم اإلنسانية(،  و أن يصوغ إشكالها المرتبط بعلمية العلوم يتعين على المترشح )ة( في معالجته للقولة أن يحدد موضوعها )          

وع اإلنسانية.  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما العلوم اإلنسانية؟ ما العلوم الطبيعية؟ ما خصائص موض

 كل منها؟ ما المنهج المالئم لدراسة الظواهر اإلنسانية ؟ 
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 كن توزيع نقط الفهم على النحو التالي:و يم         

 ن. 01تحديد موضوع القولة:    -
 ن. 02صياغة اإلشكال :  -
 ن. 01صياغة األسئلة األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة:  -

 

 نقط ( 5: )   التحليل

المرفق بها، و تحديد مفاهيمها و بيان مطلب ه تحديد أطروحة القولة و شرحها ارتباطا مع التحليلفي )ة( المترشح تعين على ي      

 من خالل تناول العناصر اآلتية:العالقات التي تربط بينها، و تحليل الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة، و يمكن أن يتم ذلك 

 نها ) تمايز، تضاد...(اهيم العلوم اإلنسانية، العلوم الطبيعية، الموضوع، المنهج، و بيان العالقات التي تربط بيـ  تعريف مف

 لكل علم موضوع خاص به؛ -

 موضوع العلوم الطبيعية مادي، خارجي، غير واع ... -

 موضوع العلوم اإلنسانية هو اإلنسان الذي يتميز بالحرية و اإلرادة و الوعي و الكرامة... -

 خصوصية الظاهرة الطبيعية تسمح بالموضعة و التجريب و التكميم و التفسير؛ -

 وصية الظاهرة اإلنسانية ال تسمح بالتطبيق الكامل لمنهج العلوم الطبيعية؛خص -

 أهمية بناء نموذج خاص للعلمية في مجال دراسة الظواهر اإلنسانية؛ -

 منهج الفهم قد يكون المنهج المالئم لدراسة الظواهر اإلنسانية؛ -

إلنسانية.. اتحليل الحجاج : أمثلة من تاريخ العلوم، المقارنة بين العلوم الطبيعية و العلوم  -  

 

 و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي:      

 ن 02تحديد أطروحة القولة و شرحها:  -

 ن 02تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها:  -

 ن 01مد: تحليل الحجاج المفترض أو المعت -

 

 نقط( 05)   : المناقشة

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

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

 إبراز قيمة األطروحة: -   

 التأكيد على أن طبيعة موضوع العلم تفرض منهجا خاصا و مالئما؛ -  

 االعتراف بقدرة العلوم اإلنسانية على بناء نموذج خاص للعلمية؛  - 

 بيان حدود األطروحة: -

 السبق التاريخي للعلوم الطبيعية في مجال الموضوعية و العلمية؛ -

 ية، فإنها لم تحقق بعد مستوى عال من الموضوعية؛على الرغم من التقدم الذي حققته العلوم اإلنسان -
 أهمية االستفادة  من التراكم الحاصل في مجال العلوم الطبيعية ... -

 

 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 ي    

أهمية االستفادة من التقدم الذي حققته إبراز أهمية النقاش اإلبستمولوجي المفتوح حول العلمية في العلوم اإلنسانية و  يتم ذلك من خالل 

 العلوم الطبيعية دون التضحية بخصوصية الظاهرة اإلنسانية.

 

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -

  ن. 01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -

 ن(30: )الجوانب الشكلية
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 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

 نقطة. 01تماسك العرض:  -

 نقطة. 01سالمة اللغة :  -

 نقطة. 01وضوح الخط:  -

 جيالند. -القولة لبيدناريك

""""""""""""""""""""""" 

 نص:ال

 نقط( 04:)الفهـــــم   

اريخ(،  و أن يصوغ إشكاله  المتعلق بطبيعة المعرفة التاريخية.  و يتعين على المترشح )ة( في معالجته للنص أن يحدد موضوعه )مفهوم الت          

عرفة التاريخية يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل:  ما التاريخ؟ ما خصوصية الوقائع التاريخية؟  كيف تتم دراستها؟ و هل الم

 معرفة علمية؟

 التالي: و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو        

 ن. 01تحديد موضوع النص:   -

 ن. 02صياغة اإلشكال :  -

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

 

 نقط ( 5: )  التحليل

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

من خالل تم ذلك في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن المعرفة التاريخية علمية رغم أن التاريخ ال يقوم على المالحظة المباشرة  .. و يمكن أن ي

 تناول العناصر اآلتية:

المالحظة المباشرة، المنهج التاريخي، و بيان العالقات التي تربط بينها حديد مفاهيم النص: التاريخ، الوقائع التاريخية، اآلثار، المعرفة التاريخية، ـ  ت 

 ) تضمن، تكامل، تالزم، تقابل...(  

 اإلدراك المباشر؛ علىالوقائع التاريخية تتعالى  -

 ال يقوم علم التاريخ على المالحظة المباشرة ؛ -

 يعتمد المؤرخ ، في دراسته، على األثر/الوثيقة؛ -

 إلى النتائج في مجال التاريخ انطالقا من استدالالت مترابطة؛يتم التوصل  -

 على الرغم من أن األخطاء تتهدد عمل المؤرخ، فإن هذا ال يحط من قيمته العلمية... -

 ... اعتماد آليات في الدفاع عن األطروحة من بينها: المقارنة، الدحض -

 

 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

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

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

 إبراز قيمة األطروحة: ←                 

 التأكيد على الطابع العلمي للتاريخ؛ -                         

 إبراز خصوصية الوقائع التاريخية و منهج دراستها... -                         

 إبراز حدود األطروحة: ←                

 ارتباط الوقائع التاريخية بالماضي عائق أمام دراستها علميا؛ -                      

 المالحظة المباشرة؛ علىاعتماد نموذج للعلمية يرتكز  -                      

 صعوبة الفصل بين الذات و الموضوع يقلل من فرص الموضوعية في مجال التاريخ... -                       

   

 و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي:
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 ن. 03ول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها : التساؤل ح -                                 

 ن.  02فتح إمكانات أخرى للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص:  -                                 

 

 نقط( 03)    التركـيب:

يم رأي شخصي مدعم،  ويمكن أن يتم ذلك من خالل تعين على المترشح )ة( أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله و مناقشته مع إمكانية تقدي    

تعاني منها سائر اإلشارة إلى الطابع اإلشكالي لعلمية المعرفة التاريخية، و أنه على الرغم من أن علم التاريخ يعاني نفس المشاكل اإلبستمولوجية التي 

 ...علمية و الحضارية حتفظ بجدواها الت ، و اإلنسانية،العلوم اإلنسانية، فإن الدراسات التاريخية

 و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي:

 ن. 01خالصة التحليل والمناقشة :  -                                                   

 ن.  01أهمية اإلشكال ورهاناته:  -                                                   

 ن. 01إبداء الرأي الشخصي المبني:  -                                                   

 نقط( 03) الجوانب الشكلية:

 و يمكن توزيعها على النحو اآلتي:   

 نقطة. 01تماسك العرض:  -

 نقطة. 01سالمة اللغة :  -

 نقطة. 01وضوح الخط:  -

    :مرجع النص

مة عبد الرحمان بدوي ضمن كتاب: النقد التاريخي ؛ وكالة المطبوعات ؛ النجلوا و سينيوبوس: المدخل إلى الدراسات التاريخية؛ ترج

 . 43/44ص  ، ص4، ط 1981الكويت 
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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 -                                        
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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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 المركز الوطني للتقويم 

 والتوجيهواالمتحانات 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2O16 تسددراية لدورة االا

  - الموضوع -
 RS03 

 الفلسفة

 شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلداب 
المادة

 كلمسلا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

   

  

  

 

 

 

 

 :حد المواضةع الثالث  اآلدة أفي ( ي)ايدب 

 

 :الموضوع األول

 هل ددحقق التسعادة بإشباع اللذات الحتسة ؟

 

 :الموضوع الثاني

 " .دندهي الحرة  الفردة  حةث دبدأ الدول " 

 .حرة  األفراد والدول  بةن  طبةع  العالق ( ي)انطالقا من القول  بةِّن 

 
 

 :الموضوع الثالث

فهناك العدةد من الباحثةن الذةن ةصنعونها بواتسط  آالف . إننا ال نحصل على الحوادث الدارةخة  مباشرة"      
و ال ةنبغي االعدراض بالقول إن هذا العمل هو مجرد جمع . المالحظات و انطالقا من متساءل  اليثةر من الوثائق

إن الحوادث الدارةخة  هي جزء من دريةب  (...)للوقائع و لةس مطابقا بالضرورة للحوادث الدارةخة  يما هي
 . مدشابك، و هي لةتست معطاة و إنما دبنى من  طرف المؤرخ انطالقا من فرضةات و بواتسط  مجهود شاق

فهو ةخدار من الوثائق اليثةرة الدي ةحصل علةها ما ةراه مناتسبا، : إن يل عمل المؤرخ ةقوم  على االندقاء      
إن . أخرى، يما أنه ةنشئ المواد الدي  ةشدغل علةها أو على األصح ةعةد إنشاءهاةريز على أمور و ةغفل 

الت، و إنما ةنطلق في هم  المؤرخ ال ةدجول في الماضي بدون قصد مثلما ةفعل جامع القُمام  الذي ةبحث عن المُ 
و يل من ال ةعدرف . فرضة  ةتسعى إلى الدحقق منهاأو من  مشيل ةدطلب حالا  أو مندة تسلفا، بحثه من خط  محد  

 ."  ر بذلك عن جهله بالعلم و شروطه و مناهجهبالطابع العلمي لهذا العمل، إنما ةعبِّ 
 

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

 والتوجيهواالمتحانات 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2O16 ةتسددراي لدورة االا

  - عناصر اإلجابة -
 RR03 

 الفلسفة

 شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلداب 
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

   

  

  

 

 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

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

ربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم الت 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 لعامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط ا  -

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 المترشحيتعين 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 

 .(ة) 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  21د إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عن -

يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين ( 0و0ذات المعامل )والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .منهم

ل لجنة التصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا فما أقل للتداول داخ 40/14ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة  -

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

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

في ( ة)مترشح إلجابة، جزئيا أو كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة األولى المجهود الشخصي المبني للعناصر ا

 .ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي

 :التسؤال

 :( نقط 4)الفهم 

، و أن  برز  (مفهوم التسعادة) و موضوعه ( األخالق)بر عن إدراك مجاله في معالجده للتسؤال أن  ع( ة) دع ن على المدرشح           
و أن  صوغ اإلشيال المدعلق بما إذا .  ال ددحقق التسعادة بإشباع اللذات الحتس ة/ ددحقق التسعادة بإشباع اللذات الحتس ة : عناصر المفارقة 
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ما التسعادة؟ ما اللذات :  تس ة الموجهة للدحل ل و المناقشة من قب ليانت التسعادة ددحقق بإشباع اللذات الحتس ة ،  و  طرح أتسئلده األتسا

 الحتس ة؟ و هل  مين دحص ل التسعادة بإشباع اللذات الحتس ة؟ أل تست هناك تسبل أخرى لبلوغ التسعادة؟

 :و  مين دوز ع نقط الفهم على النحو الدالي        

 ن 10:  دحد د مجال التسؤال و موضوعه. 
 ن 10:  إبراز عناصر المفارقة. 
 ن 10: ص اغة اإلشيال من خالل الدتساؤل و المفارقة. 

 

 (نقط  5: ) الدحل ل  

موظفا  األطروحة  المفدرضة في التسؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشيال و أتسئلده األتساتس ة و دحل ل (ة) المدرشحدع ن على        
 :وذلك من خالل دناول العناصر اآلد ة، ...(من أفيار و مفاه م و بناء حجاجي ) المعرفة الفلتسف ة المالئمة 

 تسعادة؛المفهوم ـ  دعر ف 
 دعر ف اللذات الحتس ة مقارنة بغ رها؛ -
 التسعادة مطلب لعموم الناس، -
 نتسان إال ببلوغ التسعادة؛إلال  يدمل وجود ا -
 اخدالف دمثالت التسعادة، و بالدالي طرق دحص لها؛ -
 ة اللذات الحتس ة يطر ق لبلوغ التسعادة؛دأي د بعض االدجاهات الفلتسف ة على أهم  -

 :و  مين دوز ع نقط الدحل ل على النحو الدالي      

 .ن 20: دحل ل عناصر اإلشيال و أتسئلده األتساتس ة -                          

 : دوظ ف المعرفة الفلتسف ة المالئمة -                         
 ن 0اتسدحضار المفاه م و االشدغال عل ها  -                                                   

 ن 1البناء الحجاجي للمضام ن الفلتسف ة    -                                                   

 (نقط 10)   : المناقشة

ت أخرى دفدح أفق الدفي ر في أن  ناقش األطروحة من خالل متساءلة منطلقادها و ندائجها و طرح إميانا (ة)  دع ن على المدرشح

 :اإلشيال، و  مين أن  دم ذلك من خالل العناصر اآلد ة

 التسعادة المبن ة على إشباع اللذات الحتس ة تسعادة عابرة؛ 
 اإلفراط في إشباع اللذات الحتس ة قد  نجم عنه ألم و دعاتسة؛ 
 ذات العقل ة أشرف و أيثر مالءمة لإلنتسان من ح ث هو يائن عاقل؛لال 
 حق ق التسعادة عن طر ق الدعاون مع الغ ر و العمل على إتسعاده؛ مين د 

 

 :و  مين دوز ع نقط المناقشة على النحو اآلدي

 .ن 20: مناقشة األطروحة الدي  فدرضها التسؤال عبر ب ان حدود منطلقادها وندائجها  -                

  .ن 20: يالطرح إميانات أخرى دفدح أفق الدفي ر في اإلش -                
 

 (نقط 10)    :الدريـ ب

أن  صوغ دري با  تسدخلص ف ه ندائج دحل له و مناقشده مع إميان ة دقد م رأي شخصي مدعم،  و  مين أن  دم  (ة) دع ن على المدرشح    

 :ذلك من خالل 

  الطابع اإلشيالي للتسعادة و دعدد دمثالدها و تسبل دحص لها؛الدأي د على 
 تسان من ح ث هو روح و جتسد  قدضي منظورا شمول ا للتسعادة؛الوجود المزدوج لإلن 
 دبقى التسعادة مثال أخالق ا أعلى  دع ن التسعي من أجل االقدراب منه... 

 :و  مين دوز ع نقط الدري ب على النحو اآلدي

 .ن 21: خالصة الدحل ل والمناقشة  -                                           

  .ن 21: أهم ة اإلشيال ورهاناده -                                           
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 21: إبداء الرأي الشخصي المبني -                                           

 
                     (ن 10: )الجوانب الشيل ة

 :و  مين دوز عها على النحو اآلدي   

 نقطة 10: دماتسك العرض. 

  نقطة 10: تسالمة اللغة. 
 نقطة 10: وضوح الخط. 

 

 

 

 :القولة

 :( نقط 4) الفهم

مع ،  و أن  صوغ إشيالها المردبط بعالقة الدولة (مفهوم الدولة )في معالجده للقولة أن  حدد موضوعها ( ة) دع ن على المدرشح           
هة للدحل ل و المناقشة من قب ل.  حر ة األفراد  ما طب عة العالقة ب نالدولة؟ ما الحر ة الفر د ة؟ و ما :  و  طرح أتسئلده األتساتس ة الموجِّ

 حر ة األفراد؟ والدولة 

 :و  مين دوز ع نقط الفهم على النحو الدالي        

 .ن 10:  دحد د موضوع القولة -      
 .ن 10: ص اغة اإلشيال  -
 .ن 10: اغة األتسئلة األتساتس ة الموجهة للدحل ل و المناقشةص   -                                                                     

 

 (نقط  5: )  الدحل ل 

ه دحد د أطروحة القولة و شرحها، و دحد د مفاه مها و ب ان العالقات الدي دربط ب نها، و دحل ل دحل لفي  (ة) المدرشحدع ن على        
 :من خالل دناول العناصر اآلد ةم ذلك الحجاج المعدمد في الدفاع عن دلك األطروحة، و  مين أن  د

 هوم الدولة؛ـ  دعر ف مف        
 دعر ف الحر ة الفرد ة؛   -               

 وجود الدولة  لغي حر ة األفراد؛ -               

 الطابع القمعي للدولة؛ -               

 ...الدولة غا ة نفتسها -               

 :الدحل ل على النحو الداليو  مين دوز ع نقط       

 ن 20: دحد د أطروحة القولة و شرحها -                                                              

 ن 20: دحد د مفاه م القولة و ب ان العالقات ب نها -                                                              

 ن 21: دحل ل الحجاج المفدرض أو المعدمد -                                                             

 
 (نقط 10)   : المناقشة

أن  ناقش األطروحة من خالل متساءلة منطلقادها و ندائجها مع إبراز ق مدها و حدودها و فدح إميانات أخرى  (ة)  دع ن على المدرشح

 : مين أن  دم ذلك من خالل العناصر اآلد ةللدفي ر في اإلشيال الذي دث ره، و 

 :إبراز ق مة األطروحة ←       
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 .الدنب ه إلى االنعياس التسلبي لوجود الدولة على حر ة األفراد -                

 .الدأي د على الطابع القمعي لبعض مؤتستسات الدولة  -                

 :ب ان حدود األطروحة ←        
 ق ام الدولة  حد من الحر ات الفرد ة لصالح الحر ة المدن ة المنظمة؛ -               
 ضروري للحفاظ على أمن و اتسدقرار المجدمع؛ يلجوء الدولة إلى العنف الشرع-              
 أتساس الدولة هو الدعاقد و غا دها ضمان دعا ش الحر ات؛ -              
 ... تس ادة الفوضى و تس ادة حق األقوىدنجم عن غ اب الدولة  -              

 
 :و  مين دوز ع نقط المناقشة على النحو اآلدي        

 .ن 20: الدتساؤل حول أهم ة األطروحة بإبراز ق مدها و حدودها  -                                 

  .ن 20: دث ره القولةفدح إميانات أخرى للدفي ر في اإلشيال الذي  -                                 

 
 (نقط 10)    :الدريـ ب

أن  صوغ دري با  تسدخلص ف ه ندائج دحل له و مناقشده مع إميان ة دقد م رأي شخصي مدعم،  و  مين أن  دم  (ة) دع ن على المدرشح     

لدولة على الحر ات الفرد ة مع الدأي د حر ة األفراد و دعدد المواقف بصدد أثر امع إبراز  الطابع اإلشيالي لعالقة الدولة ذلك من خالل 

 .على أهم ة الدزام الدولة بالحق و القانون و مراعاة الحر ات الفرد ة و الجماع ة

 :و  مين دوز ع نقط الدري ب على النحو اآلدي

 .ن 21: خالصة الدحل ل والمناقشة  -                                                

  .ن 21: أهم ة اإلشيال ورهاناده -                                                

 .ن 21: إبداء الرأي الشخصي المبني -                                                
 

 (قطن 10: )الجوانب الشيل ة

 :و  مين دوز عها على النحو اآلدي   

 نقطة 10: دماتسك العرض. 

  نقطة 10: تسالمة اللغة. 
 نقطة 10: ح الخطوضو. 

 القولة لبايون ن                  

لذا يرجى من السادة . النظر إلى الحرية الفردية الواردة في القولة نظرة إيجابية مغايرة لما تقترحه عناصر اإلجابة يمكن: ملحوظة

                . المصححين أخذ بعين االعتبار  إمكانية تناول بعض المترشحين للموضوع من هذه الزاوية

 :النص

 (نقط14:)الفهـــــم   

،  و أن  صوغ إشياله  المدعلق بطب عة المعرفة (مفهوم الدار خ)في معالجده للنص أن  حدد موضوعه ( ة) دع ن على المدرشح           
لمعرفة الدار خ ة؟  هل درقى هذه ما الدار خ؟ ما طب عة ا:  و  طرح أتسئلده األتساتس ة الموجهة للدحل ل و المناقشة من قب ل.  الدار خ ة

 المعرفة إلى متسدوى العلم؟

 :و  مين دوز ع نقط الفهم على النحو الدالي        

 ن 10:  دحد د موضوع النص. 
  ن 10: ص اغة اإلشيال. 
 ن 10: ص اغة األتسئلة األتساتس ة الموجهة للدحل ل و المناقشة. 
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 (نقط  5: )   الدحل ل

ه دحد د أطروحة النص و شرحها، و دحد د مفاه مه و ب ان العالقات الدي دربط ب نها، و دحل ل دحل لفي   (ة) المدرشحدع ن على        
من خالل دناول و  مين أن  دم ذلك .. الحجاج المعدمد في الدفاع عن دلك األطروحة الدي مفادها أن المعرفة الدار خ ة معرفة علم ة  

 :العناصر اآلد ة
دضمن، ) قوان ن، و ب ان العالقات الدي دربط ب نها الالدار خ، الحوادث الدار خ ة، المعطى، المبني، الفرض ات، : صحد د مفاه م النـ  د 

 ...(  ديامل، دالزم
 ال دقوم المعرفة الدار خ ة على جمع حوادث معطاة مباشرة؛ -

 ن هذا اإلطار؛الحادثة الدار خ ة نداج قوان ن عامة و بالدالي فهي قابلة للدراتسة و الفهم ضم-

 الحادثة الدار خ ة مبن ة انطالقا من بحث دق ق و فرض ات علم ة؛ -

 عمل المؤرخ عمل منظم دوجهه قصد ة؛ -

 ...نفي طابع العلم ة عن عمل المؤرخ  نم عن جهل بطب عة العلم ومناهجه -

 .. ال، المثالمقارنة، الدحض: اعدماد آل ات في الدفاع عن األطروحة من ب نها -         

 

 :و  مين دوز ع نقط الدحل ل على النحو الدالي      

 ن 20: دحد د أطروحة النص و شرحها -                                             

 ن 20: دحد د مفاه م النص و ب ان العالقات ب نها -                                             

 ن 21: دحل ل الحجاج المعدمد -                                            

 
 (نقط 10)   : المناقشة

أن  ناقش األطروحة من خالل متساءلة منطلقادها و ندائجها مع إبراز ق مدها و حدودها و فدح إميانات أخرى  (ة)  دع ن على المدرشح

 :اآلد ة للدفي ر في اإلشيال الذي  ث ره النص، و  مين أن  دم ذلك من خالل العناصر

 :إبراز ق مة األطروحة ←                 
 الدأي د على الطابع العلمي للمعرفة الدار خ ة؛ -                         

 :إبراز حدود األطروحة ←                
 في الفردي و الخاص  قلل من ق مدها العلم ة؛منحصرة المعرفة الدار خ ة  يون -                      

 الطابع العرضي لألحداث الدار خ ة  جعل الدار خ عاجزا عن بناء معرفة موضوع ة؛  -                      
 ...ددخل ذاد ة المؤرخ  حول دون الطابع العلمي للمعرفة الدار خ ة -                      

 

 :و  مين دوز ع نقط المناقشة على النحو اآلدي

 .ن 20: الدتساؤل حول أهم ة األطروحة بإبراز ق مدها و حدودها  -                                 

  .ن 20: فدح إميانات أخرى للدفي ر في اإلشيال الذي دث ره القولة -                                 

 

 (نقط 10)    :الدريـ ب

شده مع إميان ة دقد م رأي شخصي مدعم،  و  مين أن  دم أن  صوغ دري با  تسدخلص ف ه ندائج دحل له و مناق (ة) دع ن على المدرشح     

الطابع اإلشيالي إبراز أهم ة موضوع الدار خ يعلم من العلوم اإلنتسان ة و يبعد من أبعاد الوضع البشري، و اإلشارة إلى ذلك من خالل 

 ...لمعرفة الدار خ ة و االخدالف بصدد علم دهال

 :ديو  مين دوز ع نقط الدري ب على النحو اآل

 .ن 21: خالصة الدحل ل والمناقشة  -                                                   

  .ن 21: أهم ة اإلشيال ورهاناده -                                                   

 .ن 21: إبداء الرأي الشخصي المبني -                                                   
 

 (قطن 10) :الجوانب الشيل ة
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 :و  مين دوز عها على النحو اآلدي   

 نقطة 10: دماتسك العرض. 

  نقطة 10: تسالمة اللغة. 
 نقطة 10: وضوح الخط. 

    :مرجع النص
Lucien Febvre : Combats pour l’Histoire,  Librairie Armand Colin, Paris, 1992  version numérique pp. 20-22 
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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

 (رفبتص) 0220، 1
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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 
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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

 (بتصرف) 293/290أزمة المعرفة التاريخية؛ ترجمة ابراهيم فتحي؛ األهرام؛ القاهرة؛ صص : بول فيين
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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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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

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

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

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

 باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

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

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

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

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

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

 توجيهات إضافية

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

 المفسرة لها؛

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

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

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

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

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

 .المتفوقين منهم

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

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

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

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

 .منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته

 

 

 

 :السؤال

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

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

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

 
 (نقط 45):   التحلـــيل

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

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

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

 

 (نقط 45)   : المناقشة

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

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)    :التركـيب

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

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

 (نقط 47)   :الجوانب الشكلية

 
 
 
 
 
 
 
 :القولة

 (نقط 40)  : الفهـــــم

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

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

 (نقط 45):   التحلـــيل

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

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

 أهمية العقل الرياضي والنماذج الصورية المدعمة بالتجربة ؛ -

 .إبراز العالقة التكاملية بين النظرية والتجربة  -

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

 

 (نقط 45)   : المناقشة

 

 :يمكن للمترشح أن يناقش أطروحة  القولة من خالل العناصر اآلتية     

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

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

 ...دور الخيال العلمي في بناء النظرية العلمية -

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

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)    :التركـيب

 

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

 

 (نقط 47)   :الجوانب الشكلية

 

 .رتويالقولة لبيير ب

 

 

 :النص

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

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

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

 

 (نقط 45:   )لتحلـــيلا

 

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

 الغير مماثل للذات ومختلف عنها في الوقت نفسه؛ -

 المماثلة طريق لمعرفة الغير؛-

 الصداقة والغرابة؛: مع الغير الطابع المتناقض للعالقة-

 ضرورة الغير بالنسبة لوجود الذات؛-

 ...أهمية التعاطف في معرفة الغير والتعامل معه-

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

 

 (نقط 45:   ) المناقشة

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

 يمكن إثبات وجود الذات بمعزل عن الغير؛  

 الغير تهديد للذات وتشييء لها؛ - 

 معرفة الغير مستحيلة؛ - 

 ...المماثلة قد ال تؤدي إلى معرفة الغير - 

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

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

 (نقط 47)    :التركـيب

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

 .ضرورة احترام الغير بوصفه شخصا

  :مصدر النص

Edgar Morin : l’humanité de l’humanité – Ed. Seuil  2001- pp 80-84. بتصرف)  (  
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 :في أحد المواضيع الثالث  اآلتي ( ي)اكتب 

 :الموضوع األول

 لماذا ينبغي أن نعتبر الشخص غاي  في ذاته؟

 :الموضوع الثاني

."تتمثل التسعادة في أن ال نرغب إالّ في ما نتستطيع الحصول عليه"  

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

 :الموضوع الثالث

تتميز الدول  عن كل األشكال األخرى للجماعات اإلنتساني  باتستحواذها على التسيادة؛ ذلك أن إرادة الدول  ال تقبل "       
فإن إرادتها ال تقبل التقتسيم وال التغيير، فالدول  ذات تسيادة ألنها  ،ولهذا التسبب. و إال لما أمكن أن تكون إرادة عليا ،التحدي

  ..(.)و من ثم فأوامرها قانون ملزم لكل من يقع في دائرة اختصاصها.  تتلقى أمرا من أحدتعطي األوامر للجميع و ال
بالطاع  دون أن تكون هي  هذه التنظيمات ألن لها القدرة على إلزام ،إن الدول  تعلو على كل أشكال التنظيمات األخرى      

ا تأمر به، لكن ذلك ال يمكن أن يغير من حقها القانوني قد تكون الدول  غير حكيم  أو غير عادل  فيم. نفتسها ملزم  بها
 .تفرض طاع  أوامرها م وحتِّ الرتسمي في أن ت  

أي نشاط في نطاق اختصاص الدول  ال  -من الناحي  النظري   -ال يوجد  ون التسلط  القتسري  للدول  هي تسلط  عليا، إ    
و اإلشراف على الصناع  والتعليم وتشجيع البحث العلمي و فرض الضرائب و  فالدفاع و األمن..( .) تتسعى إلى ضبطه

إقام  نظام للتقاضي تطبق فيه المبادئ القانوني  للدول ، كل هذا يوضح أن مجرد إلقاء نظرة تسريع  على الوظائف البارزة 
كن القول إن تسلط  الدول  في اتستخدام القوة و يم (...) الحياة الفردي الدول  إلى بها فذ ن  للدول  يكفي إلدراك الدرج  التي ت

 " .إلجبار الناس على طاعتها هو أتساس تسلطتها و تسيادتها
 .(يه)النص و ناقشه ( ي)حلل
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 توجيهات عامة

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

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

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

 باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛

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

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

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

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

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

 توجيهات إضافية

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

 المفسرة لها؛

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

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

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

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

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

 .المتفوقين منهم

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

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

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

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

 .منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته

 

 :السؤال

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

بقيم  الشخص، وذلك  الوضع البشري، وضمن مفهوم  الشخص وأن يثير اإلشكال الخاص المج داخلن يؤطر الموضوع أيتعين على المترشح 

 .بالتتساؤل عن الدواعي التي تجعلنا نعتبر الشخص غاي  في ذاته ال مجرد وتسيل 

 

 (نقط 45:  )التحلـــيل

 

 التي ينتظم حولها اإلشكال المطروح في التسؤال والذي ينطلق.(  .الشخص، الغاي  )ينتظر من  المترشح أن يقف في تحليله  عند األلفاظ والمفاهيم          

 :متسبقا من  قناع  أن الشخص غاي  في ذاته،  وذلك في ضوء العناصر اآلتي  

 ؛ـ الشخص غاي  ال وتسيل 

https://moutamadris.ma/


  4 
2

       

 

 

0 

 عناصر اإلجاب  – 2014  تستدراية اال الدورة - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 مسلك اآلداب: شعب  اآلداب والعلوم اإلنسانة  – الفلسف :  مادة -

 

RR 03 
 الصفحة

 حرا؛  ،واعيا ،يتميز الشخص بكونه كائنا عاقال -

 ـ  الشخص  من حيث هو  غاي  في حد ذاته له قيم  و كرام ؛

 ـ الشخص  جدير باالحترام والتقدير؛  

 ...  ل  ألن ذلك تسيؤدي إلى تحويله إلى شيء ـ ال يمكن معامل  الشخص كوتسي

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

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 

 :يمكن للمترشح أن يناقش األطروح  ، وذلك في ضوء العناصر اآلتي  

 ؛ ـ لن يحط من قيم  الشخص كونه يصبح وتسيل  لتحقيق غايات مشترك

 ـ قيم  الشخص في انخراطه مع األغيار والجماع  لتحقيق مصالح عام ، مما يجعل الغير مصدرا لتأتسيس هذه القيم ؛

 ـ قيم  الشخص فيما يقدمه من أعمال لفائدة  اإلنتساني  ككل؛

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

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)   :التركـيب

 

أخالقي   يمكن للمترشح أن  يخلص، من تحليله ومناقشته،  إلى إبراز الطابع الفلتسفي  للشخص كغاي  في ذاته ، مع ما يطرحه هذا اإلشكال من رهانات      

. 

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

 

 (ن47: )الجوانب الشكلية

 

 

 

 

 

 

 :القولة

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

يتعين على المترشح إدراك أن الموضوع يتأطر داخل مجال األخالق، ضمن مفهوم التسعادة، و أن يصوغ اإلشكال المتعلق بتمثالت التسعادة و      

 .فيتتساءل عما إذا كانت التسعادة محدودة بحدود إمكاناتنا أم أنها رغب  تتجاوز كل الحدود ،تسبل تحصيلها

 

 (نقط 45):   التحلـــيل

 

تحليله لألطروح  المتضمن  في القول  و التي ترى أن التسعادة رغب  محدودة بحدود ما نتستطيع الحصول عليه، وذلك في ن المترشح ينتظر م     

 :ترض، في ضوء العناصر اآلتي فبالوقوف عند مفاهيمها وحجاجها الم

 التسعادة مطلب مشروع يتسعى إليه جميع الناس و غاي  الوجود اإلنتساني؛ -

 ؛ت الناس حول التسعادةاختالف تمثال -

 تعدد طرق بلوغ التسعادة لتعدد الرغبات و القدرات؛ - 

 .. إمكان بلوغ التسعادة انطالقا من رؤي  واقعي  تجعلها متناتسب  مع اإلمكانات و القدرات الذاتي  -

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

 

 (نقط 45)  : المناقشة

 

 :يمكن للمترشح أن يناقش أطروح  القول  و يبين أبعادها، في ضوء العناصر اآلتي   

 ؛التمثالت الحتسي  متناهي   من الحاالت و التسعادة تسلتسل  ال -
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 التسعادة غاي  من الصعب بلوغها على اعتبار أنها مجرد مثال للخيال؛   -

 ؛(بيع حال  الط)التسعادة حنين إلى ماض لن يصبح حاضرا أبدا  -

 تحقيق الرغبات ال يشكل تحصيال للتسعادة و إنما بداي  لتسعي جديد نحوها؛ -

 ... التسعي الدؤوب وراءهاو تتمثل التسعادة في البحث  -

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

 (طروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتهااأل

 (نقط 47)    :التركـيب

  

غاي  يتسعى اإلنتسان إلى تحقيقها لذاته ك يمكن للمترشح أن يخلص، من تحليله ومناقشته، إلى التأكيد على أهمي  التسعادة كقيم  وجودي  و أخالقي ، و  

 .ولغيره

 

 (نقط 47)    :الجوانب الشكلية

 

     .ولباخالقول  لد

 

 

  :النص

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

 يتعين على  المترشح  إدراك أن الموضوع يتأطر داخل مجال التسياتس ، وضمن مفهوم الدول ، وأن يصوغ اإلشكال المرتبط بطبيع  تسلط  الدول ،    

 .عن غايتها و وظائفها و مصدر تسلطتهامتتسائال  

 

 (نقط 45:  )التحلـــيل 

 

المترشح أن يحلل أطروح  النص التي ترى أن وجود الدول  ضروري لتنظيم المجتمع و ضمان الخدمات ألفراده  مع ما يقتضيه ذلك من ينتظر من    

 :اتستخدام للقوة لفرض الطاع ، و أن يحلل حجاج النص، و ذلك في ضوء العناصر اآلتي 

 تسلط  و التسيادة؛ميز الدول  عن باقي التنظيمات االجتماعي  باتستحواذها على التت  -

 الدول  كضرورة و كآلي  للضبط االجتماعي؛ - 
 نفاذ تسلط  الدول  إلى جميع مجاالت الحياة؛ -
 تعدد وظائف الدول  و اتتساع مجال تسلطتها؛ -

 .أتساس تسلط  الدول  اتستخدام القوة لفرض الطاع  - 
 (ضوعيعتبر التحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالمو) 

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 

 :يمكن للمترشح في مناقشته أن يتناول العناصر اآلتي     

 ؛الدول  كغاي  في حد ذاتها -

 بل قد تصبح طرفا في الصراع االجتماعي؛ ، ال تكون الدول  محايدة دائما -

 الدول  كتعبير عن مصالح طبق  اجتماعي  معين ؛ -

 ؤتستسات الدول ؛الطابع القمعي اإليديولوجي لم -

 ...مصدر طاع  الدول  احتكارها للعنف و شططها في اتستعمال التسلط  -

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

 (األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)   :ركـيبالت

يمكن للمترشح أن يخلص، من تحليله ومناقشته،  إلى إبراز ضرورة الدول  و أهمي  التزامها بالحق والقانون و احترام الحريات الفردي  و  

 .الجماعي 
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 الصفحة

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

 

 (نقط 74)   :الجوانب الشكلية 

القاهرة بدون تاريخ . ترجم  أحمد غنيم و كامل زهيري، دار النديم، الدار المصري  للكتب ، التسكي، الدول  في النظري  و التطبيق. هارولد ج: مرجع النص

9/11ص ص –  
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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 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

 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

 

https://moutamadris.ma/


 

 
 

 
 

 
 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

NR03 

 اٌظفسح

1   

1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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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 : فً أدض انًٕاضٍغ انثالثخ اَرٍخ(ي)اكزت

 :الموضوع األول

 ٌُهغً انقبٌَٕ انقٕح ٌٔـزضػٍٓب فً اٌَ طارّ ؟ ثأي يؼُى                           

: الموضوع الثاني

 

 . "نٍؾ انٕاجت قٍضا نهذغٌخ، إًَب ْٕ قٍض فقط نهذغٌخ انًجغصح، أػًُ انالدغٌخ" 
 .قًٍزٓب (ي) يضًٌٕ انقٕنخ ٔثٍٍّ(ي)اشغح                                                                                   

 :الموضوع الثالث

إٌ  .يٍ أكجغ ػٍٕة انزبعٌز أَّ ٌصٕع انُبؽ يٍ جٕاَجٓى انًظهًخ أكثغ يًب ٌصٕعْى يٍ جٕاَجٓى انًشغقخ"   

ٔطبنًب ٌُؼى انشؼت ثبنغسبء ٔانٓضٔء فً ظم دكٕيخ يـبنًخ، ال ٌقٕل . انزبعٌز ال ٌٓزى إال ثبنثٕعاد ٔانكٕاعس

أيب إطا ثضأ ْظا انشؼت ٌشؼغ ثؼضو كفبٌزّ ثظارّ ٔشغع ٌزضسم فً شؤٌٔ جٍغاَّ أٔ ٌـًخ . انزبعٌز ػُّ شٍئب
. نجٍغاَّ ثبنزضسم فً شؤَّٔ، فؼُضئظ ٌٓزى ثّ انزبعٌز يغ أٌ ْظِ انًغدهخ ركٌٕ ثضاٌخ االضًذالل

ٌٔجت أال َُـى، أٌ انٕقبئغ انزً ٌظكغْب انزبعٌز نٍـذ صٕعح يطبثقخ رًبيب نهٕقبئغ انزً دضثذ فؼال ألَٓب رزشظ 

.   انًؤعر، ػهى دـت ٔجٓخ َظغِ أٔ يصبنذّطٍْصٕعح جضٌضح فً 
ٔدزى نٕ نى رزغٍغ أي نًذخ ربعٌشٍخ ٔاقؼٍخ، فئٌ اإلؿٓبة فً ثؼضٓب . إٌ انجٓم أٔ انزذٍؼ ٌشْٕبٌ كم شًء

 ثى يب قًٍخ ،اإلٌجبػ فً ثؼضٓب ٌؼطٍبٌ انظغٔف صٕعح يشبنفخ، ٔثبنزبنً ٌهقٍبٌ ػهى انذٕاصس ظال يشبنفب ٔأ

ًّ؟ ٔيب انظي ًٌكٍ أٌ أؿزشهصّ يٍ دبصثخ أجٓم ؿججٓب  دٕاصس انزبعٌز طارٓب يبصايذ أؿجبثٓب رظم سبفٍخ ػه
ػص ػهى ْظا أٌ انزبعٌز ٌجغػ انذٕاصس أكثغ يًب ( ...)انذقٍقً؟ إٌ انًؤعر ٌقضو نً ؿججب ٔنكٍ يٍ ٔجٓخ َظغِ

ال ٌزؼقجٓى فً دٍبرٓى ٔ ألَّ ال ٌزؼغض نهُبؽ فً يٕاقف يذضصح يٍ دٍبرٓى ٔفً نذظبد يشزبعح، ثشغ،ٌجغػ ال

 ."انشبصخ
 .(ٌّ)انُص َٔبقشّ (ي)دهم                                                                             
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 ػٕاطش اإلجاتح ٚسٍُ اٌرٕمٍظ

 ذٛجٍٙاخ ػاِح

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

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

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

 ، ٚاٌخاطح تاألعش اٌّشجؼٍح ٌّٛاضٍغ االِرذاْ اٌٛعًٕ اٌّٛدذ ٌٍثىاٌٛسٌا، ِادج اٌفٍسفح؛37ذذد سلُ 

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

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

 اٌّذسسٍح اٌّؼرّذج، ٚإتماء اٌّجاي ِفرٛدا أِاَ إِىأٍاخ اٌّرششذٍٓ إلغٕاء ٘زٖ اإلجاتاخ ٚذؼٍّمٙا؛

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

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

 ذٛجٍٙاخ إضافٍح

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

 تاٌّالدظح اٌّفسشج ٌٙا؛

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

ِذسسٍح، ٘ٛ أساسا ذمٌُٛ ِذسسً، ٚتاٌراًٌ فّٓ غٍش اٌّمثٛي لأٍٛٔا ٚذشتٌٛا أْ ٌضغ اٌّظذخ سمفا ِذذدا ٌرٕمٍغٗ، ٌرشاٚح 

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

 .اٌّرششخ

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

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

 .ٚخاطح اٌّرفٛلٍٓ ُِٕٙ

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

 .ٚرٌه 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 

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

 .ٌٍرٍٍّز فً ضٛء سٚح ِٕٙاج ِادج اٌفٍسفح ٚإشىاالذٗ

 

 

: اٌٍإاي
 

    : (04ْ)اٌفُٙ 

، ٠ٚصٛؽ اإلشىاي "اٌؼٕف"ِٚفَٙٛ " اٌؽك ٚ اٌؼكاٌح" ا١ٌٍاٌح، ٚ قاـً اٌىٚض اٌّفِٟٙٛ  ايأْ ٠إؼه اٌّٛظٛع ظّٓ ِط  ٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌّرهشػ

. اٌّهذثػ تؼاللح اٌمٛج تاٌمأْٛ، ٚلٌه تاٌرٍاؤي ػٓ اٌّفانلح اٌّرّصٍح فٟ وْٛ اٌمأْٛ ٠مصٟ اٌمٛج  ٠ٍٚركػ١ٙا فٟ ا٢ْ لاذٗ 

 

 ( 05ْ)اٌرذًٍٍ 

اٌرٟ ٠ٕرظُ ؼٌٛٙا اإلشىاي اٌّؽهٚغ فٟ اٌٍإاي  ِثهوا   (.اٌمأْٛ ، اٌمٛج، اإلٌغاء )أْ ٠مف فٟ ذؽ١ٍٍٗ  ػٕك األٌفاؾ ٚاٌّفا١ُ٘  ٠ٕرظه ِٓ  اٌّرهشػ

 :اٌؼاللح اٌٍّرثٍح ت١ٓ اٌمأْٛ ٚاٌمٛج  ِٚثهناخ ئلصاء اٌمأْٛ ٌٍمٛج ٚاٌركػائٗ ٌٙا فٟ ١ٌالاخ أـهٜ،  ٚلٌه فٟ ظٛء اٌؼٕاصه ا٢ذ١ح 

ـ ٠رؼانض اٌؽك ـ اٌمأْٛ ِغ اٌمٛج تّمكان ظّأٗ ألفؼاي ِّىٕح، ٚذرؼانض اٌؼاللح اٌّث١ٕح ػٍٝ اٌؽك ِغ اٌؼاللح اٌّث١ٕح ػٍٝ األِه اٌٛالغ ِٓ ؼ١س 

 ؛(اٌرؼالك )ْ ِفؼٛي األٌٚٝ ٠ؽصً ػٓ ٌٚاؼح اٌؼمً ٚاإلناقج ئ
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ـ  ِٓ اٌّرٕالط أْ ٠ٍعأ اٌؽك تّا ٘ٛ لأْٛ ئٌٝ اٌمٛج اٌفاٌصح تاٌُ اٌفؼا١ٌح ألْ اٌٍٍٛن ٠صثػ آٔمان ٌٍٛوا ئظثان٠ا ظهٚن٠ا ١ًٌٚ ٌٍٛوا    

 اـر١ان٠ا؛

 ٌما فاْ اٌمأْٛ  فٟ ؼاظح ئٌٝ اٌمٛج ٌىظه وً ،ـ اإلشانج ئٌٝ أْ ٘كف اٌؽك ٘ٛ ِغ لٌه ظّاْ ٔٛع ِٓ األفؼاي لاخ اٌؽث١ؼح اٌٙشح أٚ اٌّٙكقج

 ئـالي تٗ؛

 ـ ٠ؽٛي اٌؽك ؼث١ؼح اٌمٛج ؼ١س ٠ٍرؼٍّٙا، ال تصفرٙا ذثؼس ػٍٝ اٌفؼً تً ٠ٍرؼٍّٙا ١ٌؼالة تى١ف١ح ِرٕاٌثح اٌفؼً اٌمٞ ٠فهق اٌمأْٛ؛

 ـ لك ٠رؽٛي اٌمأْٛ ئٌٝ ِٛاػؿ ِٚصً ِعهقج فٟ غ١اب لٛج ذفهض اؼرهاَ ٚذؽث١ك األٚاِه ٚاٌٛاظثاخ؛

ـ ٠فرهض اٌؽك ئلْ لٛج ػ١ِّٛح ِرؼا١ٌح ػٓ ِٛاو٠ٓ اٌمٜٛ اٌرٟ ذٍٛق ف١ّا ت١ٓ األفهاق، لٛج ذعّٓ ذٍاٚٞ إٌاي أِاَ اٌمأْٛ ٚذعّٓ ذؽث١ك 

 ... اٌمٛا١ٔٓ اٌٛظؼ١ح

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

 

  :( 05ْ)إٌّالشح

 :٠ّىٓ ٌٍّرهشػ أْ ٠ٕالش ئشىاي اٌؼاللح اٌّرٛذهج ت١ٓ اٌمأْٛ ٚاٌمٛج اٌٛانقج فٟ اٌٍإاي ، ٚلٌه فٟ ظٛء اٌؼٕاصه ا٢ذ١ح

 ـ ١ًٌ اٌمأْٛ ٌٜٛ اٌمٕاع األ٠ك٠ٌٛٛظٟ ٌٍمٛج اٌرٟ ذّاني فؼ١ٍا فٟ اٌصهاع اٌؽثمٟ اٌٍائك فٟ وً ِعرّغ؛

 ـ ال ٠كنأ اٌمأْٛ اٌؼٕف اٌهِىٞ اٌّرؼكق األشىاي اٌمٞ ٠ّاني ظك األل١ٍاخ ٚظك إٌٛع االظرّاػٟ ٚظك ِٓ ال لٛج ٌٗ؛

 ...ـ ٠ر١ّى اٌؽك تٕٛع ِٓ اٌّصا١ٌح ذرغ١ا ِا ٠ٕثغٟ أْ ٠ىْٛ ٚذؼثه ػٓ ُٚ٘ اٌعؼاف اٌمٞ ٠ففٟ اٌؼعى ذؽد لٕاع اٌفع١ٍح

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

 

: ( 03ْ): اٌرشوٍة 

 .٠ّىٓ ٌٍّرهشػ أْ  ٠فٍص ، ِٓ ذؽ١ٍٍٗ ِٕٚالشرٗ،  ئٌٝ ئتهاو اٌؽاتغ اٌفٍٍفٟ اٌّفرٛغ ٌؼاللح اٌمأْٛ تاٌمٛج ،ٚذؼكق اٌّٛالف اٌفٍٍف١ح تصكق٘ا

 (ٌؼرثش اٌرشوٍة جٍذا إرا واْ ِٕسجّا ِغ اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِجٙٛد شخظً )

 
 ( 03ْ): اٌجٛأة اٌشىٍٍح

 
: اٌمٌٛح

 

 ( ٔمظ04 )  :اٌفٙـــــُ

٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌّرهشػ أْ ٠إؼه اٌمٌٛح قاـً ِعاي األـالق  ظّٓ ِفِٟٙٛ اٌٛاظة ٚاٌؽه٠ح، ٚأْ ٠صٛؽ اإلشىاي  اٌّرؼٍك تؼاللح اٌٛاظة  

. ِغ اٌؽه٠ح، ٠ٚرٍاءي  ً٘ اٌفعٛع ٌٍٛاظة ٚئٌىا١ِرٗ ٔفٟ ٌٍؽه٠ح ، أَ ذأو١ك ٌٙا ٚذؽم١ك فؼٍٟ ٌٛظٛق٘ا

 

 ( ٔمظ05):   اٌرذٍـــًٍ
٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌّرهشػ أْ ٠ؽًٍ األؼهٚؼح اٌّرعّٕح فٟ اٌمٌٛح ٚؼعاظٙا اٌّفرهض، ٚاٌرٟ ذإوك أْ  اٌٛاظة ٘ٛ اٌمٞ ٠ؼؽٟ ٌٍؽه٠ح اٌؽم١م١ح  

 :ٚظٛق٘ا اٌفؼٍٟ، ٚأْ ٠مَٛ ترؽ١ٍٍٙا ِٓ ـالي اٌؼٕاصه ا٢ذ١ح

 ـ  اٌم١اَ تاٌٛاظة  فٟ انذثاؼٗ تاإلناقج اٌؽهج؛

      ـ  اٌفعٛع ٌٍٛاظة ٘ٛ ـعٛع ٌرشه٠ؼاخ اٌؼمً لاذٗ؛

      ـ   ؼه٠ح االـر١ان ٟ٘ اٌكافغ ٌٍم١اَ تاٌٛاظة  ١ًٌٚ  ا١ٌّٛال خ اٌماذ١ح ؛

      ـ اذصاف اٌٛاظة تؽاتغ اإلوهاٖ ال ٠ٕفٟ اٌؽه٠ح؛

      ـ انذثاغ اٌٛاظة تاٌؽه٠ح  ذأو١ك ٌّثكأ اٌٍّإ١ٌٚح األـالل١ح ػٍٝ األفؼاي؛

 ...     ـ انذثاغ أقاء اٌٛاظة  تاٌؽه٠ح  شهغ ٌالذصاف تاٌصفح األـالل١ح 

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

 

 ( ٔمظ 05  ) :إٌّالشح

٠ّىٓ ٌٍّرهشػ أْ ٠ٕالش أؼهٚؼح اٌمٌٛح تاالٔفراغ ػٍٝ ِٛالف ِإ٠كج أٚ ِؼانظح ذرٕاٚي ِفَٙٛ اٌٛاظة فٟ ػاللرٗ ِغ اٌؽه٠ح ، ٠ّٚىٕٗ 

 :  اػرّاق اٌؼٕاصه ا٢ذ١ح 

 ـ ِصكن اٌٛاظة ٘ٛ اٌّعرّغ  ٚ٘ٛ اٌمٞ ٠ّاني ٌٍؽرٗ ػٍٝ األفهاق ٌٍم١اَ تاٌٛاظثاخ؛

 ـ انذثاغ اٌم١اَ تاٌٛاظة تاٌمكنج  ٚاٌرٍمائ١ح ال تاإلوهاٖ ٚاإلٌىاَ؛

 ـ لك ٠ىْٛ اٌم١اَ تاٌٛاظة ِعهق اذثاع ال ئناقٞ ٌٍٍؽح اٌؼاقج؛

 ...ـ  اٌثاػس ػٍٝ اٌم١اَ تاٌٛاظة ٘ٛ وظه٠ح اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌفٛف ِٓ اٌؼماب أٚ اٌفعٛع ٌألٔا األػٍٝ اٌٍّرثؽٓ ٌٍٕٛاٟ٘ األت٠ٛح

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

 

 ( ٔمظ03)    :اٌرشوـٍة

  ٠ّىٓ ٌٍّرهشػ أْ ٠فٍص، ِٓ ذؽ١ٍٍٗ ِٕٚالشرٗ،  ئٌٝ ئتهاو اٌؽاتغ اإلشىاٌٟ ٌؼاللح اٌٛاظة  ِغ اٌؽه٠ح ٚئٌٝ ِا ٠ؽهؼٗ اٌرفى١ه فٟ ٘مٖ 

. اٌؼاللح ِٓ  ن٘أاخ أـالل١ح
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 (ٌؼرثش اٌرشوٍة جٍذا إرا واْ ِٕسجّا ِغ اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِجٙٛد شخظً )   

 

 ( ٔمظ03)    :اٌجٛأة اٌشىٍٍح

 

 اٌمٌٛح  ٌٍٙغً 

 

 

 :ٔضاي

 

    ( ٔمظ04 )  :اٌفٙـــــُ
، ٚأْ ٠صٛؽ اإلشىاي اٌمٞ ٠ؼاٌعٗ إٌص ِفَٙٛ اٌران٠ؿ، ظّٓ اٌٛظغ اٌثشهٞئقنان أْ اٌّٛظٛع ٠رأؼه  قاـً ِعاي  ٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌّرهشػ

 .اٌّؼهفح اٌران٠ف١ح ِٚكٜ ظكٚا٘ا ٚٔفؼٙا تإٌٍثح ٌإلٍٔاْٚاٌّرؼٍك تؽث١ؼح 

 ( ٔمظ05:   )اٌرذٍـــًٍ
اٌران٠ؿ فٟ ذؽ١ٍٍٗ ٌٍٕص اٌٛلٛف ػٕك اٌّفا١ُ٘ اٌّؽٛن٠ح ٚاألفىان اٌرٟ ذٕرظُ ؼٌٛٙا أؼهٚؼرٗ ٚؼعاظٗ، ٚاٌرٟ ذهٜ أْ  ٠ٕرظه ِٓ اٌّرهشػ 

: ٚلٌه فٟ ظٛء اٌؼٕاصه ا٢ذ١حال ٠ثهو ئال اٌعٛأة اٌّشهلح ِٓ ؼ١اج اٌثشه، 

؛ ذهو١ى اٌران٠ؿ ػٍٝ اٌعٛأة اٌّص١هج ِٓ ؼ١اج اٌّعرّؼاخ- 

 ؛ػكَ ذؽاتك اٌٛلائغ وّا ٠مكِٙا اٌّإنؾ ِغ اٌٛالغ اٌران٠فٟ اٌفؼٍٟ- 

؛ ذكـً ٚظٙح ٔظه اٌّإنؾ اٌماذ١ح فٟ تٕاء ٘مٖ اٌّؼهفح ٚذٛظ١ٙٙا- 

 ؛ذأش١ه ؼه٠مح ػهض اٌٛلائغ اٌران٠ف١ح ػٍٝ قالٌرٙا ِٚؼا١ٔٙا- 

 صؼٛتح، تً اٌرؽاٌح ٚصٛي اٌّإنؾ ٌألٌثاب اٌفؼ١ٍح ٌّا ٚلغ ِٓ أؼكاز؛- 

  ...ذهو١ى اٌران٠ؿ ػٍٝ اٌٛلائغ ٚاألؼكاز اٌّص١هج ٚئّ٘اٌٗ ٌٍٕاي، ٚتاٌراٌٟ ٌٍّؼ١ش اٌران٠فٟ اٌٍّّٛي ٌألفهاق ٚاٌعّاػاخ- 

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

 

 ( ٔمظ 05 :  )إٌّالشح
:  أْ ٠ٕالش أؼهٚؼح إٌص اػرّاقا ػٍٝ ِٛالف ِإ٠كج أٚ ِؼانظح، ٚلٌه فٟ ظٛء اٌؼٕاصه ا٢ذ١ح ٠ّىٓ ٌٍّرهشػ

؛ ذثمٝ اٌّؼهفح اٌران٠ف١ح نغُ أرمائ١رٙا لاخ ل١ّح ٚقالٌح تإٌٍثح ٌإلٍٔاْ ٚاٌّعرّغ- 

ال ٠ّىٓ اػرثان اٌرؽاتك اٌراَ ت١ٓ ئػاقج تٕاء اٌّاقج اٌران٠ف١ح ٚت١ٓ اٌٛالؼح اٌفؼ١ٍح شهؼا ظهٚن٠ا ٌٍّؼهفح اٌران٠ف١ح؛ - 

؛ ٍٔث١ح اٌّؼهفح اٌران٠ف١ح ال ذٍغٟ ل١ّرٙا ٚقالٌرٙا تإٌٍثح ٌٍّعرّؼاخ ٚاألفهاق-  

 ٌُ ذؼك لاذ١ح اٌّإنؾ ػ١ثا فٟ ؼك لاذٙا، تً أصثؽد ِٛظٛػا ٌرم١ٕٓ ِٕٙعٟ ػثه ـؽٛاخ ِٕٙع١ح ِعثٛؼح؛- 

 ال ٠ّىٓ اػرثان ؼه٠مح ػهض اٌّإنؾ ٌٍٛلائغ ِشىٍح فٟ ؼك لاذٙا ِاقاَ تاإلِىاْ قائّا ِهاظؼرٙا ٚٔمك٘ا ٚفؽصٙا ِٓ ؼهف إٌماق؛- 

١ًٌ اٌّؽٍٛب اٌٛصٛي ئٌٝ أٌثاب ذان٠ف١ح ٔٙائ١ح ألفؼاي اٌثشه، ٚئّٔا اٌّؽٍٛب ٘ٛ الرهاغ اٌّإنؾ ٌألٌثاب األوصه اؼرّاال ٚاأللهب ئٌٝ - 

 اٌّٛظٛػ١ح؛ 

، تأْ األؼكاز اٌران٠ف١ح ذهظغ فٟ األـ١ه ئٌٝ "ئْ اٌران٠ؿ ٠ثهو األؼكاز ١ًٌٚ اٌثشه"٠ّىٓ االػرهاض ػٍٝ فىهج صاؼة إٌص اٌمائٍح - 

اإلٍٔاْ ، ٚتأْ ٘ما األـ١ه ٠صٕغ اٌران٠ؿ تمكن ِا ٠صٕؼٗ، ٠ّٚىٓ ذأو١ك ٘ما اٌهأٞ تاٌمٛي ئْ اإلٍٔاْ ال ٠ىرفٟ تصٕاػح اٌران٠ؿ، تً لك ٠ؽكق 

 ... ٚظٙرٗ ٍِٚانٖ

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

 ( ٔمظ03)    :اٌرشوـٍة
 ِّا ٌٍّؼهفح اٌران٠ف١ح ٚػاللح اإلٍٔاْ تاٌّاظٟ ِٓ ـالٌٙا،أْ ٠فٍص، ِٓ ذؽ١ٍٍٗ ِٕٚالشرٗ، ئٌٝ ئتهاو اٌؽاتغ اإلشىاٌٟ  ٠ّىٓ ٌٍّرهشػ  

ِؽكقا ٌفاػ١ٍح اإلٍٔاْ اٌران٠ف١ح  ٠ؼؽٟ ٘مٖ اٌّؼهفح ل١ّرٙا ٚقالٌرٙا اإل٠عات١ح ، ػٍٝ أْ ذصٛنا ا٠ثهن اـرالف اٌّٛالف اٌفٍٍف١ح تصكقٖ

. تاٌهغُ ِّا لك ٠ماي ػٓ ؼكٚق٘ا

 (ٌؼرثش اٌرشوٍة جٍذا إرا واْ ِٕسجّا ِغ اٌرذًٍٍ ٚإٌّالشح ِٚؼثشا ػٓ ِجٙٛد شخظً ) 

 ( ٔمظ03)    :اٌجٛأة اٌشىٍٍح

 

.186-184:  جاْ جان سٚسٛ، إًٍِ، ذشجّح اٌذورٛس ٔظًّ ٌٛلا، اٌششوح اٌؼشتٍح ٌٍغثغ ٚإٌشش، ص ص:ِشجغ إٌض
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 :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  -

https://moutamadris.ma/


 

 
 

 

 

1022-

 

 

NR03 
 اٌظفذح

2   
3       

 ؛ 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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 : انمعامم
 

 مدة
 :اإلوجاز

 

 

 :ـــادةــــانمــــ

 (ة)انشعـــــب
 :أو انمسهك 
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:كتب في أحد انمىاضيع انثالثت اآلتيتا  

 
  :انمىضىع األول    
   

 هم يمكه اعتبار اتفاق اآلراء معيارا نهحقيقت؟             

 
 :انمىضىع انثاوي    

 

 نه يكىن أبدا بمقدور قاوىن أن يشمم وبكم دقت، األفضم واألكثر عدال نهجميع،  »        

  « .عهى خير ما يىاسبهم جميعا َّصُىوأن َي   
 

 أبعادهاه مضمىن انقىنت وبِياشرح 
            

 :انمىضىع انثانث    
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 : انًؼايم
 

 يذة
 :اإلَجاص

 

 

 :ـــادةــــانًــــ

 (ة)انشؼـــــب
 :أٔ انًسهك 
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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 
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 : اٌّعاًِ
 

 ِذة
 :اإلٔجاص

 

 

 :ـــادةــــاٌّــــ

 (ة)اٌشعـــــب
 :أٚ اٌّغٍه 
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:اوخب فٟ أحذ اٌّٛاض١ع اٌثالثت ا٢ح١ت  

 
  :اٌّٛضٛع األٚي    
   

 ً٘ ٠ّىٓ أْ أوْٛ ِخ١مٕا ِٓ ِعشفت اٌغ١ش؟           

 
 :اٌّٛضٛع اٌثأٟ    

 

 « إْ االعخجابت ٌٍٛاجب ٟ٘ ِماِٚت اٌزاث ٌٕفغٙا»       
 

 أٚضح ِضّْٛ اٌمٌٛت ٚب١ِٓ أبعاد٘ا
            

 :اٌّٛضٛع اٌثاٌث    
 

حمك ِصٍحخُٙ اٌع١ٍا، فٟ ِا ٠ُ بمٛة ٌٛ واْ اٌخى٠ٛٓ اٌطب١عٟ ٌٍبشش ٠جعٍُٙ ٠شغبْٛ »     

اٌٛفاق ٚا١ٌٕت اٌط١بت ب١ٓ  ع١ادة٠ٙذف إٌٝ  حاصَ ٚعش٠عِٓ داع ألٞ حذخً ٕ٘ان ٌّا واْ 

 ََُّظَٕالبذ إرْ أْ ُح. االعخ١ادٞ ٌٍطب١عت اإلٔغا١ٔت إٌضٚع١ٌظ ٘ٛ  ،وّا ٔعٍُ ،غ١ش أْ ٘زا. إٌاط

اٌذٌٚت حّٕظ١ّا ٠جعً اٌج١ّع باٌضشٚسة ـ حاو١ّٓ ِٚحى١ِٛٓ ـ عٛاء حصشفٛا عٓ ط١ب خاطش 

ش َبْجٚبعباسة أخشٜ، ٠ٕبغٟ أْ ٠ُ. ٌصاٌح اٌعاَا ٠خذَشْٚ فٟ جعً حصشفُٙ مِصأٚ ِشغ١ّٓ، ال ٠ُ

ِٓ أجً ٚ. اٌعمً ل١ادةعٍٝ اٌع١ش ححج ، إْ ٌُ ٠ىٓ رٌه حٍمائ١ا، فباٌمٛة ٚاٌضشٚسة اٌج١ّع

٠ُٙ اٌصاٌح اٌعاَ  أِش عًّ اٌذٌٚت عٍٝ ٔحٛ ال ٠غٕذ ِعٗ أٞ  ٠ُّٕظ٠ُٕبغٟ أْ  إٌخ١جت بٍٛغ ٘زٖ

عشضت ٌٍغٙٛ، ٚألْ  لذ ٠ىْٛ إٌاط ٠مّظتألْ أوثش  .فخشض ف١ٗ حغٓ ا١ٌٕتإٌٝ فشد ٚاحذ ٠ُ

ع١ٍٗ اٌخحٍٟ بأوبش  ف١ٕٙاس عٕذِا ٠ىْٛ ،عشضت ٌٍضعف لذ ٠ىْٛ ،األفشاد لٛة ٚصالبتأوثش 

 « .لذس ِٓ اٌمٛة

             

 حلل النص وناقشه
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 : انًؼايم
 

 يذة
 :اإلَجاص

 

 

 :ـــادةــــانًــــ

 (ة)انشؼـــــب
 :أو انًسهك 
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 ػُاطش اإلجابت و سهى انخُقٍظ

  حىجٍهاث ػايت
 

يقخضٍاث انًزكشة انىصاسٌت سقى : سؼٍا وساء احخشاو يبذأ حكافؤ انفشص بٍٍ انًخششحٍٍ، ٌشجى يٍ انسادة األساحزة انًظححٍٍ أٌ ٌشاػىا أوال 

 151وانًخؼهقت بانخقىٌى انخشبىي بانسهك انثاَىي انخأهٍهً نًادة انفهسفت، وكزا انًزكشة انىصاسٌت سقى  2007َىَبش  16انظادسة بخاسٌخ  04/142

 : ، وانخاطت باألعش انًشجؼٍت نًىاضٍغ االيخحاٌ انىعًُ انًىحذ نهبكانىسٌا، يادة انفهسفت، وأٌ ٌشاػىا ثاٍَا2007دٌسًبش 27انظادسة بخاسٌخ 

ىفشها، انخؼايم يغ ػُاطش اإلجابت انًقخشحت، بىطفها إعاسا يىجها ٌحذد انخغىط انؼايت نهًُهجٍت ونهًضايٍٍ انًؼشفٍت انفهسفٍت انًُخظش ح  -

إبقاء كحذ أدَى، فً إجاباث انًخششحٍٍ، اَسجايا يغ يُغىقاث انًُهاج انزي ٌؼخبش انًشجغ انًهضو، يغ يشاػاة حؼذد انكخب انًذسسٍت انًؼخًذة، و

 .انًجال يفخىحا أياو إيكاٍَاث انًخششحٍٍ إلغُاء هزِ اإلجاباث وحؼًٍقها

 فهى انًىضىع وححذٌذ اإلشكال انًغشوح، حذسج انخحهٍم وانًُاقشت: ائٍت انفهسفٍتإجاباث انًخششحٍٍ ػهى يىاطفاث انكخابت اإلَش حىفش  -

 ...وانخشكٍب، ساليت انهغت ووضىح األفكاس وحًاسك انخغىاث انًُهجٍت

انًزكشحٍٍ حقذٌش إجاباث انًخششحٍٍ يٍ يُظىس حكايهً وشًىنً، يغ االنخضاو بسهى انخُقٍظ انىاسد فً ػُاطش اإلجابت وانًُظىص ػهٍها فً   -

 .انًشاس إنٍهًا أػالِ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :انســــؤال 
 (َقظ 04)  : انفهـــــى

اٌّخششخ أْ ٠إؿش اٌغإاي داخً ِجبي اٌٛػغ اٌبششٞ، ػّٓ ِفَٙٛ اٌغ١ش ٚأْ ٠ظٛؽ اإلشىبي  اٌّخؼٍك بـب١ؼت اٌّؼشفت ٠خؼ١ٓ ػٍٝ    

  .ِٓ ِؼشفت اٌغ١ش بٛطفٗ راحب أخشٜ حٍّه جغذا ِخذ١ضا خبسج راحٟ، ٠شبٕٟٙ ٠ٚخخٍف ػٕٟ  ببٌغ١ش، ف١خغبءي دٛي ئِىب١ٔت اٌخ١مٓ

 (َقظ 05):  انخحهـــٍم
شػت فٟ اٌغإاي، ٚاٌخٟ حز٘ب ئٌٝ ئِىب١ٔت ٌّخششخ أْ ٠مف فٟ حذ١ٍٍٗ ػٕذ اٌّفب١ُ٘ اٌخٟ حٕخظُ دٌٛٙب األؿشٚدت اٌّفخ٠ٕخظش ِٓ ا     

 :، ٚرٌه ِٓ خالي اٌؼٕبطش ا٢ح١تِؼشفت اٌغ١ش بشىً ٠م١ٕٟ

 ِفَٙٛ اٌغ١ش؛دالٌت  -

 ...اٌخٛدذ اٌذذعٟت اٌغ١ش ألْ ٠ىْٛ ِٛػٛػب ٌٍّؼشفت ػٓ ؿش٠ك اٌّّبثٍت، ػٓ ؿش٠ك اٌخؼبؿف أٚ لبب١ٍ -

 .٠إعظ اٌغ١شاٌزاث ِٓ خالي اٌؼاللت اٌب١ٕزاح١ت اٌخٟ حشىً أعبط ااٌؼبٌُ اٌّٛػٛػٟ  -       

 

 (ٌؼخبش انخحهٍم جٍذا إرا كاٌ شايال نهًفاهٍى وانقضاٌا انًشحبغت بانًىضىع)

 (َقظ 05)  : انًُاقشت

 :ِٓ ِؼشفت اٌغ١ش، ٚرٌه فٟ ػٛء اٌؼٕبطش ا٢ح١ت٠ّىٓ ٌٍّخششخ أْ ٠ٕبلش األؿشٚدت اٌمبئٍت باِىب١ٔت اٌخ١مٓ     

 ؛...راح١ت، حخ١ٕ١ّت ،اطـٕبػ١ت ِؼشفت اٌغ١شحبمٝ   -     

 ؛...حش١١ئب ٌٗ  ٚلذ ٠إٚي ئٌٝ ئعخذبٌت اٌخٛاطً اٌذم١مٟاٌغ١شلذ ٠ىْٛ اٌذىُ ػٍٝ   -     

 ...ادخشاَ غ١ش٠خٗ بظفخٗ ٚػ١بٚجٛد اٌغ١ش ٠فخشع   -     

 (حؼخبش انًُاقشت جٍذة إرا كاَج اإلحاالث واألقىال واأليثهت انًؼخًذة يخُىػت ويالئًت نهسٍاق) 

 (َقظ 03)   :انخشكـٍب

ٚلذ ٠ٕبغ ِٓ سغبت فٟ اٌغ١ـشة ػ١ٍٗ، أٚ ٠ٙذف ئٌٝ  .أْ االطشاس ػٍٝ ِؼشفت اٌغ١ش ٠ّىٓ ٌٍّخششخ أْ ٠خٍض، ِٓ حذ١ٍٍٗ ِٕٚبلشخٗ، ئٌٝ 

 .خالفٗٔفٟ  دش٠خٗ ػٛع ادخشاَ اخ

 (َقظ 03)   :انجىاَب انشكهٍت
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 - انفهسفت: ِبدة - ػُاطش اإلجابت –  0202 االسخذساكٍتاٌذٚسة - االِخذبْ اٌٛؿٕٟ اٌّٛدذ ٌٍبىبٌٛس٠ب 

 

 

RR03 
 انظفحت

2   
3       

    
 

 :انقـــىنـــت 
 (َقظ 04)  : انفهـــــى

ٚأْ ٠ظٛؽ اإلشىبي اٌّخؼٍك بـب١ؼت اٌٛاجب . ٠خؼ١ٓ ػٍٝ اٌّخششخ ئدسان أْ اٌمٌٛت  حخأؿش داخً ِجبي األخالق ٚػّٓ ِفَٙٛ اٌٛاجب      

 .ببػخببسٖ ٔببؼب ِٓ اٌزاث ٚب١ٓ اٌزاث ٔفغٙب ببػخببس٘ب حغؼٝ ئٌٝ إٌّفؼت ٚاٌّخؼت ٚاٌٍزةاألخاللٟ، ٚأْ ٠خغبءي ػٓ اٌؼاللت ب١ٓ اٌٛاجب األخاللٟ 

 (َقظ 05):   انخحهـــٍم
 ٠ٕخظش ِٓ اٌّخششخ فٟ حذ١ٍٍٗ اٌٛلٛف ػٕذ األؿشٚدت اٌخٟ حؼخبش أْ اٌٛاجب األخاللٟ اٌمـؼٟ ٘ٛ ِمبِٚت اٌزاث ٚئوشا٘بحٙب، ٚرٌه بخذ١ٍٍٙب      

 :اٌّفخشع فٟ ػٛء اٌؼٕبطش ا٢ح١ت ِفب١ّ٘ٙب ٚدجبجٙب 

 اٌخ١١ّض ب١ٓ اإلٌضاَ األخاللٟ اٌّفخشع ٌٍذش٠ت ٚب١ٓ اٌفؼً اٌظبدس ػٓ اٌؼشٚسة اٌغبٌبت ٌٍذش٠ت؛ -        

ادة ئٌٝ ٚرٌه عؼ١ب إلخؼبع اإلس ئبشاص أْ اٌٛاجب األخاللٟ اٌمـؼٟ ٠فخشع دِٚب ِجٙٛدا أٚ ِجببٙت ٌٍجغذ اٌزٞ حذىّٗ اٌشغبت ٚاأل٘ٛاء ٚا١ٌّٛي، -

 لبْٔٛ اٌؼمً اٌؼٍّٟ؛

 ئ٠ؼبح أْ اٌٛاجب ٚئْ وبْ طبدسا ػٓ ٚػ١ٕب، فٙٛ ِخؼبي ػٓ ؿب١ؼخٕب اٌجغذ٠ت ألْ اٌبذث ػٓ اٌٍزة ٚاالِخثبي ٌٍٛاجب أِشاْ ِخخٍفبْ؛ -

اٌزٞ ٠شىً ِظذس  اعخخالص أْ اٌٛاجب اٌمـؼٟ ٠فخشع االعخمال١ٌت ٚاٌذش٠ت ِٓ د١ث أٔٗ خؼٛع اٌزاث ٌمبْٔٛ غ١ش غش٠ب ػٓ اٌٛػٟ اٌؼبلً -

 ...اٌم١ُ ٚاٌمٛاػذ اٌى١ٔٛت

 (ٌؼخبش انخحهٍم جٍذا إرا كاٌ شايال نهًفاهٍى وانقضاٌا انًشحبغت بانًىضىع)

 (َقظ 05)   : انًُاقشت
 :٠ّىٓ ٌٍّخششخ أْ ٠ٕبلش األؿشٚدت اٌّخؼّٕت فٟ اٌمٌٛت، ٚرٌه ِٓ خالي اٌؼٕبطش ا٢ح١ت  

 ػٍٝ اٌبشش؛" اٌغّٛ"ػ١ٍٙب ٘ٛ ٔفٟ ٌـب١ؼ١ت اإلٔغبْ ٚئػفبء طفت حجش٠ذ األخالق ٚئعٕبد طبغت اٌظفبء  -

أبٕبء اٌمٌٛت ػٍٝ افخشاع ِغبك ٠ؼخبش أْ اٌٛػٟ األخاللٟ فـشٞ ٌذٜ اإلٔغبْ ٚغ١ش ِىخغب ِٓ ِبػٟ ٔفغٟ ِغخبـٓ أٚ ِٓ حٕشئت اجخّبػ١ت  -

 ٍِضِت؛

 ...ِؼ١بسا ٌٍذىُ ػ١ٍٗ، ٚئٌغبؤ٘ب إلِىبْ حٕبلغ اٌٛاجببثئٌغبء اٌمٌٛت ٌّمخؼ١بث األخالق إٌفؼ١ت اٌخٟ حجؼً ِٓ غبئ١ت اٌفؼً  -

 (حؼخبش انًُاقشت جٍذة إرا كاَج اإلحاالث واألقىال واأليثهت انًؼخًذة يخُىػت ويالئًت نهسٍاق) 

 (َقظ 03)    :انخشكـٍب
ٓ أْ األخالق اٌغبئ١ت حفخخ ئِىبْ حبش٠ش اٌٛعبئً ٠ّىٓ ٌٍّخششخ أْ ٠خٍض، ِٓ حذ١ٍٍٗ ِٕٚبلشخٗ، ئٌٝ دػُ األؿشٚدت اٌّخؼّٕت فٟ اٌمٌٛت، ئر لذ ٠ب١   

فخبح اٌٛاجب ببٌغب٠بث، وّب لذ ٠ذافغ ػٓ أخالق حٕبٕٟ ػٍٝ دىّت ػ١ٍّت حأخز بؼ١ٓ االػخببس فشد٠ت وً دبٌت ػٍٝ دذة، وّب ٠ّىٕٗ اٌخأو١ذ ػٍٝ أ١ّ٘ت أ

 .األخاللٟ ػٍٝ ِب ٘ٛ وٟٛٔ فٟ اإلٔغبْ

 (َقظ 03)   :انجىاَب انشكهٍت

 شغسىٌ انقىنت نب
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : انُــض
 (َقظ 04)  : انفهـــــى

٠إؿش إٌض داخً ِجبي اٌغ١بعت، ٚػّٓ ِفَٙٛ اٌذٌٚت، ٚأْ ٠ظٛؽ اإلشىبي اٌّشحبؾ بأعبط اٌذٌٚت ٚغب٠خٙب، ف١خغبءي ٠خؼ١ٓ ػٍٝ اٌّخششخ أْ      

  .ػّب ئرا وبٔج اٌذٌٚت حٙذف ئٌٝ ِظبٌخ فشد٠ت أَ ئٌٝ اٌّظٍذت اٌؼبِت

 (َقظ 05):   انخحهـــٍم
ٚاألفىبس اٌخٟ حٕخظُ دٌٛٙب أؿشٚدت إٌض ٚدجبجٗ، ٚاٌخٟ حؼخبش أْ ٚظ١فت اٌذٌٚت ٠ٕخظش ِٓ اٌّخششخ فٟ حذ١ٍٍٗ اٌٛلٛف ػٕذ اٌّفب١ُ٘ اٌّذٛس٠ت      

 :ٟ٘ حٛج١ٗ اٌفؼً اإلٔغبٟٔ فٟ احجبٖ اٌظبٌخ اٌؼبَ ِٓ خالي ػبؾ اٌغٍٛوبث بٛاعـت اٌمٛا١ٔٓ، ٚرٌه بخٕبٚي اٌؼٕبطش ا٢ح١ت

 دبجت ئٌٝ ِإعغت اٌذٌٚت؛ ٌٛ وبٔج طفخب اٌؼمً ٚاٌذىّت غبٌبخ١ٓ ٌذٜ اإلٔغبْ ٌّب وبْ ٘زا األخ١ش فٟ -

 ١ًّ اإلٔغبٟٔ اٌـب١ؼٟ ئٌٝ اإلسػبء اٌفٛسٞ ٚاٌّفشؽ ٌشغببحٗ؛اٌ ٠جذ حبش٠شٖ  فٟ  اٌذٌٚت ِبذأ ل١بَ  -

 …٘ٛ إٌظبَ اٌجّبػٟ اٌخشبسوٟ اٌزٞ ٠ٛصع اٌّغإ١ٌٚبث اٌّالئُ ٌٙزا اٌخظٛس ٔظبَ اٌذٌٚت  -

 (انًشحبغت بانًىضىعٌؼخبش انخحهٍم جٍذا إرا كاٌ شايال نهًفاهٍى وانقضاٌا )

 (َقظ 05)  : انًُاقشت
٠ّىٓ ٌٍّخششخ أْ ٠ٕبلش أؿشٚدت إٌض ببالٔفخبح ػٍٝ أؿشٚدبث حإ٠ذ أٚ حٕب٘غ فىشة د١بد اٌذٌٚت ٚعؼ١ٙب ئٌٝ اٌظبٌخ اٌؼبَ، ٚرٌه فٟ ػٛء   

 :اٌؼٕبطش ا٢ح١ت

 اٌذٌٚت وأداة حٛظف فٟ اٌظشاع اٌـبمٟ؛ -

 ؛ّٛاؿ١ٌٚٓ١ٕغج خبدِت ٌٍ اٌذٌٚت خبدِت ٌزاحٙب -

 ...اٌذٌٚت ػٓ فىشة اٌظبٌخ اٌؼبَفظً ٚ، فظً اٌغ١بعت ػٓ األخالق -

 (حؼخبش انًُاقشت جٍذة إرا كاَج اإلحاالث واألقىال واأليثهت انًؼخًذة يخُىػت ويالئًت نهسٍاق) 

 (َقظ 03)    :انخشكـٍب
غ ِٓ ػشٚسة ِأعغت اٌغٍـت ٚفمب ٌّـبٌب ػم١ٍت حخؼٍك بالشاس إٌظبَ، ٠ّىٓ ٌٍّخششخ أْ ٠خٍض، ِٓ حذ١ٍٍٗ ِٕٚبلشخٗ، ئٌٝ ئبشاص  أْ ِبذأ اٌذٌٚت ٠ٕب  

 .ٚحأع١ظ دٌٚت اٌذك ٚاٌمبْٔٛ

 (َقظ 03)    :انجىاَب انشكهٍت

          :يشجغ انُض
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