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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 

ربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة والمتعلقة بالتقويم الت 1442نونبر  21الصادرة بتاريخ  44/241مقتضيات المذكرة الوزارية رقم   -

الخاصة باألطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني  1424يونيو  12الصادرة بتاريخ  493/24الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 

 الموحد 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

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

 بالمالحظة المفسرة لها؛

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

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

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

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب  14على  24أو  23أو  21إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند  -

يحرم المترشحين من االستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة ( 4و3ذات المعامل )والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة ُمَميِّزة

 .المتفوقين منهم

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

 .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 عناصر  -

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

 .منهاج مادة الفلسفة وإشكاالته و مطالب اإلطار المرجعي

 :السؤال

 ( نقطة 4)الفهم 

الشخص )   و موضوعه( لوضع البشري و األخالقا)في معالجته للسؤال أن يعبر عن إدراك مجاله ( ة)يتعين على المترشح           
وأن يصوغ اإلشكال المتعلق  .حرية الشخص حقيقة فعلية/حرية الشخص وهم(: أو المفارقة)، و أن يبرز  عناصر اإلحراج (و الحرية
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ما :  ناقشة من قبيلو يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و الم.  بمدى حرية الشخص باعتباره ذاتا عاقلة مسؤولة عن أفعالها
   ؟الشخص؟ ما الحرية؟ و هل حرية الشخص حقيقة فعلية أم هي مجرد وهم

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 10:  تحديد مجال السؤال و موضوعه -

 .ن 10: إبراز عناصر المفارقة  -

 .ن 10: صياغة اإلشكال من خالل التساؤل و اإلحراج أو المفارقة -
 (نقط  5: ) لتحليل  ا

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

 ؛الشخص ذات عاقلة واعية -

 :الحرية هي القدرة على االختيار و الفعل -

 الحرية محدودة دائما بما أنها اختيار داخل حقل من الممكنات؛ -

 الجهل باألسباب يولد الوهم بالحرية؛ -

 ...مجرد وهم ،و الفعل  اعتقاد الشخص في قدرته الكاملة على االختيار -

 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 .ن 10: تحليل عناصر اإلشكال و أسئلته األساسية -

 : توظيف المعرفة الفلسفية المالئمة -

 ن 0 :استحضار المفاهيم و االشتغال عليها -             

 ن 0 :البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية  -             

 

 (نقط 42)   : المناقشة

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

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

 حرية الشخص ال حدود لها باعتباره مشروعا منفتحا على كل اإلمكانات؛ -

 و اإلكراهات إلى إمكانات للحرية و الفعل؛ عوائققدرة الشخص على تحويل ال -

 القدرة على التعالي عليها؛ه يمتلك على الرغم من تعدد اإلكراهات الطبيعية و االجتماعية التي تحكم و جود الشخص، فإن -

 ...كلما استطاع الشخص فهم الضرورات كلما ازداد حرية و تحررا  -

 حرية الشخص هي حرية نسبية و مشروطة بوضعه المركب؛ -

 

 :حو اآلتيو يمكن توزيع نقط المناقشة على الن

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

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

 (نقط 43)   : التركـيب

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

الطابع اإلشكالي لحرية الشخص بالنظر إلى التعقيد المميز للوضع البشري و تعدد يمكن أن يتم ذلك من خالل اإلشارة إلى 

 .شروطه و أبعاده 

 

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -

 10: بداء الرأي الشخصي المبنيإ -
 

 (ن43: )الجوانب الشكلية



5    
3
       

 

   عناصر اإلجابة   - 5102  ستدراكيةاال الدورة  - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 اب والعلوم اإلنسانية مسلك العلوم اإلنسانيةآلدا شعبة - الفلسفة: مادة -

 

RR  04  
 الصفحة

   

2         

 :و يمكن توزيعها على النحو اآلتي

 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 نقطة 42: وضوح الخط -

 

 

 

 

 :القولة

 ( نقطة 4)الفهم 

،  و أن يصوغ إشكالها المرتبط (اإلنسانية مفهوم العلوم)في معالجته للقولة أن يحدد موضوعها ( ة)يتعين على المترشح           
ما العلوم اإلنسانية؟ ما العلوم التجريبية؟ :  و يطرح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيل.  بعلمية العلوم اإلنسانية 

العلوم التجريبية لتحقيق العلمية؟ أال  كيف تصبح دراسة الظواهر اإلنسانية دراسة علمية؟ ما حدود استفادة العلوم اإلنسانية من مناهج
 يمكن للعلوم اإلنسانية أن تبني نموذجا للعلمية خاصا بها؟

 :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: ) ل  التحلي

ه تحديد أطروحة القولة و شرحها، و تحديد مفاهيمها و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليلفي  المترشح تعين على ي      
 : من خالل تناول العناصر اآلتيةتحليل الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة، و يمكن أن يتم ذلك 

 ...(ضادت) اهيم العلوم اإلنسانية، العلوم التجريبية، المنهج،  و بيان العالقات التي تربط بينها ـ  تعريف مف    
 خصوصية الظواهر اإلنسانية من حيث إنها تتميز بالوعي و اإلرادة و الحرية؛ -

 سعي العلوم اإلنسانية إلى اكتساب العلمية و الموضوعية؛ -

 انية جراء تداخل الذات و الموضوع ؛ الصعوبات التي تواجهها العلوم اإلنس -

 محاولة علماء اإلنسان اعتماد مناهج العلوم التجريبية و تكييفها مع طبيعة الظواهر اإلنسانية؛  -

 وم اإلنسانية و نجاح العلوم التجريبية جعال من هذه األخيرة نموذجا للعلمية؛لتأخر ميالد الع -

 ...اإلنسانية  أهمية المنهج التفهمي في دراسة الظواهر -
 .. أمثلة من تاريخ العلوم، المقارنة بين الدراسات التجريبية و الدراسات اإلنسانية: تحليل الحجاج  -
 

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 10: تحديد أطروحة القولة و شرحها -

 ن 10: تحديد مفاهيم القولة و بيان العالقات بينها -

 ن 10: لحجاج المفترض أو المعتمدتحليل ا -

 
 (نقط 42)   : المناقشة

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

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

 :براز قيمة األطروحةإ -            

 التأكيد على إمكانية الدراسة العلمية للظواهر اإلنسانية؛ -

 استفادة العلوم اإلنسانية من مناهج العلوم التجريبية دون إغفال خصوصية الظواهر اإلنسانية القابلة للفهم؛ -
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 :بيان حدود األطروحة -           
 هر اإلنسانية؛ؤم المنهج التجريبي مع خصوصية الظواالعدم ت -

 صعوبة الجمع بين المنهج التجريبي و المنهج التفهمي؛ -

 ..ضرورة التفكير في نموذج للعلمية خاص بالمجال اإلنساني -
 

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي

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

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

 (نقط 43)   : التركـيب

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

تجريبية ذاتها من الا تشهده العلوم إبراز أهمية النقاش المفتوح حول علمية العلوم اإلنسانية و اإلشارة إلى مأن يتم ذلك من خالل 

 .تحوالت على صعيد المنهج

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -
 

 (قطن 43: )الجوانب الشكلية

 :تيو يمكن توزيعها على النحو اآل

 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 .نقطة 10: وضوح الخط -

 .القولة لبول موي

 :النص

 (نقط44:)الفهـــــم

،  و أن يصوغ إشكاله  المتعلق بتمثالت (مفهوم السعادة)في معالجته للنص أن يحدد موضوعه ( ة)يتعين على المترشح           
ما السعادة؟ وهل يمكن تحصيلها؟  و :  ح أسئلته األساسية الموجهة للتحليل و المناقشة من قبيلو يطر.  السعادة و طرق تحصيلها

 كيف يتم ذلك؟

 :و يمكن توزيع نقط الفهم على النحو التالي        

 .ن 10:  تحديد موضوع النص -

 .ن 10: صياغة اإلشكال  -

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

 (نقط  5: ) لتحليل  ا

ه تحديد أطروحة النص و شرحها، و تحديد مفاهيمه و بيان العالقات التي تربط بينها، و تحليلفي  المترشح تعين على ي      
تحليل الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادها أن السعادة تتمثل في صحة النفس و الجسد ال في الخيرات 

 :من خالل تناول العناصر اآلتيةيمكن أن يتم ذلك الخارجية، و 
) تربط بينها  و بيان العالقات التي ... السعادة، الخيرات الخارجية، الصحة و المزاج الصحيح: حديد مفاهيم النصـ  ت   

 ...(  تكامل، تضاد، تالزم، سببية
 زيف االعتقاد بأن السعادة تتمثل في امتالك الخيرات المادية ؛ -
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 يرات المادية تؤدي إلى الشقاء؛الخ -

 السعادة الحقة تكمن في الصحة النفسية و الجسدية؛ -

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

  

 :و يمكن توزيع نقط التحليل على النحو التالي      

 ن 10: تحديد أطروحة النص و شرحها -

 ن 10: ان العالقات بينهاتحديد مفاهيم النص و بي -

 ن 10: تحليل الحجاج المعتمد -

 
 (نقط 42)   : المناقشة

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

 :اصر اآلتيةأخرى للتفكير في اإلشكال الذي يثيره النص، و يمكن أن يتم ذلك من خالل العن

 :إبراز قيمة األطروحة -                 
 الكشف عن تعدد تمثالت السعادة؛ -     
 ...التأكيد على إمكانية تحصيل السعادة عند توفر البعدين الجسدي و النفسي -     

 :إبراز حدود األطروحة  -                 
 السعادة مجرد مثال أعلى  للخيال ؛ -

 جماعي يتحقق بالفعل المشترك؛ السعادة مطلب -

 :السعادة أفق للفعل و ليست شيئا نحصل عليه -

 .السعادة واجب نحو الذات و الغير و ليست مجرد تحقيق لرغبات شخصية -

 :و يمكن توزيع نقط المناقشة على النحو اآلتي
 .ن 10: التساؤل حول أهمية األطروحة بإبراز قيمتها و حدودها  -

 . ن 10: نصثيره اليرى للتفكير في اإلشكال الذي فتح إمكانات أخ -
 
 

 

 (نقط 43)   : التركـيب

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

وجود اإلنسان و كحافز للعمل، مع التأكيد على إبراز أهمية موضوع السعادة كفضيلة أخالقية تضفي معنى على أن يتم ذلك من خالل 

 ...البعد الجماعي للسعي نحو السعادة

 :و يمكن توزيع نقط التركيب على النحو اآلتي

 .ن 10: خالصة التحليل والمناقشة  -

 . ن 10: أهمية اإلشكال ورهاناته -

 .ن 10: إبداء الرأي الشخصي المبني -

 (قطن 43: )الجوانب الشكلية

 :وزيعها على النحو اآلتيو يمكن ت

 .نقطة 10: تماسك العرض -

 .نقطة 10: سالمة اللغة  -

 .نقطة 10: وضوح الخط -
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