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 عناصر اإلجابة وسلم التنقیط

 توجیھات عامة

 :المترشحین، یرجى من السیدات و السادة األساتذة المصححین أن یراعواالمترشحات و سعیا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بین 

تربوي بالسلك الثانوي التأھیلي لمادة والمتعلقة بالتقویم ال 2007نونبر  16الصادرة بتاریخ  04/142مقتضیات المذكرة الوزاریة رقم   -
الخاصة باألطر المرجعیة لمواضیع االمتحان الوطني الموحد  2014یونیو  25الصادرة بتاریخ 14/ 093الفلسفة، وكذا المذكرة الوزاریة رقم 

 للبكالوریا، مادة الفلسفة؛

و القیم العامة للمنھجیة وللمضامین المعرفیة الفلسفیة التعامل مع عناصر اإلجابة المقترحة، بوصفھا إطارا موجھا یحدد الخطوط   -
المنتظر توفرھا، في إجابات المترشحین، انسجاما مع منطوقات المنھاج الذي یعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب المدرسیة 

 المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانیات المترشحین إلغناء ھذه اإلجابات وتعمیقھا؛

فھم الموضوع وتحدید اإلشكال المطروح، تدرج التحلیل والمناقشة : توفر إجابات المترشحین على مواصفات الكتابة اإلنشائیة الفلسفیة  -
 ....والتركیب، سالمة اللغة ووضوح األفكار وتماسك الخطوات المنھجیة

 توجیھات إضافیة

، باإلضافة إلى النقطة اإلجمالیة )ة( المفصلة على ورقة تحریر المترشح یتعین على السادة المصححین تثبیت نقط التصحیح الجزئي -
 مرفقة بالمالحظة المفسرة لھا؛

، وذلك ألن التقویم في مادة الفلسفة ھو أساسا 20/20و  00/20یتعین على السادة المصححین مراعاة سلم التنقیط الذي یتراوح ما بین  -
بناء  15/20و  00/20قانونیا وتربویا أن یضع المصحح سقفا محددا لتنقیطھ، یتراوح مثال بین  تقویم مدرسي، وبالتالي فمن غیر المقبول

 .على تمثالت خاصة حول المادة، سیما أن األمر یتعلق بامتحان إشھادي محكوم بإطار مرجعي یتوقف علیھ مصیر المترشح

مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب  20على  14أو  13أو  12إن حصر التنقیط ما بین حد أدنى معین وحد أقصى یوقفھ المصحح عند  -
یحرم المترشحین من االستفادة من امتیاز معامل المادة وخاصة المتفوقین ) 4و3ذات المعامل (والمسالك التي تشكل فیھا الفلسفة مادة ُمَمیِّزة

 .منھم

جنة التصحیح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا فما أقل للتداول داخل ل 03/20ضرورة إخضاع كل ورقة تحریر حصلت على نقطة  -
 .على الموضوعیة المنصفة للمترشح، والحرص على التصحیح المشترك كلما كان ذلك ممكنا

الشروط المنھجیة والمضامین المعرفیة المناسبة للموضوع، وكانت ھذه المضامین ال تتطابق مع  )ة( إذا توفرت في إجابة المترشح -
في مترشح جزئیا أو كلیا، فإن المطلوب من المصحح أن یراعي في تقویمھ بالدرجة األولى المجھود الشخصي المبني لل عناصر اإلجابة،

 .ضوء روح منھاج مادة الفلسفة وإشكاالتھ و مطالب اإلطار المرجعي

 :السؤال

 :) نقطة 4( الفھم 
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، و أن یبرز  )مفھوم الحقیقة( و موضوعھ ) المعرفة(اك مجالھ في معالجتھ للسؤال أن یعبر عن إدر) ة(یتعین على المترشح           
و أن یصوغ اإلشكال .  لیس التطابق مع الواقع معیارا وحیدا للحقیقة/ المعیار الوحید للحقیقة ھو التطابق مع الواقع: عناصر المفارقة 

ما الحقیقة : تھ األساسیة الموجھة للتحلیل و المناقشة من قبیلو یطرح أسئل.  المتعلق بما إذا كان التطابق مع الواقع المعیار الوحید للحقیقة
 ؟  أخرى ن ھناك معاییرإو ما التطابق مع الواقع؟ ھل یمكن اعتبار التطابق مع الواقع معیارا وحیدا للحقیقة أم 

 :و یمكن توزیع نقط الفھم على النحو التالي        

.ن 01:  تحدید مجال السؤال و موضوعھ
.ن 01: صر المفارقة إبراز عنا

 .ن 02: صیاغة اإلشكال من خالل التساؤل و المفارقة
 

 )نقط  5: (   التحلیل

موظفا  األطروحة  المفترضة في السؤالعلى الوقوف  عناصر اإلشكال و أسئلتھ األساسیة و تحلیل  )ة( المترشحتعین على ی      
 :وذلك من خالل تناول العناصر اآلتیة، )  ...حجاجي   من أفكار و مفاھیم و بناء(المعرفة الفلسفیة المالئمة 

 ؛حقیقة و المعیار و التطابقم الیھاـ  تعریف مف
 الحقیقة ھي التطابق مع الواقع؛ -
؛الحقیقة معطاة في الواقع و لیست مبنیة -
الحواس ھي الطریق إلدراك الحقیقة؛ -
...يمیل اإلنسان التلقائي إلى الربط بین الحقیقي و الواقع -
 

 :و یمكن توزیع نقط التحلیل على النحو التالي
.ن 02: تحلیل عناصر اإلشكال و أسئلتھ األساسیة -                                         
: توظیف المعرفة الفلسفیة المالئمة -                                         

ن 2استحضار المفاھیم و االشتغال علیھا  -                                                                                 
 ن 1البناء الحجاجي للمضامین الفلسفیة  -                                                                                 

 )نقط 05(   : المناقشة

من خالل مساءلة منطلقاتھا و نتائجھا و طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكیر في اإلشكال،  یتعین على المترشح أن یناقش األطروحة
 :و یمكن أن یتم ذلك من خالل العناصر اآلتیة

 تمتلك األطروحة القائمة على التطابق مع الواقع مشروعیة نظریة؛ -
 استحالة حصر الحقیقة في معیار وحید؛ -
 البداھة معیار للحقیقة؛ -
 فعة معیار للحقیقة؛المن -
 الحدس معیار للحقیقة؛ -
 ...اتفاق اآلراء معیار للحقیقة -
 

 :و یمكن توزیع نقط المناقشة على النحو اآلتي
.ن 03: مناقشة األطروحة التي یفترضھا السؤال عبر بیان حدود منطلقاتھا ونتائجھا  -              
 . ن 02: فكیر في اإلشكالطرح إمكانات أخرى تفتح أفق الت -              

 
 )نقط 03(   : التركـیب

أن یصوغ تركیبا یستخلص فیھ نتائج تحلیلھ و مناقشتھ مع إمكانیة تقدیم رأي شخصي مدعم،  و  )ة( تعین على المترشحی    
اد معیار وحید للحقیقة مھما إبراز  الطابع اإلشكالي لمسألة الحقیقة و معاییرھا، مع اإلشارة إلى صعوبة اعتمیمكن أن یتم ذلك من خالل 

 ...كانت أھمیتھ

 :و یمكن توزیع نقط التركیب على النحو اآلتي
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.ن 01: خالصة التحلیل والمناقشة  -                                                           
. ن 01: ناتھأھمیة اإلشكال ورھا -                                                           
 .ن 01: إبداء الرأي الشخصي المبني -                                                           

 

 )ن 03: (الجوانب الشكلیة

 :و یمكن توزیعھا على النحو اآلتي   

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

 
 

 :القولة

 : )نقط 4( الفھم

، و أن یصوغ إشكالھا المتعلق بطبیعة )العدالة و المساواة(في معالجتھ للقولة أن یحدد موضوعھا ) ة(یتعین على المترشح           
 ما العدالة ؟ ما المساواة؟  و ھل العدالة:  و یطرح أسئلتھ األساسیة الموجھة للتحلیل و المناقشة من قبیل. العالقة بین العدالة و المساواة 

 ھي المساواة؟

 :و یمكن توزیع نقط الفھم على النحو التالي        

.ن 01:  تحدید موضوع القولة
.ن 02: صیاغة اإلشكال 

 .ن 01: صیاغة األسئلة األساسیة الموجھة للتحلیل و المناقشة
 

 )نقط  5: (   التحلیل

و تحدید مفاھیمھا و بیان العالقات التي تربط بینھا، و تحلیل ھ تحدید أطروحة القولة و شرحھا، تحلیلفي   )ة(المترشحتعین على ی    
 :من خالل تناول العناصر اآلتیةالحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة، و یمكن أن یتم ذلك 

 ...)تكامل، تضمن( ا مھومي العدالة و المساواة و بیان العالقات التي تربط بینھـ  تعریف مف
؛ حق حقھ وفق قوانین الدولةإعطاء كل ذي العدالة  -
 لناس دون تمییز أثناء تطبیق القوانین؛االمساواة ھي معاملة  -
العدالة تتحقق بالمساواة الكاملة بین الناس؛ -
ضرورة تحقیق المساواة بین الناس و مراعاة حقوقھم الطبیعیة و القانونیة؛ -
 ارتباط العدالة بالمؤسسات والتطبیق الحرفي والموضوعي للقوانین؛ -
.تحلیل الحجاج المفترض في القولةـ 
 

 :و یمكن توزیع نقط التحلیل على النحو التالي      
ن 02: تحدید أطروحة القولة و شرحھا -                                        

ن 02: تحدید مفاھیم القولة و بیان العالقات بینھا -                                        
ن 01: تحلیل الحجاج المفترض أو المعتمد -                                        

 
 )نقط 05(   : المناقشة
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و حدودھا و فتح إمكانات أن یناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتھا و نتائجھا مع إبراز قیمتھا ) ة(یتعین على المترشح        
 :أخرى للتفكیر في اإلشكال الذي تثیره، و یمكن أن یتم ذلك من خالل العناصر اآلتیة

:إبراز قیمة األطروحة ←
أمام  متساوینمواطنین باعتبارھم المساواة ھي أساس العدالة ألنھا تنفي كل تمییز بین الناس في الحقوق و الواجبات و تعاملھم  -

 القانون؛
 :ان حدود األطروحةبی ←

 ؛  إقرار مساواة مطلقة في مجتمع ما یحقق عدالة ظالمة لبعض الفئات -
 ضرورة إغناء مفھوم العدالة بأخذ اإلنصاف بعین االعتبار؛ -
 الفئات؛بعض أھمیة خلق التمییز اإلیجابي لصالح  -
 ...المساواة التامة قد تؤدي إلى قتل روح المبادرة و االبتكار -
 

 :وزیع نقط المناقشة على النحو اآلتيو یمكن ت
.ن 03: التساؤل حول أھمیة األطروحة بإبراز قیمتھا و حدودھا  -                                    
 . ن 02: فتح إمكانات أخرى للتفكیر في اإلشكال الذي تثیره القولة -                                    

 
 )نقط 03(   : التركـیب

أن یصوغ تركیبا یستخلص فیھ نتائج تحلیلھ و مناقشتھ مع إمكانیة تقدیم رأي شخصي مدعم، ویمكن أن یتم ) ة(تعین على المترشحی  
إبراز الطابع اإلشكالي لعالقة العدالة مع المساواة، مع أھمیة التركیز على مبدأ اإلنصاف كتصحیح للعدالة من حیث ھي ذلك من خالل 

 .، و أن من شأن مثل ھذا السجال أن یؤدي إلى تطویر مفھوم العدالةس وفق حرفیة القانونمساواة تامة بین النا

 
 :و یمكن توزیع نقط التركیب على النحو اآلتي

.ن 01: خالصة التحلیل والمناقشة  -                                       
. ن 01: ناتھأھمیة اإلشكال ورھا -                                       
 .ن 01: إبداء الرأي الشخصي المبني -                                       

 

 )ن 03: (الجوانب الشكلیة

 :و یمكن توزیعھا على النحو اآلتي   

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

        .                   Alain النالقولة أل      

 

 :النص

 )نقط04:(الفھـــــم

ھویة أساس المتعلق ب، و أن یصوغ إشكالھ  )مفھوم الشخص(في معالجتھ للنص أن یحدد موضوعھ ) ة(یتعین على المترشح           
ما الشخص؟   ما :  و یطرح أسئلتھ األساسیة الموجھة للتحلیل و المناقشة من قبیل. ثابتة أم متغیرةھذه الھویة الشخص وما إذا كانت 

 الھویة ؟ فیم تتحدد ھذه الھویة؟ و ھل تؤدي التغیرات التي تلحق  الشخص إلى ضیاع ھویتھ؟ 

 :و یمكن توزیع نقط الفھم على النحو التالي        
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.ن 01:  تحدید موضوع النص
.ن 02: صیاغة اإلشكال 

 .ن 01: صیاغة األسئلة األساسیة الموجھة للتحلیل و المناقشة
 

 )نقط  5: (   حلیلالت

ھ تحدید أطروحة النص و شرحھا، و تحدید مفاھیمھ و بیان العالقات التي تربط بینھا، و تحلیل تحلیلفي   )ة(المترشحتعین على ی      
ناول من خالل تالحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك األطروحة التي مفادھا أن وعي األنا بذاتھا ھو أساس ثبات الھویة الشخصیة، وذلك 

 :العناصر اآلتیة
 ...)  تكامل، جدل، تالزم( و بیان العالقات التي تربط بینھا .. الشخص، األنا، التجربة الخاصة، الذاكرة: حدید مفاھیم النصـ  ت

 ؛متمیزا بالوحدة و االستمراریة اعتبار ھویة الشخص كال واحدا-
 الذكریات بفضل ثبات الھویة؛ھذا الكل عبارة عن وحدة متكاملة و مترابطة من التجارب و  -
 الوعي باألنا ھو أساس الشعور بالھویة الشخصیة؛ -
 یعي اإلنسان أن األنا ھي أساس ھویتھ عن طریق االستبطان و التأمل الذاتي؛    -
 ...السفر إلى البالد البعیدة: اعتماد آلیات في الدفاع عن األطروحة أھمھا آلیة المثال -

 :التحلیل على النحو التاليو یمكن توزیع نقط       
ن 02: تحدید أطروحة النص و شرحھا -                                        
ن 02: تحدید مفاھیم النص و بیان العالقات بینھا -                                        
ن 01: تحلیل الحجاج المعتمد -                                        

 
 )نقط 05(   : المناقشة

أن یناقش األطروحة من خالل مساءلة منطلقاتھا و نتائجھا مع إبراز قیمتھا و حدودھا و فتح إمكانات أخرى )ة(یتعین على المترشح 
 :للتفكیر في اإلشكال الذي یثیره النص، و یمكن أن یتم ذلك من خالل العناصر اآلتیة

 :إبراز قیمة األطروحة ←   
 على ثبات ھویة الشخص و ترابط مكوناتھا؛التأكید  -
 ...یحافظ على ھویتھ عبر ثبات األنا  ھمھما لحقت الشخص من تغیرات فإن -

 :إبراز حدود األطروحة ←   
 ...الذاكرة التي اعتبرت كأبرز مكونات الھویة الشخصیة یمكن أن تتعرض للمحو أو التلف  -
 ث شروخ في بنیة األنا و یزعزع ثباتھا؛تأثیر الظروف على الشخص قد یؤدي إلى إحدا -
 ..قد تتحدد ھویة الشخص بمعطیات أخرى كالجسد و المجتمع و غیرھما -
 أھمیة دوام الطبع  في وحدة ھویة الشخص و استمراریتھا؛ -
 ...  دور الغیر في تحدید ھویة الشخص -

 :و یمكن توزیع نقط المناقشة على النحو اآلتي
.ن 03: التساؤل حول أھمیة األطروحة بإبراز قیمتھا و حدودھا  -                      
. ن 02: فتح إمكانات أخرى للتفكیر في اإلشكال الذي تثیره القولة -                      

 

 )نقط 03(   : التركـیب

دیم رأي شخصي مدعم، و یمكن أن یصوغ تركیبا یستخلص فیھ نتائج تحلیلھ و مناقشتھ مع إمكانیة تق) ة(تعین على المترشحی    
و یمكن توزیع ... مواقف الفلسفیة بصددھااختالف الإبراز الطابع اإلشكالي لمسألة ھویة الشخص، و تعدد أبعادھا وأن یتم ذلك من خالل 

 :نقط التركیب على النحو اآلتي

.ن 01: خالصة التحلیل والمناقشة  -                               
. ن 01: أھمیة اإلشكال ورھاناتھ -                               

 .ن 01: إبداء الرأي الشخصي المبني -                               
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NR 05  الصفحة
  

 )ن 03( :الجوانب الشكلیة

 :و یمكن توزیعھا على النحو اآلتي   

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

 :مرجع النص
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