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2014لدورة العادیة ا NR 05 

الصفحة
1

 

عناصر اإلجابة وسلم التنقیط
 توجیھات عامة

 :سعیا  وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بین المترشحین، یرجى من السادة األساتذة المصححین أن یراعوا
نوي التأھیلي لمادة والمتعلقة بالتقویم التربوي بالسلك الثا 2007نونبر  16الصادرة بتاریخ  04/142مقتضیات المذكرة الوزاریة رقم   -

، والخاصة 37تحت رقم  2010فبرایر  26المحینة بتاریخ  2007دیسمبر  27الصادرة بتاریخ  159الفلسفة، وكذا المذكرة الوزاریة رقم 
 باألطر المرجعیة لمواضیع االمتحان الوطني الموحد للبكالوریا، مادة الفلسفة؛

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

 جابات وتعمیقھا؛وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانیات المترشحین إلغناء ھذه اإل
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

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

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

 .بناء على تمثالت خاصة حول المادة، سیما أن األمر یتعلق بامتحان إشھادي یتوقف علیھ مصیر المترشح 15/20
مثال، بالنسبة لمترشحي الشعب  20على  14 أو 13أو  12إن حصر التنقیط ما بین حد أدنى معین وحد أقصى یوقفھ المصحح عند 

یحرم المترشحین من االستفادة من امتیاز معامل المادة وخاصة ) 4و3ذات المعامل (والمسالك التي تشكل فیھا الفلسفة مادة ُمَمیِّزة
 .المتفوقین منھم

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

إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنھجیة والمضامین المعرفیة المناسبة للموضوع، وكانت ھذه المضامین ال تتطابق مع عناصر 
ن المطلوب من المصحح أن یراعي في تقویمھ بالدرجة األولى المجھود الشخصي المبني للتلمیذ في ضوء روح اإلجابة، جزئیا أو كلیا، فإ

.منھاج مادة الفلسفة وإشكاالتھ

السؤال:

 )نقط 04(  : الفھـــــم

الخاص   لتجربة، وأن یصوغ اإلشكال، ضمن الزوج المفھومي النظریة واالمعرفةیتعین على المترشح إدراك أن الموضوع یتأطر داخل مجال    
 .بطبیعة العالقة بین النظریة والتجربة، ویتساءل عما إذا كانت التجربة وحدھا كافیة لتأكید علمیة النظریة 

 )نقط 05(:   التحلـــیل

التي تنتظم حولھا األطروحة المفترضة في  )العلمیة التجربة، التأكید، ،النظریة(ینتظر من المترشح في تحلیلھ  الوقوف عند األلفاظ والمفاھیم    
:وذلك  في ضوء العناصر اآلتیة،  السؤال
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 دالالت مفھومي النظریة والتجربة في مجال العلم؛ -
 التجربة ھي المعیار الحاسم في إثبات علمیة النظریة؛ -
 ...تأكید التجربة لعلمیة النظریة یتم في واقع قابل للمالحظة والتجریب  -

 )التحلیل جیدا إذا كان شامال للمفاھیم والقضایا المرتبطة بالموضوعیعتبر ( 
 

 )نقط 05(   : المناقشة
 

وذلك من خالل العناصر  یمكن للمترشح أن یناقش األطروحة المفترضة في السؤال والتي تنص على أھمیة التجربة في تأكید علمیة النظریة ،     
 :اآلتیة

ابع الحسم في تأكید علمیة النظریة؛تطور العلوم جعل التجربة تفقد ط-
انتقال موضوع العلم من واقع معطى إلى واقع مبني؛-
أھمیة العقل الریاضي و الخیال و بناء النماذج الصوریة؛-
صعوبة اعتماد االستقراء في إثبات علمیة النظریة؛-
...تعدد معاییر علمیة النظریات العلمیة-
على تطویر األطروحة التي حللھا و أضفى طابع النسبیة علیھا، علما بأن العبرة ال تكون بعدد ) ة(رشح عمل المتتعتبر المناقشة جیدة إذا (

 )األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعیتھا

 

 )نقط 03(    :التركـیب
بة، وقیمة كل من التجربة و العقل في بناء یمكن للمترشح أن یخلص، من تحلیلھ ومناقشتھ، إلى إبراز الطابع الجدلي لعالقة النظریة والتجر   

 ...النظریة العلمیة
 
 
 
 
 

 :قولةال         
 

 )نقط 04(  : الفھـــــم
 

الغیر، فیتساءل داخل مجال الوضع البشري، ضمن مفھوم الغیر وأن یصوغ اإلشكال المتعلق بطبیعة معرفة قولة یتعین على المترشح أن یؤطر ال   
 . حول إمكانیة ھذه المعرفة و ما یكتنفھا من صعوبات 

 
 )نقط 05(:  التحلـــیل

 
،  ینتظر من المترشح أن یقف في تحلیلھ عند المفاھیم التي تنتظم حولھا األطروحة و حجاجھا المفترض، والتي تذھب إلى إمكانیة معرفة الغیر     

 :وذلك من خالل العناصر اآلتیة
 لة مفھومي الغیر و المعرفة؛دال -
 ؛قد تبدو معرفة الغیر صعبة باعتبار الغیر أنا آخر یماثل الذات و یختلف عنھا في نفس الوقت -
 ...المماثلة، التعاطف، التوحد الحدسي، التواصل: تعدد سبل معرفة الغیر -

 )یعتبر التحلیل جیدا إذا كان شامال للمفاھیم والقضایا المرتبطة بالموضوع(
 

 )نقط 05(  : المناقشة
 

 :یمكن للمترشح أن یناقش األطروحة القائلة بإمكانیة معرفة الغیر، وذلك في ضوء العناصر اآلتیة    
 ؛استحالة معرفة الغیر النغالق عالمھ الداخلي -   
 ...اصطناعیة  و تخمینیة و ذاتیة تبقى معرفة الغیر  -     
 ...وقد یؤول إلى استحالة التواصل الحقیقي  ،ا لھتشییئ قد یكون الحكم على الغیر  -     
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على تطویر األطروحة التي حللھا و أضفى طابع النسبیة علیھا، علما بأن العبرة ال تكون بعدد ) ة(عمل المترشح تعتبر المناقشة جیدة إذا (
 )األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعیتھا

 )نقط 03(   :التركـیب
 
شح أن یخلص، من تحلیلھ ومناقشتھ، إلى إبراز الطابع اإلشكالي لمعرفة الغیر على أن ھذه المعرفة ال تروم امتالكھ و إنما بناء عالقة یمكن للمتر 

 ...إیجابیة معھ قوامھا االحترام و الصداقة و المحبة
 

 )نقط 03(   :الجوانب الشكلیة
 

 .القولة لمیرلوبونتي
 
 
 
 
 
 

 :النص
 

 )نقط 04(  : الفھـــــم 
 

یتعین على  المترشح  إدراك أن الموضوع یتأطر داخل مجال السیاسة، وضمن مفھوم الدولة، وأن یصوغ اإلشكال المرتبط بأساس الدولة و     
 .عن دواعي إنشاء الدولة و الغایة من وجودھاغایاتھا، متسائال  

 
 )نقط 05:  (التحلـــیل 

 
التي ترى أن أساس الدولة  ھو التعاقد الذي تم بموجبھ االنتقال من حالة الطبیعة إلى حالة المجتمع ینتظر من المترشح أن یحلل أطروحة النص    

 :السیاسي و أن یحلل حجاج النص، و ذلك في ضوء العناصر اآلتیة
 ؛نشأت الدولة عن تعاقد إرادي بین األفراد تم بموجبھ االنتقال من حالة الطبیعة إلى حالة المجتمع السیاسي  -
 ؛یقتضي قیام الدولة تنازل األفراد عن سلطتھم الذاتیة و تفویضھا إلى جماعة حاكمة -
 ؛مشروعیة الدولةشرعیة و الطابع الجماعي و اإلرادي للعقد ھو أساس  -
 ...ما یضمن مصلحة المواطنینببموجب ھذا العقد یتعین على الدولة أن تقوم بوظائفھا  -

 )للمفاھیم والقضایا المرتبطة بالموضوعیعتبر التحلیل جیدا إذا كان شامال (
 

 ) نقط 05:  ( المناقشة
 

 :یمكن للمترشح في مناقشتھ أن یتناول العناصر اآلتیة    
 ؛لقیام الدولة كأساسالقوة -
 ؛الطابع الطبقي للدولة-
 ؛الدولة كغایة في حد ذاتھا  -
 الدولة كطرف في النزاعات االجتماعیة؛ -
 . ..تعاقد االجتماعي ھما مجرد فرضیتین لتفسیر نشوء الدولةفكرة ال وحالة الطبیعة  -
على تطویر األطروحة التي حللھا و أضفى طابع النسبیة علیھا، علما بأن العبرة ال تكون بعدد ) ة(عمل المترشح تعتبر المناقشة جیدة إذا (

 )األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعیتھا

 )نقط 03(   :التركـیب

ریات كن للمترشح أن یخلص، من تحلیلھ ومناقشتھ،  إلى إبراز تعدد المواقف بصدد نشأة الدولة و أھمیة التزامھا بالحق والقانون و احترام الحیم 
 .الفردیة و الجماعیة

 )یعتبر التركیب جیدا إذا كان منسجما مع التحلیل والمناقشة ومعبرا عن مجھود شخصي (
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 )نقط 03(   :الجوانب الشكلیة      

 
.بتصرف 188ص  1959رجمة ماجد فخري، بیروت في الحكم المدني، ت :جون لوك : مصدر النص      
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