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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

 

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

 .الشخص بالتتساؤل عن  الدواعي التي تحول دون اعتبار الشخص وتسيل ، و عن مصدر قيم 

 

 (نقط 45:  )التحلـــيل

 

لها التي ينتظم حو.(  الشخص، الوتسيل )ينتظر من  المترشح أن يقف في تحليله  لألطروح  المفترض  في التسؤال الوقوف عند األلفاظ والمفاهيم         

 :اصر اآلتي  اإلشكال المطروح في التسؤال والذي ينطلق متسبقا من  قناع  أنه ال ينبغي اعتبار الشخص و تسيل  و إنما غاي  في ذاته،  وذلك في ضوء العن
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 ـ الشخص من حيث هو كائن واع، حر ، ذو كرام ؛

 إلنتسان إلى شيء؛االوتسيل  بما هي دال  على المصلح  و الذاتي  و تحويل  -

 ار لكرامته؛داعتبار الشخص و تسيل  حط من قيمته و إه -

 التقدير؛  اإلنتسان بما هو شخص يفترض االحترام و -

 ...ذو كرام  ـ  اإلنتسان ليس تسلع  تقدر بثمن و إنما هو كائن أخالقي

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

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 

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

 ـ قيم  الشخص في انخراطه مع األغيار والجماع  لتحقيق مصالح عام ؛

 ـ قيم  الشخص فيما يقدمه من أعمال لفائدة  اإلنتساني  ككل؛

 ...ك ـ لن يحط من قدر الشخص كونه يصبح وتسيل  لتحقيق  غايات مشتر

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)   :التركـيب

 

لى إبراز الطابع الفلتسفي  اإلشكالي لمصدر قيم  الشخص  مع ما يطرحه هذا اإلشكال من رهانات يمكن للمترشح أن  يخلص ، من تحليله ومناقشته،  إ      

 .خاص  في المجتمعات المعاصرة ،أخالقي 

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

 

 (ن47: )الجوانب الشكلية

 

 

 

 :القولة

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

الخاص المتعلق بمفهومي  الحق والعدال ، و أن يدرك اإلشكال الذي تطرحه   اوأن يحدد مجاله" التسياتس "القول  داخل مجزوءة ( ة)يتعين أن يؤطر  المترشح

 . وذلك من خالل  التتساؤل عما إذا كان باإلمكان أن تقوم العدال  في غياب قانون يحكم جميع الناس" عالق  العدال  مع القانون "بصدد 

 

 (نقط 45:  )التحلـــيل

 

التي تنتظم حولها أطروح  القول  وحجاجها المفترض، وذلك  من خالل ( القانون، العدال )له، عند المفاهيم الوقوف ، في تحلي(  ة)يتعين على المترشح 

 :العناصر اآلتي 

 العدال  تطبيق للقوانين ؛ -

 هذه القوانين ينبغي أن تتسري على الجميع ؛ - 

 ...في ذلك من ضمان للحياة الجماعي  يتعين على جميع الناس الخضوع للقوانين و لو تعارضت مع مصالحهم الخاص  لما -

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

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 

 :مناقش  أطروح  القول  من خالل العناصر اآلتي   (ة) يمكن للمترشح

 نتسبي  القانون ؛ -  
 المتنوع  ؛ لغني والقانون ناقص مقارن  بالواقع اإلنتساني ا -  

 اختالف تصورات العدال  و تعددها؛ -  
 أهمي  اإلنصاف في تطبيق العدال ؛ -  
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 ...أهمي  الربط بين الحق و  العدال  -  
بأن العبرة ال على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما ( ة)تعتبر المناقشة جيدة إذا عمل المترشح )                         

 (تكون بعدد األطروحات المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها
  

 (نقط 30)   :التركـيب  

 
، من تحليله ومناقشته، إلى إبراز الطابع اإلشكالي لعالق  العدال  مع القانون ، و أن ينتهي إلى التأكيد على أن التطبيق ( ة)يمكن أن يخلص المترشح  

 . خل بالعدال  التي تفترض  حماي  األفراد وإنصافهم  وتمتيعهم بالحقوق التي تصون كرامتهم وتحمي حريتهمالحرفي للقوانين قد ي

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

 

 (نقط 47)   :الجوانب الشكلية           

.القول  لهوبس  

  

 :النص

 

 (نقط 40)  : الفهـــــم

 

، و أن يصوغ اإلشكال المتعلق بمعايير الحقيق  متتسائال "الحقيق "معالجته للنص داخل مجزوءة المعرف ، متستندا على مفهوم ( ة)يتعين أن يؤطر المترشح       

 ...عما إذا كان هذا المعيار متمثال في التماتسك المنطقي أم في الحدس أم في التطابق مع الواقع أم في اتفاق اآلراء

 

 (نقط 45:  )التحلـــيل

 

، في تحليله للنص، الوقوف عند المفاهيم و األفكار التي تنتظم حولها أطروح  النص والحجاج المرتبط بها،  و ذلك باعتماد (ة)يتعين على المترشح       

 : العناصر اآلتي  

 ـ الحقيق  كهدف للمعرف  عام  و للمعرف  العلمي  خاص ؛

 اختالف العقول المدرك  لها؛اختالف الحقيق  ب -

 متسأل  الحقيق  تطرح بالضرورة مشكل  المعايير؛ -

 ...التماتسك المنطقي، الحدس، التطابق مع الواقع، اتفاق اآلراء: تعدد معايير الحقيق  -

 أهمي  الجمع بين مختلف المعايير في بلوغ الحقيق ؛ - 

 ...دور العقل في إنتاج الحقيق  العلمي  -

 (تحليل جيدا إذا كان شامال للمفاهيم والقضايا المرتبطة بالموضوعيعتبر ال) 

 

 ( نقط 45:  ) المناقشة

 

رها، كما قد يناقش األطروح   بإثارة تصورات مغايرة بهدف إغناء يياأهمي  أطروح  النص في بيان تكوين الحقيق  و مع( ة)ينتظر أن يبين المترشح   

 : ي اإلشكال، و ذلك باعتماد العناصر اآلت

 الموقف الريبي الذي ينكر وجود الحقيق  ؛ -
 التصور االختباري الذي ال يرى من معيار للحقيق  إال التجرب ؛ -
 معيار المنفع  والفعالي  بوصفه معيارا لما هو حقيقي و صائب؛ -
 ...معيار المعرف  الوجداني  الحدتسي  المؤتسس لحقيق  مطلق  تتجاوز مجال اشتغال العقل و الحواس -
على تطوير األطروحة التي حللها و أضفى طابع النسبية عليها، علما بأن العبرة ال تكون بعدد األطروحات (ة)المناقشة جيدة إذا عمل المترشح  تعتبر)

 (المستحضرة في المناقشة و إنما بنوعيتها

 (نقط 47)   :التركـيب        

 على أن تكامل المعايير  .يبرز من خالله الطابع اإلشكالي لمفهوم الحقيق  و متسأل  معاييرها، من تحليله و مناقشته، إلى تركيب (ة)قد يخلص المترشح       

 ...مخرجا ممكنا لمعالج  اإلشكال يعد

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

 

 (ن47: )الجوانب الشكلية       
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