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   االستثنائية دورة:ال        7112 بكالوريا : اختبار مادة الفلسفة/الشعبة: آداب وفلسفةلموضوع  اإلجابة النموذجية  

 العالمةبنائها؟ فنا مع العالم الخارجي على استرجاع الذكريات كما هي أم يتعدى إلى إعادةهل يقتصر تكي    :األول الموضوع   
ةمجزأ عناصر اإلجابة المحطات  المجموع 
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 10 استرجاعها.لخارجي بحفظ الذكريات و عقلية تساعدنا على التكيف مع العالم اقدرة الذاكرة  إن   المدخل:م

10 

 الذكريات كخبرات ذاتية، كما هي. عملية التكيف تتطلب استرجاع إن  العناد: 
 1.5          بل يتطلب إعادة بنائها. ،لتحقيق التكيف استرجاعها كما هيلكن بما أن مواقف الحاضر متجددة فال يكفي 

 10 ؟هي أم نعيد بناءها نستحضرها كماإذا كان استرجاع الذكريات ضروري للتكيف مع العالم الخارجي فهل  السؤال:
1.0 سالمة اللغة 
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 توظيفها في المواقف المناسبة .   ريات السترجاعها و فظ الذكنا نحإن   - عرض األطروحة ومسلماتها: 
 10 برغسون( -ومنه يقتصر تكيفنا مع العالم الخارجي على استرجاع الذكريات) الخبرات( كما هي. ) ريبو -   

10 

لمشاعر الذاكرة االنفعالية، حين نتذكر الحوادث الماضية نتذكرها مصحوبة بمشاعر شبيهة با في - الحجج:
 القديمة، مثل استرجاع حالة خوف تكون شبيهة بالخوف القديم. )ريبو(  

 تجمعه فيه. ) برغسون( اكرة هي بقاء الماضي في الحاضر و الذ -
10 

  نقد الحجج:
    )دانتي(ة الماضية أو اللذة، أالم قاسية.ال نسترجع دائما الذكريات االنفعالية كما هي، ففي تذكر أيام السعاد -
ن  بقاء الماضي في الحاضر  ليست الذكريات  -  حسب المواقف المختلفة.وانتقاؤها  ما يتم استثمارهاكما هو، وا 

10 

 10 األمثلة واألقوال + سالمة اللغة
 .المختلفة مواجهة المواقفل دمجهاننا نحفظ الذكريات المختلفة و إن   -عرض نقيض األطروحة ومسلماتها: 

بل يتعداها إلى إعادة  ،فنا مع العالم الخارجي على استرجاع الذكريات )الخبرات( كماهيومنه ال يقتصر تكي -
 هالفاكس(  -بنائها.)بوانتي

10 

10 

 هذه األطر متغيرة فالذكريات تتغير حسبها.حفظ في أطر الذاكرة الجماعية وبما أن   الذكريات ت   إن   - الحجج:
 قيق التكيف(.)أي تصور الماضي بكيفيات مختلفة لتح 
اللغة وجملة نسق االصطالحات االجتماعية التي ت دع مها هي التي تمكننا في كل لحظة من إعادة بناء  إن   -

 ماضينا.)هالفاكس( 

10 

 إذا كان التذكر إعادة بناء الذكريات فكيف نميز بين التذكر والتخيل؟ -نقد الحجج:   
 كما هي ضروري لتحقيق التكيف.) خاصة في مجال المعرفة( يبقى استرجاع بعض الذكريات -              

10 

 10 األمثلة واألقوال + سالمة اللغة
 0.0 إعادة بنائها.أحيانا أخرى الذكريات كما هي و  التكيف يتطلب أحيانا استرجاعالتركيب: 

.(كما هي رجاع الذكرياتعن است عجز)ال تخوننا الذاكرة حيني مواقف معينة فنخفق في التكيف   - الحجج: 10
 .)إبداع الحلول( أما في مواقف أخرى، يتطلب األمر إدماج ذكريات مختلفة لتحقيق التكيف الناجع 

10 

 1.0 واألقوال األمثلة    
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استنتاج : تصور حل المشكلة يترك الجتهاد المترشح      10 

10 
 10ال من حيث الشكل و المضمون(مدى انسجام تحليل المترشح ) نسقية المق -
األقوال األمثلة و  -   1.0 
سالمة اللغة     -   1.0 

01/01  01 المجموع  
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العالمةعناصر اإلجابة
 :الموضوع الثاني

                                                            دافع عن صحة هذه األطروحة.    احترام التفاوت بين أفراد المجتمع".بال تتحقق إال  االجتماعية العدالة إن  " 
المجموعمجزأة 
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ح ال
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  :الفكرة الشائعة
واحد منهم حقوقه بالتساوي مع اآلخرين. يطمئن الناس لوجود العدالة االجتماعية حين يأخذ كل  

0.0

10
 ال االجتماعية أن العدالة)المنافي لالعتقاد الساذج( الموقف الفلسفييرى  في حين :طرح نقيضها

        احترام التفاوت بين أفراد المجتمع.إال  ب تتحقق
0.0

1.0              هذه األطروحة والدفاع عنها ؟ صحة كيف يمكن إثباتف  السؤال:
1.0اللغة سالمة 

حـل
ـة 

اول
مح
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   : ومسلماتها عرض منطق األطروحة
، النفسية والعقلية.ةالفيزيولوجيالناس متفاوتون من الناحية من المسلم به أن   -
.أفراد المجتمعقق إال باحترام التفاوت الموجود بين ومنه فإن العدالة ال تتح-

0.0 

10 يترتب عنه تفاوت في الجهد والعطاء مما يؤدي بالضرورة إلى التفاوت  الطبيعي التفاوت -  الحجج :
  في االستحقاق.

                                      الواجبات.وجب التفاوت في الحقوق و قدراتهم العقلية والنفسية ي   تنمية واستثماراألفراد في  تفاوت - 
10 

 1.0 :سالمة اللغة
      :ونقده منطق الخصومعرض 

ولهذا ال يمكن أن يكون  اإن التفاوت بين األفراد سببه اجتماعي وليس طبيعي - :منطقهم عرض أوال:   
 .االجتماعية مبدأ التفاوت أساسا لتحقيق العدالة

          .(ناإلعالن العالمي لحقوق االنسا) حقوق االنسان أساسها مبدأ المساواة وليس التفاوت إن   -

0.0
10
 

وتؤدي إلى قتل المواهب الفردية  الناس من حقهم في التميز حرمتالمطلقة   المساواة - نقده   ثانيا :
 10 .االجتماعية العدالة تحقيق جانبوهذا ي  

1.0األمثلة واألقوال     
 10    (مترشحتترك الجتهاد ال) :   بحجج شخصيةأوال     : لدفاع عن منطق األطروحةا

 10 مثل اللبيراليون، ألكسيس كاريل(أنصار النزعة الفردية ) - : الفلسفية االستئناس ببعض المواقفثانيا:  04
 10   سالمة اللغة األمثلة واألقوال+
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 م مقدماتهالتفاوت تنسجمنطق األطروحة القائلة بأن العدالة ال تتحقق إال باحترام  إن    :االستنتاج
مع نتائجه ومع الواقع.                 

10

10  1.0        وتبنيها. امما يبرر مشروعية األخذ به        
 10           المضمون(   يل المترشح في دفاعه عن األطروحة )نسقية المقال من حيث الشكل و تحلنسجام امدى  - 

1.0:اللغةسالمة  -
0101/01المجمــوع

 مكن للمترشح أن يقدم مرحلة الدفاع عن مرحلة عرض منطق الخصوم و نقده.  ي  مالحظة :            
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 ( بول ريكور  . )نصال كتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون ا الثالث:الموضوع 
العالمة

 مجموع مجزأة
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  الفلسفي:اإلطار   
 .منهج علم التاريخ حول وبالضبطيندرج النص في مجال فلسفة العلوم اإلنسانية           

ة، تطور العلوم التجريبية في مجال المادة، راجع إلى ما حققته من موضوعية كأساس للقوانين العلمي ن  إ -  
بول ريكور من بينهم و  ،الظواهر اإلنسانية إلى طرح إمكانية تحقيقها دراسة الباحثين في مجالبدفع مما 

    في علم التاريخ. الموضوعية قضيةالذي أثار  صاحب النص

10 
10 

 0.0وخصوصيته ؟تتوافق مع طبيعته التاريخ  علم في موضوعيةالحديث عن  هل يمكن  طرح المشكلة:  
 1.0 مة اللغة:سال  
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الموضوعية أساس كل معرفة علمية باختالف مواضيعها.        - : ومسلماته صاحب النص موقفضبط  
 والتاريخ كعلم من العلوم االنسانية ال يخرج عن هذا االطار.    

 .هضوعمو  طبيعةيمكن تحقيق الموضوعية في التاريخ مع مراعاة خصوصية هذا العلم و  إذ -
0.0 

10 

 0.0   االستئناس بعبارات النص
 حجج صاحب النص:    
الموضوعية في تفسير الحوادث التاريخية تتمثل فيما يتم بناؤه وفق نسق منهجي خاضع لنظام مضبوط  -

 واضح وقابل للفهم من لدن الجميع.  ) على أساس مبدأ السببية و مبدأ الحتمية ( 
تلف حسب األدوات المنهجية التي تنطلق منها ) طبيعة موضوع علم التاريخ هي تخو الموضوعية تتعدد  -  

التي تحدد منهجه(

10 10 

 0.0  االستئناس بعبارات النص
 1.0     سالمة اللغة   
 :والتقييمالنقد  
السهل  ه ليس من أن الموضوعية في تفسير الحوادث التاريخية كبناء نسقي منهجي ضروري إال   رغم أن    -

(....إليديولوجيااالتعاطف، االنتماء، تجاوز عقبة الذاتية المتمثلة في)
0.0 

المعتقدات والقناعات ه من حقائق تتعارض مع كشفا يم  ل  تداعياته و التفسير الموضوعي للتاريخ  مخاطر - 10
فسر بشع، حين ي  ال يمثال: خوف الديمقراطيات الغربية من ظهور وجهها الالإنسان المجتمع. السائدة في

 تاريخها االستعماري تفسيرا موضوعيا.
0.0 

 10+ سالمة اللغةاألمثلة واألقوال 
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 10 يترك الجتهاد المترشح    الموقف الشخصي المبرر:  

10 
 10مدى انسجام تحليل المترشح ) نسقية المقال من حيث الشكل و المضمون(     -  
 1.0 األمثلة واألقوال 
 1.0سالمة اللغة  

01/01 01 المجموع  
 


