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 یتضمن ھذا الدلیل المحاور اآلتیة:   

 المحور األول:

 یتعلق بالجانب التربوي البیداغوجي 

 المحور الثاني:

 یتعلق بالجانب اإلداري والتنظیمي لالمتحان

 طبیعة اختبار الفلسفة
  

 في امتحان البكالوریا

ـ لغات أجنبیة ـ ریاضیات ـ علوم تجریبیة ـ تسییر واقتصاد ـ تقني  آداب وفلسفة ـجمیع الشعب: 
 ریاضي.

ـ یكون اختبار مادة الفلسفة نوعیا خاصا بشعبتي اآلداب والفلسفة واللغات األجنبیة، ویكون مشتركا بین  
 شعبتي الریاضیات والعلوم التجریبیة، ومشتركا بین شعبتي تقني ریاضي وتسییر واقتصاد.

) مواضیع مستوحاة 03ھیكلتھ فھي واحدة لجمیع الشعب، حیث تقترح على المترشح ثالثة(ـ أما عن 

 من منھاج السنة الثالثة ثانوي، وعلى المترشح أن یختار موضوعا واحدا.

 بإحدى الطریقتین: الجدل أو المقارنة.سؤاال مشكال نظریا، یعالج  عبارة عن مقالة تتضمن الموضوع األول:

 الدفاع عنھا أو تفنیدھا. عبارة عن مقولة یطلب من المترشح  الموضوع الثاني:

أطروحة  المترشح یجیب فیھ المؤلف عن سؤال مشكل، فیصبح أمام يفلسفی نصوھو عبارة عن  الموضوع الثالث:

ویشفع بالسؤال  ،فھمھا وضبط عالقتھا بالمشكلة وتقویمھا والخروج منھا بموقف مبرر منھ، جاھزة، المطلوب
 التالي: 

 " أكتب مقالة فلسفیة تعالج فیھا مضمون النص".                                        

 

 

2 
 



 

 

 أوال : مقاییس بناء الموضوع
 

 مقاییس عامة مشتركة بین السؤال المقالي والنص، منھا:ـ  1
الواحد أو ) یجب أن تكون موضوعات االمتحان مستوحاة من المنھاج، دون أن تجتمع في الفصل الدراسي أ

 وحدة تعلمیة واحدة.

تبرز قدرة التلمیذ على فھم المشكلة المطروحة، و تصور أبعادھا و مختلف جوانبھا و مقتضیاتھا و  ) یجب أنب       
حدود واقف منھا و البحث عن مبرراتھا وتحلیلھا تحلیال منظماً متسلسالً تسلسالً منطقیاً، و تحدید مختلف الم

 تخاذ موقف إزاءھا.وكذا اتلك المبررات، 
 ) أن تناسب المدة الزمنیة المخصصة لكل شعبة.ج

وحسب الحجم الساعي المخصص لكل اختبار كما ورد في الملحق  .) أن تكون في مستوى التلمیذ المتوسطد
 .1رقم

 ـ مقاییس خاصة بالسؤال المقالي: 2

المقال الفلسفي ھو إنتاج یقوم بھ التلمیذ مستخدما من خاللھ قدراتھ المختلفة وإمكانیاتھ المتنوعة فھو األداة     
التي بواسطتھا نستطیع الكشف عن مدى إبداعیة متعلم الفلسفة، والتعرف على قدراتھ وعلى مدى تعلمھ 

نسبر من خاللھ قدرة التلمیذ على التذكر، وسعة  التفكیر السلیم، من تحلیل وتركیب واستنتاج وبرھنة ونقد، كما
 خیالھ وحجم وقیمة معلوماتھ، وسعة إطالعھ. لذا:

قابلة للمعالجة  ( تنصب على مشكلة محوریة في المنھاج)) یجب أن تكون الموضوعات إشكالیة وخصبةأ 
 بمنھجیة معینة.

خاصیة جدیدة، لكن بإقصاء كل یجب أن یتم اختیار المواضیع بطریقة تسمح باستعمال الدرس تحت ) ب
 إعادة إنتاج حرفي. إي تجنب مجرد "سؤال الدرس" األكثر صالحیة للذاكرة الخالصة.

یجب أن تھدف األسئلة إلى قیاس كفاءات منھجیة ( كالفھم، التحلیل، التركیب، البرھنة، النقد، االستدالل،  )ج
كوعي التلمیذ واھتمامھ  ؛نطقي) وكفاءات معرفیةالقدرة على إصدار األحكام ، قوة اإلقناع واالستنتاج الم

بقضایا مجتمعھ ومدى تمسكھ بقیم التسامح والمواطنة، وإیمانھ بضرورة الحوار كوسیلة حضاریة لفھم اآلخر 
 .وقبولھ 

 أن تصاغ الموضوعات بلغة واضحة ودقیقة، خالیة من التعقید اللفظي وملتزمة بالمصطلحات الفلسفیة. )د

 ) أن تحترم تقنیات الكتابة في تقدیم الموضوعات كالنقاط والفواصل و تشكل الكلمات التي تثیر اللبس.ه
 

 مقاییس خاصة بالنص:ـ  3

 یجب أن یعالج النص قضیة فلسفیة مستوحاة من المنھاج. )أ
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أن یتوفر النص على الخصوبة الفكریة إلنماء الحوار الفلسفي، حیث یبرز بوضوح المشكل، الموقف  )ب
 حجة.وال

 یجب أن یكون النص واضحا. )ت

 أن یكون النص أصیال ( لفیلسوف أو مفكر من الذین اشتغلوا على قضایا فلسفیة). )ث

التزام األمانة العلمیة في تقدیم النص: كذكر المؤلف، ذكر المصدر، رقم الصفحة، إن أمكن، وإذا لزم  )ج
 التصرف فالبد من اإلشارة إلى ذلك مع عدم اإلخالل بروح النص.

 المعنى المقصود.بخل تأن تشكل الكلمات التي تثیر اللبس، أو تكون قابلة لقراءات مختلفة حتى ال  )ح

 مقاییس بناء األجوبة النموذجیة ثانیا:

 ـ نموذج اإلجابة 1

إن المقال الفلسفي لھ خصوصیة تتمثل في كونھ إبداعا صرفا نابعا من شخصیة التلمیذ/المتفلسف في حد ذاتھ،    
   ومنطبعا بأسلوبھ. مصبوغا 

  : ، یجبمن حیث الشكل -أوال

 .المشكلة؛ وحل  المشكلة؛ ومحاولة حل المشكلةمن ثالث محطات ھي: طرح  المقالة أن تتألف -1
 (المدخل،المسار والسؤال).؛ا، وتحقیق وظیفتھ المشكلةتوفر المركبات األساسیة لطرح  -أ

 (وفق اآللیات المنھجیة لكل طریقة).؛، وتحقیق وظیفتھا المشكلةتوفر المركبات األساسیة لمحاولة حل  -ب
 ؛، وتحقیق وظیفتھ المشكلةتوفر المركبات األساسیة لحل  -ج
دون حشو معرفي مع احترام محطات المقال الثالث وكذا، المركبات األساسیة  اقتراح نموذج تصمیم اإلجابة ـد 

 لكل محطة.
  یجب: من حیث المضمون -ثانیا

 .وفي حدود الموضوع المطلوب ،مناسبا للمقام الشكليعرفي یكون المحتوى الم أن -أ
 .كافیة لجمیع مراحل الطریقة التي یوحي بھا الموضوع المطروحال ةُ تغطیال أن تكون مضمونة -ب

 فضال عن:
إجابات التالمیذ النوعیة واإلبداعیة، سیما المحطة الثالثة من محاولة حل المشكلة  أن تأخذ بعین االعتبار )1

 .التي تستوجب منھ بذل المزید من الجھد لبلوغ اإلبداع عن طریق دمج الكفاءات العلیا (الرأي الشخصي)
 أن تھدف إلى توضیح فكرة فلسفیة عامة، وتحلیلھا ومناقشتھا دون ربطھا بفیلسوف محدد. )2
یحاسب المترشح على آرائھ أو أفكاره الخاصة، وإنما على مدى فھمھ للمشكلة المطروحة، وعن عمق ال  )3

 ومتانة أفكاره وانسجامھا المنطقي وتناسقھا المنھجي.
 ـ سلم التنقیط: 2

 ضرورة تجزئة العالمات، حسب أھمیة كل عنصر في اإلجابة. )أ
احل اإلجابة، إذ لیس شرطا أن تنقط المقدمة أو الخاتمة المرونة في تحدید العالمات النھائیة لكل مرحلة من مر )ب

 ن) مثال.02فقد نمنح لھا نقطتین (، ن) نقاط بالضرورة 04من أربع(
 ن).20) إلى العالمة العشرین(0توزع النقاط وفق السلم من العالمة: صفر( )ت
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التالمیذ وإعدادھم للتقویم اإلجمالي (الختامي)، من خالل جعلھم، وبكیفیة متدرجة، في وضعیة مماثلة  حضیرت )ث
بناء  احترام وتطبیق . لذلك فمن الضروريلوضعیة التقویم اإلجمالي الختامي (في امتحان شھادة البكالوریا)

  القسم.التنقیط أثناء عملیة تصحیح وتقویم وثائق التالمیذ في  سلمالموضوع و

 مالحظة:

 ال یحاسب المترشح في المقدمة على أكثر من خطأین لغویین. )أ

 ـ ال یحاسب المترشح في التحلیل على أكثر من أربعة أخطاء لغویة.

 ـ ال یحاسب المترشح في الخاتمة على أكثر من خطأین لغویین.

عن الموضوع ال یأخذ المقال عند الخروج الجزئي على الموضوع یطبق المقیاس أعاله، وعند الخروج الكلي  )ب

 نقطة. 02/20أكثر من 

 عند النقل الصریح: یمنح الصفر للناقل والمنقول عنھ مع تحریر تقریر. )ت

 ثالثا: مقاییس بطاقة تقویم الموضوع

 ـ شروط بناء الموضوع: 1

من  منقوال من الحولیات أو قتبسافي القسم أو م قد تمت معالجتھ ؛المقترحع وأال یكون من الموض/ 1
 االنترنیت. 

 / الدقة والوضوح في الصیاغة من حیث المبنى والمعنى.2 

 / عدم قابلیتھ للتأویل، كي ال یخرج عن مطالبھ المحددة.3

 / تجنب األلفاظ الغریبة عن المنھاج أثناء بناء الموضوع.4

 ـ تقویم الموضوع من حیث: 2
 المقاییس مقبول جید جید جدا

 ـ التطابق مع البرنامج1   
 ـ التطابق مع طبیعة االختبار2   
 ختباراتـ التطابق مع دلیل بناء اال3   

 ـ تغطیة أكبر جزء من البرنامج4   
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 ـ الكفاءات المستھدفة: 3
 أ ـ الكفاءات المنھجیة مقبول جید جید جدا

 ـ كفاءة التقدیم1   
 ـ التساؤل2   
 ـ العرض3   

 ـ االستدالل4   
 ـ التمثیل5   
 ـ النقد6   
 ـ االستدالل 7   

 ب ـ الكفاءات المعرفیة مقبول جید جید جدا
 ـ كفاءة االسترجاع1   
 ـ كفاءة توظیف المعلومات2   
 ـ كفاءة االنتقاء3   

 ـ صحة المعلومات4   
 

 ـ نموذج اإلجابة وسلم التنقیط: 4
 المقاییس مقبول جید جید جدا

 المقترحة مع السؤالاإلجابة ـ تطابق 1   
 مدى صحتھا ووضوحھا ودقتھاـ 2   
 شمولیة األجوبة الممكنةـ 3   

 تحلیل العناصر األساسیة منطقیاـ 4   
 ـ توزیع النقاط حسب درجة األھمیة 5   
 ـ التفصیل الجزئي للعالمات اإلجمالیة 6   

 تغطیة الموضوع: – 5
 المقاییس بدایة البرنامجفي  في وسط البرنامج في نھایة البرنامج

 ـ الموضوع األول1   
 ـ الموضوع الثاني2   
 ـ الموضوع الثالث3   

    
 

 نسبة التغطیة:                                             

 % ………   
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