اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :الفلسفة  /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوريا0202 :
الموضوع األول :هل عالقة األلفاظ باألشياء ضرورية أم اعتباطية تحكمية ؟.
المحطات

عناصر اإلجابة

 المدخل :اإلشارة إلى مفهوم اللغة باعتبارها نسق من اإلشارات والرموز (مع اإلشارة
إلى مفهومي الدال والمدلول)
طرح
 إبراز العناد :اختالف آراء المفكرين حول طبيعة العالقة بين الدال والمدلول ،حيث يرى
المشكلة
البعض أنها عالقة ضرورية تالزمية ،والبعض اآلخر يعتبرها عالقة اعتباطية تحكمية.
 المشكلة :هل الرابطة الجامعة بين الدال والمدلول ضرورية تالزمية أم اصطالحية تحكمية؟

 األطروحة :إن الرابطة الجامعة بين األلفاظ واألشياء ضرورية ،طبيعية (نظرية المحاكاة:
أفالطون ،إميل بنفنيست)...
 الحجج- :إن العالمة اللسانية بنية واحدة يتحد فيها الدال بالمدلول ،وبدون هذا االتحاد
تفقد هذه الخاصية- .إن الذهن ال يتقبل ألفاظا وكلمات ليس لها تمثالت في الواقع- .
محاكاة اإلنسان ألصوات الطبيعة.
 األمثلة واألقوال.
 الّنقد :كيف نفسر تعدد األلفاظ والمسميات لشيء واحد؟ إن هذا الطرح يشيئ اللغة ويحد من
تطورها.

محاولة  نقيض األطروحة :إن الرابطة الجامعة بين األلفاظ واألشياء اصطالحية تحكمية:
(نظرية االصطالح دوسوسور ،كاسيرر.)...
حل
 الحجج- :إن المعنى الواحد يمكن التعبير عنه بألفاظ عدة - .ال توجد أية ضرورة
المشكلة
منطقية أو تجريبية بين المشير والمشار إليه ،إذ يبقى ذلك مجرد اتفاق وتواضع بين
األفراد - .إن ما يؤكد صفة االصطالح فيها هو تطورها عبر التاريخ من جهة ،وتنوع
االلسن و(تعدد اللغات) من جهة أخرى.
 األمثلة واألقوال.
 الّنقد :ليست عالقة اللفظ بالشيء اعتباطية تحكمية دائما ،وانما هناك ألفاظ تطابق
األشياء (تحاكي الطبيعة).

 ال ّتركيب :ـ ـ إن اللغة خاصية إنسانية مرتبطة بالفكر ،الذي يبدع فيها العالمة اللسانية
باستمرار.
 العالقة بين الدال والمدلول بدأت طبيعية ،ثم أصبحت اصطالحية بزيادة حاجة اإلنسان
إلى ذلك ما أدى إلى تطورها باستمرار.
 األمثلة واألقوال.

 االستنتاج- :يمكن القول أن تطور اللغة يؤكد على أن العالقة بين الدال والمدلول هي
حل
المشكلة عالقة اعتباطية تحكمية أكثر منها ضرورية.
 مدى تناسق الحل مع منطق التحليل.

مالحظات :ـــ تنقص ربع نقطة عن كل خطأ لغوي ،وال يحاسب المترشح على أكثر من ثمانية أخطاء 20﴿ .ن ﴾
المستحقة.
ـــ الحرص على تثمين اإلجابات المتميزة بتكليف أساتذة ذوي خبرة وكفاءة ومنحها الّنقطة
ّ

صفحة  1من 3
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المجموع 20/20

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :الفلسفة  /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوريا0202 :
الموضوع الثاني :دافع عن األطروحة القائلة" :ال علم بدون فلسفة".
المحطات

عناصر اإلجابة

طرح

الشائعة :االختالف بين الفلسفة والعلم في الموضوع ،المنهج واألهداف يؤكد أن
 الفكرة ّ
وجود الفلسفة ليس ضروري لقيام العلم ..

المشكلة

 نقيض الفكرة :قيام العلم يحتاج بالضرورة إلى الفلسفة.
 المشكل :كيف يمكننا الدفاع عن األطروحة القائلة أن وجود الفلسفة شرط ضروري لقيام
العلم؟

محاولة
حل

المشكلة

 عرض منطق األطروحة :قيام العلم يحتاج إلى فلسفة( .الفلسفة ضرورية لقيام العلم)
(أفالطون ،برغسون ،راسل ،األبستمولوجيون )...
 الحجج - :الفلسفة ليست علم محدد بمجال معين ،وانما هي "العلم" بالمفهوم الشامل
.أفالطون  -الفلسفة من خالل التساؤالت التي تطرحها  ،تفتح مجاالت جديدة للبحث
العلمي( .الكثير من النظريات العلمية انبثقت من خلفيات فلسفية) -.إن الدراسات
الفلسفية التي تناولت العلم كموضوع لها ،ساهمت في تقدمه وتطوره باعتبارها دراسة
نقدية للعلم( .األبستمولوجيا ،البيواتيك ،علم البيئة).
 األمثلة واألقوال.
 عرض منطق الخصوم ونقده:

أ -لألطروحة خصوم وهم القائلين أن العلم ليس بحاجة إلى الفلسفة( .النزعة الوضعية
والنزعة المادية  ،)...لكون أن العلم لم يتطور إال بعد انفصاله عن الفلسفة - .الفلسفة
تبحث في العلل البعيدة ،أما العلم يبحث عن القوانين التي تحكم الظواهر.
ب -نقده :لكن انفصال العلم عن الفلسفة ال يجعل العلم في غنى عنها- .إن العلم أفرز
الكثير من المشكالت والتساؤالت التي عجز على إيجاد حلول لها واإلجابة عنها،
والفلسفة هي الوحيدة القادرة على ذلك.
 األمثلة واألقوال.
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الدفاع بحجج شخصية:
 ّ

 كل علم يعتمد على مبادئ أولية تعد أساسا له ،وهي في األصل فلسفية (مبدأ السببية
والحتمية )... ،أو أي حجة مؤسسة يهتدي إليها المترشح.
 األمثلة واألقوال.
حل

المشكلة

 ال وجود لعلم بدون فلسفة (الفلسفة تبدأ حيث ينتهي العلم).
 التأكيد على مشروعية الدفاع عن األطروحة.
 مدى انسجام الحل مع منطق التحليل.

مالحظة  - :تنقص ربع نقطة عن كل خطأ لغوي  ،وال يحاسب المترشح على أكثر من ثمانية أخطاء  20( ،ن)
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المجموع 14/14

المستحقة.
 الحرص على تثمين اإلجابات المتميزة بتكليف أساتذة ذوي خبرة وكفاءة ومنحها الّنقطةّ
الدفاع عن األطروحة بحجج شخصية على خطوة عرض منطق الخصوم ونقدهم.
 -يمكن للمترشح أن يقدم خطوة ّ

صفحة  1من 3
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :الفلسفة  /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوريا0202 :
الموضوع ال ّثالث :النص لفولتير.
المحطات

عناصر اإلجابة

طرح

 المدخل :تاريخ البشرية يكشف لنا أن العنف ،بمختلف أشكاله ،هو الذي كان يحكم

المشكلة

محاولة
حل

المشكلة

العالقات بين الناس.
السياق الفلسفي :يندرج النص ضمن إشكالية " الحياة بين التنافر والتجاذب"،
 ّ
وعلى وجه الخصوص مشكلة (ظاهرة العنف كمظهر من مظاهر التواصل بين
الناس)
 المشكلة :هل العنف سلوك يليق باإلنسان (كائن األخالق)؟

 موقف صاحب الّنص:

أ .مضمونا :يرفض فولتير أن يكون العنف مبدأ عاما يحكم العالقات اإلنسانية.

ب .شكال" :والحال أننا ال نفهم كيف يمكن إلنسان انطالقا من هذا المبدأ ...واال كان
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مصيرك الهالك ""- ،إن الحق في التعصب حق عبثي وهمجي".
 الحجج:

أ.مضمونا- :العنف بجميع صوره سلوك يتعارض والمبدأ اإلنساني القائل" :ال تفعل
ما ال ترغب أن يفعل بك "

00

 العنف ويؤدي إلى الحروب والصراعات بين الشعوب.
 العنف سلوك يليق بالحيوان وال يليق باإلنسان.

ب .شكال"- :المبدأ العام لكل القوانين " ....ال تفعل ما ال ترغب أن يفعل بك"

05

11/11

 لو كان القانون البشري يبيح هذا السلوك...على الفارسي أن يفتك بالتركي"

 الّنقد وال ّتقييم - :العنف بجميع أشكاله و صوره ال ينبغي أن يكون مبدأ عاما يحكم
العالقات اإلنسانية.

 لكن هناك حاالت تسود العالقات اإلنسانية مثل الظلم ،االستغالل ،االستعمار،
تفرض على اإلنسان اللجوء إلى استخدام العنف كوسيلة مؤقتة السترجاع الحقوق
(العنف المشروع).

الموقف الشخصي :يترك االختيار للمترشح مع تبريره.
 األمثلة واألقوال.

حل

المشكلة

 االستنتاج - :كلما شاع التسامح بين الناس ارتقت اإلنسانية في التحضر ،وكلما
شاع العنف وانتشرت مظاهره انحطت قيمة اإلنسان إلى مرتبة الحيوان.

 -مدى انسجام الحل مع منطق التحليل.
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مالحظات:

ـــ تنقص ربع نقطة عن كل خطأ لغوي ،وال يحاسب المترشح على أكثر من ثمانية أخطاء 20﴿ .ن ﴾

المستحقة.
ـــ الحرص على تثمين اإلجابات المتميزة بتكليف أساتذة ذوي خبرة وكفاءة ومنحها الّنقطة
ّ

صفحة  3من 3

