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المادة :الفلسفة والحضارات -الفلسفة العامة
ُعلّق العمل
المحور /الدرس
به

التعليل

الصف الثالث الثانويّ  -فرع اآلداب واإلنسانيات
المرحلة :الثانوية
الشرح
)ما بقي وما ُعلّق العمل به من محاور ودروس
الكتاب المدرسي الوطني وفصوله(

المقدمة العامة
اإلنسان:الدوافع
والميول

اإلنسان:الوعي
والالوعي

اإلنسان:اإلدراك
الحسي
ّ

األقسام المعلق العمل بھا :مسألة الميل األساسي-
الميول وتقلّباتھا -تصنيف الميول والدوافع -الخاتمة.

األقسام المتبق ّية :النظرية السلوكية )الميل
والحركة( -النظرية التجريبية )الميل والرغبة( -نقد
ھاتين النظريتين -النظرية الفيزيولوجية )كيف تظھر
الميول وكيف نحددھا /ليست ملزمة بل إضافية(
األقسام المعلق العمل بھا :المدرسة السلوكية في
الوعي -النظرة التاريخية لالوعي -التحليل النفسي
الفرويدي )كتفصيالت وتقنيات ،واإلبقاء عليه كحجة
أو دليل على وجود الالوعي(  -التحليل النفسي غير
الفرويدي
األقسام المتبق ّية :تعريف الوعي وخصائصه
)النظرة التاريخية للوعي -علم النفس التقليدي -إعادة
االعتبار للوعي -خصائص الوعي( – الحجج التي
قدمھا فرويد على وجود الالوعي -الخاتمة )كنقد
لنظرية فرويد(  -الجھاز النفسي عند فرويد -أھمية
الجنس عند فرويد
األقسام المعلق العمل بھا :اإلدراك الحسّي
األقسام المتبق ّية :النظرية التعقلية )الحس واإلدراك
الحسي( -نظرية الغشطالت -نقد النظريتين

4

التاريخ 2016/9/30
االقتراح
)توزيع
الحصص(

تساعد ھذه المقدمة المتعلّم في الولوج إلى عالم
الفلسفة ،وھي ضرورية لفھم الفلسفة العربية.
بشكل
ت ّم إيقاف العمل بھذه األقسام أل ّنھا لم توسّع
ٍ
يسمح للمتعلّم من كتابة مقالة كافية حولھا ،كما أنّ
بعض ھذه العناوين ال يحمل الطابع اإلشكالي .بإمكان
استخدام ھذه األقسام كأسئلة رأي شخصي .كما انّ
وجود اشكاليتين كان يؤدّي الى ضياع المتعلم وھذا ما
ت ّم التأكد منه في االمتحانات الرسمية.
المسألة المطروحة في ھذا الدرس ھي طبيعة الميول،
وھذه النظريات المتبقيّة تسمح للمتعلّم باإلجابة على
ھذه المسألة.
ال تش ّكل ھذه األقسام أساس المسألة المطروحة في
االمتحانات الرسمية حول ھذا الدرس ،إ ّنما بإمكان
المعلّم إذا كان يمتلك الوقت الكافي من المرور عليھا
كمعلومات إضافية تغني ثقافة المتعلّم .كما أن الجزء
الذي ت ّم إيقاف العمل به أي التحليل النفسي ھو
موضوع تقني في علم النفس وليس فلسفي.
المسألة األساسيّة المطروحة في ھذا الدرس ھي :ھل
الحياة النفسيّة ھي باإلجمال واعية أو ال واعية؟ لذلك
فإنّ ھذه األقسام يجب أن تدرّ س كأدلّة على دور
الوعي أو الالوعي في الحياة النفسيّة.
ھذا القسم ھو مجرّ د مقدّمة للدرس تشرح للمتعلّم
الفرق بين الحسّ واإلدراك الحسيّ  ،يمكن اإلضاءة
عليھا ولك ّنھا غير مطلوبة للتقويم الرسميّ .
المسألة المطروحة في ھذا الدرس ھي :طبيعة
اإلدراك الحسيّ عند اإلنسان ،وھاتان النظريتان
تشكالن لبّ اإلجابة.

 6حصص
 8حصص

 8حصص

 7حصص

المادة :الفلسفة والحضارات -الفلسفة العامة
ُعلّق العمل
المحور /الدرس
به
اإلنسان:الذاكرة

X

التعليل

المسألة المطروحة في ھذا الدرس ،مسألة
قديمة ولم تعد تھ ّم أو تفيد المتعلّم في عصره
الحالي ،إالّ أ ّنه يمكن طرح ھذا الدرس
بمقاربة جديدة في المنھج الجديد .كما أنّ
موضوع الذاكرة أصبح موضوعا علميا من
أكثر من مئة سنة أي في الربع األخير من
القرن التاسع عشر ولم يعد إشكالية كبرى
من الفلسفة كاالدراك الحسي والخيال.

ھذه األقسام ال تتضمّن عناصر شرح ومناقشة ،مما
األقسام المعلق العمل بھا :عناصر الخيال الخالق-
الخيال المبدع والالوعي -الخيال بين استعادة الصور يمنع المتعلّم من كتابة مقالة فلسفية كاملة حولھا ،إالّ
القديمة وابتداع صور جديدة
أ ّنھا تصلح ألن تكوّ ن عناصر إجابة للرأي الشخصيّ
.
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي:
األقسام المتبق ّية :النظرية التجريبية )ھل الصور
مشكلة وجود الصور في المخيّلة ،وھاتان النظريتان
موجودة؟( -الظواھرية )ھوسرل -سارتر -باشالر(
تجيبان عن ھذه المسألة.
ھذه األقسام ال تتضمّن عناصر شرح ومناقشة ،مما
األقسام المعلق العمل بھا :الفطري والمكتسب-
يمنع المتعلّم من كتابة مقالة فلسفية كاملة حولھا ،إالّ
اكتساب العادات والتعلّم -تصنيف العادات -العادة
أ ّنھا تصلح ألن تكوّ ن عناصر إجابة للرأي الشخصيّ .
والتعوّ د -فلسفة العادات
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي :قيمة
األقسام المتبق ّية :قيمة العادات -كيف نتخلّص من
العادات ،أي من المفترض أن يعرف المتعلّم سلبيات
العادات السيّئة؟ )تصلح للرأي الشخصيّ إذا ما
ُ
وحسنات العادة
طرحت(

اإلنسان:الخيال

اإلنسان:العادات

اإلنسان:اإلرادة
والفعل اإلرادي

الصف الثالث الثانويّ  -فرع اآلداب واإلنسانيات
المرحلة :الثانوية
الشرح
)ما بقي وما ُعلّق العمل به من محاور ودروس
الكتاب المدرسي الوطني وفصوله(

X

تخفيف العبء عن كاھل التلميذ وذلك بعد
التداول المطوّ ل بين األساتذة في ورشة
العمل.

األقسام المتبق ّية :عالقة اللغة بالفكر

X

 7حصص

 7حصص

‐‐‐
األقسام المعلق العمل بھا :وظائف اللغة -نظرية
االستعالم -لغة الحيوان -أصل اللسان

اإلنسان:اللغة
والفكر

اإلنسان:الطبيعة
والثقافة

التاريخ 2016/9/30
االقتراح
)توزيع
الحصص(
‐‐‐

ت ّم ايقاف العمل ب ھذا العنوان سنة ، 2001
وت ّم اقتراح االبقاء على ھذا اإليقاف
لألسباب نفسھا التي ذكرناھا لدرس اإلرادة
والفعل.

ھذه األقسام ال تتضمّن عناصر شرح ومناقشة ،مما
يمنع المتعلّم من كتابة مقالة فلسفية كاملة حولھا ،إالّ
أ ّنھا تصلح ألن تكوّ ن عناصر إجابة للرأي الشخصيّ .
كما أنّ الدراسات الحديثة حول اللغة تختلف ببعض
النقاط عمّا ھو وارد في ھذه األقسام.
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي:
عالقة اللغة بالفكر ،ھل الفكر يسبق اللغة أم أثر اللغة
بالفكر

7حصص

‐‐‐

5

المادة :الفلسفة والحضارات -الفلسفة العامة
ُعلّق العمل
المحور /الدرس
به

التعليل

اإلنسان:الشخصية

المجتمع:
المجتمع واالعتماد
المتبادل
المجتمع:
العمل والتراتب
االجتماعي
المجتمع:الملكية
والثروة
المجتمع:السياسة

X

يتكرّ ر ھذا الدرس في دروس علم اإلجتماع

X

يتكرّ ر ھذا الدرس في دروس علم اإلجتماع

‐‐‐

X

يتكرّ ر ھذا الدرس في دروس علم اإلجتماع
واإلقتصاد
يركز الدرس على عوامل السياسة
ومكوناتھا دون أن تطرح كإشكالية ،وكذلك
منھج السياسة ال يوجد فيه طرح إشكالي.
ال تتضمّن ھذه المقدّمة أي عناصر تصلح
لمقالة فلسفية تحتوي على شرح ومناقشة،
إالّ أ ّنھا تصلح ألن تكون مدخالً لمحور
المعرفة
ال تتضمن عناصر لمقالة فلسفية ،مجرد
شرح وتلقين ،ممكن المرور عليھا بشكل
مختصر

‐‐‐

X

المعرفة:مقدمة في
نظرية المعرفة

X

المعرفة :أنماط
المعرفة

X

المعرفة:مناھج
المعرفة-
الرياضيات

المعرفة:مناھج

التاريخ 2016/9/30
الصف الثالث الثانويّ  -فرع اآلداب واإلنسانيات
المرحلة :الثانوية
االقتراح
الشرح
)ما بقي وما ُعلّق العمل به من محاور ودروس
)توزيع
الكتاب المدرسي الوطني وفصوله(
الحصص(
ھذه األقسام ال تتضمّن عناصر شرح ومناقشة ،مما
األقسام المعلق العمل بھا :تحديدات -الشخصية:
 7حصص
يمنع المتعلّم من كتابة مقالة فلسفية كاملة حولھا ،إالّ
الشروط والحريّة
أ ّنھا تصلح ألن تكوّ ن عناصر إجابة للرأي الشخصيّ .
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي:
األقسام المتبق ّية :المكونات الجسدية النفسية
المكوّ نات األساسية للشخصية ،وھذه النظريات تجيب
للشخصية -نظرية علم التشكل -المكونات
عن ھذه المسألة.
االجتماعية
‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐
األقسام المعلق العمل بھا :في المعرفة العامية
والمعرفة العلمية -االستدالل المنطقي -البرھان
الرياضي
األقسام المتبق ّية :النظرية العقالنية -النظرية
التجريبية -النظرية العمالنية -المسلمات
والمصطلحات )في إطار ھل ھي من التجريبية أو
العقالنية( – إقليدس وريمان ولوباتشفسكي )تابع
للعقالنية(
األقسام المعلق العمل بھا :التجربة وإصدار القانون

6

ال تتضمن ھذه األقسام عناصر كافية تصلح للشرح
والمناقشة وھي بحاجة إلى تعديل ضمن المناھج
الجديدة ،يمكن االكتفاء بشرحھا للرأي الشخصيّ
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي:
أصل الرياضيات ،ھل ھي نتيجة العقل أم التجربة،
وھذه النظريات تجيب عن ھذه المسألة.
ھذه األقسام تصلح للرأي الشخصي أو التوليفة

 7حصص

المادة :الفلسفة والحضارات -الفلسفة العامة
ُعلّق العمل
المحور /الدرس
به

التعليل

المعرفة -العلوم
اإلختبارية
المعرفة :مناھج
المعرفة -العلوم
اإلنسانية

المعرفة:التكنولوج
يا والمجتمع
المعرفة:العلم
والفلسفة
المعرفة:الحقيقة

X

اإللھيات:وجود ﷲ

X

اإللھيات:ﷲ
واإلنسان

X

اإللھيات:الفلسفة
والدين

X

ت ّم إيقاف العمل بھذا العنوان لتخفيف العبء
عن المتعلم ،مع العلم أن مواضيع الفلسفة
ّ
تغطي كل شؤون الحياة فمن المفروض
اختيار بعض ھذه الشؤون واستبعاد
األخرى.
تالفي التكرار ،كون براھين وجود ﷲ
موجودة في منھج الصفّ الثانويّ الثانيّ في
درس الحضارة المسيحيّة وفي العلوم
اإلسالمية.
تتكرّ ر معظم أقسام ھذا الدرس في مادة
الفلسفة العربية تحت عنوان "ﷲ والحرية
اإلنسانية"
ت ّم التوافق على االبتعاد عن المواضيع التي
يمكن أن تكون سببا في تقييم عمل المتعلم
انطالقا من دوافع وميول ذاتية .ھذا مع العلم
أنّ الدين حاضر بقوة في منھج الحضارات
في الصفّ الثانويّ الثانيّ .

التاريخ 2016/9/30
الصف الثالث الثانويّ  -فرع اآلداب واإلنسانيات
المرحلة :الثانوية
االقتراح
الشرح
)ما بقي وما ُعلّق العمل به من محاور ودروس
)توزيع
الكتاب المدرسي الوطني وفصوله(
الحصص(
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي :ما
األقسام المتبق ّية :المراقبة -الفرضية
 7حصص
ھي المرحلة األساسية في المنھج االختباري؟ إما أن
ير ّكز الموضوع على الفرضية وإمّا على المراقبة.
ال تتضمن ھذه األقسام عناصر كافية تصلح للشرح
األقسام المعلق العمل بھا :التاريخ -علم النفس
والمناقشة وھي بحاجة إلى تعديل ضمن المناھج
 7حصص
الجديدة
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي :ھل
األقسام المتبق ّية :علم اإلجتماع )النظرية التفسيرية
الظواھر االجتماعية ُتدرس كأشياء أم ھي ظواھر لھا
والنظرية التفھمية(
خصوصيتھا؟
ھذه األقسام تصلح للرأي الشخصي أو التوليفة
األقسام المعلق العمل بھا :ما ھي التكنولوجيا؟-
التكنولوجيا والعلم
 7حصص
األقسام المتبق ّية :التكنولوجيا وتأثيراتھا في المجتمع المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي:
إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا
)اإليجابيات -السلبيات(
األقسام المعلق العمل بھا :أوالً :الفلسفة -ثانيًا :العلم ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو
التوليفة.
 7حصص
األقسام المتبق ّيةً :
ثالثا :العلم والفلسفة :تمايز وتكامل المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي:
العالقة بين العلم والفلسفة :التكامل أو التعارض
في آن -راب ًعا حاجة العلوم إلى الفلسفة.
‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

7

المادة :الفلسفة والحضارات -الفلسفة العامة
ُعلّق العمل
المحور /الدرس
به
اإللھيات:غائية
الوجود

X

التعليل

إضافة إلى األسباب التي ذكرتھا باألعلى
فإن عنوان ھذا الدرس غير مطروحة
بطريقة اشكالية كما ھو مطلوب في المنھج
والتقييم.
األقسام المعلق العمل بھا :مفھوم الخير -خصائص
الخير األخالقي -االنسجام مع الطبيعة
األقسام المتبق ّية :األيدونية )مذھب اللذة( -مذھب
السعادة -النفعية -أخالق الشعور االجتماعي -أخالق
الواجب
األقسام المعلق العمل بھا :القيمة األخالقية -األخالق
والحياة الشخصية
األقسام المتبق ّية :طبيعته وعناصره -تغيرات
الضمير )فطري -نسبي -مكتسب(

األخالق :الخير
والقيم

األخالق :الضمير
الفردي
األخالق :األسرة

X

ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو
التوليفة
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي :ھل
الضمير فطريّ ومطلق أو نسبيّ ومكتسب؟

األخالق:
الحرية والمسؤولية

 7حصص

 7حصص

‐‐‐

األقسام المعلق العمل بھا :ازدواجية الطبيعة
البشرية -تعايش وتعاون -حق سالمي -العالقة
ّ
الحق واألخالق -مھام
القانونية -حقوق اإلنسان-
ّ
ّ
الحق والعدالة -أنواع العدالة -الواجب
الحق-
األساسيّ  -االقتضاء األخالقي -مصدر االقتضاء-
الواجبات المختلفة -تعايش وتحرر
األقسام المتبق ّية :حال الفطرة القانونية -حق
األقوى -حق وقوة -حق وعقل -نقد حق األقوى-
الحق الوضعي
األقسام المعلق العمل بھا :معاني الحرية -أھمية
الحرية -كيفية اكتشاف الحرية -المسؤولية
األقسام المتبق ّية :تطور معنى الحرية
X

ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو
التوليفة
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي :ما
المعيار الذي على أساسه نحدد الخير والشر؟

ال يتضمن عناصر لمقالة فلسفية ،وال يوجد
في الدرس أي طرح إشكالي مما يفقد الدرس
طابعه الفلسفي ويحوّ له إلى مجرد شروح.
كما يتكرّ ر ھذا الدرس في دروس مادة
اإلجتماع

األخالق :الحقوق
والواجبات

األخالق:
الفعل اإلنساني

الصف الثالث الثانويّ  -فرع اآلداب واإلنسانيات
المرحلة :الثانوية
الشرح
)ما بقي وما ُعلّق العمل به من محاور ودروس
الكتاب المدرسي الوطني وفصوله(

التاريخ 2016/9/30
االقتراح
)توزيع
الحصص(
‐‐‐

ال يتضمن عناصر لمقالة فلسفية ،مجرد
شرح.

ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو
التوليفة

 7حصص

المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي:
أصل أو معيار الحق والواجب
ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو
التوليفة
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي :ھل
ھنالك حرية أم ال عند اإلنسان؟

 7حصص

‐‐‐
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المادة :الفلسفة والحضارات -الفلسفة العامة
ُعلّق العمل
المحور /الدرس
به

التعليل

اإلنسان:الدوافع
والميول

اإلنسان:الوعي
والالوعي

اإلنسان:اإلدراك
الحسي
ّ

اإلنسان:الذاكرة

X

الثانوي– فرع االجتماع واالقتصاد التاريخ 2016/9/30
الصف الثالث
المرحلة :الثانوية
ّ
االقتراح
الشرح
)ما بقي وما ُعلّق العمل به من محاور ودروس
)توزيع
الكتاب المدرسي الوطني وفصوله(
الحصص(
بشكل
األقسام المعلق العمل بھا :مسألة الميل األساسي -ت ّم إيقاف العمل بھذه األقسام أل ّنھا لم توسّع
ٍ
الميول وتقلّباتھا -تصنيف الميول والدوافع -الخاتمة .يسمح للمتعلّم من كتابة مقالة كافية حولھا ،كما أنّ
 8حصص
بعض ھذه العناوين ال يحمل الطابع اإلشكالي .بإمكان
استخدام ھذه األقسام كأسئلة رأي شخصي .كما انّ
وجود اشكاليتين كان يؤدّي الى ضياع المتعلم وھذا ما
ت ّم التأكد منه في االمتحانات الرسمية.
األقسام المتبق ّية :النظرية السلوكية )الميل المسألة المطروحة في ھذا الدرس ھي طبيعة الميول،
والحركة( -النظرية التجريبية )الميل والرغبة( -نقد وھذه النظريات المتبقيّة تسمح للمتعلّم باإلجابة على
ھاتين النظريتين -النظرية الفيزيولوجية )كيف تظھر ھذه المسألة.
الميول وكيف نحددھا /ليست ملزمة بل إضافية(
ال تش ّكل ھذه األقسام أساس المسألة المطروحة في
األقسام المعلق العمل بھا :المدرسة السلوكية في
االمتحانات الرسمية حول ھذا الدرس ،إ ّنما بإمكان
الوعي -النظرة التاريخية لالوعي -التحليل النفسي
 8حصص
الفرويدي )كتفصيالت وتقنيات ،واإلبقاء عليه كحجة المعلّم إذا كان يمتلك الوقت الكافي من المرور عليھا
أو دليل على وجود الالوعي(  -التحليل النفسي غير كمعلومات إضافية تغني ثقافة المتعلّم .كما أن الجزء
الفرويدي
الذي ت ّم إيقاف العمل به أي التحليل النفسي ھو
موضوع تقني في علم النفس وليس فلسفي.
المسألة األساسيّة المطروحة في ھذا الدرس ھي :ھل
األقسام المتبق ّية :تعريف الوعي وخصائصه
)النظرة التاريخية للوعي -علم النفس التقليدي -إعادة الحياة النفسيّة ھي باإلجمال واعية أو ال واعية؟ لذلك
االعتبار للوعي -خصائص الوعي( – الحجج التي
فإنّ ھذه األقسام يجب أن تدرّ س كأدلّة على دور
قدمھا فرويد على وجود الالوعي -الخاتمة )كنقد
الوعي أو الالوعي في الحياة النفسيّة.
لنظرية فرويد(  -الجھاز النفسي عند فرويد -أھمية
الجنس عند فرويد
ھذا القسم ھو مجرّ د مقدّمة للدرس تشرح للمتعلمّ
األقسام المعلق العمل بھا :اإلدراك الحسّي
الفرق بين الحسّ واإلدراك الحسيّ  ،يمكن اإلضاءة
 8حصص
عليھا ولك ّنھا غير مطلوبة للتقويم الرسميّ .
األقسام المتبق ّية :النظرية التعقلية )الحس واإلدراك المسألة المطروحة في ھذا الدرس ھي :طبيعة
اإلدراك الحسيّ عند اإلنسان ،وھاتان النظريتان
الحسي( -نظرية الغشطالت -نقد النظريتين
تشكالن لبّ اإلجابة.

المسألة المطروحة في ھذا الدرس ،مسألة
قديمة ولم تعد تھ ّم أو تفيد المتعلّم في عصره
الحالي ،إالّ أ ّنه يمكن طرح ھذا الدرس
بمقاربة جديدة في المنھج الجديد .كما أنّ
موضوع الذاكرة أصبح موضوعا علميا من
أكثر من مئة سنة أي في الربع األخير من
القرن التاسع عشر ولم يعد إشكالية كبرى
من الفلسفة كاالدراك الحسي والخيال.
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المادة :الفلسفة والحضارات -الفلسفة العامة
ُعلّق العمل
المحور /الدرس
به

التعليل

اإلنسان:الخيال

اإلنسان :الذكاء

X

اإلنسان:اللغة
والفكر

X

المعرفة:المعرفة
العلم ّية

X

المعرفة:مناھج
المعرفة-
الرياضيات
المعرفة:مناھج
المعرفة -العلوم
اإلختبارية

X

المعرفة :مناھج
المعرفة -العلوم
اإلنسانية

الثانوي– فرع االجتماع واالقتصاد التاريخ 2016/9/30
الصف الثالث
المرحلة :الثانوية
ّ
االقتراح
الشرح
)ما بقي وما ُعلّق العمل به من محاور ودروس
)توزيع
الكتاب المدرسي الوطني وفصوله(
الحصص(
ھذه األقسام ال تتضمّن عناصر شرح ومناقشة ،مما
األقسام المعلق العمل بھا :عناصر الخيال الخالق-
ّ
ّ
الخيال المبدع والالوعي -الخيال بين استعادة الصور يمنع المتعلم من كتابة مقالة فلسفية كاملة حولھا ،إال
 7حصص
القديمة وابتداع صور جديدة
أ ّنھا تصلح ألن تكوّ ن عناصر إجابة للرأي الشخصيّ
.
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي:
األقسام المتبق ّية :النظرية التجريبية )ھل الصور
مشكلة وجود الصور في المخيّلة ،وھاتان النظريتان
موجودة؟( -الظواھرية )ھوسرل -سارتر -باشالر(
تجيبان عن ھذه المسألة.

ال تتضمن بعض أقسامه عناصر لمقالة
فلسفية ، ،ال يطرح الدرس أية اشكالية
تتعلق بالفلسفة بل مجرد شرح لمعلومات.
كما أنّ قسم من محتواه تغيّر بفعل الدراسات
الحديثة.
ت ّم إيقاف العمل في ھذا العنوان سنة 2001
وكان التعليل أن الساعات المخصصة للمادة
ال تكفي ،واستمر الوضع على ما ھو عليه
لنفس األسباب.
ال تتضمّن عناصر تصلح لمقالة فلسفية
تحتوي على شرح ومناقشة ،إالّ أ ّنھا تصلح
ألن تكون مدخالً لمحور المعرفة.
ت ّم اإلبقاء على ھذا الدرس في فرعي علوم
الحياة والعلوم العامة كونه يدخل في صلب
تخصّص المتعلّمين.

‐‐‐
---

--األقسام المعلق العمل بھا :التجربة وإصدار القانون
األقسام المتبق ّية :المراقبة -الفرضية
األقسام المعلق العمل بھا :التاريخ -علم النفس
األقسام المتبق ّية :علم اإلجتماع )النظرية التفسيرية
والنظرية التفھمية(
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ھذه األقسام تصلح للرأي الشخصي أو التوليفة
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي :ما
ھي المرحلة األساسية في المنھج االختباري؟ إما أن
ير ّكز الموضوع على الفرضية وإمّا على المراقبة.
ال تتضمن ھذه األقسام عناصر كافية تصلح للشرح
والمناقشة وھي بحاجة إلى تعديل ضمن المناھج
الجديدة
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي :ھل
الظواھر االجتماعية ُتدرس كأشياء أم ھي ظواھر لھا
خصوصيتھا؟

 7حصص

 7حصص

المادة :الفلسفة والحضارات -الفلسفة العامة
ُعلّق العمل
المحور /الدرس
به

التعليل

األقسام المعلق العمل بھا :أوالً :الفلسفة -ثانيًا :العلم

المعرفة:العلم
والفلسفة
المعرفة :مشكالت
معرفية

األقسام المتبق ّيةً :
ثالثا :العلم والفلسفة :تمايز وتكامل
في آن -راب ًعا حاجة العلوم إلى الفلسفة.
X

األخالق :الضمير
الفردي

األخالق :الحقوق
والواجبات

 7حصص
---

األقسام المعلق العمل بھا :مفھوم الخير -خصائص
الخير األخالقي -االنسجام مع الطبيعة
األقسام المتبق ّية :األيدونية )مذھب اللذة( -مذھب
السعادة -النفعية -أخالق الشعور االجتماعي -أخالق
الواجب
األقسام المعلق العمل بھا :القيمة األخالقية -األخالق
والحياة الشخصية
األقسام المتبق ّية :طبيعته وعناصره -تغيرات
الضمير )فطري -نسبي -مكتسب(
X

ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو
التوليفة.
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي:
العالقة بين العلم والفلسفة :التكامل أو التعارض

ت ّم إيقاف العمل في ھذا العنوان سنة 2001
بسبب عدم التوازن بين الساعات المخصصة
لھذه المادة مع مضمون المادة.

األخالق :الخير
والقيم

األخالق :األسرة

الثانوي– فرع االجتماع واالقتصاد
الصف الثالث
المرحلة :الثانوية
ّ
الشرح
)ما بقي وما ُعلّق العمل به من محاور ودروس
الكتاب المدرسي الوطني وفصوله(

التاريخ 2016/9/30
االقتراح
)توزيع
الحصص(

ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو
التوليفة
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي :ما
المعيار الذي على أساسه نحدد الخير والشر؟
ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو
التوليفة
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي :ھل
الضمير فطريّ ومطلق أو نسبيّ ومكتسب؟

 7حصص

 7حصص

ال يتضمن عناصر لمقالة فلسفية ،وال يوجد
في الدرس أي طرح إشكالي مما يفقد الدرس
طابعه الفلسفي ويحوّ له إلى مجرد شروح.
كما يتكرّ ر ھذا الدرس في دروس مادة
اإلجتماع
األقسام المعلق العمل بھا :ازدواجية الطبيعة
البشرية -تعايش وتعاون -حق سالمي -العالقة
ّ
الحق واألخالق -مھام
القانونية -حقوق اإلنسان-
ّ
ّ
الحق والعدالة -أنواع العدالة -الواجب
الحق-
األساسيّ  -االقتضاء األخالقي -مصدر االقتضاء-
الواجبات المختلفة -تعايش وتحرر
األقسام المتبق ّية :حال الفطرة القانونية -حق
األقوى -حق وقوة -حق وعقل -نقد حق األقوى-
الحق الوضعي
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ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو
التوليفة

المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي:
أصل أو معيار الحق والواجب

 7حصص

المادة :الفلسفة والحضارات -الفلسفة العامة
ُعلّق العمل
المحور /الدرس
به
األخالق:
الحرية والمسؤولية

X

االخالق :العمل
والملك ّية
األخالق:
الفعل اإلنساني

X
X

التعليل

الثانوي– فرع االجتماع واالقتصاد
الصف الثالث
المرحلة :الثانوية
ّ
الشرح
)ما بقي وما ُعلّق العمل به من محاور ودروس
الكتاب المدرسي الوطني وفصوله(

السبب الرئيسي بالرغم من أھمية العنوان
فھو غير مطروح بطريقة إشكالية في
الكتاب ،كما أنّ إيقاف العمل به كان
لضرورة تخفيف الدروس حتى نتمكن من
الموازنة بين الحصص المخصصة للمادة
ومضمون المادة
يتكرّ ر ھذا الدرس في دروس علم اإلجتماع
واإلقتصاد.
ال يتضمن عناصر لمقالة فلسفية ،مجرد
شرح.

التاريخ 2016/9/30
االقتراح
)توزيع
الحصص(
---

---
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المادة :الفلسفة والحضارات -الفلسفة العامة
المحور /الدرس
اإلنسان:الدوافع
والميول

اإلنسان:الوعي
والالوعي

اإلنسان:اإلدراك
الحسي
ّ

ُعلّق العمل
به

المرحلة :الثانوية
التعليل

الصف الثالث الثانويّ – فرعا علوم الحياة والعلوم العامة

التاريخ 2016/9/30

)ما بقي وما ُعلّق العمل به من محاور ودروس
الكتاب المدرسي الوطني وفصوله(

الشرح

األقسام المعلق العمل بھا :مسألة الميل األساسي-
الميول وتقلّباتھا -تصنيف الميول والدوافع -الخاتمة.

بشكل
ت ّم إيقاف العمل بھذه األقسام أل ّنھا لم توسّع
ٍ
يسمح للمتعلّم من كتابة مقالة كافية حولھا ،كما أنّ
بعض ھذه العناوين ال يحمل الطابع اإلشكالي .بإمكان
استخدام ھذه األقسام كأسئلة رأي شخصي .كما انّ
وجود اشكاليتين كان يؤدّي الى ضياع المتعلم وھذا ما
ت ّم التأكد منه في االمتحانات الرسمية.
المسألة المطروحة في ھذا الدرس ھي طبيعة الميول،
وھذه النظريات المتبقيّة تسمح للمتعلّم باإلجابة على
ھذه المسألة.

األقسام المتبق ّية :النظرية السلوكية )الميل
والحركة( -النظرية التجريبية )الميل والرغبة( -نقد
ھاتين النظريتين -النظرية الفيزيولوجية )كيف تظھر
الميول وكيف نحددھا /ليست ملزمة بل إضافية(
األقسام المعلق العمل بھا :المدرسة السلوكية في
الوعي -النظرة التاريخية لالوعي -التحليل النفسي
الفرويدي )كتفصيالت وتقنيات ،واإلبقاء عليه كحجة
أو دليل على وجود الالوعي(  -التحليل النفسي غير
الفرويدي
األقسام المتبق ّية :تعريف الوعي وخصائصه
)النظرة التاريخية للوعي -علم النفس التقليدي -إعادة
االعتبار للوعي -خصائص الوعي( – الحجج التي
قدمھا فرويد على وجود الالوعي -الخاتمة )كنقد
لنظرية فرويد(  -الجھاز النفسي عند فرويد -أھمية
الجنس عند فرويد
األقسام المعلق العمل بھا :اإلدراك الحسّي
األقسام المتبق ّية :النظرية التعقلية )الحس واإلدراك
الحسي( -نظرية الغشطالت -نقد النظريتين

13

ال تش ّكل ھذه األقسام أساس المسألة المطروحة في
االمتحانات الرسمية حول ھذا الدرس ،إ ّنما بإمكان
المعلّم إذا كان يمتلك الوقت الكافي من المرور عليھا
كمعلومات إضافية تغني ثقافة المتعلّم .كما أن الجزء
الذي ت ّم إيقاف العمل به أي التحليل النفسي ھو
موضوع تقني في علم النفس وليس فلسفي.
المسألة األساسيّة المطروحة في ھذا الدرس ھي :ھل
الحياة النفسيّة ھي باإلجمال واعية أو ال واعية؟ لذلك
فإنّ ھذه األقسام يجب أن تدرّ س كأدلّة على دور
الوعي أو الالوعي في الحياة النفسيّة.
ھذا القسم ھو مجرّ د مقدّمة للدرس تشرح للمتعلّم
الفرق بين الحسّ واإلدراك الحسيّ  ،يمكن اإلضاءة
عليھا ولك ّنھا غير مطلوبة للتقويم الرسميّ .
المسألة المطروحة في ھذا الدرس ھي :طبيعة
اإلدراك الحسيّ عند اإلنسان ،وھاتان النظريتان
تشكالن لبّ اإلجابة.

االقتراح
)توزيع
الحصص(
 5حصص

 5حصص

 5حصص

المادة :الفلسفة والحضارات -الفلسفة العامة
المحور /الدرس
اإلنسان:الذاكرة

ُعلّق العمل
به
X

المرحلة :الثانوية
التعليل

)ما بقي وما ُعلّق العمل به من محاور ودروس
الكتاب المدرسي الوطني وفصوله(

الشرح

المسألة المطروحة في ھذا الدرس ،مسألة
قديمة ولم تعد تھ ّم أو تفيد المتعلّم في عصره
الحالي ،إالّ أ ّنه يمكن طرح ھذا الدرس
بمقاربة جديدة في المنھج الجديد .كما أنّ
موضوع الذاكرة أصبح موضوعا علميا من
أكثر من مئة سنة أي في الربع األخير من
القرن التاسع عشر ولم يعد إشكالية كبرى
من الفلسفة كاالدراك الحسي والخيال.
ھذه األقسام ال تتضمّن عناصر شرح ومناقشة ،مما
األقسام المعلق العمل بھا :عناصر الخيال الخالق-
الخيال المبدع والالوعي -الخيال بين استعادة الصور يمنع المتعلّم من كتابة مقالة فلسفية كاملة حولھا ،إالّ
القديمة وابتداع صور جديدة
أ ّنھا تصلح ألن تكوّ ن عناصر إجابة للرأي الشخصيّ
.
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي:
األقسام المتبق ّية :النظرية التجريبية )ھل الصور
مشكلة وجود الصور في المخيّلة ،وھاتان النظريتان
موجودة؟( -الظواھرية )ھوسرل -سارتر -باشالر(
تجيبان عن ھذه المسألة.

اإلنسان:الخيال

اإلنسان:الذكاء

X

اإلنسان:اللغة
والفكر

X

المعرفة:المعرفة
العلم ّية

X

المعرفة:مناھج
المعرفة-
الرياضيات
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االقتراح
)توزيع
الحصص(
---

 5حصص

---

ال تتضمن بعض أقسامه عناصر لمقالة
فلسفية ، ،ال يطرح الدرس أية اشكالية
تتعلق بالفلسفة بل مجرد شرح لمعلومات.
كما أنّ قسم من محتواه تغيّر بفعل الدراسات
الحديثة.
ت ّم إيقاف العمل في ھذا العنوان سنة 2001
وكان التعليل أن الساعات المخصصة للمادة
ال تكفي ،واستمر الوضع على ما ھو عليه
لنفس األسباب.
ال تتضمّن عناصر تصلح لمقالة فلسفية
تحتوي على شرح ومناقشة ،إالّ أ ّنھا تصلح
ألن تكون مدخالً لمحور المعرفة.

‐‐‐
--األقسام المعلق العمل بھا :في المعرفة العامية
والمعرفة العلمية -االستدالل المنطقي -البرھان
الرياضي
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ال تتضمن ھذه األقسام عناصر كافية تصلح للشرح
والمناقشة وھي بحاجة إلى تعديل ضمن المناھج
الجديدة ،يمكن االكتفاء بشرحھا للرأي الشخصيّ

 5حصص

المادة :الفلسفة والحضارات -الفلسفة العامة
المحور /الدرس

ُعلّق العمل
به

المرحلة :الثانوية
التعليل

X

األخالق :الخير
والقيم

األخالق :الضمير
الفردي

االقتراح
)توزيع
الحصص(

المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي:
أصل الرياضيات ،ھل ھي نتيجة العقل أم التجربة،
وھذه النظريات تجيب عن ھذه المسألة.
ھذه األقسام تصلح للرأي الشخصي أو التوليفة
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي :ما
ھي المرحلة األساسية في المنھج االختباري؟ إما أن
ير ّكز الموضوع على الفرضية وإمّا على المراقبة.

 5حصص
---

األقسام المعلق العمل بھا :أوالً :الفلسفة -ثانيًا :العلم
األقسام المتبق ّيةً :
ثالثا :العلم والفلسفة :تمايز وتكامل
في آن -راب ًعا حاجة العلوم إلى الفلسفة.
X

الشرح

ت ّم اإلبقاء على ھذا الدرس في فرع االجتماع
واالقتصاد كونه يدخل في صلب تخصّص
المتعلّمين

المعرفة:العلم
والفلسفة
المعرفة :مشكالت
معرفية

)ما بقي وما ُعلّق العمل به من محاور ودروس
الكتاب المدرسي الوطني وفصوله(
األقسام المتبق ّية :النظرية العقالنية -النظرية
التجريبية -النظرية العمالنية -المسلمات
والمصطلحات )في إطار ھل ھي من التجريبية أو
العقالنية( – إقليدس وريمان ولوباتشفسكي )تابع
للعقالنية(
األقسام المعلق العمل بھا :التجربة وإصدار القانون
األقسام المتبق ّية :المراقبة -الفرضية

المعرفة:مناھج
المعرفة -العلوم
اإلختبارية
المعرفة :مناھج
المعرفة -العلوم
اإلنسانية
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ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو
التوليفة.
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي:
العالقة بين العلم والفلسفة :التكامل أو التعارض

 7حصص
---

ت ّم إيقاف العمل في ھذا العنوان سنة 2001
بسبب عدم التوازن بين الساعات المخصصة
لھذه المادة مع مضمون المادة.
األقسام المعلق العمل بھا :مفھوم الخير -خصائص
الخير األخالقي -االنسجام مع الطبيعة
األقسام المتبق ّية :األيدونية )مذھب اللذة( -مذھب
السعادة -النفعية -أخالق الشعور االجتماعي -أخالق
الواجب
األقسام المعلق العمل بھا :القيمة األخالقية -األخالق
والحياة الشخصية
األقسام المتبق ّية :طبيعته وعناصره -تغيرات
الضمير )فطري -نسبي -مكتسب(
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ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو
التوليفة
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي :ما
المعيار الذي على أساسه نحدد الخير والشر؟
ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو
التوليفة
المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي :ھل
الضمير فطريّ ومطلق أو نسبيّ ومكتسب؟

 4حصص

 4حصص

المادة :الفلسفة والحضارات -الفلسفة العامة
المحور /الدرس
األخالق :األسرة

ُعلّق العمل
به
X

المرحلة :الثانوية
التعليل

الصف الثالث الثانويّ – فرعا علوم الحياة والعلوم العامة

)ما بقي وما ُعلّق العمل به من محاور ودروس
الكتاب المدرسي الوطني وفصوله(

األخالق :الحقوق
والواجبات

األخالق:
الحرية والمسؤولية

االخالق :العمل
والملك ّية
األخالق:
الفعل اإلنساني

X
X

الشرح

ال يتضمن عناصر لمقالة فلسفية ،وال يوجد
في الدرس أي طرح إشكالي مما يفقد الدرس
طابعه الفلسفي ويحوّ له إلى مجرد شروح.
كما يتكرّ ر ھذا الدرس في دروس مادة
اإلجتماع
األقسام المعلق العمل بھا :ازدواجية الطبيعة
البشرية -تعايش وتعاون -حق سالمي -العالقة
ّ
الحق واألخالق -مھام
القانونية -حقوق اإلنسان-
ّ
ّ
الحق والعدالة -أنواع العدالة -الواجب
الحق-
األساسيّ  -االقتضاء األخالقي -مصدر االقتضاء-
الواجبات المختلفة -تعايش وتحرر
األقسام المتبق ّية :حال الفطرة القانونية -حق
األقوى -حق وقوة -حق وعقل -نقد حق األقوى-
الحق الوضعي

X

التاريخ 2016/9/30

السبب الرئيسي بالرغم من أھمية العنوان
فھو غير مطروح بطريقة إشكالية في
الكتاب ،كما أنّ إيقاف العمل به كان
لضرورة تخفيف الدروس حتى نتمكن من
الموازنة بين الحصص المخصصة للمادة
ومضمون المادة
يتكرّ ر ھذا الدرس في دروس علم اإلجتماع
واإلقتصاد.
ال يتضمن عناصر لمقالة فلسفية ،مجرد
شرح.

ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو
التوليفة

االقتراح
)توزيع
الحصص(
---

 5حصص

المسألة األساسية المطروحة في ھذا الدرس ھي:
أصل أو معيار الحق والواجب

---

-----
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المرحلة :الثانوية

المادة :الفلسفة العربية
المحور /الدرس

ُع ِّلق
العمل به

التعليل

اإلنسان:
النفس :مراتبھا،
قواھا ،روحانيتھا

X

 -1اإلشكالية التي يطرحھا ھذا الدرس ال
يمكن مقارنتھا أو مناقشتھا مع أي فيلسوف
آخر ،ألنّ ھذه العناوين مطلوبة عند إبن سينا
فقط ،وبالتالي فإ ّنه حسب توصيف األسئلة ال
يمكن أن يُطرح عنھا موضوع فلسفيّ .
بشكل ما في خلود
 -2اإلشكالية ذاتھا تتكرّ ر
ٍ
النفس عند ابن سينا ،وقد ذكرنا في تعليل
تعليق العمل بھذه المواضيع أ ّنه يمكن للمتعلّم
استعمال براھين الروحانيّة للداللة على خلود
النفس.
خلود النفس )ابن سينا وإخوان الصفا( :مصير النفس
المرتبط بالخلود -مراتب النفوس في اآلخرة -معاد
النفوس.

اإلنسان:
النفس :خلودھا
اإلنسان:
العقل :جوھر أم
غريزة؟

X

اإللھيات:وجود ﷲ

X

اإللھيات:ﷲ
والحرية اإلنسانية

)ما بقي من محاور ودروس الكتاب المدرسي
الوطني وفصوله(

الصف الثالث الثانويّ – فرع االنسانيات
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الشرح

ھذه األقسام تكفي لإلحاطة بكامل مسألة خلود
النفس وال حاجة لألقسام الباقية ،إالّ من باب
االستزادة ،إالّ أ ّنھا ال تسمن وال تغني المقالة
الفلسفيّة أو تحليل النصّ .

لقد ت ّم تعليق العمل بھذا الدرس في تعميم
العام  ،2001وقد ارتأت اللجنة استمرار
تعليق العمل به خصوصًا وأنّ جوھرية
العقل عند ابن سينا تلتقي مع براھين خلود
النفس.
 -1ت ّم تعليق العمل بھذا الدرس أل ّنه يتناول
البرھنة على وجود الخالق من زاوية عقلية
دينيّة تنتھي إلى نتيجة واحدة ،لذلك ال يمكن
أن يُطرح في االمتحان الرسميّ حسب
التوصيف المعمول به ،ألنّ المنھج ال
يتضمّن أي رأي لفيلسوف معاكس يصلح
للمناقشة.
 -2ھذا عدا عن أنّ موضوع وجود ﷲ
مقارب في منھج الصفّ الثانويّ الثانيّ .

االقتراح
)توزيع
الحصص(
---

 9حصص
---

---

ﷲ والحريّة اإلنسانية )المعتزلة -الغزالي( :مفھوم
الحرية عند ك ّل منھما -إيراد األدلّة عند ك ّل من
المعتزلة والغزالي )األشاعرة(.
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ھذه األقسام تكفي لإلحاطة بك ّل جوانب اإلشكالية
المطروحة في ھذا الدرس ،وبامكان المتعلّم
االكتفاء بھذا القدر النتاج مقالة فلسفيّة حول
موضوع ﷲ والحريّة اإلنسانيّة.

 9حصص

المادة :الفلسفة العربية
المحور /الدرس

المرحلة :الثانوية
ُع ِّلق
العمل به

التعليل

المعري :طبيعة الشرّ )أصله( -مظاھر الشرّ )إيراد
أمثلة على بعض مظاھر الشرّ في المجتمع(.
الغزالي :نسبية األحكام األخالقية -مسؤولية اإلنسان
عن خيره وشره -كيفية ترويض النفس.
يحيى بن َعدِيّ  :مفھوم الخلق -أسباب اختالف الناس
في األخالق -أنواع األخالق.

األخالق :مسألة
الخير والشر
األخالق:الفضائل
والرذائل
السياسة واالجتماع
نشأة المجتمع
السياسة واالجتماع:
العمل والثروة
والملكية

السياسة واالجتماع:
الدولة الفاضلة
المعرفة:العقل
والدين

المعرفة:المعرفة
اإلشراقية

)ما بقي من محاور ودروس الكتاب المدرسي
الوطني وفصوله(

X

موضوع مُقارب في السنة الثانوية الثانية
عند ابن خلدون بشكل أوسع وأشمل
وموضوعيّ  .ويتضمّن خالصة آراء
بشكل غير مباشر.
الفارابي وإخوان الصفا
ٍ

الصف الثالث الثانويّ – فرع االنسانيات
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الشرح
ھذه األقسام تكفي لإلحاطة بك ّل جوانب اإلشكالية
المطروحة في ھذا الدرس.
ال ب ّد من دمج المطلوب في درس "الفضائل
والرذائل" وفي درس "مسألة الخير والشرّ " في
إشكالية واحدة.

االقتراح
)توزيع
الحصص(
 8حصص

 8حصص
----

إخوان الصفا :ضرورة العمل -تصنيف العمل-
الثروة ھي الدافع إلى العمل -اختالف الصنائع
واألعمال -العوامل المؤثرة في اختالف الصناعات-
تفاضل الصنائع -الثروة والملكية -أنواع السعادة-
المال والعلم.
إبن خلدون :ال ِّنحل ووجوه المعاش  -كيفية تأثير نحل
المعاش على المجتمع اإلنساني  -أشكال تدخل الدولة
في اإلقتصاد وأثر ذلك على العمل والثروة والملكية
 عالقة الحضارة والعمرانالفارابي :مفھوم المدينة :تنظيمھا  -رئيسھا.
إخوان الصفا :أنواع السياسات  -غرض السياسات -
التعاون اإلنساني  -الحاجة إلى الرئاسة -الدولة
الفاضلة.
العقل والدين )إبن رشد ،فصل المقال(
التوفيق بين الدين والفلسفة – عالقة التكامل بين
الدين والفلسفة – النظر الفلسفي في الشرع – النظر
في كتب القدماء – مراعاة الشرع في أصناف الناس
بما فيھا من ظاھر وباطن – التأويل ومطابقته
للشريعة.
المعرفة اإلشراقية )ابن سينا مقامات العارفين(
مقامات العارفين – درجات العارفين – أخالق
وأحوال العارفين
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ھذا الموضوع يطرح نوع من المعرفة معتمدة على
العرفان )اإلشراق( في مقابل ابن رشد الذي يطرح
المعرفة المستندة إلى العقل.

 6حصص

المادة :الفلسفة العربية
المحور /الدرس

المرحلة :الثانوية
ُع ِّلق
العمل به

التعليل

المعرفة:الشك
واليقين

المعرفة:سببية
المحسوسات
قضايا
معاصرة:إشكالية
الشرق والغرب

قضايا معاصرة
:التراث والحداثة
قضايا
معاصرة:الحرية
والتقدم

X

ت ّم إيقاف العمل بھذا الدرس ساب ًقا ،وقد أبقت
اللجنة على ھذا التعليق ،خصوصًا وأنّ
قضيّتي التراث والحداثة والحريّة والتقدّم،
ھما ما يش ّكالن صلب إشكالية الشرق
والغرب ،وذلك تخفي ًفا من األعباء عن كاھل
المتعلّم.

)ما بقي من محاور ودروس الكتاب المدرسي
الوطني وفصوله(
المعرّ ي :مقدمة – بواعث الشك – األسباب العامة
والخاصة – اإليمان بالعقل )إمامة العقل( – اإليمان
با – الشك في قدرة العقل – طبيعة النفس
ومصيرھا – فوق العقل ،الرّ ضا والتسليم لمشيئة
الخالق – حقيقة الشك واليقين.
الغزالي :الشك وأسبابه – تحديد العلم الغيبي –
البحث عنه – الشك بالمحسوسات – الشك
بالمعقوالت – عودة الغزالي الى اليقين.
موقف الغزالي :االقتران بين األسباب والمسبّبات –
المعجزات
موقف إبن رشد :ضرورة اإلقتران بين األسباب
والمسبّبات  -المعجزات

الصف الثالث الثانويّ – فرع االنسانيات

التاريخ 2016/9/30

الشرح

االقتراح
)توزيع
الحصص(
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 8حصص

ھذه األقسام تكفي لإلحاطة بك ّل جوانب اإلشكالية
المطروحة في ھذا الدرس.

 8حصص
---

يمكن للمتعلّم أن يعتمد على أيّ مف ّكر لحظه المنھج
لمعالجة ھذه اإلشكاليات ،إالّ أ ّنه من الضروريّ أن
يقارب القضايا المعاصرة انطال ًقا من المواقف
الثالثة )التراثي ،التغريبيّ  ،التوفيقيّ (

ك ّل األقسام
ك ّل األقسام
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 8حصص
 8حصص

