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 حول المحاور والفصول التي علّق العمل بھا  دلیل توضیحيّ 
 وحتى صدور المناھج المطّورة) ۲۰۱۷-۲۰۱٦(للعام الدراسّي 

 
 الفھرس

 الفلسفةالماّدة التعلیمیّة:
 

 الّصفحة 
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   المرحلة الثّانویة
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 ۱۷ ................................................................( الفلسفة العربیة) االنسانیّات /فرع لث الثّانويّ الثّا 

 
 
 

 أدناه:یُضاف إلى الحصص الّدراسیّة المبیّنة في الجدول 
 
 

 أسابیع تُخّصص لالمتحانات الفصلیّة، والتّقییم المستمر (الّسعي وغیره...) ٤ •
 إفساح المجال أمام المتعلّمین في األسابیع المتبقّیة لربط التّعلّمات بمشاریع وأنشطة. •

  

۱/۱۰/۲۰۱٦  
 



 

، كان ال بّد والتعلیم العالي الثانوّي، قد صدر بقرار موقّع من معالي وزیر التربیة الثالث لّما كان تعلیق بعض  المحاور والدروس في ماّدة الفلسفة للصف
الً إلى توزیع من بعض التوضیحات المرافقة لھذه العملیّة، تضع األساتذة على بیّنة مّما جرى وكیفیة اختیار المحاور والدروس المعلّق العمل بھا، وصو

 الحصص على ما تبقّى منھا.

ایة األمر من اإلشارة إلى أّن الحذف لم یكن ولید ساعتھ وال نتیجة عمل لجنة واحدة اجتمعت على مدار یومین ونصف في قیظ الصیف، بل ال بّد في بد
وصوال إلى ورشة العمل األخیرة التي  ۱۹۹۷إّن ھذا الحذف أتى نتیجة مجموعة اجتماعات وورش عمل ودراسات تلت عملیّة وضع المناھج في العام 

 ، نذكر من ھذه المؤتمرات والورش والدراسات:۲۰۱٦آب  ۱٦و ۲۰۱٦تموز  ۲۹و  ۲۸اریخ جرت بت

 مؤتمر رابطة التعلیم الثانوي الرسمي حول المناھج الحالیّة وكیفیة تقویمھا.

 ۲۰۰۱الحذف السابق الموضوع في العام 

  ۳/۱۲/۲۰۱٥ورشة العمل التي جرت بتاریخ 

 ۱۸/۱/۲۰۱٦التربوي بتاریخ ورشة العمل التي جرت في المركز 

 ۱٦/۸/۲۰۱٦وتاریخ  ۲۹/۷/۲۰۱٦و  ۲۸ورشة العمل التي جرت بتاریخ 

 ستمارات إحصائیة وّزعت على عیّنة ممثّلة من األساتذة.ا

 التقاریر المرفوعة إلى المركز بضرورة إعادة النظر في ماّدة الفلسفة والحضارات.

عمل ومؤتمرات وندوات، وكان آخرھا ورشة العمل التي وضعت الصیغة النھائیة لھ، والتي ضّمت  إذاً، نتج ھذا التعلیق عن مجموعة دراسات وورش
ثانویّة؛ وقد شملت مجموعة واسعة من أساتذة تعلیم الماّدة ومنّسقیھا اختیرت خّصیًصا لتمثّل مختلف الشرائح العاملة في حقل تعلیم الفلسفة في المرحلة ال

 ھذه العیّنة:

۱ 
۱/۱۰/۲۰۱٦  



 االمتحان الرسمي لمادة الفلسفة والحضارات. مسابقة اللجان الفاحصة المكلّفة وضعمقرر وأعضاء من 

 مرشدین تربویین لماّدة الفلسفة والحضارات في المدارس الرسمیّة.

 بعض منّسقي ماّدة الفلسفة في كبریات المدارس الخاّصة.

 )الحالي( ۱۹۹۷قسم من أعضاء لجنة واضعي منھج العام 

 وضع المناھج الجدیدة.قسم من أعضاء لجنة 

 عیّنة من أساتذة تعلیم الفلسفة في المدارس الخاّصة.

 الثانویات الرسمیة. فيعیّنة من أساتذة تعلیم الماّدة 

 ن.أساتذة فلسفة جامعیّو

اني منھا قطاع تعلیم الفلسفة. وقد لمعاییر التي اعتُمدت في عملیّة التعلیق فھي متعدّدة، حاولت بشكٍل عام أن تعالج المشاكل التي یعأّما بالنسبة إلى ا
حصص القلیلة انطلق المجتمعون من مبدأ مفاده أن كّل المواضیع المطروحة في المنھج مھّمة وال أھمیّة لموضوع على آخر، إالّ أّن ثقل المنھج وعدد ال

ھا بعض األساتذة، مستغلّین طریقة وضع التقییم ن یعتمددائرة اإلنتقائیة التي كاالمخصّصة لھ یحتّم القیام بتعلیق العمل ببعض الدروس، كي نخرج من 
بثالثة دروس فقط في بعض األحیان. كما أّن  بأن یختزل ما یفوق العشرین درًسا ا یسمح للمتعلّم وللمعلّمة، مالرسمي، التي تتضّمن أسئلة اختیاری

االتوصیف ال لمصححیّن تنعكس سلبًا على الماّدة وعلى نتیجة المتعلّم. ھذا باإلضافة ، ما یسمح بفوارق كبیرة بین اموضوع للتقییم الرسمّي فضفاض جّدً
نكلیزیة)، ھذا األمر حتّم على المجتمعین اختیار مي نفسھ الموضوع للماّدة باختالف اللغات (العربیة، الفرنسیة، اإلإلى اختالف محتوى المقرر الرس

ھمت في اختیار المحاور او الدروس أو علیھ، نذكر بعض المعاییر التي أس ف لغاتھا. بناءً على اختالكافة والمواضیع الواردة في المقّررات الرسمیّة 
 األقسام المتبقّیة:

 بشكل یناسب عصر المتعلّم الحالي. أن یكون الدرس مطروًحا

 أن یتّضمن الدرس إشكالیة واضحة، وان تكون معالجة بشكٍل كاٍف وواٍف یسمح للمتعلّم بشرحھا ومناقشتھا.

۲ 
۱/۱۰/۲۰۱٦  



ا أالّ   الثانوي فرع اإلنسانیات. الثالث في السنتین الثانویتین، الثانیة والثالثة أو بین الفلسفة  العربیة والفلسفة العاّمة للصف یكون الدرس مكرّرً

 بشكل كامل في المقرّر الرسمي الصادر عن المركز التربوي للبحوث واإلنماء. أن یكون محتوى الدرس متوافًرا

 ھو نفسھ في المقررات الثالث العربیة والفرنسیة واإلنكلیزیة.ان یكون محتوى الدرس 

 أن یتّم توزیع الدروس بشكل یناسب عدد الحصص المخّصصة لھا ویفتح المجال أمام التفاعل  بین المعلّم والمتعلّم.

، ۲۰۱۷ -۲۰۱٦الدروس المطلوبة للعام الدراسي بھا والمحاور و العمل بناّء علیھ تّم وضع الجداول التوضیحیّة التي تحّدد المحاور والدروس المعلّق
 ونورد فیما یأتي ھذه الجداول التوضیحیة:

 

۳ 
۱/۱۰/۲۰۱٦  



۱/۱۰/۲۰۱٦التاریخ              اإلنسانیاتو اآلداب فرع -ثانويّ ال الصف الثالث           الفلسفة العامة -الفلسفة والحضاراتالمادة:  المرحلة: الثانویة   
ُعلّق العمل  المحور/ الدرس

 بھ
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھ من محاور ودروس  التعلیل

 الكتاب المدرسي الوطني وفصولھ)
 االقتراح الشرح

(توزیع 
 الحصص)

تساعد ھذه المقدمة المتعلّم في الولوج إلى عالم     المقدمة العامة
 الفلسفة، وھي ضروریة لفھم الفلسفة العربیة.

 
 حصص٥

اإلنسان:الدوافع 
 والمیول

 -مسألة المیل األساسي :األقسام المعلق العمل بھا  
 .الخاتمة -تصنیف المیول والدوافع -المیول وتقلّباتھا

 

تّم إیقاف العمل بھذه األقسام ألّنھا لم توّسع بشكٍل 
یسمح للمتعلّم من كتابة مقالة كافیة حولھا، كما أّن 

ع اإلشكالي. بإمكان بعض ھذه العناوین ال یحمل الطاب
استخدام ھذه األقسام كأسئلة رأي شخصي. كما اّن 

وجود اشكالیتین كان یؤّدي الى ضیاع المتعلم وھذا ما 
 تّم التأكد منھ في االمتحانات الرسمیة.

 
 حصص ۸

النظریة السلوكیة (المیل  األقسام المتبقّیة:
نقد  -النظریة التجریبیة (المیل والرغبة) -والحركة)

النظریة الفیزیولوجیة (كیف تظھر  -ھاتین النظریتین
 المیول وكیف نحددھا/ لیست ملزمة بل إضافیة)

المسألة المطروحة في ھذا الدرس ھي طبیعة المیول، 
باإلجابة على وھذه النظریات المتبقّیة تسمح للمتعلّم 

 ھذه المسألة.

الوعي :اإلنسان
 والالوعي

المدرسة السلوكیة في  :األقسام المعلق العمل بھا  
التحلیل النفسي  -النظرة التاریخیة لالوعي -الوعي

الفرویدي (كتفصیالت وتقنیات، واإلبقاء علیھ كحجة 
التحلیل النفسي غیر  -أو دلیل على وجود الالوعي) 

 الفرویدي

تشّكل ھذه األقسام أساس المسألة المطروحة في ال 
االمتحانات الرسمیة حول ھذا الدرس، إّنما بإمكان 

المعلّم إذا كان یمتلك الوقت الكافي من المرور علیھا 
كمعلومات إضافیة تغني ثقافة المتعلّم. كما أن الجزء 

الذي تّم إیقاف العمل بھ أي التحلیل النفسي ھو 
 نفس ولیس فلسفي.موضوع تقني في علم ال

 
 حصص ۸

تعریف الوعي وخصائصھ  األقسام المتبقّیة:
إعادة  -علم النفس التقلیدي -(النظرة التاریخیة للوعي

الحجج التي  –خصائص الوعي)  -االعتبار للوعي
الخاتمة (كنقد  -قدمھا فروید على وجود الالوعي

أھمیة  -الجھاز النفسي عند فروید -لنظریة فروید) 
 عند فرویدالجنس 

المسألة األساسّیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: ھل 
الحیاة النفسّیة ھي باإلجمال واعیة أو ال واعیة؟ لذلك 

فإّن ھذه األقسام یجب أن تدّرس كأدلّة على دور 
 الوعي أو الالوعي في الحیاة النفسّیة.

اإلدراك :اإلنسان
 الحّسي

ھذا القسم ھو مجّرد مقّدمة للدرس تشرح للمتعلّم  الحّسياإلدراك  :األقسام المعلق العمل بھا  
الفرق بین الحّس واإلدراك الحسّي، یمكن اإلضاءة 

 علیھا ولكّنھا غیر مطلوبة للتقویم الرسمّي.

 
 حصص 7

النظریة التعقلیة (الحس واإلدراك  األقسام المتبقّیة:
 نقد النظریتین -نظریة الغشطالت -الحسي)

المطروحة في ھذا الدرس ھي: طبیعة المسألة 
اإلدراك الحسّي عند اإلنسان، وھاتان النظریتان 

 تشكالن لّب اإلجابة.

٤ 
 



۱/۱۰/۲۰۱٦التاریخ              اإلنسانیاتو اآلداب فرع -ثانويّ ال الصف الثالث           الفلسفة العامة -الفلسفة والحضاراتالمادة:  المرحلة: الثانویة   
ُعلّق العمل  المحور/ الدرس

 بھ
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھ من محاور ودروس  التعلیل

 الكتاب المدرسي الوطني وفصولھ)
 االقتراح الشرح

(توزیع 
 الحصص)

المسألة المطروحة في ھذا الدرس، مسألة  X الذاكرة:اإلنسان
قدیمة ولم تعد تھّم أو تفید المتعلّم في عصره 

الحالي، إالّ أّنھ یمكن طرح ھذا الدرس 
المنھج الجدید. كما أّن بمقاربة جدیدة في 

موضوع الذاكرة أصبح موضوعا علمیا من 
أكثر من مئة سنة أي في الربع األخیر من 
القرن التاسع عشر ولم یعد إشكالیة كبرى 

 من الفلسفة كاالدراك الحسي والخیال.

  --- 

 -عناصر الخیال الخالق :األقسام المعلق العمل بھا   الخیال:اإلنسان
الخیال بین استعادة الصور  -والالوعيالخیال المبدع 

 القدیمة وابتداع صور جدیدة
. 

ھذه األقسام ال تتضّمن عناصر شرح ومناقشة، مما 
یمنع المتعلّم من كتابة مقالة فلسفیة كاملة حولھا، إالّ 
 أّنھا تصلح ألن تكّون عناصر إجابة للرأي الشخصيّ 

 
 حصص ۷

(ھل الصور  النظریة التجریبیة األقسام المتبقّیة:
 باشالر) -سارتر -الظواھریة (ھوسرل -موجودة؟)

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: 
مشكلة وجود الصور في المخّیلة، وھاتان النظریتان 

 تجیبان عن ھذه المسألة.
 -الفطري والمكتسب :األقسام المعلق العمل بھا   العادات:اإلنسان

العادة  -تصنیف العادات -اكتساب العادات والتعلّم
 فلسفة العادات -والتعّود

ھذه األقسام ال تتضّمن عناصر شرح ومناقشة، مما 
یمنع المتعلّم من كتابة مقالة فلسفیة كاملة حولھا، إالّ 

 أّنھا تصلح ألن تكّون عناصر إجابة للرأي الشخصّي.

 
 حصص 7

كیف نتخلّص من  -قیمة العادات األقسام المتبقّیة:
العادات السّیئة؟ (تصلح للرأي الشخصّي إذا ما 

 ُطرحت)

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: قیمة 
العادات، أي من المفترض أن یعرف المتعلّم سلبیات 

 وحسنات العادة
اإلرادة :اإلنسان

 والفعل اإلرادي
X  تخفیف العبء عن كاھل التلمیذ وذلك بعد

التداول المطّول بین األساتذة في ورشة 
 العمل. 

  --- 

اللغة :اإلنسان
 والفكر

نظریة  -وظائف اللغة :األقسام المعلق العمل بھا  
 أصل اللسان -لغة الحیوان -االستعالم

ھذه األقسام ال تتضّمن عناصر شرح ومناقشة، مما 
كتابة مقالة فلسفیة كاملة حولھا، إالّ یمنع المتعلّم من 

أّنھا تصلح ألن تكّون عناصر إجابة للرأي الشخصّي. 
كما أّن الدراسات الحدیثة حول اللغة تختلف ببعض 

 النقاط عّما ھو وارد في ھذه األقسام.

 
 حصص 7

ھي: المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس  عالقة اللغة بالفكر األقسام المتبقّیة:
عالقة اللغة بالفكر، ھل الفكر یسبق اللغة أم أثر اللغة 

 بالفكر
الطبیعة :اإلنسان
 والثقافة

X  ۲۰۰۱تّم ایقاف العمل ب ھذا العنوان سنة  ،
وتّم اقتراح االبقاء على  ھذا اإلیقاف 

لألسباب نفسھا التي ذكرناھا لدرس اإلرادة 
 والفعل.

 
 

 
 
 

--- 

٥ 
 



۱/۱۰/۲۰۱٦التاریخ              اإلنسانیاتو اآلداب فرع -ثانويّ ال الصف الثالث           الفلسفة العامة -الفلسفة والحضاراتالمادة:  المرحلة: الثانویة   
ُعلّق العمل  المحور/ الدرس

 بھ
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھ من محاور ودروس  التعلیل

 الكتاب المدرسي الوطني وفصولھ)
 االقتراح الشرح

(توزیع 
 الحصص)

الشخصیة:  -تحدیدات :المعلق العمل بھااألقسام    الشخصیة:اإلنسان
 الشروط والحرّیة

ھذه األقسام ال تتضّمن عناصر شرح ومناقشة، مما 
یمنع المتعلّم من كتابة مقالة فلسفیة كاملة حولھا، إالّ 

 أّنھا تصلح ألن تكّون عناصر إجابة للرأي الشخصّي.

 حصص ۷

المكونات الجسدیة النفسیة  األقسام المتبقّیة:
المكونات  -نظریة علم التشكل -للشخصیة

 االجتماعیة

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: 
المكّونات األساسیة للشخصیة، وھذه النظریات تجیب 

 عن ھذه المسألة.
 :المجتمع

المجتمع واالعتماد 
 المتبادل

X یتكّرر ھذا الدرس في دروس علم اإلجتماع   --- 

 :المجتمع
والتراتب العمل 

 االجتماعي

X یتكّرر ھذا الدرس في دروس علم اإلجتماع   --- 

الملكیة :المجتمع
 والثروة

X  یتكّرر ھذا الدرس في دروس علم اإلجتماع
 واإلقتصاد

  --- 

یركز الدرس على عوامل السیاسة  X السیاسة:المجتمع
ومكوناتھا دون أن تطرح كإشكالیة، وكذلك 

 طرح إشكالي. منھج السیاسة ال یوجد فیھ

  --- 

مقدمة في :المعرفة
 نظریة المعرفة

X  ال تتضّمن ھذه المقّدمة أي عناصر تصلح
لمقالة فلسفیة تحتوي على شرح ومناقشة، 

إالّ أّنھا تصلح ألن تكون مدخالً لمحور 
 المعرفة

  --- 

 أنماط : المعرفة
 المعرفة

X  ال تتضمن عناصر لمقالة فلسفیة، مجرد
ممكن المرور علیھا بشكل شرح وتلقین، 

 مختصر

  --- 

مناھج :المعرفة
 -المعرفة

 الریاضیات

في المعرفة العامیة  :األقسام المعلق العمل بھا  
البرھان  -االستدالل المنطقي -والمعرفة العلمیة

 الریاضي

ال تتضمن ھذه األقسام عناصر كافیة تصلح للشرح 
والمناقشة وھي بحاجة إلى تعدیل ضمن المناھج 
 الجدیدة، یمكن االكتفاء بشرحھا للرأي الشخصيّ 

 
 حصص ٦

النظریة  -النظریة العقالنیة األقسام المتبقّیة:
المسلمات  -النظریة العمالنیة -التجریبیة

والمصطلحات (في إطار ھل ھي من التجریبیة أو 
إقلیدس وریمان ولوباتشفسكي (تابع  –العقالنیة) 
 للعقالنیة)

المطروحة في ھذا الدرس ھي: المسألة األساسیة 
أصل الریاضیات، ھل ھي نتیجة العقل أم التجربة، 

 وھذه النظریات تجیب عن ھذه المسألة.
 

مناھج :المعرفة
العلوم  -المعرفة

 اإلختباریة

  ھذه األقسام تصلح للرأي الشخصي أو التولیفة التجربة وإصدار القانون :األقسام المعلق العمل بھا  
المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: ما  الفرضیة -المراقبة األقسام المتبقّیة: حصص ٦

ھي المرحلة األساسیة في المنھج االختباري؟ إما أن 
 یرّكز الموضوع على الفرضیة وإّما على المراقبة.

٦ 
 



۱/۱۰/۲۰۱٦التاریخ              اإلنسانیاتو اآلداب فرع -ثانويّ ال الصف الثالث           الفلسفة العامة -الفلسفة والحضاراتالمادة:  المرحلة: الثانویة   
ُعلّق العمل  المحور/ الدرس

 بھ
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھ من محاور ودروس  التعلیل

 الكتاب المدرسي الوطني وفصولھ)
 االقتراح الشرح

(توزیع 
 الحصص)

مناھج : المعرفة
العلوم  -المعرفة

 اإلنسانیة

ال تتضمن ھذه األقسام عناصر كافیة تصلح للشرح  علم النفس -التاریخ :األقسام المعلق العمل بھا  
والمناقشة وھي بحاجة إلى تعدیل ضمن المناھج 

 الجدیدة

 
 حصص ٦

علم اإلجتماع (النظریة التفسیریة  األقسام المتبقّیة:
 والنظریة التفھمیة)

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: ھل 
كأشیاء أم ھي ظواھر لھا  الظواھر االجتماعیة ُتدرس

 خصوصیتھا؟
التكنولوج:المعرفة

 یا والمجتمع
 -ما ھي التكنولوجیا؟ :األقسام المعلق العمل بھا  

 التكنولوجیا والعلم
  ھذه األقسام تصلح للرأي الشخصي أو التولیفة

 حصص ٦
التكنولوجیا وتأثیراتھا في المجتمع  األقسام المتبقّیة:

 السلبیات) -(اإلیجابیات
المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: 

 إیجابیات وسلبیات التكنولوجیا
العلم :المعرفة

 والفلسفة
لمقدمة وللرأي الشخصي أو ھذه األقسام تصلح ل ثانًیا: العلم -أوالً: الفلسفة :األقسام المعلق العمل بھا  

 .ةالتولیف
 
 حصص ٦

العلم والفلسفة: تمایز وتكامل ثالًثا:  األقسام المتبقّیة:
 رابًعا حاجة العلوم إلى الفلسفة. -في آن

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: 
 العالقة بین العلم والفلسفة: التكامل أو التعارض

تّم إیقاف العمل بھذا العنوان لتخفیف العبء  X الحقیقة:المعرفة
عن المتعلم، مع العلم أن مواضیع الفلسفة 

تغّطي كل شؤون الحیاة فمن المفروض 
اختیار بعض ھذه الشؤون واستبعاد 

 األخرى. 

  --- 

   وجود هللا:اإللھیات
 
 
 

 ٥ فلسفًیا.الحاجة إلى فھم مسألة وجود هللا  االقسام المتبقیة: كل أقسام الدرس

هللا :اإللھیات
 واإلنسان

X  تتكّرر معظم أقسام ھذا الدرس في مادة
الفلسفة العربیة تحت عنوان "هللا والحریة 

 اإلنسانیة"

  --- 

الفلسفة :اإللھیات
 والدین

  
 
 
 

 ٥ فھم طبیعة العالقة بین  الفلسفة والدین االقسام المتبقیة: كل أقسام الدرس

  

۷ 
 



۱/۱۰/۲۰۱٦التاریخ              اإلنسانیاتو اآلداب فرع -ثانويّ ال الصف الثالث           الفلسفة العامة -الفلسفة والحضاراتالمادة:  المرحلة: الثانویة   
غائیة :اإللھیات
 الوجود

X  إضافة إلى األسباب التي ذكرتھا باألعلى
فإن عنوان ھذا الدرس غیر مطروحة 

بطریقة اشكالیة كما ھو مطلوب في المنھج 
 والتقییم.

  --- 

الخیر : األخالق
 والقیم

خصائص  -مفھوم الخیر :األقسام المعلق العمل بھا  
 االنسجام مع الطبیعة -الخیر األخالقي

للمقدمة وللرأي الشخصي أو ھذه األقسام تصلح 
 التولیفة

 
 حصص ٦

مذھب  -األیدونیة (مذھب اللذة) األقسام المتبقّیة:
أخالق  -أخالق الشعور االجتماعي -النفعیة -السعادة
 الواجب

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: ما 
 المعیار الذي على أساسھ نحدد الخیر والشر؟

الضمیر : األخالق
 الفردي

األخالق  -القیمة األخالقیة :األقسام المعلق العمل بھا  
 والحیاة الشخصیة

ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو 
 التولیفة

 
 حصص ٦

تغیرات  -طبیعتھ وعناصره األقسام المتبقّیة:
 مكتسب) -نسبي -الضمیر (فطري

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: ھل 
 الضمیر فطرّي ومطلق أو نسبّي ومكتسب؟

ال یتضمن عناصر لمقالة فلسفیة، وال یوجد  X األسرة: األخالق
في الدرس أي طرح إشكالي مما یفقد الدرس 

طابعھ الفلسفي ویحّولھ إلى مجرد شروح. 
كما یتكّرر ھذا الدرس في دروس مادة 

 اإلجتماع

  --- 

الحقوق : األخالق
 والواجبات

ازدواجیة الطبیعة  :المعلق العمل بھااألقسام   
العالقة  -حق سالمي -تعایش وتعاون -البشریة
مھام  -الحّق واألخالق -حقوق اإلنسان -القانونیة

الواجب  -أنواع العدالة -الحّق والعدالة -الحقّ 
 -مصدر االقتضاء -االقتضاء األخالقي -األساسيّ 

 تعایش وتحرر -الواجبات المختلفة

تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو ھذه األقسام 
 التولیفة

 
 حصص ٦

حق  -حال الفطرة القانونیة األقسام المتبقّیة:
 -نقد حق األقوى -حق وعقل -حق وقوة -األقوى

 الحق الوضعي

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: 
 أصل أو معیار الحق والواجب

 :األخالق
 الحریة والمسؤولیة

  
 

أھمیة  -معاني الحریة :المعلق العمل بھااألقسام 
 المسؤولیة -كیفیة اكتشاف الحریة -الحریة

ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو 
 التولیفة

 
 حصص ٦

 تطور معنى الحریة األقسام المتبقّیة:
 

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: ھل 
 ھنالك حریة أم ال عند اإلنسان؟

 :األخالق
 الفعل اإلنساني

X  ال یتضمن عناصر لمقالة فلسفیة، مجرد
 شرح.

  --- 

 

۸ 
 



۱/۱۰/۲۰۱٦التاریخ      فرع االجتماع واالقتصاد –الثانويّ  الثالث الصف   الفلسفة العامة -المادة: الفلسفة والحضارات                      المرحلة: الثانویة    
ُعلّق العمل  المحور/ الدرس

 بھ
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھ من محاور ودروس  التعلیل

 الكتاب المدرسي الوطني وفصولھ)
 االقتراح الشرح

(توزیع 
 الحصص)

اإلنسان:الدوافع 
 والمیول

 -مسألة المیل األساسي :بھا األقسام المعلق العمل  
 .الخاتمة -تصنیف المیول والدوافع -المیول وتقلّباتھا

 

تّم إیقاف العمل بھذه األقسام ألّنھا لم توّسع بشكٍل 
یسمح للمتعلّم من كتابة مقالة كافیة حولھا، كما أّن 

بعض ھذه العناوین ال یحمل الطابع اإلشكالي. بإمكان 
رأي شخصي. كما اّن استخدام ھذه األقسام كأسئلة 

وجود اشكالیتین كان یؤّدي الى ضیاع المتعلم وھذا ما 
 تّم التأكد منھ في االمتحانات الرسمیة.

 
 حصص ۸

النظریة السلوكیة (المیل  األقسام المتبقّیة:
نقد  -النظریة التجریبیة (المیل والرغبة) -والحركة)

النظریة الفیزیولوجیة (كیف تظھر  -ھاتین النظریتین
 المیول وكیف نحددھا/ لیست ملزمة بل إضافیة)

المسألة المطروحة في ھذا الدرس ھي طبیعة المیول، 
ة على وھذه النظریات المتبقّیة تسمح للمتعلّم باإلجاب

 ھذه المسألة.

الوعي :اإلنسان
 والالوعي

المدرسة السلوكیة في  :األقسام المعلق العمل بھا  
التحلیل النفسي  -النظرة التاریخیة لالوعي -الوعي

الفرویدي (كتفصیالت وتقنیات، واإلبقاء علیھ كحجة 
التحلیل النفسي غیر  -أو دلیل على وجود الالوعي) 

 الفرویدي

األقسام أساس المسألة المطروحة في ال تشّكل ھذه 
االمتحانات الرسمیة حول ھذا الدرس، إّنما بإمكان 

المعلّم إذا كان یمتلك الوقت الكافي من المرور علیھا 
كمعلومات إضافیة تغني ثقافة المتعلّم. كما أن الجزء 

الذي تّم إیقاف العمل بھ أي التحلیل النفسي ھو 
 لسفي.موضوع تقني في علم النفس ولیس ف

 
 حصص ۸

تعریف الوعي وخصائصھ  األقسام المتبقّیة:
إعادة  -علم النفس التقلیدي -(النظرة التاریخیة للوعي

الحجج التي  –خصائص الوعي)  -االعتبار للوعي
الخاتمة (كنقد  -قدمھا فروید على وجود الالوعي

أھمیة  -الجھاز النفسي عند فروید -لنظریة فروید) 
 الجنس عند فروید

المسألة األساسّیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: ھل 
الحیاة النفسّیة ھي باإلجمال واعیة أو ال واعیة؟ لذلك 

فإّن ھذه األقسام یجب أن تدّرس كأدلّة على دور 
 الوعي أو الالوعي في الحیاة النفسّیة.

اإلدراك :اإلنسان
 الحّسي

القسم ھو مجّرد مقّدمة للدرس تشرح للمتعلّم ھذا  اإلدراك الحّسي :األقسام المعلق العمل بھا  
الفرق بین الحّس واإلدراك الحسّي، یمكن اإلضاءة 

 علیھا ولكّنھا غیر مطلوبة للتقویم الرسمّي.

 
 حصص ۸

النظریة التعقلیة (الحس واإلدراك  األقسام المتبقّیة:
 نقد النظریتین -نظریة الغشطالت -الحسي)

الدرس ھي: طبیعة المسألة المطروحة في ھذا 
اإلدراك الحسّي عند اإلنسان، وھاتان النظریتان 

 تشكالن لّب اإلجابة.
المسألة المطروحة في ھذا الدرس، مسألة  X الذاكرة:اإلنسان

قدیمة ولم تعد تھّم أو تفید المتعلّم في عصره 
الحالي، إالّ أّنھ یمكن طرح ھذا الدرس 
أّن بمقاربة جدیدة في المنھج الجدید. كما 

موضوع الذاكرة أصبح موضوعا علمیا من 
أكثر من مئة سنة أي في الربع األخیر من 
القرن التاسع عشر ولم یعد إشكالیة كبرى 

 من الفلسفة كاالدراك الحسي والخیال.

   

۹ 
 



۱/۱۰/۲۰۱٦التاریخ      فرع االجتماع واالقتصاد –الثانويّ  الثالث الصف   الفلسفة العامة -المادة: الفلسفة والحضارات                      المرحلة: الثانویة    
ُعلّق العمل  المحور/ الدرس

 بھ
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھ من محاور ودروس  التعلیل

 الكتاب المدرسي الوطني وفصولھ)
 االقتراح الشرح

(توزیع 
 الحصص)

 -عناصر الخیال الخالق :األقسام المعلق العمل بھا   الخیال:اإلنسان
استعادة الصور الخیال بین  -الخیال المبدع والالوعي

 القدیمة وابتداع صور جدیدة
. 

ھذه األقسام ال تتضّمن عناصر شرح ومناقشة، مما 
یمنع المتعلّم من كتابة مقالة فلسفیة كاملة حولھا، إالّ 
 أّنھا تصلح ألن تكّون عناصر إجابة للرأي الشخصيّ 

 
 حصص ۷

النظریة التجریبیة (ھل الصور  األقسام المتبقّیة:
 باشالر) -سارتر -الظواھریة (ھوسرل -موجودة؟)

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: 
مشكلة وجود الصور في المخّیلة، وھاتان النظریتان 

 تجیبان عن ھذه المسألة.

ال تتضمن بعض أقسامھ عناصر لمقالة  X اإلنسان: الذكاء
الدرس أیة اشكالیة  فلسفیة، ،  ال یطرح

تتعلق بالفلسفة  بل مجرد شرح لمعلومات. 
كما أّن قسم من محتواه تغّیر بفعل الدراسات 

 الحدیثة.

   

اللغة :اإلنسان
 والفكر

X  ۲۰۰۱تّم إیقاف العمل في ھذا العنوان سنة 
وكان التعلیل أن الساعات المخصصة للمادة 
ال تكفي، واستمر الوضع على ما ھو علیھ 

 األسباب.لنفس 

   
--- 

:المعرفة المعرفة
 العلمّیة

X  ال تتضّمن عناصر تصلح لمقالة فلسفیة
تحتوي على شرح ومناقشة، إالّ أّنھا تصلح 

 .ألن تكون مدخالً لمحور المعرفة

  --- 

مناھج :المعرفة
 -المعرفة

 الریاضیات

X  تّم اإلبقاء على ھذا الدرس في فرعي علوم
یدخل في صلب  الحیاة والعلوم العامة كونھ

 تخّصص المتعلّمین.

   
--- 

مناھج :المعرفة
العلوم  -المعرفة

 اإلختباریة

  ھذه األقسام تصلح للرأي الشخصي أو التولیفة التجربة وإصدار القانون :األقسام المعلق العمل بھا  
الدرس ھي: ما المسألة األساسیة المطروحة في ھذا  الفرضیة -المراقبة األقسام المتبقّیة: حصص ۷

ھي المرحلة األساسیة في المنھج االختباري؟ إما أن 
 یرّكز الموضوع على الفرضیة وإّما على المراقبة.

مناھج : المعرفة
العلوم  -المعرفة

 اإلنسانیة

ال تتضمن ھذه األقسام عناصر كافیة تصلح للشرح  علم النفس -التاریخ :األقسام المعلق العمل بھا  
بحاجة إلى تعدیل ضمن المناھج والمناقشة وھي 

 الجدیدة

 
 حصص ۷

علم اإلجتماع (النظریة التفسیریة  األقسام المتبقّیة:
 والنظریة التفھمیة)

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: ھل 
الظواھر االجتماعیة ُتدرس كأشیاء أم ھي ظواھر لھا 

 خصوصیتھا؟

العلم :المعرفة
 والفلسفة

لمقدمة وللرأي الشخصي أو ھذه األقسام تصلح ل ثانًیا: العلم -أوالً: الفلسفة :المعلق العمل بھااألقسام   
 .ةالتولیف

 
 حصص ۷

۱۰ 
 



۱/۱۰/۲۰۱٦التاریخ      فرع االجتماع واالقتصاد –الثانويّ  الثالث الصف   الفلسفة العامة -المادة: الفلسفة والحضارات                      المرحلة: الثانویة    
ُعلّق العمل  المحور/ الدرس

 بھ
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھ من محاور ودروس  التعلیل

 الكتاب المدرسي الوطني وفصولھ)
 االقتراح الشرح

(توزیع 
 الحصص)

ثالًثا: العلم والفلسفة: تمایز وتكامل  األقسام المتبقّیة:
 رابًعا حاجة العلوم إلى الفلسفة. -في آن

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: 
 بین العلم والفلسفة: التكامل أو التعارض العالقة

المعرفة: مشكالت 
 معرفیة

X ۲۰۰۱اف العمل في ھذا العنوان سنة قتّم إی 
بسبب عدم التوازن بین الساعات المخصصة 

 لھذه المادة مع مضمون المادة.

  --- 

الخیر : األخالق
 والقیم

خصائص  -مفھوم الخیر :األقسام المعلق العمل بھا  
 االنسجام مع الطبیعة -الخیر األخالقي

ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو 
 التولیفة

 
 حصص ۷

مذھب  -األیدونیة (مذھب اللذة) األقسام المتبقّیة:
أخالق  -أخالق الشعور االجتماعي -النفعیة -السعادة
 الواجب

الدرس ھي: ما المسألة األساسیة المطروحة في ھذا 
 المعیار الذي على أساسھ نحدد الخیر والشر؟

الضمیر : األخالق
 الفردي

األخالق  -القیمة األخالقیة :األقسام المعلق العمل بھا  
 والحیاة الشخصیة

ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو 
 التولیفة

 
 حصص ۷

تغیرات  -طبیعتھ وعناصره األقسام المتبقّیة:
 مكتسب) -نسبي -الضمیر (فطري

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: ھل 
 الضمیر فطرّي ومطلق أو نسبّي ومكتسب؟

ال یتضمن عناصر لمقالة فلسفیة، وال یوجد  X األسرة: األخالق
في الدرس أي طرح إشكالي مما یفقد الدرس 

مجرد شروح. طابعھ الفلسفي ویحّولھ إلى 
كما یتكّرر ھذا الدرس في دروس مادة 

 اإلجتماع

   

الحقوق : األخالق
 والواجبات

ازدواجیة الطبیعة  :األقسام المعلق العمل بھا  
العالقة  -حق سالمي -تعایش وتعاون -البشریة
مھام  -الحّق واألخالق -حقوق اإلنسان -القانونیة

الواجب  -أنواع العدالة -الحّق والعدالة -الحقّ 
 -مصدر االقتضاء -االقتضاء األخالقي -األساسيّ 

 تعایش وتحرر  -الواجبات المختلفة

ي الشخصي أو ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأ
 التولیفة

 
 حصص ۷

حق  -حال الفطرة القانونیة األقسام المتبقّیة:
 -نقد حق األقوى -حق وعقل -حق وقوة -األقوى

 الحق الوضعي

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: 
 أصل أو معیار الحق والواجب

 :األخالق
 الحریة والمسؤولیة

X  أھمیة العنوان السبب الرئیسي بالرغم من
فھو غیر مطروح بطریقة إشكالیة في 
الكتاب، كما أّن إیقاف العمل بھ كان 

لضرورة تخفیف الدروس حتى نتمكن من 
الموازنة بین الحصص المخصصة للمادة 

 ومضمون المادة

   
--- 

۱۱ 
 



۱/۱۰/۲۰۱٦التاریخ      فرع االجتماع واالقتصاد –الثانويّ  الثالث الصف   الفلسفة العامة -المادة: الفلسفة والحضارات                      المرحلة: الثانویة    
ُعلّق العمل  المحور/ الدرس

 بھ
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھ من محاور ودروس  التعلیل

 الكتاب المدرسي الوطني وفصولھ)
 االقتراح الشرح

(توزیع 
 الحصص)

االخالق: العمل 
 والملكّیة

X  یتكّرر ھذا الدرس في دروس علم اإلجتماع
 د.واإلقتصا

  --- 

 :األخالق
 الفعل اإلنساني

X  ال یتضمن عناصر لمقالة فلسفیة، مجرد
 شرح.

   

 

 

۱۲ 
 



۱/۱۰/۲۰۱٦التاریخ      فرعا علوم الحیاة والعلوم العامة –الثانويّ  الثالث الصف                  الثانویةالمرحلة:    الفلسفة العامة -المادة: الفلسفة والحضارات   

ُعلّق العمل  المحور/ الدرس
 بھ

(ما بقي وما ُعلّق العمل بھ من محاور ودروس  التعلیل
 الكتاب المدرسي الوطني وفصولھ)

 االقتراح الشرح
(توزیع 

 الحصص)
اإلنسان:الدوافع 

 والمیول
 -مسألة المیل األساسي :األقسام المعلق العمل بھا  

 .الخاتمة -تصنیف المیول والدوافع -المیول وتقلّباتھا
 

تّم إیقاف العمل بھذه األقسام ألّنھا لم توّسع بشكٍل 
یسمح للمتعلّم من كتابة مقالة كافیة حولھا، كما أّن 

بعض ھذه العناوین ال یحمل الطابع اإلشكالي. بإمكان 
شخصي. كما اّن استخدام ھذه األقسام كأسئلة رأي 

وجود اشكالیتین كان یؤّدي الى ضیاع المتعلم وھذا ما 
 تّم التأكد منھ في االمتحانات الرسمیة.

 
 حصص ٥

النظریة السلوكیة (المیل  األقسام المتبقّیة:
نقد  -النظریة التجریبیة (المیل والرغبة) -والحركة)

النظریة الفیزیولوجیة (كیف تظھر  -ھاتین النظریتین
 المیول وكیف نحددھا/ لیست ملزمة بل إضافیة)

المسألة المطروحة في ھذا الدرس ھي طبیعة المیول، 
ة على وھذه النظریات المتبقّیة تسمح للمتعلّم باإلجاب

 ھذه المسألة.

الوعي :اإلنسان
 والالوعي

المدرسة السلوكیة في  :األقسام المعلق العمل بھا  
التحلیل النفسي  -النظرة التاریخیة لالوعي -الوعي

الفرویدي (كتفصیالت وتقنیات، واإلبقاء علیھ كحجة 
التحلیل النفسي غیر  -أو دلیل على وجود الالوعي) 

 الفرویدي

األقسام أساس المسألة المطروحة في ال تشّكل ھذه 
االمتحانات الرسمیة حول ھذا الدرس، إّنما بإمكان 

المعلّم إذا كان یمتلك الوقت الكافي من المرور علیھا 
كمعلومات إضافیة تغني ثقافة المتعلّم. كما أن الجزء 

الذي تّم إیقاف العمل بھ أي التحلیل النفسي ھو 
 لسفي.موضوع تقني في علم النفس ولیس ف

 
 حصص ٥

تعریف الوعي وخصائصھ  األقسام المتبقّیة:
إعادة  -علم النفس التقلیدي -(النظرة التاریخیة للوعي

الحجج التي  –خصائص الوعي)  -االعتبار للوعي
الخاتمة (كنقد  -قدمھا فروید على وجود الالوعي

أھمیة  -الجھاز النفسي عند فروید -لنظریة فروید) 
 الجنس عند فروید

المسألة األساسّیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: ھل 
الحیاة النفسّیة ھي باإلجمال واعیة أو ال واعیة؟ لذلك 

فإّن ھذه األقسام یجب أن تدّرس كأدلّة على دور 
 الوعي أو الالوعي في الحیاة النفسّیة.

اإلدراك :اإلنسان
 الحّسي

سم ھو مجّرد مقّدمة للدرس تشرح للمتعلّم ھذا الق اإلدراك الحّسي :األقسام المعلق العمل بھا  
الفرق بین الحّس واإلدراك الحسّي، یمكن اإلضاءة 

 علیھا ولكّنھا غیر مطلوبة للتقویم الرسمّي.

 
 حصص ٥

النظریة التعقلیة (الحس واإلدراك  األقسام المتبقّیة:
 نقد النظریتین -نظریة الغشطالت -الحسي)

ھي: طبیعة  المسألة المطروحة في ھذا الدرس
اإلدراك الحسّي عند اإلنسان، وھاتان النظریتان 

 تشكالن لّب اإلجابة.

۱۳ 
 



۱/۱۰/۲۰۱٦التاریخ      فرعا علوم الحیاة والعلوم العامة –الثانويّ  الثالث الصف                  الثانویةالمرحلة:    الفلسفة العامة -المادة: الفلسفة والحضارات   

ُعلّق العمل  المحور/ الدرس
 بھ

(ما بقي وما ُعلّق العمل بھ من محاور ودروس  التعلیل
 الكتاب المدرسي الوطني وفصولھ)

 االقتراح الشرح
(توزیع 

 الحصص)
المسألة المطروحة في ھذا الدرس، مسألة  X الذاكرة:اإلنسان

قدیمة ولم تعد تھّم أو تفید المتعلّم في عصره 
الحالي، إالّ أّنھ یمكن طرح ھذا الدرس 

بمقاربة جدیدة في المنھج الجدید. كما أّن 
موضوع الذاكرة أصبح موضوعا علمیا من 
أكثر من مئة سنة أي في الربع األخیر من 
القرن التاسع عشر ولم یعد إشكالیة كبرى 

 من الفلسفة كاالدراك الحسي والخیال.

  --- 

 -عناصر الخیال الخالق :األقسام المعلق العمل بھا   الخیال:اإلنسان
استعادة الصور الخیال بین  -الخیال المبدع والالوعي

 القدیمة وابتداع صور جدیدة
. 

ھذه األقسام ال تتضّمن عناصر شرح ومناقشة، مما 
یمنع المتعلّم من كتابة مقالة فلسفیة كاملة حولھا، إالّ 
 أّنھا تصلح ألن تكّون عناصر إجابة للرأي الشخصيّ 

 
 حصص ٥

النظریة التجریبیة (ھل الصور  األقسام المتبقّیة:
 باشالر) -سارتر -الظواھریة (ھوسرل -موجودة؟)

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: 
مشكلة وجود الصور في المخّیلة، وھاتان النظریتان 

 تجیبان عن ھذه المسألة.

ال تتضمن بعض أقسامھ عناصر لمقالة  X ذكاءال:اإلنسان
الدرس أیة اشكالیة فلسفیة، ،  ال یطرح 

تتعلق بالفلسفة  بل مجرد شرح لمعلومات. 
كما أّن قسم من محتواه تغّیر بفعل الدراسات 

 الحدیثة.

  --- 

اللغة :اإلنسان
 والفكر

X  ۲۰۰۱تّم إیقاف العمل في ھذا العنوان سنة 
وكان التعلیل أن الساعات المخصصة للمادة 
ال تكفي، واستمر الوضع على ما ھو علیھ 

 لنفس األسباب.

   
--- 

:المعرفة المعرفة
 العلمّیة

X  ال تتضّمن عناصر تصلح لمقالة فلسفیة
تحتوي على شرح ومناقشة، إالّ أّنھا تصلح 

 .ألن تكون مدخالً لمحور المعرفة

  --- 

مناھج :المعرفة
 -المعرفة

 الریاضیات

في المعرفة العامیة  :األقسام المعلق العمل بھا  
البرھان  -االستدالل المنطقي -والمعرفة العلمیة

 الریاضي

ال تتضمن ھذه األقسام عناصر كافیة تصلح للشرح 
والمناقشة وھي بحاجة إلى تعدیل ضمن المناھج 
 الجدیدة، یمكن االكتفاء بشرحھا للرأي الشخصيّ 

 
 حصص ٥

۱٤ 
 



۱/۱۰/۲۰۱٦التاریخ      فرعا علوم الحیاة والعلوم العامة –الثانويّ  الثالث الصف                  الثانویةالمرحلة:    الفلسفة العامة -المادة: الفلسفة والحضارات   

ُعلّق العمل  المحور/ الدرس
 بھ

(ما بقي وما ُعلّق العمل بھ من محاور ودروس  التعلیل
 الكتاب المدرسي الوطني وفصولھ)

 االقتراح الشرح
(توزیع 

 الحصص)
النظریة  -النظریة العقالنیة األقسام المتبقّیة:

المسلمات  -النظریة العمالنیة -التجریبیة
والمصطلحات (في إطار ھل ھي من التجریبیة أو 

إقلیدس وریمان ولوباتشفسكي (تابع  –العقالنیة) 
 للعقالنیة)

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: 
أصل الریاضیات، ھل ھي نتیجة العقل أم التجربة، 

 ه النظریات تجیب عن ھذه المسألة.وھذ
 

مناھج :المعرفة
العلوم  -المعرفة

 اإلختباریة

  ھذه األقسام تصلح للرأي الشخصي أو التولیفة التجربة وإصدار القانون :األقسام المعلق العمل بھا  
ھي: ما المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس  الفرضیة -المراقبة األقسام المتبقّیة: حصص ٥

ھي المرحلة األساسیة في المنھج االختباري؟ إما أن 
 یرّكز الموضوع على الفرضیة وإّما على المراقبة.

مناھج : المعرفة
العلوم  -المعرفة

 اإلنسانیة

X  تّم اإلبقاء على ھذا الدرس في فرع االجتماع
واالقتصاد كونھ یدخل في صلب تخّصص 

 المتعلّمین

  --- 

العلم :المعرفة
 والفلسفة

لمقدمة وللرأي الشخصي أو ھذه األقسام تصلح ل ثانًیا: العلم -أوالً: الفلسفة :األقسام المعلق العمل بھا  
 .ةالتولیف

 
 حصص ۷

ثالًثا: العلم والفلسفة: تمایز وتكامل  األقسام المتبقّیة:
 رابًعا حاجة العلوم إلى الفلسفة. -في آن

ھذا الدرس ھي: المسألة األساسیة المطروحة في 
 العالقة بین العلم والفلسفة: التكامل أو التعارض

المعرفة: مشكالت 
 معرفیة

X ۲۰۰۱اف العمل في ھذا العنوان سنة قتّم إی 
بسبب عدم التوازن بین الساعات المخصصة 

 لھذه المادة مع مضمون المادة.

  --- 

الخیر : األخالق
 والقیم

خصائص  -مفھوم الخیر :األقسام المعلق العمل بھا  
 االنسجام مع الطبیعة -الخیر األخالقي

ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو 
 التولیفة

 
 حصص ٤

مذھب  -األیدونیة (مذھب اللذة) األقسام المتبقّیة:
أخالق  -أخالق الشعور االجتماعي -النفعیة -السعادة
 الواجب

الدرس ھي: ما المسألة األساسیة المطروحة في ھذا 
 المعیار الذي على أساسھ نحدد الخیر والشر؟

الضمیر : األخالق
 الفردي

األخالق  -القیمة األخالقیة :األقسام المعلق العمل بھا  
 والحیاة الشخصیة

ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأي الشخصي أو 
 التولیفة

 
 حصص ٤ 

تغیرات  -طبیعتھ وعناصره األقسام المتبقّیة:
 مكتسب) -نسبي -الضمیر (فطري

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: ھل 
 الضمیر فطرّي ومطلق أو نسبّي ومكتسب؟

۱٥ 
 



۱/۱۰/۲۰۱٦التاریخ      فرعا علوم الحیاة والعلوم العامة –الثانويّ  الثالث الصف                  الثانویةالمرحلة:    الفلسفة العامة -المادة: الفلسفة والحضارات   

ُعلّق العمل  المحور/ الدرس
 بھ

(ما بقي وما ُعلّق العمل بھ من محاور ودروس  التعلیل
 الكتاب المدرسي الوطني وفصولھ)

 االقتراح الشرح
(توزیع 

 الحصص)
ال یتضمن عناصر لمقالة فلسفیة، وال یوجد  X األسرة: األخالق

في الدرس أي طرح إشكالي مما یفقد الدرس 
مجرد شروح. طابعھ الفلسفي ویحّولھ إلى 

كما یتكّرر ھذا الدرس في دروس مادة 
 اإلجتماع

  --- 

الحقوق : األخالق
 والواجبات

ازدواجیة الطبیعة  :األقسام المعلق العمل بھا  
العالقة  -حق سالمي -تعایش وتعاون -البشریة
مھام  -الحّق واألخالق -حقوق اإلنسان -القانونیة

الواجب  -أنواع العدالة -الحّق والعدالة -الحقّ 
 -مصدر االقتضاء -االقتضاء األخالقي -األساسيّ 

 تعایش وتحرر  -الواجبات المختلفة

ي الشخصي أو ھذه األقسام تصلح للمقدمة وللرأ
 التولیفة

 
 حصص ٥

حق  -حال الفطرة القانونیة األقسام المتبقّیة:
 -نقد حق األقوى -حق وعقل -حق وقوة -األقوى

 الحق الوضعي

المسألة األساسیة المطروحة في ھذا الدرس ھي: 
 أصل أو معیار الحق والواجب

 :األخالق
 الحریة والمسؤولیة

X  أھمیة العنوان السبب الرئیسي بالرغم من
فھو غیر مطروح بطریقة إشكالیة في 
الكتاب، كما أّن إیقاف العمل بھ كان 

لضرورة تخفیف الدروس حتى نتمكن من 
الموازنة بین الحصص المخصصة للمادة 

 ومضمون المادة

   
--- 

االخالق: العمل 
 والملكّیة

X  یتكّرر ھذا الدرس في دروس علم اإلجتماع
 د.واإلقتصا

  --- 

 :األخالق
 الفعل اإلنساني

X  ال یتضمن عناصر لمقالة فلسفیة، مجرد
 شرح.

  --- 
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ُعلِّق  الدرس/ المحور
 العمل بھ

(ما بقي من محاور ودروس الكتاب المدرسي  التعلیل
 الوطني وفصولھ)

االقتراح  الشرح
(توزیع 
 الحصص)

 :اإلنسان
النفس: مراتبھا، 
 قواھا، روحانیتھا

X ۱-  یطرحھا ھذا الدرس ال اإلشكالیة التي
یمكن مقارنتھا أو مناقشتھا مع أي فیلسوف 

آخر، ألّن ھذه العناوین مطلوبة عند إبن سینا 
فقط، وبالتالي فإّنھ حسب توصیف األسئلة ال 

 یمكن أن ُیطرح عنھا موضوع فلسفّي.
اإلشكالیة ذاتھا تتكّرر بشكٍل ما في خلود  -۲

ل النفس عند ابن سینا، وقد ذكرنا في تعلی
تعلیق العمل بھذه المواضیع أّنھ یمكن للمتعلّم 
استعمال براھین الروحانّیة للداللة على خلود 

 النفس.

  --- 

 :اإلنسان
 النفس: خلودھا

خلود النفس (ابن سینا وإخوان الصفا): مصیر النفس   
معاد  -مراتب النفوس في اآلخرة -المرتبط بالخلود

 النفوس.

بكامل مسألة خلود ھذه األقسام تكفي لإلحاطة 
النفس وال حاجة لألقسام الباقیة، إالّ من باب 
االستزادة، إالّ أّنھا ال تسمن وال تغني المقالة 

 الفلسفّیة أو تحلیل النّص.

 
 حصص ۹

 :اإلنسان
العقل: جوھر أم 

 غریزة؟

X  لقد تّم تعلیق العمل بھذا الدرس في تعمیم
، وقد ارتأت اللجنة استمرار ۲۰۰۱العام 

تعلیق العمل بھ خصوًصا وأّن جوھریة 
العقل عند ابن سینا تلتقي مع براھین خلود 

 النفس.

  --- 

   وجود هللا:اإللھیات
 
 
 

فھم مسألة وجود الخالق من وجھة نظر كل من  االقسام المتبقیة: كل أقسام الدرس
 .المعرّي وابن سینا

 حصص ۸

هللا :اإللھیات
 والحریة اإلنسانیة

الغزالي): مفھوم  -والحرّیة اإلنسانیة (المعتزلةهللا   
إیراد األدلّة عند كّل من  -الحریة عند كّل منھما

 المعتزلة والغزالي (األشاعرة).

ھذه األقسام تكفي لإلحاطة بكّل جوانب اإلشكالیة 
المطروحة في ھذا الدرس، وبامكان المتعلّم 
االكتفاء بھذا القدر النتاج مقالة فلسفّیة حول 

 ضوع هللا والحرّیة اإلنسانّیة.مو

 
 حصص ۸
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مسألة  :األخالق
 الخیر والشر

مظاھر الشّر (إیراد  -المعري: طبیعة الشّر (أصلھ)  
 أمثلة على بعض مظاھر الشّر في المجتمع).

مسؤولیة اإلنسان  -الغزالي: نسبیة األحكام األخالقیة
 كیفیة ترویض النفس. -عن خیره وشره

لإلحاطة بكّل جوانب اإلشكالیة ھذه األقسام تكفي 
 المطروحة في ھذا الدرس.

 
 حصص ۸

الفضائل :األخالق
 والرذائل

أسباب اختالف الناس  -یحیى بن َعِدّي: مفھوم الخلق  
 أنواع األخالق. -في األخالق

ال بّد من دمج المطلوب في درس "الفضائل 
والرذائل" وفي درس "مسألة الخیر والشّر" في 

 إشكالیة واحدة.

 
 حصص ٤

 السیاسة واالجتماع
 نشأة المجتمع

X  موضوع ُمقارب في السنة الثانویة الثانیة
عند ابن خلدون بشكل أوسع وأشمل 
وموضوعّي. ویتضّمن خالصة آراء 

 الفارابي وإخوان الصفا بشكٍل غیر مباشر.

  ---- 

 :السیاسة واالجتماع
العمل والثروة 

 والملكیة

 -تصنیف العمل -إخوان الصفا: ضرورة العمل  
اختالف الصنائع  -الثروة ھي الدافع إلى العمل

 -العوامل المؤثرة في اختالف الصناعات -واألعمال
 -أنواع السعادة -الثروة والملكیة -تفاضل الصنائع

 المال والعلم.
كیفیة تأثیر نحل  -إبن خلدون: النِّحل ووجوه المعاش 

لدولة أشكال تدخل ا -المعاش على المجتمع اإلنساني 
في اإلقتصاد وأثر ذلك على العمل والثروة والملكیة 

 عالقة الحضارة والعمران -

ھذه األقسام تكفي لإلحاطة بكّل جوانب اإلشكالیة 
 المطروحة في ھذا الدرس.

 
 حصص ٦

 :السیاسة واالجتماع
 الدولة الفاضلة

 رئیسھا. -الفارابي: مفھوم المدینة: تنظیمھا   
 -غرض السیاسات  -السیاسات إخوان الصفا: أنواع 

الدولة  -الحاجة إلى الرئاسة -التعاون اإلنساني 
 الفاضلة.

ھذه األقسام تكفي لإلحاطة بكّل جوانب اإلشكالیة 
 المطروحة في ھذا الدرس.

 
 حصص ۷

العقل :المعرفة
 والدین

 العقل والدین (إبن رشد، فصل المقال)  
مل بین عالقة التكا –التوفیق بین الدین والفلسفة 

النظر  –النظر الفلسفي في الشرع  –الدین والفلسفة 
مراعاة الشرع في أصناف الناس  –في كتب القدماء 

التأویل ومطابقتھ  –بما فیھا من ظاھر وباطن 
 للشریعة.

ھذه األقسام تكفي لإلحاطة بكّل جوانب اإلشكالیة 
 المطروحة في ھذا الدرس.

 
 حصص ۸

المعرفة :المعرفة
 اإلشراقیة

 المعرفة اإلشراقیة (ابن سینا مقامات العارفین)  
أخالق  –درجات العارفین  –مقامات العارفین 
 وأحوال العارفین

ھذا الموضوع یطرح نوع من المعرفة معتمدة على 
العرفان (اإلشراق) في مقابل ابن رشد الذي یطرح 

 المعرفة المستندة إلى العقل.

 
 حصص ٦
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الشك :المعرفة
 والیقین

األسباب العامة  –بواعث الشك  –المعّري: مقدمة   
اإلیمان  –اإلیمان بالعقل (إمامة العقل)  –والخاصة 

طبیعة النفس  –الشك في قدرة العقل  –باہلل 
فوق العقل، الّرضا والتسلیم لمشیئة  –ومصیرھا 

 حقیقة الشك والیقین. –الخالق 
 –تحدید العلم الغیبي  –الغزالي: الشك وأسبابھ 

الشك  –الشك بالمحسوسات  –حث عنھ الب
 عودة الغزالي الى الیقین. –بالمعقوالت 

ھذه األقسام تكفي لإلحاطة بكّل جوانب اإلشكالیة 
 المطروحة في ھذا الدرس.

 
 حصص ۸

سببیة :المعرفة
 المحسوسات

 –موقف الغزالي: االقتران بین األسباب والمسّببات   
 المعجزات 

ران بین األسباب موقف إبن رشد: ضرورة اإلقت
 المعجزات -والمسّببات 

ھذه األقسام تكفي لإلحاطة بكّل جوانب اإلشكالیة 
 المطروحة في ھذا الدرس.

 
 حصص ۷

قضایا 
إشكالیة :معاصرة

 الشرق والغرب

X  تّم إیقاف العمل بھذا الدرس سابًقا، وقد أبقت
اللجنة على ھذا التعلیق، خصوًصا وأّن 

والحرّیة والتقّدم، قضّیتي التراث والحداثة 
ھما ما یشّكالن صلب إشكالیة الشرق 

والغرب، وذلك تخفیًفا من األعباء عن كاھل 
 المتعلّم.

  --- 

قضایا معاصرة 
 التراث والحداثة:

یمكن للمتعلّم أن یعتمد على أّي مفّكر لحظھ المنھج  كّل األقسام  
لمعالجة ھذه اإلشكالیات، إالّ أّنھ من الضرورّي أن 

القضایا المعاصرة انطالًقا من المواقف  یقارب
 الثالثة (التراثي، التغریبّي، التوفیقّي)

 حصص ۸

قضایا 
الحریة :معاصرة
 والتقدم

  كّل األقسام  
 حصص ۸
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