مادة الفلسفة والحضارات (الفلسفة العامة)
مادة الفلسفة العامة في الصف الثانوي الثالث كافة الفروع
أوالًّ -

 -1تتضمن مادة الفلسفة الحضارات في االمتحانات الرسمية ثالثة نماذج اختيارية هي عبارة عن نص وموضوعين،
تغطي أكثرية محاور المنهج مع إمكانية طرح موضوعين من نفس المحور.
تتوزع العالمة القصوى ( 20عالمة) وفقًا لما يلي:
ّ -2
أوالً -معالجة الموضوع:
المقدمة( :عالمتان)
أ-
ّ
-

المقدمة:
وتتضمن ّ

 -1طرح المسألة العامة
 -2الدخول إلى الموضوع

 -3طرح المسألة المطروحة في الموضوع
-

شروط المقدمة الصحيحة:
 -1عدم الدخول بالتفاصيل.
 -2احترام التلميذ ما يلي:
أ -أن تقود المقدمة إلى صلب الموضوع أي أن تبدأ من العام إلى الخاص.

ب -أن يشعر القارئ بترابط بين المقدمة والموضوع المطروح.

ت -تمهيد لإلشكالية تحديد انتماء الموضوع ألي مذهب أو نظرية.
-

أنواع المقدمات:
أ -مقدمة منهجية من العام إلى الخاص .Systématique

عرضا لتاريخ المسألة المطروحة.
تتضمن
ب -مقدمة تاريخية
ً
ّ
ج -مقدمة لغوية طرح كيفية طرح المفهوم أو المصطلح وتطوره.
د -مقدمة إشكالية  :تعرض موقفين متعارضين دون الدخول بالتفصيل.
موسعة جداً.
 مالحظة :ضرورة أالّ تكون المقدمة مختصرة جداً أو ّب -اإلشكالية( :عالمتان)
-

وتتضمن اإلشكالية:

-

فضل أن تكون على شكل (سؤالين متأرجحين) سؤال متأرجح.
 -2اشكالية خاصة ُي ّ
توزيع عالمة اإلشكالية:

-

اإلشكالية العامة (نصف عالمة)

-

اإلشكالية الخاصة (تكون إجابة السؤال األول هي الشرح واجابة السؤال الثاني هي المناقشة) (عالمة ونصف)

 -1اشكالية عامة يظهر فيها الموضوع المطروح بوضوح (ما هي طبيعة الخيال .)...

-

اإلشكالية العامة ونصف الخاصة (عالمة)

19
2/9/2016

ت -الشرح( :خمس عالمات)
-

يتضمن الشرح:

 -1فكرة تمهيدية لشرح الحكم المطروح.

 -2شرح الحكم واستخدام المكتسبات المشروحة في الدرس.
-

ابداعا في الربط والشرح واعطاء األمثلة واالستشهادات.
-3
ً
توزيع عالمة الشرح:
 -1الفكرة التمهيدية (نصف عالمة)
مستخدما المكتسبات ( 4عالمات)
 -2شرح الحكم
ً
 -3اإلبداع والربط واللغة والتناسق بين األفكار( ...نصف عالمة)

ث -المناقشة( :سبع عالمات)
-

تتضمن المناقشة:

 -1فكرة تمهيدية تنقلنا من الشرح إلى المناقشة.
نقدا
ً -2

نقدا
ً -3

داخليا للحكم المطروح.
ً
خارجيا من خالل استخدام نظريات مغايرة.
ً

 -4توليفة أو خالصة أو استنتاج للموضوع المطروح.
-

توزيع عالمة المناقشة:

 -1الفكرة التمهيدية (نصف عالمة)
 -2النقد الداخلي (عالمة)
 -3النقد الخارجي (ثالث عالمات ونصف)
 -4التوليفة (عالمة ونصف)

 -5اإلبداع والربط واللغة والتناسق بين األفكار( ...نصف عالمة)
ج -الرأي( :أربع عالمات)
-

يتضمن الرأي:

 -1تترك الحرية الكاملة للتلميذ ليعطي رأيه شرط المحاججة وجودة العرض.
 -2يمكن للمرشح أن يعارض السؤال المطروح أو أن يوافقه أو أن يقف موقفًا وسطا بين الموقفين ،ك ّل
ذلك شرط التعليل.
-

توزيع عالمة الرأي:
 -1اإلنطالق من السؤال وعرض رأيه (عالمة)
 -2الدفاع عن الرأي أكثر من حجة ومثل (عالمتان ونصف)
 -3اإلبداع والتمايز (نصف عالمة)

النص:
ثانيا -شرح
ً
ّ
المقدمة( :عالمتان)
أ-
ّ
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-

المقدمة:
وتتضمن ّ

 -1طرح المسألة العامة
 -2الدخول إلى النص

-

النص
 -3طرح المسألة المطروحة في
ّ
شروط المقدمة الصحيحة:
 -1عدم الدخول بالتفاصيل.
 -2احترام التلميذ ما يلي:

أ -أن تقود المقدمة إلى صلب الموضوع أي أن تبدأ من العام إلى الخاص.

ب -أن يشعر القارئ بترابط بين المقدمة والنص المطروح.
ت -تمهيد لإلشكالية تحديد انتماء النص ألي مذهب أو نظرية.
موسعة جداً.
 مالحظة :ضرورة أالّ تكون المقدمة مختصرة جداً أو ّب -اإلشكالية( :عالمتان)
-

وتتضمن اإلشكالية:

-

فضل أن تكون على شكل (سؤالين متأرجحين) سؤال متأرجح.
 -2اشكالية خاصة ُي ّ
توزيع عالمة اإلشكالية:

-

اإلشكالية العامة (نصف عالمة)

-

اإلشكالية الخاصة (تكون إجابة السؤال األول هي الشرح واجابة السؤال الثاني هي المناقشة) (عالمة

-

اإلشكالية العامة ونصف الخاصة (عالمة)

النص.
 -1اشكالية عامة يظهر فيها الموضوع المطروح في
ّ

ونصف)

النص( :خمس عالمات)
ت -شرح
ّ
 يتضمن الشرح:النص.
 -1فكرة تمهيدية تنطلق من
ّ

النص.
 -2تحديد األفكار الرئيسية التي يتضمنها
ّ
النص.
 -3شرح أفكار
ّ

النص.
 -4استخدام المكتسبات التي تتوافق مع
ّ

-

ابداعا في الربط والشرح واعطاء األمثلة واالستشهادات.
-5
ً
توزيع عالمة الشرح:
 -1الفكرة التمهيدية (نصف عالمة)

 -2تحديد األفكار الرئيسية (نصف عالمة)
ص (عالمة ونصف)
 -3شرح أفكار الن ّ
النص (عالمتان)
 -4استخدام المكتسبات التي تتوافق مع
ّ
ابداعا في الربط والشرح واعطاء األمثلة واالستشهادات (نصف عالمة)
-5
ً

ث -المناقشة( :سبع عالمات)
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-

تتضمن المناقشة:
 -1فكرة تمهيدية تنقلنا من الشرح إلى المناقشة.
نقدا
ً -2
نقدا
ً -3

داخليا للنص المطروح.
ً
جيا من خالل استخدام نظريات مغايرة.
خار ً

 -4توليفة أو خالصة أو استنتاج للموضوع المطروح.

-

توزيع عالمة المناقشة:

 -6الفكرة التمهيدية (نصف عالمة)
 -7النقد الداخلي (عالمة)

 -8النقد الخارجي (ثالث عالمات ونصف)
 -9التوليفة (عالمة ونصف)
-10

اإلبداع والربط واللغة والتناسق بين األفكار( ...نصف عالمة)

ج -الرأي( :أربع عالمات)
-

يتضمن الرأي:
 -1تترك الحرية الكاملة للتلميذ ليعطي رأيه شرط المحاججة وجودة العرض.
 -2يمكن للمرشح أن يعارض السؤال المطروح أو أن يوافقه أو أن يقف موقفًا وسطا بين
كل ذلك شرط التعليل.
الموقفينّ ،

-

توزيع عالمة الرأي:

 -1اإلنطالق من السؤال وعرض رأيه (عالمة)
 -2الدفاع عن الرأي أكثر من حجة ومثل (عالمتان ونصف)
 -3اإلبداع والتمايز (نصف عالمة)

مادة الفلسفة العربية في الصف الثانوي الثالث – فرع اآلداب واإلنسانيات
ثانياّ -
ً
 -1تتضمن مادة الفلسفة الحضارات في االمتحانات الرسمية ثالثة نماذج اختيارية هي عبارة عن نص وموضوعين،
تغطي أكثرية محاور المنهج مع ضرورة الخروج من ك ّل التقاليد واألعراف.
تتوزع العالمة القصوى ( 20عالمة) وفقًا لما يلي:
ّ -2

السؤال األول:

أ -المقدمة( :عالمتان)

 -مقدمة عامة تتناول المفهوم المطروح بشكل عام (عالمة واحدة)

هيىء لطرح اإلشكالية (عالمة واحدة)
 مقدمة خاصة تتعلّق بالموضوع أو النص المطروح (تحديد المسألة) وتُ ّاإلشكالية( :عالمتان)
إشكالية صحيحة :مرّكبة (عالمتان) – بسيطة (عالمة واحدة)
ّ

الشرح( :خمس عالمات)

 شرح األفكار الواردة في الموضوع أو النص وتوضيحها (ثالث عالمات ونصف) دعم الموقف بآراء مشابهة  +التمهيد للمناقشة (عالمة ونصف)22
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السؤال الثاني( :سبع عالمات)

المناقشة :نقد داخلي أو مباشر من خالل إيراد األطروحات المخالِفة أو المقارنة :إيراد نقاط التشابه واالختالف (خمس

عالمات)

التوليفة وطرح سؤال يمهد إلبداء الرأي (عالمتان)

السؤال الثالث( :أربع عالمات)

المعاش إذا أمكن ،ويفتح
منهجيا
حر شرط أن يكون
الرأي :يكون ًّا
ّ
ً
ومنطقيا ،معلّالً بالحجج والبراهين ويربط المسألة بالواقع ُ
آلفاق جديدة.
المصحح من خالل عالمتين على اللغة وتماسك العرض وحسن الصياغة.
يتدخل
مالحظةّ - :
ّ
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