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 األسباب الموجبة:
 :إّن الّظروف والحيثّيات المذكورة أدناه  

 ،دورة التعليم والتعلم الطبيعية ضرورة العودة الطبيعية إلى -

 ،إحتواء إنتشار جائحة كورونا -

 صّحة العالميّة بالعودة إلى الحضور الكلّي داخل المدرسة مع األخذ باالعتبار التباعد االجتماعّي،توصية منّظمة ال-

عليها المركز  التي عمل ويعمل ورات التدريبيةجراء تقويم تشخيصّي في بداية العام الدراسّي القادم، يبيّن الثغرات في اكتساب المتعلّمين لألهداف األساسيّة والدإأهميّة -

 التربوي فيما يتعلق بتقصي أي فاقد والتعلم المتمايز والتعلم اإلجتماعي اإلنفعالي،

 .ي اإلختصاصات المختلفة في الجامعاتف ونللكفايات التي يحتاجها المتخرج الفقدان التعلمي على مستوى المعارف واإلمتالك -

مع أي تعديالت ضرورية    2018م//28والمعدل بموجب التعميم رقم  2016م//21لى المنهاج الذي كان معتمدا قبل جائحة كورونا أي التعميم رقم فرضت علينا العودة إ 

 .قطة الرابعة من األسباب الموجبةتراعي الن

 

ع الم عَتَمَدة ياق الَمراج   : في هذا الس 
 ( والتَّعاميم الّّلِحَقة ِبَحَسب 8/5/1997تاريخ  10227 رسوم رقمالمَ َمناِهج التَّعليم العام وأهدافها ) َلحضاراتالفلسفة وا ةج مادَّ نهَ وى مَ حتَ فاصيل م  ت. 
  ّلة ثة من مرحلحلقة الّثالل 3/9/2016تاريخ   2016م//21المبني على الّتخفيف الّصادر ضمن الّتعميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018م//28عميم رقم ادر ضمن التّ خفيف الّص الت

   .ةالّثانويّ  الّتعليم لمرحلةالّتعليم األساسّي و 

 مالحظات عامة:              
  أن ها أساسي ة:على ة مي  يعلالت  تضم نت المعايير التي اعت مدت في تصنيف المضامين 

o الّّلحقة. لّصّف نفسه وفي الّصّفوفالم كتسبات اّلتي سيبنى عليها في ا 
o للمرحلة العمرّية. عارف و/أو المهارات و/أو المواقف و/أو القيمالّضرورية من ناحية الم المضامين 
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 ة ج نهَ مَ المرتبطة باألهداف ل  ة مي  يعلالت  الَمضامين : الجدول ف  المعني الفلسفة والحضاراتماد   للص 
 للّصّف المعني.اور والمضامين المرتبطة باألهداف األول: تفاصيل محتوى المنهج / المح العمود 
 بالكتاب المدرسي الوطنّي: والمتعلقة الّرابعإلى  الّثانين م األعمدة 

o ضامين مطلوبةفي الكتاب المدرسي الوطنّي، وقد يتضّمن عنوان المقطع المطلوب أيًضا في حال تضّمن الفصل م كما وردت العنوانالدرس/الفصل/الباب/الحلقة/ : اسم الّثاني العمود ،
 العمل بها.  ومضامين قد توّقف

o مل بها.د توّقف العقمضامين مطلوبة، ومضامين  رات المطلوبة في حال تضّمن الفصلو/أو رقم الّصفحة اّلتي تتضمنها الفقرة/ الفق م الّصفحة اّلتي يبدأ فيها الفصل: رقلّثالثا العمود 
o لتصنيف المضامين على أنها أساسّية. : المعيار اّلذي تّم اعتمادهالّرابع العمود 

 الدرس/لتغطية الفصل لحصص المقترحةالخامس: عدد ا العمود . 
 الذي يجب أن يّتبع خّلل العام الدراسي _ إلزامية اتباع التسلسل كما هو وارد. الدروس/: تسلسل الفصولالّسادس العمود 

 
 العمود المخصص لعدد الحصص:

بحث والفروض راجعة، والكّلت، والنّقاشات والّتطبيق، يقابلها عادةً متابعة في البيت من خّلل الميتضمن عدد الحصص الوجاهيّة داخل الّصّف أّي اّلتي يتمّ استثمارها في الّشرح، وحّل المش 
 .المنزليّة
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ة ج نهَ مَ ل   المرتبطة باألهداف ةمي  يعلالت  الَمضامين  ف  الث انوي   الفلسفة والحضاراتماد   اتفرع اإلنساني   – الث انيللص 

 اإلنسانيات لفرع:ا                                              الّصّف: الثّانوي الثّاني                                         الماّدة: الفلسفة والحضارات
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 تعميم رقم             الفلسفة والحضارات :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

ادر ضمن الت عميم رقم بعين اإلعتبار  يأخذ هذا الم ستند: ةمالحظ ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018تاريخ  2018م//28الت خفيف الص  للحلقة ،  3/9/2016تاريخ   2016م//21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة الثالثة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة الحلقة / الفصل / العنوان المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 )المعيار لتصنيفها أساسية(

في الصف/  مكتسبات سابقة لمضامين
رورية من مضامين ض/  الصفوف الالحقة

ف ناحية المعارف أو/و المهارات أو/و المواق
 المرحلة العمريةأو    أو/و القيم

 مقدمة عامة: – 1

 تعريف الحضارة وبناها األساسية –أ 

 الحلقة األولى: التّعريف بالحضارة وببناها
_ التّعريف بالحضارة _ مكّونات  األساسية

الحضارة _ العوامل المؤثّرة في الحضارة _ 
 الحضارة: نجاحات واخفاقات

11 
رورية من ناحية المعارف أو/و مضامين ض

لة أو المرح   هارات أو/و المواقف أو/و القيمالم
 العمرية

6 1 

 الحضارات: – 2

 الحضارة الهندوسيّة البوذّية: – 4

خالص النفس: الطريقة  –ج 
 الطريقة البوذية –الهندوسية 

 ة _الحلقة الرابعة: الحضارة الهندوسية البوذي
 خالص النفس

80 
رورية من ناحية المعارف أو/و مضامين ض

لة أو المرح   ت أو/و المواقف أو/و القيمالمهارا
 العمرية

6 2 

 الحضارات: – 2

 الحضارة اليونانية: – 6

 مسائل فلسفية: )المعرفة( –ب 

 ئلنانيّة _ مساالحلقة الّسادسة: الحضارة اليو
 المعرفةمسألة فلسفيّة _ 

101 
لمحور المعرفة في الّصّف سابقة مكتسبات 

وم م العامة وعلفرعا العلو –الثّانوي الثّالث 
 اتانيالحياة واالجتماع واالقتصاد واآلداب واإلنس

4 3 

 الحضارات: – 2

 الحضارة اليونانية: – 6

 (فلسفية: )العدالةمسائل  –ب 
 

ئل مسانانيّة _ الحلقة الّسادسة: الحضارة اليو
 العدالةمسألة _ فلسفيّة 

103 
لمحور األخالق في الّصّف سابقة مكتسبات 
وم فرعا العلوم العامة وعل –الث الثّانوي الثّ 

 اتانيالحياة واالجتماع واالقتصاد واآلداب واإلنس

4 4 

 5 5مكتسبات سابقة لمحور األخالق في الّصّف  130_ حق  والثّقافيالحلقة الثّانية: التّجديد الّروحي المسيحية: بعض اسهاماتها  – 3
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 اإلنسانيات لفرع:ا                                              الّصّف: الثّانوي الثّاني                                         الماّدة: الفلسفة والحضارات
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 تعميم رقم             الفلسفة والحضارات :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

ادر ضمن الت عميم رقم بعين اإلعتبار  يأخذ هذا الم ستند: ةمالحظ ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018تاريخ  2018م//28الت خفيف الص  للحلقة ،  3/9/2016تاريخ   2016م//21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة الثالثة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة الحلقة / الفصل / العنوان المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 )المعيار لتصنيفها أساسية(

في الصف/  مكتسبات سابقة لمضامين
رورية من مضامين ض/  الصفوف الالحقة

ف ناحية المعارف أو/و المهارات أو/و المواق
 المرحلة العمريةأو    أو/و القيم

 :الحضارية

 التجديد الروحي والثقافي: – 2

حق اإلنسان في: الحياة والحرية  –أ 
والسالم والمساواة والتعبير عن 

 المعتقد

اإلنسان في الحياة والحرية والسالم والمساواة 
 والتعبير عن المعتقد

فرعا العلوم العامة وعلوم  –الثّانوي الثّالث 
 الحياة واالجتماع واالقتصاد واآلداب واإلنسانيات

 –ولمحور قضايا معاصرة في الفلسفة العربية 
 اآلداب واإلنسانيات فرع

المسيحية: بعض اسهاماتها  – 3

 :الحضارية

 التجديد الروحي والثقافي: – 2

 الحب في المسيحية –ب 

_  افيالحلقة الثّانية: التّجديد الّروحي والثّق
 المحبة في المسيحية

140 
مكتسبات سابقة لمحور اإللهيات في الّصّف 

 انياتفرع اآلداب واإلنس –الثانوي الثّالث 

4 6 

المسيحية: بعض اسهاماتها  – 3

 الحضارية:

مفكرون مسيحيون: أوغسطينوس  – 4

 )مدينة هللا(
 
 

يّون _ الحلقة الّرابعة: مفّكرون مسيح
 أوغسطينوس

151 
مكتسبات سابقة لمحور اإللهيات في الّصّف 

 فرع اآلداب واإلنسانيات –الثانوي الثّالث 

4 7 

 المسيحية: بعض اسهاماتها – 3

 :الحضارية

مسيحيون: يوحنا مفكرون  – 4

ا يوحن : مفّكرون مسيحيّون _ الحلقة الّرابعة
 الدمشقي

156 
مكتسبات سابقة لمحور اإللهيات في الّصّف 

 فرع اآلداب واإلنسانيات –الثانوي الثّالث 

4 8 
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 اإلنسانيات لفرع:ا                                              الّصّف: الثّانوي الثّاني                                         الماّدة: الفلسفة والحضارات
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 تعميم رقم             الفلسفة والحضارات :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

ادر ضمن الت عميم رقم بعين اإلعتبار  يأخذ هذا الم ستند: ةمالحظ ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018تاريخ  2018م//28الت خفيف الص  للحلقة ،  3/9/2016تاريخ   2016م//21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة الثالثة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة الحلقة / الفصل / العنوان المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 )المعيار لتصنيفها أساسية(

في الصف/  مكتسبات سابقة لمضامين
رورية من مضامين ض/  الصفوف الالحقة

ف ناحية المعارف أو/و المهارات أو/و المواق
 المرحلة العمريةأو    أو/و القيم

 الدمشقي )الحرية والمسؤولية(

 الحضارة العربية: – 4

 :علوم إسالمية – 2

م وأهم قضاياه: الجبر علم الكال –أ 
 واالختيار والعدل

 170 معلم الكاللحلقة الثّانية: علوم إسالميّة _ ا
ة( مكتسبات سابقة لمحور اإللهيات )فلسفة عربيّ 

فرع اآلداب  –في الّصّف الثانوي الثّالث 
 واإلنسانيات

5 9 

 الحضارة العربية: – 4

 علوم إسالمية: – 2

 التصّوف  –ج 

 184 التّصّوفعلوم إسالميّة _ لحلقة الثّانية: ا
ة مكتسبات سابقة لمحور اإللهيات ومحور المعرف

ع فر –)فلسفة عربيّة( في الّصّف الثانوي الثّالث 
 اآلداب واإلنسانيات

4 10 

 الحضارة العربية: – 4

 إنجازات علميّة: – 3

حركة البحث العلمي وأبرز  – 2

 أعالمه:
الطبيعيات: إبن الهيثم في كتاب  –ج 

 لمناظر: )المنهج والتطبيق(ا

 _ات عيّ لحلقة الثّالثة: إنجازات علميّة _ الّطبيا
 ابن الهيثم

229 
مكتسبات سابقة لمحور المعرفة في الّصّف 

وم فرعا العلوم العامة وعل –الثّانوي الثّالث 
 اتانيالحياة واالجتماع واالقتصاد واآلداب واإلنس

4 11 

 الحضارة العربية: – 4

مران: من مقدمة ابن علم الع – 4

 خلدون:

العمران البدوي: أصنافه  – 3

بن االعمران )من مقّدمة  الحلقة الّرابعة: علم
الفصل الثّالث: العمران البدوي:  خلدون( _

 أصنافه وخصائصه
 

248 

ة مكتسبات سابقة لدرس العمل والثروة والملكيّ 
من محور السياسة واالجتماع )فلسفة عربيّة( 

فرع اآلداب  –ّصّف الثانوي الثّالث في ال
 واإلنسانيات

4 12 
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 اإلنسانيات لفرع:ا                                              الّصّف: الثّانوي الثّاني                                         الماّدة: الفلسفة والحضارات
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 تعميم رقم             الفلسفة والحضارات :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

ادر ضمن الت عميم رقم بعين اإلعتبار  يأخذ هذا الم ستند: ةمالحظ ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018تاريخ  2018م//28الت خفيف الص  للحلقة ،  3/9/2016تاريخ   2016م//21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة الثالثة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة الحلقة / الفصل / العنوان المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 )المعيار لتصنيفها أساسية(

في الصف/  مكتسبات سابقة لمضامين
رورية من مضامين ض/  الصفوف الالحقة

ف ناحية المعارف أو/و المهارات أو/و المواق
 المرحلة العمريةأو    أو/و القيم

 وخصائصه
 

 

 الحضارة العربية: – 4

علم العمران: من مقدمة ابن  – 4

 خلدون:

العمران الحضري: نشأته  – 4

 وخصائصه

بن االعمران )من مقّدمة  الحلقة الّرابعة: علم
الفصل الّرابع: العمران الحضري:  خلدون( _

 نشأته وخصائصه
253 

ة بقة لدرس العمل والثروة والملكيّ مكتسبات سا
من محور السياسة واالجتماع )فلسفة عربيّة( 

فرع اآلداب  –في الّصّف الثانوي الثّالث 
 واإلنسانيات

4 13 

 فلسفة الحضارة: – 5

مدخل: التعريف بفلسفة  – 1

 الحضارة

_  الحلقة األولى: التّعريف بفلسفة الحضارة
 معنى الفلسفة

286 
 درس الفلسفة والعلم من محورمكتسبات سابقة ل

الث لثّ المعرفة )فلسفة عاّمة( في الّصّف الثانوي ا
 فرع اآلداب واإلنسانيات –

4 14 

 فلسفة الحضارة: – 5

 نماذج ونصوص من: – 2
 هيغل )فلسفة التاريخ( -

 291 هيغل الحلقة الثّانية: نماذج ونصوص _
مكتسبات سابقة لكتابة المقالة الفلسفية في 

 نوي الثّالث وفي جميع الفروعالّصف الثّا

5 15 

 فلسفة الحضارة: – 5

 نماذج ونصوص من: – 2
توينبي: )التحّدي  -

 واالستجابة(

 306 الحلقة الثّانية: نماذج ونصوص _ توينبي
رورية من ناحية المعارف أو/و مضامين ض

لة أو المرح   المهارات أو/و المواقف أو/و القيم
 العمرية

5 16 
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ة ج نهَ مَ ل   المرتبطة باألهداف ةمي  يعلالت  الَمضامين  ف  الث انوي   الفلسفة والحضاراتماد  فرع العلوم -الث اني للص   

 الفرع: العلوم                                              الّصّف: الثّانوي الثّاني                                         الماّدة: الفلسفة والحضارات
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 تعميم رقم       الفلسفة والحضارات :تفاصيل محتوى منهج مادة  جع:المر

ادر ضمن الت عميم رقم يأخذ هذا الم ستند بعين اإلعتبار : ةمالحظ ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018تاريخ  2018م//28الت خفيف الص  للحلقة ،  3/9/2016ريخ تا  2016/م/21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة الثالثة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة الحلقة / الباب / الفصل / العنوان المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 ة()المعيار لتصنيفها أساسي

في الصف/  مكتسبات سابقة لمضامين
رورية من مضامين ض/  الصفوف الالحقة

ف ناحية المعارف أو/و المهارات أو/و المواق
 أو المرحلة العمرية   أو/و القيم

 مقدمة: - 1

تعريف الحضارة وبناها االساسية  –أ 
 )أهمية العلم(

الحلقة األولى: التعريف بالحضارة وبناها 
 ؟ _ة )أهميّة العلم( _ ما هي الحضارةاألساسيّ 

 االعوامل المؤّسسة للحضارة أو المؤثّرة فيه
 

12 
رورية من ناحية المعارف أو/و مضامين ض

لة أو المرح   المهارات أو/و المواقف أو/و القيم
 العمرية

5 1 

 مقدمة: - 1

السمات الرئيسية لحضارات ما  –ب 
 قبل التاريخ

 ما لرئيسية لحضارات: السمات االحلقة الثّانية
 العلم والمنهجيّة العلميّة_  قبل التاريخ

 
44 

مكتسبات سابقة لمحور المعرفة في الّصّف 
وم فرعا العلوم العامة وعل –الثّانوي الثّالث 

 اتانيالحياة واالجتماع واالقتصاد واآلداب واإلنس

6 2 

 الحضارة العربية: – 2

 إنجازات علمية: –ب 

مي وأبرز حركة البحث العل – 2

 أعالمه:
الطبيعيات: ابن الهيثم في كتاب  –ج 

 المناظر: )المنهج والتطبيق(
 

: انيلثّ الباب احلقة الثّانية: إنجازات علميّة _ ال
حركة البحث العلمي وأبرز أعالمه _ الفصل 

 ابن الهيثمالثّالث: الطبيعّيات _ 
116 

مكتسبات سابقة لمحور المعرفة في الّصّف 
وم فرعا العلوم العامة وعل –لث الثّانوي الثّا

 اتانيالحياة واالجتماع واالقتصاد واآلداب واإلنس

5 3 

 4 4مكتسبات سابقة لدرس العمل والثروة والملكيّة  148العمران )من مقّدمة ابن  الحلقة الثّالثة: علم الحضارة العربية: – 2
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 الفرع: العلوم                                              الّصّف: الثّانوي الثّاني                                         الماّدة: الفلسفة والحضارات
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 تعميم رقم       الفلسفة والحضارات :تفاصيل محتوى منهج مادة  جع:المر

ادر ضمن الت عميم رقم يأخذ هذا الم ستند بعين اإلعتبار : ةمالحظ ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018تاريخ  2018م//28الت خفيف الص  للحلقة ،  3/9/2016ريخ تا  2016/م/21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة الثالثة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة الحلقة / الباب / الفصل / العنوان المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 ة()المعيار لتصنيفها أساسي

في الصف/  مكتسبات سابقة لمضامين
رورية من مضامين ض/  الصفوف الالحقة

ف ناحية المعارف أو/و المهارات أو/و المواق
 أو المرحلة العمرية   أو/و القيم

علم العمران: من مقدمة ابن  –ج 
 خلدون:

العمران البدوي: أصنافه  – 3

 وخصائصه

وي: الباب الثّالث: العمران البد خلدون( _ 
 أصنافه وخصائصه

من محور السياسة واالجتماع )فلسفة عربيّة( 
فرع اآلداب  –في الّصّف الثانوي الثّالث 
 واإلنسانيات

 الحضارة العربية: – 2

علم العمران: من مقدمة ابن  –ج 
 خلدون:

العمران الحضري: نشأته  – 4

 وخصائصه

بن االعمران )من مقّدمة  لحلقة الثّالثة: علما
الباب الّرابع: العمران الحضري:   خلدون(_ 

 نشأته وخصائصه
158 

ة مكتسبات سابقة لدرس العمل والثروة والملكيّ 
من محور السياسة واالجتماع )فلسفة عربيّة( 

فرع اآلداب  –في الّصّف الثانوي الثّالث 
 واإلنسانيات

4 5 

 ديثة في الغرب:العلوم الح – 3

 في الفيزياء: )نيوتن، أينشتاين( –ب 
 222 الفصل الثاني: في الفيزياء

رورية من ناحية المعارف أو/و مضامين ض
لة أو المرح   المهارات أو/و المواقف أو/و القيم

 العمرية

6 6 

 العلوم الحديثة في الغرب: – 3

في العلوم الرياضية: )نظام  –ج 
يدسية، أقليدس، النظم الال أقل

 (الرياضيات الحديثة: بوانكاّره، راّسل

 242 الفصل الثّالث: في العلوم الرياضيّة

مكتسبات سابقة لدرس العلوم الرياضيّة من 
 رعاف –محور المعرفة في الّصّف الثّانوي الثّالث 

اد قتصالعلوم العامة وعلوم الحياة واالجتماع واال
 واآلداب واإلنسانيات

6 7 

 يثة في الغرب:العلوم الحد – 3

 علوم األحياء: )كلود برنار( –د 

  _ كلود برنار الفصل الّرابع: علوم األحياء
 

259 
مكتسبات سابقة لدرس علوم الطبيعة من محور 

فرعا العلوم  –المعرفة في الّصّف الثّانوي الثّالث 
4 8 
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 الفرع: العلوم                                              الّصّف: الثّانوي الثّاني                                         الماّدة: الفلسفة والحضارات
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 تعميم رقم       الفلسفة والحضارات :تفاصيل محتوى منهج مادة  جع:المر

ادر ضمن الت عميم رقم يأخذ هذا الم ستند بعين اإلعتبار : ةمالحظ ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018تاريخ  2018م//28الت خفيف الص  للحلقة ،  3/9/2016ريخ تا  2016/م/21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة الثالثة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة الحلقة / الباب / الفصل / العنوان المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 ة()المعيار لتصنيفها أساسي

في الصف/  مكتسبات سابقة لمضامين
رورية من مضامين ض/  الصفوف الالحقة

ف ناحية المعارف أو/و المهارات أو/و المواق
 أو المرحلة العمرية   أو/و القيم

العامة وعلوم الحياة واالجتماع واالقتصاد 
 واآلداب واإلنسانيات

 العلم: – 4

 مشكالت وأسئلة

 مقّدمة: في العلم _ مشكلة الموضوعيّة _
 التّكنولوجيا واإلنسان والمجتمع _مشكلة 

 خاتمة: أسئلة
271 

مكتسبات سابقة لمحور المعرفة في الّصّف 
وم فرعا العلوم العامة وعل –الثّانوي الثّالث 

 اتانيالحياة واالجتماع واالقتصاد واآلداب واإلنس

7 9 
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ة ج نهَ مَ ل   المرتبطة باألهداف ةمي  يعلالت   الَمضامين ف  الث انوي  الث الث  الفلسفة والحضاراتماد   ع واالقتصادفرع االجتما -للص 

 الفرع: االجتماع واالقتصاد                                               الّصّف: الثّانوي الثّالث                                         الماّدة: الفلسفة والحضارات
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 الفلسفة والحضارات      تعميم رقم  :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

ادر ضمن الت عميم رقم يأخذ هذا الم ستند بعين اإلعتبار : ةمالحظ ادر المبني على  21/5/2018تاريخ  2018م//28الت خفيف الص  للحلقة ،  3/9/2016تاريخ   2016م//21رقم ضمن الت عميم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة الثالثة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 المحتوى )المحاور والمضمون(
 الدرس

 
 

 الصفحة

 مالحظات
 أساسية()المعيار لتصنيفها 

ضرورية من ناحية المعارف أو/و المهارات 
 أو المرحلة العمرية   أو/و المواقف أو/و القيم

 اإلنسان: - 2

 الحاجات والدوافع – 1

 الحاجات والدوافع 
 

النظرية السلوكية المطلوب في هذا الدرس: 

جريبية النظرية الت -)الميول وحركات الجسم(
القاعدة  -هاتين النظريتينقد ن -)الميول والرغبات(

 (العضوية للحاجات )ليست ملزمة بل إضافية

16   

7 1 

 اإلنسان: - 2

 الوعي والالوعي – 2

 الوعي
 

تعريف الوعي المطلوب في هذا الدرس: 

علم النفس  -وخصائصه )النظرة التاريخية للوعي
 (ص الوعيخصائ -التقليدي

25   

8 2 

 الالوعي
 

جج التي قدمها لحاالمطلوب في هذا الدرس: 

قد لنظرية الخاتمة )كن -فرويد على وجود الالوعي
أهمية الجنس  –الجهاز النفسي عند فرويد  –فرويد( 

 عند فرويد
 

29   
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 الفرع: االجتماع واالقتصاد                                               الّصّف: الثّانوي الثّالث                                         الماّدة: الفلسفة والحضارات
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 الفلسفة والحضارات      تعميم رقم  :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

ادر ضمن الت عميم رقم يأخذ هذا الم ستند بعين اإلعتبار : ةمالحظ ادر ضمن الت عميم الت خفيف المبني على  21/5/2018تاريخ  2018م//28الت خفيف الص  للحلقة  3/9/2016تاريخ   2016م//21رقم الص 

 .الثانويةالتّعليم الثالثة من التعليم األساسي ولمرحلة 
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 المحتوى )المحاور والمضمون(
 الدرس

 
 الصفحة

 مالحظات
 أساسية()المعيار لتصنيفها 

ضرورية من ناحية المعارف أو/و المهارات 
 أو المرحلة العمرية   أو/و المواقف أو/و القيم

 اإلنسان: - 2

 اإلدراك الحسي – 3

 االدراك الحسي
 

 -النظرية التعقلية المطلوب في هذا الدرس: 

 قد النظريتينن -نظرية الشكل أو الغشطالت
 

37   

7 3 

 اإلنسان: - 2

 الخيال  – 3

 الخيال
 

جريبية النظرية التالمطلوب في هذا الدرس: 

 –هوسرل  –نظرية سارتر )آالن  –)وجود الصور( 
 سارتر(

48   

7 4 

 المعرفة: - 3

في العلوم  -مناهج المعرفة:  – 2

 االختبارية

 مناهج المعرفة )علوم الطبيعة( 
 

 لفرضيةا -المراقبةالمطلوب في هذا الدرس: 
89   

7 5 

 لمعرفة:ا - 3

في العلوم  -مناهج المعرفة:  – 2

 االنسانية )االجتماعية واالقتصادية(

 مناهج المعرفة )علم االجتماع(
 

ة علم اإلجتماع )النظريالمطلوب في هذا الدرس: 

 التفسيرية والنظرية التفهمية(

95   

7 6 
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 المعرفة: - 3

 العلم والفلسفة – 4

 العلم والفلسفة
 

يز العلم والفلسفة: تماالمطلوب في هذا الدرس: 
 وتكامل في آن

 

116   

7 7 

 سائل في األخالق:م - 4

 (الخير والقيم: )النظريات المختلفة – 1

 الخير والقيم )النظريات المختلفة( 
 
 -ة(األيدونية )مذهب اللذالمطلوب في هذا الدرس: 

 -ر االجتماعيأخالق الشعو -النفعية -مذهب السعادة
 أخالق الواجب

130   

7 8 

 سائل في األخالق:م - 4

 الضمير الفردي – 2

 الضمير الفردي 
 

 -طبيعته وعناصرهالمطلوب في هذا الدرس: 

 كتسب(م -تحوالت الضمير )فطري

140   

7 9 

 سائل في األخالق:م - 4

الحقوق  – 4

 والواجبات)العدالة(

 الحقوق والواجبات )العدالة(
 
الحق عند هوبز المطلوب في هذا الدرس: 

 قد حق األقوىن-وسور-ق األقوىح-اوسبينوز

162   

7 10 
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ة ج نهَ مَ ل   المرتبطة باألهداف ةمي  يعلالت  الَمضامين  ف  الث انوي  الث الث  الفلسفة والحضاراتماد   م الحياةالعلوم العامة وعلو  ارعف -للص 
العلوم العامة وعلوم  فرعا                                               الّصّف: الثّانوي الثّالث                                         الماّدة: الفلسفة والحضارات

 الحياة
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 الفلسفة والحضارات        تعميم رقم  :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

ادر ضمن الت عميم رقم الت خيأخذ هذا الم ستند بعين اإلعتبار : ةمالحظ ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018تاريخ  2018م//28فيف الص  للحلقة ،  3/9/2016تاريخ   2016م//21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة الثالثة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة الدرس المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 )المعيار لتصنيفها أساسية(

ضرورية من ناحية المعارف أو/و المهارات 
 أو المرحلة العمرية   أو/و المواقف أو/و القيم

 اإلنسان: - 2

 الحاجات والدوافع – 1

 الحاجات والدوافع 
 

النظرية السلوكية المطلوب في هذا الدرس: 

جريبية النظرية الت -)الميول وحركات الجسم(
القاعدة  -لنظريتيننقد هاتين ا -)الميول والرغبات(

 (العضوية للحاجات )ليست ملزمة بل إضافية

16   

5 1 

 اإلنسان: - 2

 الوعي والالوعي – 2

 الوعي
تعريف الوعي المطلوب في هذا الدرس: 

علم النفس  -يوخصائصه )النظرة التاريخية للوع
 (ص الوعيخصائ -التقليدي

25   

5 2 

 الالوعي
لحجج التي قدمها االمطلوب في هذا الدرس: 

قد لنظرية الخاتمة )كن -فرويد على وجود الالوعي
أهمية الجنس  –الجهاز النفسي عند فرويد  –فرويد( 

 عند فرويد

29   
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 فرعا العلوم العامة وعلوم الحياة                                               الّصّف: الثّانوي الثّالث                                         الماّدة: الفلسفة والحضارات
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 الفلسفة والحضارات        تعميم رقم  :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

ادر ضمن الت عميم رقم تبار يأخذ هذا الم ستند بعين اإلع: ةمالحظ ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018تاريخ  2018م//28الت خفيف الص  للحلقة الثالثة ،  3/9/2016تاريخ   2016م//21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

 عدد الحصص
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة الدرس المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 )المعيار لتصنيفها أساسية(

ضرورية من ناحية المعارف أو/و المهارات 
 أو المرحلة العمرية   أو/و المواقف أو/و القيم

 اإلنسان: - 2

 اإلدراك الحسي – 3

 االدراك الحسي
 
 -النظرية التعقلية س: المطلوب في هذا الدر

 قد النظريتينن -نظرية الشكل أو الغشطالت
 

37   

5 3 

 اإلنسان: - 2

 الخيال – 3

 الخيال
 

جريبية النظرية التالمطلوب في هذا الدرس: 

 –هوسرل  –نظرية سارتر )آالن  –)وجود الصور( 
 سارتر(

48   

5 4 

 المعرفة: - 3

 لرياضيةفي العلوم ا -مناهج المعرفة:  – 2

 ناهج المعرفة )العلوم الرياضيّة(م
 

 -النظرية العقالنيةالمطلوب في هذا الدرس: 

 لنظرية العمالنيةا -النظرية التجريبية

83   

5 5 

 المعرفة: - 3

 الختباريةفي العلوم ا -مناهج المعرفة:  – 2

 مناهج المعرفة )علوم الطبيعة( 
 

 لفرضيةا -المراقبةالمطلوب في هذا الدرس: 
89   

5 6 
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 المعرفة: - 3

 العلم والفلسفة – 3

 العلم والفلسفة
 

يز العلم والفلسفة: تماالمطلوب في هذا الدرس: 
 وتكامل في آن

 

116   

5 7 

 سائل في األخالق:م - 4

 الخير والقيم: )النظريات المختلفة( – 1

 الخير والقيم )النظريات المختلفة( 
 
 -ة(األيدونية )مذهب اللذالمطلوب في هذا الدرس: 

 -ر االجتماعيأخالق الشعو -النفعية -مذهب السعادة
 أخالق الواجب

130   

5 8 

 سائل في األخالق:م - 4

 الضمير الفردي – 2

 الضمير الفردي 
 

 -طبيعته وعناصرهالمطلوب في هذا الدرس: 

 كتسب(م -تحوالت الضمير )فطري

140   

4 9 

 سائل في األخالق:م - 4

 الحقوق والواجبات)العدالة( – 4

 حقوق والواجبات )العدالة(ال
 

الحق عند هوبز المطلوب في هذا الدرس: 

 قد حق األقوىن-وسور-ق األقوىح-وسبينوزا

162   

4 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثا نوي   لمرحلة التعليم 2023-2022 الد راسي   للعام الفلسفة والحضاراتلمادة  نالمضامي
 

2023-2022توزيع المضامين للسنة الدراسية   

17 
 

ة ج نهَ مَ ل   المرتبطة باألهداف ةمي  يعلالت  الَمضامين  ف  الث انوي  الث الث  الفلسفة العربي ةماد    اآلداب واإلنساني اترع ف -للص 
 الفرع: اآلداب واإلنسانيات                                               الّصّف: الثّانوي الثّالث                                         : الفلسفة العربيةالماّدة

 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 الفلسفة والحضارات     تعميم رقم  :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

ادر ضمن الت عميم رقم يأخذ هذا الم ستند بعين اإلعتبار : ةمالحظ ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018تاريخ  2018م//28الت خفيف الص  للحلقة ،  3/9/2016خ تاري  2016م//21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة الثالثة من
 الكتاب المدرسي الوطني نهجتفاصيل محتوى الم

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة الدرس المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 )المعيار لتصنيفها أساسية(

ضرورية من ناحية المعارف أو/و المهارات 
 أو المرحلة العمرية   أو/و المواقف أو/و القيم

 اإلنسان: - 1

 النفس:

 : )ابن سينا، إخوان الصفا(خلودها – 2

 خلود النفس 
 

 خلود النفس )ابن سيناالمطلوب في هذا الدرس: 

 -وإخوان الصفا(: مصير النفس المرتبط بالخلود
 لمعادا -تب النفوس في اآلخرةمرا

28   

8 1 

 :في اإللهيات – 2

 وجود هللا: )إبن سينا، المعري( – 1

 وجود هللا
 

(   ) ابن سيناوجود هللاالمطلوب في هذا الدرس: 

 وجود هللا ) المعري ( –
 

56   

8 2 

 :في اإللهيات – 2

، هللا والحرية االنسانية: )المعتزلة – 2

 الغزالي(

 هللا والحرية اإلنسانية 
 

نية هللا والحريّة اإلنساالمطلوب في هذا الدرس: 

 –كّل منهما لغزالي(: مفهوم الحرية عند ا -)المعتزلة
ن المعتزلة والغزالي عند كل مإيراد األدلة 

 )األشاعرة(

73   

8 3 

 



 الثا نوي   لمرحلة التعليم 2023-2022 الد راسي   للعام الفلسفة والحضاراتلمادة  نالمضامي
 

2023-2022توزيع المضامين للسنة الدراسية   

18 
 

 الفرع: اآلداب واإلنسانيات                                               الّصّف: الثّانوي الثّالث                                         الماّدة: الفلسفة العربية
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 تعميم رقم    الفلسفة والحضارات   :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

ادر ضمن الت عميم رقم يأخذ هذا الم ستند بعين اإلعتبار : ةمالحظ ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018تاريخ  2018م//28الت خفيف الص  للحلقة ،  3/9/2016تاريخ   2016/م/21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم ساسي ولمرحلة التعليم األ مرحلة الثالثة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة الدرس المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 )المعيار لتصنيفها أساسية(

ضرورية من ناحية المعارف أو/و المهارات 
 المرحلة العمريةأو    أو/و المواقف أو/و القيم

 في األخالق: – 3

مسألة الخير والشر: )المعّري،  – 1

 الغزالي(

 مسألة الخير والشر
 

المعري: طبيعة الشر المطلوب في هذا الدرس: 

 لة على بعضمظاهر الشر )إيراد أمث  -)أصله(
 (مظاهر الشر في المجتمع

لخلق ا -عن خيره وشره مسؤولية اإلنسانغزالي: ال
 لتغييروقابليته ل

86   

8 4 

 في األخالق: – 3

 الفضائل والرذائل: )يحيى بن عدي( – 2

 الفضائل والرذائل 
 

دي: مفهوم بن ع يحيىالمطلوب في هذا الدرس: 

أنواع  - الف الناس في األخالقأسباب اخت -الخلق 
 األخالق

106   

5 5 
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 الفرع: اآلداب واإلنسانيات                                               الّصّف: الثّانوي الثّالث                                         الماّدة: الفلسفة العربية
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 الفلسفة والحضارات     تعميم رقم  :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018تاريخ  2018م//28ادر ضمن الت عميم رقم الت خفيف الص  يأخذ هذا الم ستند بعين اإلعتبار : ةمالحظ للحلقة ،  3/9/2016تاريخ   2016م//21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة الثالثة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد 
الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 لّدروسا

 الصفحة الدرس المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 )المعيار لتصنيفها أساسية(

ضرورية من ناحية المعارف أو/و المهارات 
 أو المرحلة العمرية   أو/و المواقف أو/و القيم

 السياسة واالجتماع: – 4

، العمل والثروة والملكية: )إخوان الصفا – 2

 ابن خلدون(

 والثروة والملكية العمل 
 

إخوان الصفا:  :المطلوب في هذا الدرس: 

لثروة هي الدافع ا -تصنيف العمل -ضرورة العمل
العوامل  -ائع واألعمالاختالف الصن -إلى العمل

 -فاضل الصنائعت -المؤثرة في اختالف الصناعات
 .لمال والعلما -نواع السعادةأ -الثروة والملكية

يفية تأثير ك -لمعاش نحل ووجوه اإبن خلدون: ال
أشكال تدخل  -نحل المعاش على المجتمع اإلنساني 

الدولة في اإلقتصاد وأثر ذلك على العمل والثروة 
 القة الحضارة والعمرانع -والملكية 

135   

8 6 

 السياسة واالجتماع: – 4

 فا(الدولة الفاضلة: )الفارابي، إخوان الص – 3

 الدولة الفاضلة
 

الفارابي: مفهوم رس: المطلوب في هذا الد

إخوان الصفا: أنواع  .ئيسهار -المدينة: تنظيمها 

 -نساني التعاون اإل -ت غرض السياسا -السياسات 
 الدولة الفاضلة -الحاجة إلى الرئاسة

152   

8 7 
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 الفرع: اآلداب واإلنسانيات                                               الّصّف: الثّانوي الثّالث                                         الماّدة: الفلسفة العربية
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 الفلسفة والحضارات     تعميم رقم  :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

ادر ضمن الت عميم رقم يأخذ هذا الم ستند بعين اإلعتبار : ةمالحظ ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018 تاريخ 2018م//28الت خفيف الص  للحلقة الثالثة ،  3/9/2016تاريخ   2016م//21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة درسال المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 )المعيار لتصنيفها أساسية(

ضرورية من ناحية المعارف أو/و المهارات 
 أو المرحلة العمرية   أو/و المواقف أو/و القيم

 في المعرفة: – 5

 العقل والدين: )ابن رشد: فصل المقال( -1

 العقل والدين
 

بين الدين  الوفاقالمطلوب في هذا الدرس: 
 – قة التكامل بين الدين والفلسفةعال –والفلسفة 

النظر في  –في الشرع مأمور به النظر الفلسفي 
الشرع مراعاة  –واجب بالشرع كتب القدماء 

 –من ظاهر وباطن  ف الناس بما فيهصناأل
 التأويل ومطابقته للشريعة

166   

8 8 

 في المعرفة: – 5

ت المعرفة اإلشراقية: )ابن سينا: مقاما -2
 العارفين(

 اإلشراقية المعرفة
 

 –مقامات العارفين المطلوب في هذا الدرس: 
 أخالق العارفين وأحوالهم –درجات العارفين 

181   

5 9 



 الثا نوي   لمرحلة التعليم 2023-2022 الد راسي   للعام الفلسفة والحضاراتلمادة  نالمضامي
 

2023-2022توزيع المضامين للسنة الدراسية   

21 
 

 الفرع: اآلداب واإلنسانيات                                               الّصّف: الثّانوي الثّالث                                         الماّدة: الفلسفة العربية
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 الفلسفة والحضارات     تعميم رقم  :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

ادر ضمن الت عميم رقم يأخذ هذا الم ستند بعين اإلعتبار : ةمالحظ ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018 تاريخ 2018م//28الت خفيف الص  للحلقة الثالثة ،  3/9/2016تاريخ   2016م//21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة درسال المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 )المعيار لتصنيفها أساسية(

ضرورية من ناحية المعارف أو/و المهارات 
 أو المرحلة العمرية   أو/و المواقف أو/و القيم

 في المعرفة: – 5

 –قذ الشك واليقين: )المعّري، الغزالي: المن – 3

 إهمال نقد الفرق(

 الشك واليقين
 

 –المعري: مقدمة  المطلوب في هذا الدرس:

اإليمان  – لعامة والخاصةسباب ااأل –بواعث الشك 

ة الشك في قدر –مان باهلل إليا –بالعقل )إمامة العقل( 

، فوق العقل –بيعة النفس ومصيرها ط –العقل 

حقيقة الشك  –الرضا والتسليم لمشيئة الخالق 
 ليقينيحديد العلم ات –الغزالي: الشك وأسبابه  .واليقين

لشك ا –لشك بالمحسوسات ا –بحث عنه ال –
 ودة الغزالي الى اليقينع –الت بالمعقو

202   

8 10 

 في المعرفة: – 5

سببية المحسوسات: )نقدها ونقد النقد:  – 4

 الغزالي وابن رشد(

 سببية المحسوسات
 

موقف الغزالي: المطلوب في هذا الدرس: 

المعجزات  –االقتران بين األسباب والمسبّبات 
موقف إبن رشد: ضرورة اإلقتران بين األسباب 

 المعجزات -سبّبات والم

218   

8 11 

 قضايا معاصرة: – 6

التراث والحداثة )محمد عبدو، شكيب  – 2

 أرسالن، فرح انطون(
 

   241 التّراث والحداثة

8 12 
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 الفرع: اآلداب واإلنسانيات                                               الّصّف: الثّانوي الثّالث                                         الماّدة: الفلسفة العربية
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 الفلسفة والحضارات     تعميم رقم  :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

ادر ضمن الت عميم رقم يأخذ هذا الم ستند بعين اإلعتبار : ةمالحظ ادر ضمن الت عميم المبني على  21/5/2018 تاريخ 2018م//28الت خفيف الص  للحلقة الثالثة ،  3/9/2016تاريخ   2016م//21رقم الت خفيف الص 

 .الثانويالتّعليم التعليم األساسي ولمرحلة  مرحلة من
 الكتاب المدرسي الوطني تفاصيل محتوى المنهج

عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة درسال المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 )المعيار لتصنيفها أساسية(

ضرورية من ناحية المعارف أو/و المهارات 
 أو المرحلة العمرية   أو/و المواقف أو/و القيم

 قضايا معاصرة: – 6

من الحريّة والتقّدم )فرح انطون، عبد الرح – 3

 الكواكبي، أمين الريحاني(
 

   253 الحريّة والتقّدم

6 13 
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ة ج نهَ مَ ل   المرتبطة باألهداف ةمي  يعلالت  الَمضامين  ف  الث انوي  الث الث  العام ةالفلسفة ماد   نساني اتاإل اآلداب و فرع  –للص 

 الفرع: اآلداب واإلنسانيات                                               الّصّف: الثّانوي الثّالث                                         الماّدة: الفلسفة العامة
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 تعميم رقم      الفلسفة والحضارات :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:
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عدد الحصص 
 المقترحة

تسلسل 
 الّدروس

 الصفحة الدرس المحتوى )المحاور والمضمون(

 مالحظات
 صنيفها أساسية()المعيار لت

ضرورية من ناحية المعارف أو/و المهارات 
 أو المرحلة العمرية   أو/و المواقف أو/و القيم

 اإلنسان: - 1

 الدوافع والميول – 1

 الدوافع والميول 
 
ميل النظرية السلوكية )الالمطلوب في هذا الدرس: 

نقد  -جريبية )الميل والرغبة(النظرية الت -والحركة(
يزيولوجية )كيف تظهر النظرية الف -ين النظريتينهات

 الميول وكيف نحددها/ ليست ملزمة بل إضافية(

28   

8 1 

 اإلنسان: - 1

 الوعي والالوعي – 2

 الوعي 
 

تعريف الوعي المطلوب في هذا الدرس: 

علم النفس  -وخصائصه )النظرة التاريخية للوعي
 (يئص الوعخصا -لوعي إعادة االعتبار ل -التقليدي

38   

8 2 

 الالوعي
 

لحجج التي قدمها االمطلوب في هذا الدرس: 

قد لنظرية الخاتمة )كن -فرويد على وجود الالوعي
أهمية الجنس  –الجهاز النفسي عند فرويد  –فرويد( 

 عند فرويد

 

43   
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 اإلنسان: - 1

 اإلدراك الحسي – 3

 اإلدراك الحسي
 

 المطلوب في هذا الدرس: 
نظرية  -ة )الحس واإلدراك الحسي(النظرية التعقلي

 قد النظريتينن -الغشطالت

52   

8 3 

 اإلنسان: - 1

 الخيال – 3

 الخيال
 

النظرية التجريبية )هل المطلوب في هذا الدرس: 

 هوسرل –نظرية سارتر ) آالن  -الصور موجودة؟(
 ( سارتر –

62   

8 4 

 اإلنسان: - 1

 العادات - 4

 العادات
 
كيف  –قيمة العادات : المطلوب في هذا الدرس

 نتخلّص من العادات السيئة؟

69   

6 5 

 اإلنسان: - 1

 لغة والتفكيرال -6

 اللغة والفكر
 

 عالقة اللغة بالفكرالمطلوب في هذا الدرس: 
93   

8 6 

 اإلنسان: - 1

 الشخصيّة  -8

 الشخصيّة
 

113   
8 7 
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المكّونات الجسديّة المطلوب في هذا الدرس: 
 –لم التشّكل نظريّة ع –النفسيّة للشخصيّة 

 المكّونات االجتماعيّة

 المعرفة: – 3

 ي الرياضياتف -ناهج المعرفة: م - 3

 مناهج المعرفة )العلوم الرياضيّة(
 

 -النظرية العقالنيةالمطلوب في هذا الدرس: 

 لنظرية العمالنيةا -النظرية التجريبية

202   

7 8 

 المعرفة: - 3

م ي العلوف -ناهج المعرفة: م - 3

 االختبارية

 مناهج المعرفة )علوم الطبيعة( 
 

 لفرضيةا -المراقبةالمطلوب في هذا الدرس: 
207   

7 9 

 المعرفة: - 3

في العلوم  -رفة: مناهج المع  - 3

 االنسانية 

 مناهج المعرفة )علم االجتماع(
 

ة علم اإلجتماع )النظريالمطلوب في هذا الدرس: 

 التفسيرية والنظرية التفهمية(

211   

7 10 

 المعرفة: - 3

شكالت معرفيّة: م-4

 التكنولوجيا والمجتمع

 مشكالت معرقية: التكنولوجيا والمجتمع
 
تها التكنولوجيا وتأثيراالمطلوب في هذا الدرس: 

 السلبيات( –في المجتمع )اإليجابيات 

216   

6 11 

 المعرفة: - 3

 العلم والفلسفة – 5

 الفلسفة والعلم
 

228   
7 12 
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 تمايز والعلم: الفلسفة: المطلوب في هذا الدرس

 حاجة العلوم إلى الفلسفة – وتكامل في آن

 :سائل في االلهياتم - 4

 وجود هللا – 1
   254 وجود هللا

5 13 

 :سائل في االلهياتم - 4

 الفلسفة والدين – 3
   274 الفلسفة والدين

5 14 

 مسائل في األخالق:  - 5

 لفة(الخير والقيم: )النظريات المخت – 1

 الخير والقيم  
 
 -ة(األيدونية )مذهب اللذالمطلوب في هذا الدرس: 

 -ر االجتماعيأخالق الشعو -النفعية -مذهب السعادة
 أخالق الواجب

296   

7 15 

 مسائل في األخالق: - 5

 الضمير الفردي – 2

 الضمير الفردي 
 

 -طبيعته وعناصرهالمطلوب في هذا الدرس: 

 ب(سمكت -الضمير )فطري غيراتت

309   

5 16 

 مسائل في األخالق: - 5

 الحقوق والواجبات )العدالة( – 4

 الحقوق والواجبات
 

 -حال الفطرة األنانيةالمطلوب في هذا الدرس: 

 -قد حق األقوىن -ق وعقلح -ق وقوةح -حق األقوى
 الحق الوضعي

327   

5 17 
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 سائل في األخالق:م - 5

 الحرية والمسؤولية – 5

 ةالحرية والمسؤولي
 

 تطور معنى الحريةالمطلوب في هذا الدرس: 
339   

5 18 

 

 


