
 

  

تجريبيةاألوىل بكالوريا علوم   

  

 
      I /ماذا سأستفید من دراستي لمادة الفلسفة ؟  

وارتقاء إلى لجذوع المشتركة ا في) ة(بالسنة األولى من سلك البكالوریا تطویرا لمكتسبات التلمیذ منھاج الفلسفة یشكل
ویرمي تدریس . إلى فضاءات نظریة وفلسفیة أوسع) ھا(مستوى التمرس على مھارات وآلیات التفكیر الفلسفي، بإدخالھ

من ضبط المفاھیم التي سبق تعرفھا، وإعادة النظر في األسئلة التي ما ) ة(الفلسفة، في ھذا المستوى، إلى تمكین المتعلم
قدرات فلسفیة ) ة(بإكساب المتعلمفلسفة، على المستوى المنھجي، إلى تعلیم التفلسف كما یھدف منھاج ال. تزال مطروحة

من خالل البناء اإلشكالي لمفاھیم المجزوءة، والبناء المفاھمي لمكونات المجزوءة باعتماد آلیات التحلیل والمناقشة 
  .ومواقفھم واستدالالتھم والتركیب، والحجاج الفلسفي القائم على استدعاء أطروحات الفالسفة ونظریاتھم

على مستوى طرح ) ة(ویستند تدریس مادة الفلسفة في السنة األولى بكالوریا على مبدأ تنمیة القدرات الذاتیة للتلمیذ
من ) ة(وعلى مبدأ فعالیة المتعلم‘ القضایا وتناولھا والبحث عن الحلول، وعلى مستوى التعبیر عن األطروحات والمواقف 

االستمراریة وھي مبادئ تعبر عن . سیرورات البحث واالكتشاف عبر مختلف الدعامات البیداغوجیةخالل انخراطھ في 
لتقبل خطاب العقل ووضع ھذا الخطاب في سیاقھ المعرفي واإلنساني ) ة(في منھاج الفلسفة والذي یھدف إلى إعداد المتعلم

  ....)العنف تبعیة الفكریة،ال الدغمائیة،(التحرر من مختلف أشكال الفكر السلبي و. والتاریخي

II  /كیف سیتم تقییمي؟  

 . عن طریق امتحان موحد في نھاة كل دورة دراسیة )1
 :عن طریق المراقبة المستمرة التي تتكون من  )2

  .كتابیین محروسین عن كل مجزوءة) 02(فرضین*
  ....)، بحوث، عروضأسئلة شفھیة(أنشطة مدمجة*

         

  :حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة یتم باعتماد 

  .للفروض الكتابیة المحروسة 75%نسبة *           

 .لألنشطة المدمجة %25ونسبة *          

  

 

الفلسفة: منهاج   



 

  الفلسفة : جامنھ     األولى :المجزوءة     تج.ر و ع.األولى بكالوریا ع :المستوى

عدد   المنتظرة واألھداف األساسیةالمھارات   المضامین والمعارف األساسیة  المجال
  الساعات

  اإلنسان

  : الوعي

 .اإلدراك الحسي والشعور -1

 .الوعي والالوعي -2

  .االدیولوجیا والوھم -3

  

إدراك دالالت مفاھیم الوعي  -

والالوعي واالدیولوجیا في سیاقھا 

 .العلمي والفلسفي

فھم بعد أساسي من أبعاد الوجود  -

اإلنساني الواعي والالواعي 

  .الرمزي

  س 9

  :الرغبة

 .الرغبة والحاجة -1

 .الرغبة واإلرادة -2

  .الرغبة والسعادة -3

  

  

إدراك عالقات اإلنسان بجسده  -

 .وبحاجاتھ وانفعاالتھ

التعرف على اإلنسان بوصفھ كائن  -

راغب وعلى الصعوبات التي یولدھا 

  .عالم الرغبة عند اإلنسان

  س 9

  :  المجتمع

 .أساس المجتمع -1

 .الفرد والمجتمع -2

  .المجتمعسلطة  -3

  

معرفة أساس االجتماع البشري بین  -

 .الضرورة واالتفاق

إدراك العالقة والدینامیة والتفاعلیة  -

  .بین الفرد والمجتمع

  س 9

  

  

 


