
 

 

 

 األوىل ثانوي تأهييل

  

 
      I /ماذا سأستفید من دراستي لمادة الفلسفة ؟  

ل الفلسفةش اج التلميذم سبات ملك را تطو ا الور الب سلك من و كةا ) ة(بالسنة املش إذوع وارتقاء

بإدخالھ الفلسفي، التفك وآليات ارات م ع التمرس أوسع) ا(مستوى وفلسفية ة نظر فضاءات س. إ تدر رمي و

املتعلم ن تمك إ املستوى، ذا ال) ة(الفلسفة، سئلة النظر وإعادة ا، عرف سبق ال يم املفا ضبط من

مطروحة تزال ال. ما اج م دف التفلسفكما عليم إ ، امل املستوى ع املتعلمفلسفة، قدرات) ة(بإكساب

التحليل آليات باعتماد املجزوءة ملكونات مي املفا والبناء املجزوءة، يم ملفا ا ش البناء خالل من فلسفية

م ا ونظر الفالسفة أطروحات استدعاء ع القائم الفلسفي اج وا كيب، وال مواملناقشة واستدالال م   .ومواقف

للتلميذ الذاتية القدرات تنمية مبدأ ع ا الور ب و السنة الفلسفة مادة س تدر ند س طرح) ة(و مستوى ع

واملواقف طروحات عن التعب مستوى وع لول، ا عن والبحث ا وتناول املتعلم‘ القضايا فعالية مبدأ ) ة(وع

انخراطھ خالل البيداغوجيةمن الدعامات مختلف ع شاف ك و البحث ورات عن. س ع مبادئ و

املتعلم إعداد إ دف والذي الفلسفة اج م ة سياقھ) ة(ستمرار طاب ا ذا ووضع العقل خطاب لتقبل

والتار ي سا و السلو . املعر الفكر ال أش مختلف من ة، الدغمائية،(التحرر الفكر   .....)العنف التبعية

II  /كیف سیتم تقییمي؟  

 :عن طریق المراقبة المستمرة التي تتكون من  )1
  .كتابیین محروسین عن كل مجزوءة) 02(فرضین*
  ....)، بحوث، عروضأسئلة شفھیة(أنشطة مدمجة*

  .عن طریق امتحان موحد في نھاة كل دورة دراسیة )2       

  :حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة یتم باعتماد 

  .للفروض الكتابیة المحروسة 75%نسبة *           

 .لألنشطة المدمجة %25ونسبة *          

الفلسفة: منهاج   



 

 

 الفلسفة : منھاج     األولى :المجزوءة     اقتصادیة. األولى بكالوریا ع  :المستوى

ساسية املجال واملعارف ن ارات املضام دافامل و املنتظرة

 ساسية

عدد

 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

 

  

 


