السنة الدراسية 2015/2016 :

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺠﺬع اﳌﺸﱰك ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
 / Iماذا سأستفيد من دراستي لمادة الفلسفة ؟
وضع منھاج الفلسفة للجذوع المشتركة على قاعدة التعرف على الفلسفة كنمط فكري متميز يلتقي به المتعلم)ة( ألول
مرة في مساره)ھا( الدراسي.ويتم ھذا التعرف على الفلسفة من خالل تناول نشأتھا ولحظات أساسية من تاريخھا
ومن خالل اكتشاف معالمھا المميزة ونمط ومجال اشتغالھا ،ثم من خالل تناول قضية فلسفية مناسبة تمكن من
ممارسة أولية للتفكير الفلسفي عند اإلنسان )مفھوما الطبيعة والثقافة(.إن تدريس مادة الفلسفة سيتيح للمتعلم)ة(:
 ربط التأمل النظري والتحليل النقدي الفلسفي مع العلم)العلوم(. تتيح للمتعلمات والمتعلمين اكتساب نفس الكفايات الفكرية والقيمية الفلسفية األساسية. تنمية الوعي النقدي والتفكير الحر والمستقل. التشبع بالقيم اإلنسانية والكونية . تنمية حس المواطنة اإليجابية. -التحرر من مختلف أشكال الفكر السلبي )الدغمائية،التبعية الفكرية،العنف(....

 / IIكيف سيتم تقييمي؟
 (1عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من :
*فرضين) (02كتابيين محروسين عن كل مجزوءة.
*أنشطة مدمجة)أسئلة شفھية،بحوث،عروض(....
 (2حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة يتم باعتماد:
*نسبة  75%للفروض الكتابية المحروسة
*ونسبة  25%لألنشطة المدمجة.

مؤسسة العراي لل بية والتعليم
المجال

المضامين والمعارف األساسية

املحور :1
نشأة الفلسفة

 الفلسفة في مواجھة األسطورة. -بداية فعل التفلسف.

السنة الدراسية 2015/2016 :
عدد
الساعات

المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية
 -1وضع مسألة نشأة الفلسفة
في سياقھا النظري
والثقافي والتاريخي.
 -2إدراك خصوصية لغة
 6ساعات
الفلسفة وتمييزھا عن
غيرھا من اللغات األخرى.
 -3تحديد بعض طرق اشتغال
الفلسفة في بدايتھا
التأسيسية.
-1

املحور : 2
محطات من
تاريخ تطور
الفلسفة

 الفلسفة والدين. الفلسفة والمنھج. -الفلسفة والعلم.

-2

-3

-1

املحور : 3
منطق الفلسفة

 التعرف على : أدوات فعل التفلسف. -السؤال في الفلسفة.

-2
-3
-1

املحور : 4
الفلسفة
والقيم

-2
 السالم الدائم -مستقبل الفلسفة.

-3

ربط بعض المواقف
الفلسفية بمناخھا المعرفي
والتاريخي.
فھم داللة التحقيب
 6ساعات
التاريخي في الفلسفة ورسم
بعض معالمه الكبرى.
ربط مجال بحث الفلسفة
بمجاالت أخرى – كالدين
والعلم واألخالق -...
تعرف على البنية المنطقية
للقول الفلسفي.
بناء سؤال الفلسفي انطالقا
 6ساعات
من تاريخ الفلسفة.
االستعمال الفلسفي للغة
على نحو سليم.
فھم القيم التي يتأسس عليھا
نمط التفكير الفلسفي.
اتخاد مسافة نقدية ازاء
المعارف والخطابات.
 6ساعات
اتخاد المبادرة وااللتزام
بشكل واع وإرادي
واالنخراط في الحياة
اليومية.

