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 مقدمة
 

    بسم اهللا الرحمن الرحيم

    ... الطالب أيها

من  وضع هذا السند التربوي هو مساعدتك وأنت  إن الغرض 

    المقبل على امتحان شهادة البكالـوريا التي ستتوج مسارك التعليمي 

في المرحلة الثانوية ؛ و ال شك أنك  بذلت جهدا كبيرا للوصول لهذا 

المستوى التعليمي ؛ و الشك كذلك أن حصولك على شهادة البكالوريا 

استك الجامعية ، و تحقيق تطلعاتك  ؛ و تحقيق سيفتح لك سبل مواصلة در

ذلك متوقف على ما ستبذله من جهد لمواجهة التحديات و العقبات التي 

تنتظرك و أنت مدعو لتجاوزها ؛ كما أنك ستباشر دراسة مادة جديدة بما 

أدخل عليها من إصالحات في مضامينها و في طرق تناول موضوعاتها ؛ 

االنتقال       ربة الجديدة في تدريس مادة الفلسفة ،و من أهم مبادئ هذه المقا

تسترجع يوم االمتحان،        تدريس الفلسفة كمضامين و معارف من

؛ ألن المناهج  التفلسف كممارسة فكرية جادة بصورة عقالنية تعليمإلى 

؛ و إذا   انطالقا من أساليب و طرائق و منهجيات تدريسهاتستمد قيمتها 

مادة الفلسفة أساليبهم في تدريسها ، و لطلبتنا أيضا طرقهم كان ألساتذة  

في تحصيلها ، فإننا نسمح ألنفسنا باقتراح هذه الرؤية الجديدة ، و بالشكل 

، في تناول إشكاليات و مشكالت المنهاج التربوي الذي يظهر به هذا السند

  بي ؛و إنّنا على يقين بأن الكثير من التالميذ سيتجاوبون معه بشكل إيجا



 

 

؛ و لذلك فأنت مدعو؛ أخي  سيكتسبون الكفاءات التي تؤهلهم للنجاحو  

بإمعان ؛  خاصة فيما  يتعلق بكيفية الدروس ؛ إلى متابعة هذه لطالبا

د تحد  وضعيات مشكلةعرض عليك انطالقا من معالجة المشكالت ؛ فستُ

تحيط جملة التساؤالت التي بشكل عام اإلطار الذي تعالج فيه المشكلة و 

   ؛ و سنزودك بالوسائلأو من خالل تساؤالت تمهد لمعالجة المشكلةبها 

و في . ا عقالنيا للتمكن منها بالمعارف التي تعينك على فهمها فهم و

في   ، سنقترح عليك  اإلنشاء الفلسفي مجال التقويم و التدريب على

أو نصا مشكلة من مشكالت المنهاج مقالة فلسفية   إشكالية أو نهاية كل

و كيفية تحليل   فلسفيا ، مع مدك بطرق تحرير المقالة الفلسفية من جهة

ضرورية لك الكتساب الكفاءات النص الفلسفي من جهة أخرى ؛ و هي 

 ، أخي الطالب،،و هذا يتطلب منك المرجوة من تعلم الفلسفة و التفلسف

رة المداومة على الدراسة و على إنجاز التداريب المقترحة عليك بصو

  .بكل تركيز .منتظمة ؛كما نطلب منك أن تطالع درسك 

تقديم اإلشكالية : تم عرض هذا السند البيداغوجي بالشكل التالي  وقد 

 اثنتا(و عددها  التابعة لإلشكاليات الجزئية المشكالتثم ترقيم تسلسل 

من المشكالت ما هو بالنسبة لشعبة اللغات األجنبية ، و) مشكلة  12عشرة  

من شعب  شعبةالشعب و منها ما هو خاص بكل مختلف بين مشترك 

ـ في بداية  دناكما حد.في كل إرسال ، و قد أشرنا لذلكاألقسام النهائية

يك، أيها لكي نسهل عل التي يسير عليها الدرس الخطة العامةالدرس ـ 

التي نقترح فيها  و الخاتمةعة تحليل المشكلة و محاولة حلها،، متابالمتعلّم 

بادئ فلسفة المقاربة هي المنهجية التي تتالءم مع مو للمشكلة؛ حالّ



 

 

و في     ،     التي تركز على دور المتعلم في عملية التعلّم، بالكفاءات

 اكتساب الكفاءات الخاصة بممارسة التفكير النقدي البنّاء الذي ينصب 

 ، باالستعداد لتعيش أخي الطالبفعليك ،. على قضايا الوجود اإلنساني 

إنّنا على يقين من أنك ؛وتفكيرا ذاتيا قبل كل شيءباعتباره  التفلسفمتعة 

 ،بإمكانك أن تتفلسف، وإلى هذه الممارسة بكل شغفستجد نفسك مشدودا 

و       اإلشكالياتفي نهاية كل إرسال فهرسا يتضمن كما ستجد 

و قد  .لتسهيل عملية المراجعة و المطالعة  مرقمة  المشكالت المعالجة

اللغات ( لشعبة  "إشكاليات فلسفية"عتمدنا في إنجاز هذا السند على كتاب ا

      باالعتماد التوضيح و التعديل و الزيادة  ، مع الشرح و) األجنبية 

من أجل تقديم  ، و هذامراجع ذكرنها في نهاية كل صفحة على مصادر و

جدر ، و تسند تربوي يتماشى مع خصوصيات المتعلم و المتكون عن بعد 

لجلب انتباهك ، أيها  الخط العريضاإلشارة إلى أنّنا استعملنا التلوين و 

المتعلّم ، إلى ما يجب أن تدونه من معارف و معلومات أساسية تستعين 

بها الستيعاب دروسك من جهة ، و الستثمارها في مراجعتها من جهة 

دراسة من   نتمنى أن نكون قد قدمنا لك سندا تربويا يمكّنك .أخرى 

فإن أحسنا فمن اهللا و إن أسأنا فمن أنفسنا؛    ؛  و سهولة الفلسفة بكل يسر

  .إالّ باهللا و هو المستعان   و ما توفيقنا 

           

  المراجعة التأليف و أعضاء لجنة        
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 ـ شعبة لغات أجنبية ـ كفاءات المنهاج

  

، أيها المتعلّم ، إلى أن تتوصلـ  امية األولىالكفاءة الخت

  . النسقي الفكر التحكم في آليات

  : دراك طبيعة العالقة بين متقابلينإـ  الكفاءة المحورية األولى
  إدراك التناقض ؛أن تكون قادرا على ـ   :الكفاءات الخاصة  

  إدراك التضاد ؛  أن تكون قادرا على ـ         

  إدراك التعاكس ؛قادرا على أن تكون ـ          

    .إدراك التنافر أن تكون قادرا على ـ          

 قادراأن تكون ، أّيها المتعلّم ، الكفاءة المحورية الثانية ـ 

  .في آليات الفكر المنطقي       التحكمعلى 

  ضبط المفاهيم المنطقية ؛أن تكون قادرا على ـ    :الكفاءات الخاصة 

  التحكم في البرهنة ؛ قادرا على  أن تكونـ          

المنطقي    استخدام القياس أن تكون قادرا على ـ          

  .في مجاله و سياقه 

  

  

  
  



 

 

  : تعليق 
؛  ةمن تعليم الفلسف     ورد في بداية المنهاج أن الهدف :الكفاءة حول  ـ  1

رائق ليس لعرض آراء الفالسفة في المشكلة  المطروحة ، بل لتعريف الطلبة بط

تفكيرهم و أشكال استدالالتهم و مناهج بحثهم و أساليب تبريرهم لمواقفهم ؛ 

أي أن يكون قادرا على  المتعلم نمطا مستقال من التفكير النقدي ؛ نليكوِّ

و ذلك متوقف  ؛إخضاع كل موضوع و كل مشكلة لمثل هذا التفكيرالتفلسف و

ة و معرفية ، باعتبار أن على ما يملكه و ما يكتسبه الطالب من كفاءات منهجي

؛ بل ا يرسخ في الذهن ليس المعلومات و المعارف ؛ رغم من أنها ضروريةم

؛ و هو سالح المتعلم الذي يجابه التفكير العقالني الحرذلك النمط المستقل من 

؛ لذلك ركّزنا في ذي يقبل األفكار دون تمحيص و نقدبه روح التصديق ؛ ال

حتى يكون بما يجب أن يحققه من كفاءات، علم تلمعلى تعريف ا بداية المنهاج 

بأن الفلسفة  الفكرة الشائعة لدى عامة الناس؛ دحتى نفنّو ؛مستعدا للممارسة

؛ أو أن الفلسفة مجموعة الذي ال طائل من ورائه من التفكير السفسطائي ضرب 

بروح إلى التحلي     ؛ كما دعوناالمتضاربة التي يلغي بعضها بعضا من اآلراء

   يملك فرد واحد الحقيقة المطلقة ؛و رفض المطلقية في األحكام ؛ فال  النسبية

و هذا ال يعني أنه يرفض    و لكن كل واحد ينظر إليها من زاوية معينة ، 

مجموعة  هي التعليم؛في مجال التربية و ،ةفالكفاء .بالضرورة الرأي المخالف

 في نهاية فترة تعلّمية تتحقق متكاملة من األهداف المكتسبة المميزةمندمجة و 

فالكفاءة  .لها عالقة بحياة المتعلم ةوضعيات تواصلية دالّتظهر في صيغة و

يجة ، يكتسبها الطالب نتالمهارات هي مجموعة المعارف والمفاهيم و التعلّمية

إلى مستوى من  ترتقي بأدائهو هه سلوكَتوجِّإعداد في برنامج تعليمي معين ، 

  الكفاءة: و من مستوياتها ؛  سهولةسر و يبإنجاز نشاطاته بِن،تسمح له التمكّ



 

 

الكفاءات و تشمل بدورها  الكفاءات المحوريةو تندرج تحتها  الختامية 

 من أهم الكفاءات التي يجب أن يتسلح بها كلُّ .و بنائي ؛ بشكل تركيبي الخاصة

سيلة يتعرف بها ؛ باعتبار أنها والنسقي التحكّم في آليات الفكركفاءة متعلم  هي 

 أنواعمختلف أنماط االستدالالت المنطقية ، للتمييز بين مختلف لى عالمتعلِّم 

و هي وسيلة ال غنى  .هم هم و أدلّتَأحكام الفالسفةُ س عليهاالتي يؤسِّ الحجج

؛ لذلك ركّز منهاج  مادة الفلسفة في ممارسة فعلية لعملية التفلسفعنها لكل 

   :مدخله على 

؛ أي الطبيعة اإلشكالية للسؤال الفلسفي؛  ؛ و  عرفة دوافع التفلسفمأ ـ      

  . لكل مشكلة من مشكالت المنهاج ما يقابلها من كفاءات 

،  و إذا تم له ذلك انتقل إلى  اكتساب المتعلم آليات التفكير المنطقيةب ـ     

الب ؛ أنك و نعتقد ؛ أخي الط.  الممارسة الفعلية للتفلسفالكفاءة الثانية و هي 

قادر على اكتساب هذه الكفاءات  بقليل من التركيز والتمعن في متابعة هذه 

  . الدروس ، نتمنى لك التوفيق إن شاء اهللا ؛ في نهاية السنة الدراسية

  

  : حول الوضعية المشكلة ـ  2

، أو قوال  امن الحياة أو نص اهي كل أمر، قد يكون صورة أو موقف

مع مسلمات عامة، أو يتعارض مع قناعات يتضمن تعارضا أو يتعارض 

المتعلّم، بحيث يبعث هذا التعارض على التساؤل، و طلب حل المشكلة التي 

  .تتضمنها الوضعية و تجاوز ذلك التعارض


