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   : بعض النصائح في اختيار الموضوع- 1
  

أن في اختبار مادة الفلسفة، : عزيزي الطالب اعلم       

  .ن تختار منها موضوعا واحدا فقطأ مواضيع، عليك ةيقترح عليك ثالث

  : وتسدد خطاكك تساعدالتي بعض القواعد العامة وهنا نضع بين يديك

اقرأ بتمهل .  للموضوعل في اختياركأ ـ تمهل و ال تتعج

  . شف عن ما تخفيه المواضيع من خلفياتالمواضيع الثالثة، لكي تك

ب ـ ال تتردد بعد اختيارك وال تغير الموضوع، و خاصة 

  .بعد أن تقدمت في معالجته

ة بكل موضوع، المباحث الفكرية الخاص" بسرعة"ج ـ تبين 

  . و معارفك أيضاميولكنتق الموضوع الذي يبدو أنه يتفق األكثر مع ثم ا

       " سهال"بدو نصها يد ـ ال تغتر بالموضوعات التي 

ضع في حسبانك دائما، أن اختبار الفلسفة يتطلب مجهودا . ظاهرهفي 

.  فكريا وتعمقا نقديا، والذي ال يمكنك بأي حال من األحوال االقتصاد فيه

فالمشكالت الفلسفية ليست مبنية من قبل، البد من ضبطها وتحديدها 

ا في ظاهره للوهلة كان؛ أو معقد" سهال"انطالقا من نص الموضوع 

        لذلك ال تختر اعتمادا على معناه العام. األولى، في أغلب األحيان

        أو الظاهر من الموضوع؛ وال تتسرع في اختزال هذه أو تلك

من المقوالت ضمن مجال من التفكير الذي أنت على معرفة به أو معروفا 

  .لديك

المعتاد لدى المتر هـ ـ ال تتصور قط ـ كما هو الحال و 

، و الذي فيه نستغني "مخرج النجدة"شح لالختبار ـ دراسة النص مثل 



 

 

والجدير بالذكر . ل جهد لبناء المقالةذبكل بساطة عن التفكير المنهجي و ب

   . و ال يمكن أن يأخذ مكان التحليل،النص ال يمكن أن يعتبر شرح أن

   ؟ر و تـنتظم منهجيـاكيف تتطرق إلى االختبا:  المقالة الفلسفية- 2
  

  :المشكلة طرح

 ا      منظماكونها بناء فكري وهإن ما يميز المقالة الفلسفية 

ًحول مشكلة، نحاول قصارى جهدنا وبدقة متناهية تحديدهااوحي ،        

ق للموضوع المطروحوضبطها وحصرها، انطالقا من تحليل معم        

 أي ؛ي، بعيد عن التلقائية والعفويةتظهر المقالة كبناء منطقف. والمختار

      يقتضي النظاما فكري وبهذا ستكون نشاطا.مبررة بواسطة استدالالت

  واإلبداع،

 :تنظيم زمن االختبار 

. ـ بجب استثمار الزمن المخصص لالختبار إلى أقصى حد

 لمدة أدنى ،ص له زمن للتعمق فيهصواالنتباه إلى أن الموضوع قد خُ

علوم تجريبية، رياضيات، تسيير واقتصاد، تقني : شعب ثالث ساعات لل(

  ).رياضي، لغات أجنبية  وأربع ساعات لشعبة آداب و فلسفة

في المسودة،  ـ كقاعدة عامة، يجب اجتنـاب تحرير المقالة

  .الن ذلك يشكل مضيعة للوقت بليغة

. ـ بعد اختيار الموضوع، يجب تقسيم الزمن إلى قسمين

أي وضع خطاطة  . لى إعداد تصميم للمقالة يخصص إ: القسم األول

الخطوط العريضة للطريقة العامة لمعالجتك " رسم"ـ، ب)خطة عمل للمقالة(

ومختلف مراحل المقالة، كذلك تحليل المفاهيم وما يقتضيه . للموضوع



 

 

فإذا كان تصميم . يخصص إلى تحرير المقالة: القسم الثانيو .الموضوع

      مقالة فان تحريرها هو لحمها وشحمها المقالة هو الهيكل العظمي لل

  .وشكلها النهائي الذي يقدم إلى القارئ

      ـ المسودة يجب أن تخصص لعمل تحضيري، الذي يصبو 

  : إلى ثالثة أهداف

  .توضيح الموضوع في كل جوانبه ـ     

  .ة الستداللكيتحديد الخطوات األساسية أو الرئيس ـ     

  .مهيدية تسوق إلى الموضوعـ تصميم الخطوات ت     

، يجب أن يكون مسارك المنهجي،  أيضاـ كقاعدة عامة     

  :يتبع الخطوات كالتالي

 .اختيار الموضوع  - أ

تحليل معمق للمقولة، الذي يشكل العمل التحضيري   - ب

ومحاور  تحيد المشكلة ومجاالت األساسية : معنى الكلمة بأتمحريرللت

 . وتدريجي للموضوعالتفكير، الموضوعة كمدخل عام مرتب

 .إعداد تصور عام و اعتمادا عليه تحرر التمهيد والمقال  - ت

تحرير تدريجي للمقال، على حسب الخطوات المحددة   - ث

 .عند العمل التحضيري

يكون (  ".ما جادت به قريحتك" قراءة نهائية للمجموع و  - ج

  ). يقع في األسلوب واإلمالءمن المؤسف ضياع نقاط إلهماٍل
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 بعض المبادئ األساسية للعمل التي يجب أن تتوفر باستمرار - 3

  :باعتبارها ضرورية للتفكير
  

 وليس حول ،تركيز كل التفكير في الموضوع المختار  - أ

 "في" فالتفكير. الموضوع كما هو معتاد تداوله على ألسنة الكثير من الناس

 اطوة تخطوه ففي أي مرحلة و أي خ.الموضوع" حول"الموضوع وليس 

 يجب أن قة دائمة ومستمرة بالمطلوب، الذي وهناك عالفي المقالة إالّ

 . و المصحح ويتعرف عليهالقارئ أ يدركه بوضوح

       وجه اهتمامك إلى التعمق الفلسفي وال تقتنع بالتلميح  - ب

واإلشارة العابرة، عليك ببناء تحليل تدريجي مثريا إياه باألمثلة المساعدة 

    كما يجب التذكير أن األمثلة . تجنب التكرار والعموميات. على الفهم

ال تأخذ مكان الفكرة وال تعد بأي حال من األحوال حجة أو حججا، إنها 

بير آخر هي وسيلة بتع. وسيلة لوضوح وتوضيح الرؤية للقارئ فحسب

 .  ذاتهاوليس غاية في حد

  وتحليلك يخلو من التناقض، يجب أن تبدو مقالتك متجانسة  - ت

، إن المقالة . من التشتت وتفكك أجزاء المقالةرحذا. سطحيةالوالغموض و

إنها بناء منطقي، ال يكون . ا واحدا منظمال كلوإن كانت أجزاء فهي تشكّ

 .و بواسطة استدالالت طرح األفكار فيها تلقائيا، بل مبررا من خالل

   إن النجاح في تحرير المقالة الفلسفية ليس بالسهل حقيقة، 

ومعرفتك بالنصائح في حد ذاته ليس كافيا، . ولكنه ليس مستحيل التحقيق

مع الثقة بالنفس، بعيدا عن كل ل تلك المعرفة إلى ممارسة،إن لم تحو 

  .غرور



 

 

ممن ا يبيإنّه تركيب  كل البعد عن الصدفة، أن النجاح بعيد

 ا بشكل ذكي، أيه لها ومدى قدرتنا عل توظيفلمعارفنا ومدى تحصيلنا

رادة      تبعا لما تقدم النجاح فعل إ،فيكون. كما يستدعيه الموقف الراهن

   .اتفاقوإبداع وليس ثمة صدفة و 

  

   بالتوفيق و النجاح                      مع تمنياتنا


