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المقدمــــة

لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية والوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة ،تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج ،غير أن الممارسات
الميدانية من جهة ،واعتماد الوزارة لمدة غير قصيرة توزيعات سنوية للمقرّرات الدراسية تلزم األساتذة باحترام آجال تنفيذها ،وتكليف هيئات الرّقابة
والمتابعة بتقييم نسبة إنجازها خطيا ،وتقديم الحلول الستكمالها استكماال كميا تراكميا ،دفع المفتشية العامة للبيداغوجيا إلى إعادة طرح الموضوع
بإلحاح ،بغرض تقديم البديل ،كون الفرق شاسع بين تنفيذ المنهاج والتدرج فــي تنفيــذه .فاألول يعتمد على توزيع آلي مقيد معد وفق مقاييس حسابية
زمنية ببرمجة خطية محضة ،يكون التناول فيه تسلسليا وبكل الجزئيات والحيثيات ،بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين لالمتحانات ،مما ترتب عنه
ممارسات سلبية كالتلق ين والحشو والحفظ واالسترجاع دون تحليل أو تعليل ،واقتصر التقييم على منح عالمات .بينما الثاني (أي التدرج السنوي لبناء
التعلمات) فإنه يركز على الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم وقدرات المتعلم واستقالليته ،واعتبار الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج،
وتكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق ونقطة وصول ألي عمل تربوي ،كما اعتبر المحتويات المعرفية موردا من الموارد التي تخدم الكفاءة في إطار شبكة
المفاهيم المهيكلة للمادة.
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مخطط تدرج التعلمات السنوي ـ السنة الثانية أدب وفلسفة
الفصل األول 00أسبوعا  44 /ساعة
الكفاءة الشاملة (النهائية):
ممارسة خطوات التفكير الفلسفي األساسية من أشكلة ،مفهمة وحجاج ،من خالل استثمار خطاب الفكر الفلسفي في سياقه التاريخي.
موقع
اإلشكاليات

إشكاليات ومشكالت

الكفاءة المستهدفة

اإلشكالية األولى:
المشكلة واإلشكالية

المشكلة:10
السؤال والمشكلة

الكفاءة الختامية
األولى:
أن يتحكم المتعلم
في آليات التفكير
النسقي

التفكير
النسقي آلياته
ونماذجه

المشكلة :)18
المشكلة واإلشكالية

وزارة التربية الوطنية

المحتويات المعرفية
المدخل :ضبط اإلشكالية
هل يمكن أن يكون الشائع أساسا سليما لبناء المعرفة وتكوين األحكام؟
 إذا كانت المشكلة تؤسس للسؤال ،فهل كل سؤال يعبر عن وجودمشكلة؟
 وما الذي يميز المشكلة الفلسفية عن المشكلة العلمية؟ وما طبيعة العالقةينهما؟
منطوق المشكلة:
هل يمكن أن يكون الشائع أساسا سليما لبناء المعرفة وتكوين األحكام؟
 إذا كانت المشكلة تؤسس للسؤال ،فهل كل سؤال يعبر عن وجودمشكلة؟
أوال :اإلنسان واليومي
 )1خصائص التصورات الشائعة واألحكام المسبقة.
 )2مخاطر التفكير عن طريق اآلخرين في مجاالت المعرفة المختلفة.
ثانيا :أهمية الشك وضرورة التفكير (التفكير النقدي)
 )1تحليل ونقد التصورات واألحكام الجاهزة.
 )2المفاهيم من مستوى التداول العامي إلى مستوى الضبط المعرفي
منطوق المشكلة:
ما عالقة األشكلة بالتفلسف؟
ما الوضعية المشكلة؟ وما هي خصائصها؟
األشكلة والتفلسف
 )1الوضعية المشكلة
-42األشكلة وبناء المفارقة
* خاتمة اإلشكالية :مخرج اإلشكالية

توجيهات

الحجم الساعي

إن هذا المدخل ضروري إلقحام
المتعلم في المشكلة اإلشكالية
1سا

أن يمكن األستاذ المتعلم من
اليقظة الفكرية تجاه المألوف
والشائع للكشف عن متناقضات
قضايا الحياة اليومية.

أن يمكن األستاذ المتعلم من
أليات الكشف عن صور التنافر
في قضايا الحياة اليومية
أن ال يهمل األستاذ مخرج
اإلشكالية المطروحة.

40سا نظري
 42سا نص
 41سا مقال ج

40سا نظري
2سا نص
41سا مقال ج
 41سا إنتاج
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اإلشكالية الثانية:
آليات التفكير
المنطقي

المشكلة:10
المنطق الصوري

المشكلة :)18
المنطق المادي

وزارة التربية الوطنية

أن يتحكم المتعلم
في آليات التفكير
النسقي

المدخل :ضبط اإلشكالية
إن المنطق كمعيار للمعرفة ،يتجسد في صورة االستدالل المنطقي ،سواء
في المجال العقلي أو في المجال المادي.
فهل بنية االستدالل المنطقي واحدة أم متعددة في مجاالت المعرفة
المختلفة؟
وهل الشروط المنطقية للفكر واحدة في ضمان عدم تناقض الفكر مع نفسه
ومع الواقع؟
منطوق المشكلة:
 )41ما هي الشروط الصورية لالستدالل السليم الذي تضمن عدم تناقض
الفكر مع نفسه؟
أوال :بنية االستدالل المنطقي الصوري وشروطه
 )1مبحث الحدود والتصورات والتعريف المنطقي
 )2مبحث القضايا
 )3مبحث االستدالل المنطقي الصوري
ثانيا :من المنطق التقليدي إلى المنطق الحديث
 )0المنطق الرمزي
 )8المنطق الجدلي
منطوق المشكلة:
إن االستقراء العلمي في انتقاله من الجزء إلى الكل ليس له ما يبرره
عقليا ،فما هو تبرير التعميم االستقرائي ذاته؟
بمعنى آخر ما هي األسس المنطقية لالستقراء العلمي التي تضمن عدم
تناقض الفكر مع الواقع؟ وهل تطابق الفكر مع الواقع يستبعد مبادئ
الفكر؟
أوال :مشكلة تبرير االستقراء
 )1تبرير النزعة العقلية
 )2تبرير النزعة التجريبية
* نسبية القوانين العلمية
ثانيا :آليات التفكير المنطقي بين الصوري والمادي
* خاتمة اإلشكالية :مخرج اإلشكالية

إن هذا المدخل ضروري إلقحام
المتعلم في جدلية األسس
المنطقية لسالمة الفكر في بنيته
1سا
الصورية والمادية

أن يمكن األستاذ المتعلم من
األدوات المنطقية لتجاوز
األغاليط
باستثمار:
 مبحث الحدود والتصورات مبحث القضايا -مبحث االستدالل الصوري

40سا نظري
 42سا نص
 41سا مقال ف

أن يمكن األستاذ المتعلم من
األدوات المنطقية التي يُبنى
عليها االستقراء
40سا نظري
42سا نص
41سا إنتاج
41سا مقال ج
أن ال يهمل األستاذ مخرج
اإلشكالية المطروحة.
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اإلشكالية الثالثة:
في تاريخ الفكر
الفلسفي وانشغاالته

تاريخ الفكر
الفلسفي

المشكلة :)10
الفكر الفلسفي
اليوناني
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الكفاءة الختامية
الثانية:
استثمار محطات
تاريخ الفكر
الفلسفي لإلحاطة
بخصوصيات
التفكير العقالني
وممارسته

المدخل :ضبط اإلشكالية
* كيف استطاع الفكر الفلسفي اليوناني من إحداث القطيعة مع الفكر
األسطوري (الخرافي) ويص َل بالفلسفة إلى أوجها؟ وكيف دفع باإلنسانَ
إلى استثمارها في حياته الخاصة؟
* هل يمكن التوفيق بين مقتضيات العقل وبين مقتضيات النقل (الدين)؟
وكيف توافق الفكر الفلسفي مع الدين اإلسالمي؟ هل بعقلنة الدين أم بدَيننة
العقل؟
* كيف استطاع الفكر الفلسفي تحرير اإلنسان األوربي من عصر
الظلمات؟ أي كيف حرر الفكر الفلسفي المجتمع األوروبي من استبداد
الكنيسة؟ وكيف تم تجاوز منطق أرسطو؟
* كيف تحرر الفكر األوروبي المعاصر من فلسفة التأمل من أجل التأمل
إلى فلسفة واقعية تعبر انشغاالت اإلنسان وقلقه تجاه الوجود؟
منطوق المشكلة:
كيف استطاع الفكر الفلسفي اليوناني من إحداث القطيعة مع الفكر
باإلن
األسطوري (الخرافي) ويص َل بالفلسفة إلى أوجها؟ وكيف دفع
سانَ
إلى استثمارها في حياته الخاصة؟
أوال :من الفكر األسطوري إلى الفكر العقالني
 )41المجتمع اليوناني والتفكير األسطوري ألصل الوجود
 )42التفسير العقالني ألصل الوجود (الفالسفة الطبيعيين).
ثانيا :الفلسفة و عقلنة الفكر  -بداية فعل التفلسف -
 )41المنهج السقراطي :الحوار لتوليد األفكار والجدل المنطقي.
 )42منهج أفالطون :عقلنة الفكر من خالل أمثولة الكهف
 )43منهج أرسطو في مقابل المنهج السفسطائي
 )40المدرسة األبيقورية والرواقية
* خصائص التفكير الفلسفي اليوناني وقيمته

إن هذا المدخل ضروري إلقحام
المتعلم في الجدلية القائمة بين
الفكر المنغلق والفكر المنفتح
 10سا

أن يمكن األستاذ المتعلم من
* اإلحاطة بأسس التفكير
الفلسفي ومنهجه.
* إدراك أهمية التفلسف في
التحرر من قيود المعارف
والمعتقدات الشائعة عبر
العصور

40سا نظري
42سا نص
41سا إنتاج
 41سا مقال ج
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الفصل الثاني 01أسابيع=  41ساعة
موقع
اإلشكاليات

إشكاليات ومشكالت
المشكلة :)18
الفكر الفلسفي
اإلسالمي

المشكلة )10
الفكر الفلسفي
الحديث

وزارة التربية الوطنية

الكفاءة المستهدفة

المحتويات المعرفية
منطوق المشكلة:
كيف يمكن التوفيق بين العقل ومقتضيات النقل (الدين)؟
ما طبيعة العالقة بين الدين والفلسفة؟
كيف توافق الفكر الفلسفي مع الدين اإلسالمي؟ بعقلنة الدين أم بدَيننة العقل؟
أوال :عوامل نشأة الفكر الفلسفي اإلسالمي
 )41المجتمع العربي قبل اإلسالم والمعتقدات الخرافية
 )42أهمية التفكير للتحرر من قيود الشائع والخرافة من خالل النص
القرآني والسنة النبوية
ثانيا :مشكلة العقل والنقل
 )10موقف الغزالي
 )18موقف ابن رشد
* خصائص التفكير الفلسفي اإلسالمي وقيمته
طرح المشكلة:
كيف حرر الفكر الفلسفي المجتمع األوروبي من استبداد الكنيسة؟
وكيف تم تجاوز منطق أرسطو؟
أوال :خصائص التفكير الالهوتي
 )10الالعقالنية في سلطة التراث الديني والنظام الكهنوتي.
 )42عدم تقدير قدرة العقل البشري على فهم العالم والسيطرة على
الطبيعة.
ثانيا :الفلسفة والمنهج
 )41تحرر العلوم الطبيعية من الالهوت (نيقوال كوبرنيكس  /جاليليو)
 )42اسس منهج البحث العلمي (فرنسيس بيكون األورغانون الجديد)
التخلص من (-األوهام األربعة )-
ثالثا :التفكير الفلسفي الحديث من مبحث الوجود إلى مبحث المعرفة
 )41المذهب العقلي :ديكارت ،سبينوزا ،ومالبرانش
 )42المذهب التجريبي :جون لوك ،وديفيد هيوم ،وجون بيركلي
 )43المذهب النقدي

توجيهات تناول الوحدة

الحجم الساعي

40سا نظري
42سا نص
41سا مقال ج
 41سا إنتاج

40سا نظري
41سا مقال ف
 42سا نص
 41سا إنتاج
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التدرجات السنوية  -ثانوي -

المشكلة الرابعة:
الفكر الفلسفي
المعاصر

وزارة التربية الوطنية

رابعا :عصر التنوير
*من مجتمع الطبيعة المحكوم بنظرية الحق اإللهي إلى المجتمع المدني،
مجتمع الديمقراطية والثورة العلمية الكبرى
* خصائص التفكير الفلسفي الحديث وقيمته
طرح المشكلة:
كيف تحرر الفكر األوروبي المعاصر من فلسفة التأمل من أجل التأمل إلى
فلسفة واقعية تعبر انشغاالت اإلنسان وقلقه تجاه الوجود؟
أوال :من فلسفة تأملية إلى فلسفة علمية (دراسة ونقد المعرفة العلمية في
إطار ما يسمى بالدراسات اإلبستملوجية).
 )41فلسفة العلوم كدراسة نقدية لمسائل وقضايا العلم
 )42الفلسفة تفكير تحليلي لمسار العلم وغايته (الوضعية المنطقية)
ثانيا :االهتمام بقضايا اإلنسان األساسية.
 )41البراغماتة كفلسفة عملية:
("بيرس" و"ويليام جيمس" "جون ديوي")
 )42النزعة الوجودية :التعبير عن قلق ومعاناة اإلنسان المعاصر تجاه
الوجود (الوجودية الروحية ـ كيركيغارد وياسبرز ،والوجودية المادية -
أن ال يهمل األستاذ مخرج
هيدغر وسارتر)
اإلشكالية المطروحة.
رابعا :الدعوة إلى تجديد الطاقة الروحية لإلنسان
 )41النزعة الحدسية (النفسية)
 )42النزعة الشخصانية
 )43النزعة الظواهرية
* خصائص التفكير الفلسفي المعاصر وقيمته
* خاتمة اإلشكالية :مخرج اإلشكالية

40سا نظري
 41سا مقال ج
 42سا نص
 41سا نص
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اإلشكالية الرابعة:
الحياة بين التجاذب
والتنافر

في العالقات
بين الناس

المشكلة :10
الشعور باألنا
والشعور بالغير

وزارة التربية الوطنية

الكفاءة الختامية
الثالثة:
أن يمارس المتعلم
فعل التفلسف من
خالل طرح القضايا
الفلسفية المرتبطة
بالحياة اليومية،
(فهمها ومحاولة
حلها)

المدخل :ضبط اإلشكالية
من البديهي أن الوسط االجتماعي بجميع مؤسساته ضروري الكتساب
الفرد هويته وتأهيله للتفاعل مع اآلخرين ،حيث تلعب العالقات اإلنسانية
كاألخوة والصداقة ...دورا مهما في بلورة الشعور باألنا مقابل الشعور
بالغير .لكن قد يضطرب هذا التفاعل حين ال يلتزم األفراد بمسؤولياتهم
وحدود حريتهم ،فتغلب مظاهر العنف والالتسامح ،ويؤثر ذلك سلبا على
االستقرار االجتماعي.
 فإذا كانت كل ذات في حد ذاتها هوية متميزة فكيف يمكن أن يتحققالتواصل بين مختلف هذه الذوات المتباينة؟
 وهل يمكن لألنا أن يعي ذاته ويحقق وجوده ككائن بشري في غيابوجود الغير؟
 كيف يمكن التواصل بين األنا والغير باعتباره أنا آخر يتمتع بالعقلوالحرية واإلرادة والفاعلية؟ وإذا كانت الحرية شرطا في تحمل الفرد
للمسؤولية ،فهل يمكن الجمع بين المسؤولية بماهي التزام والحتمية بماهي
إكراه؟
 ما السبيل لتواصل إنساني يطبعه الحوار التفاهم والتسامح؟منطوق المشكلة:
 هل يمكن لألنا أن يعي ذاته ويحقق وجوده ككيان بشري في غياب وجودالغير؟ وكيف تتأسس العالقة اإلنسانية بينه وبين الغير؟
أوال :ضبط المفاهيم:
األنا ،الغير
ثانيا :عالقة وجود األنا بالغير
 )41وجود الغير ليس ضروري لوجود األنا
 )42وجود الغير ضروري لوجود األنا
ثالثا :التواصل االنساني بين األنا والغير (طبيعة العالقة مع الغير)
 )1التواصل مع الغير كغريب
 )2التواصل مع الغير كصديق

إن هذا المدخل ضروري
ليدرك المتعلم إشكالية
العالقة الجدلية بين األنا
والغير على مستوى الوجود
والتواصل (تنافر-تجاذب)
41سا

أن يُمكن األستاذ المتعلم من
إدراك أهمية اآلخر كذات
متميزة ،ودورها في وجود
األنا وتطوره من خالل
العالقات االجتماعية.

40سا نظري
42سا نص
41سا إنتاج
 41مقال ج
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الفصل الثالث 7أسابيع 82 /ساعة
إشكاليات
ومشكالت

موقع
اإلشكاليات

المشكلة :18
الحرية
والمسؤولية

المشكلة :10
العنف والتسامح

وزارة التربية الوطنية

الكفاءة المستهدفة

المحتويات المعرفية
منطوق المشكلة:
 إذا كانت المسؤولية مشروطة بالحرية ،فماذا يبقى لها منمشروعية ،أمام المناصرين للجبر والحتمية؟
 وهل يمكن الجمع بين المسؤولية ،بماهي التزام ،والحتميةبماهي إكراه؟
أوال :ضبط المفاهيم
 )1ضبط مفهوم الحرية ودالالتها (الفلسفية ،السياسية
واالقتصادية)...
 )2ضبط مفهوم المسؤولية
 )3أنواع المسؤولية :األخالقية ،االجتماعية
ثانيا :المسؤولية بين الحرية والحتمية
 )41الحرية والمسؤولية (النزعة الكالسيكية)
 )42الحتمية والمسؤولية (النزعة العلمية)
ثالثا :الحرية والمسؤولية بأبعادهما اإلنسانية
(الفلسفة الوجودية والشخصانية)
منطوق المشكلة:
بقدر ما يتوحد الناس في مواجهة المخاطر الطبيعية ،تتسرب
إليهم عوامل العداء والفرقة ،تلقي بالجميع في دوامة العنف
والعنف المضاد .فما طبيعة العنف؟ هل هو سلوك غريزي في
اإلنسان ،أم أنه وليد شروط موضوعية( :تاريخية -سياسية –
اقتصادية -سوسيوثقافية)...؟
وما السبيل لتواصل إنساني يطبعه الحوار والتفاهم؟
أوال :ضبط المفاهيم
 )41ضبط مفهومي العنف والتسامح
 )42أسباب العنف

توجيهات تناول الوحدة

الحجم الساعي

أن يمكن األستاذ المتعلم من إدراك
أهمية المسؤولية االجتماعية وأبعادها
اإلنسانية

40سا نظري
42سا نص
41سا إنتاج
41سا مقال ف

أن يمكن األستاذ المتعلم من إدراك
مخاطر العنف مهما تعددت أسبابه،
في تهديد األمن وزعزعة االستقرار
االجتماعي

40سا نظري
42سا نص
41سا مقال ج
 41سا مقال ف
 41إنتاج
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التدرجات السنوية  -ثانوي -

المشكلة :)10
التنوع الثقافي
والعولمة

ثانيا :العنف بين الغريزة والثقافة
 )1العنف والطبيعة اإلنسانية
 )2العنف والثقافة
ثالثا :الالعنف في مقابل العنف
 )41التسامح أساس ا لتواصل إنساني
 )42الفلسفة ودورها في نشر ثقافة التسامح
منطوق المشكلة:
في إطار العولمة تضطرب العالقات بين الدول واألمم نتيجة
تعارض المصالح (االقتصادية ،السياسية ،الثقافية )...فتطغى
عليها مظاهر التنافس والصراع .فكيف تضمن األمم هويتها
في ظل التنوع الثقافي العالمي؟ وهل العولمة تعني دائما
صراع الحضارات؟
أوال :ضبط المفاهيم
 )1ضبط مفهوم العالمية
 )2ضبط مفهوم العولمة
ثانيا :العولمة والعالقات بين األمم
 )1العولمة ونظرية صراع الحضارات
 )2العولمة ونظرية تكامل الحضارات
ثالثا :العولمة وحقوق اإلنسان
* خاتمة اإلشكالية :مخرج اإلشكالية

أن يمكن األستاذ المتعلم من إدراك
مخاطر الغزو الثقافي وأن يحذر من مما 40سا نظري
42سا نص
تبثه وسائل االتصال الحديثة.
41سا مقال ج
42سا إنتاج

أن ال يهمل األستاذ مخرج اإلشكالية
المطروحة.

مالحظة :تستثمر اإلشكالية الخاصة باإلنتاج الفلسفي
هل الفلسفة كإنتاج بشري تناقض الشريعة كوحي رباني أم
توافقها؟ هل » تبيحها الشريعة أم تحظرها أم تأمر بها « ؟
االستئناس بفصل المقال البن رشد
لتحقيق كفاءة :اإلحاطة التامة بمنطق منتوج فلسفي.

وزارة التربية الوطنية
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