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 وزارة التّربية والتّعليم العالي
 المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء

 

 

  ة)العامة والفلسفة العربي الفلسفة(الفلسفةالمادة: 
  

 وحتى صدور المناهج المطورة  2019-2018جدول يبيّن جميع األهداف/المحاور/الدروس التي تّم تعليق العمل بها للعام الدراسي 
  التعاميم السابقة ذات الصلة.استناًدا إلى جميع 
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  وزارة التّربية والتّعليم العالي
  المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء

 )وحتى صدور المناهج المطّورة 2019 -2018 ل بها (للعام الدراسيّ المحاور والدروس المطلوب تعليق العم

  في الفلسفة العامة -أوالً 
  .اإلنسانياتاآلداب و فرع –الصف الثانوي الثالث 

  مالحظات  وقف العمل به  الفصل  المحور
نقد  -غبة)جريبية (الميل والرالنظرية الت -النظرية السلوكية (الميل والحركة)المطلوب في هذا الفصل:     الدوافع والميول  اإلنسان

  افية)يزيولوجية (كيف تظهر الميول وكيف نحددها/ ليست ملزمة بل إضالنظرية الف -هاتين النظريتين
 -لتقليديعلم النفس ا -تعريف الوعي وخصائصه (النظرة التاريخية للوعيالمطلوب في هذا الفصل:     الوعي والالوعي  اإلنسان

قد الخاتمة (كن -الحجج التي قدمها فرويد على وجود الالوعي –) خصائص الوعي -إعادة االعتبار للوعي
  لجنس عند فرويداأهمية  -لجهاز النفسي عند فرويدا -لنظرية فرويد) 

  يننقد النظريت -التنظرية الغشط - النظرية التعقلية (الحس واإلدراك الحسي)المطلوب في هذا الفصل:     اإلدراك الحسّي  اإلنسان
   X  الذاكرة  اإلنسان
 – هوسرل –ن نظرية سارتر ( آال -؟)النظرية التجريبية (هل الصور موجودةالمطلوب في هذا الفصل:     الخيال  اإلنسان

   سارتر )
إذا ما  ن العادات السيّئة؟ (تصلح للرأي الشخصيّ مكيف نتخلّص -قيمة العاداتالمطلوب في هذا الفصل:     العادات  اإلنسان

  ُطرحت)
اإلرادة والفعل   اإلنسان

  اإلرادي
X    

  عالقة اللغة بالفكرالمطلوب في هذا الفصل:    اللغة والفكر  اإلنسان
   X  والثقافةالطبيعة   اإلنسان

  
المكونات  -لتشكلنظرية علم ا -للشخصية )النفسية -الجسدية(المكونات المطلوب في هذا الفصل:    الشخصية  اإلنسان

  االجتماعية
  

المجتمع واالعتماد   المجتمع
  المتبادل

X   

   Xالعمل والتراتب   المجتمع
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  االجتماعي
   X  الملكية والثروة  المجتمع
   X  السياسة  المجتمع
مقدمة في نظرية   المعرفة

  المعرفة
X   

   X  أنماط المعرفة  المعرفة
 -مناهج المعرفة  المعرفة

  الرياضيات
  لنظرية العمالنيةا -لنظرية التجريبيةا -النظرية العقالنيةالمطلوب في هذا الفصل:  

 -مناهج المعرفة  المعرفة
  العلوم اإلختبارية

  الفرضية -المراقبةالمطلوب في هذا الفصل:  

 -مناهج المعرفة  المعرفة
  العلوم اإلنسانية

  علم اإلجتماع (النظرية التفسيرية والنظرية التفهمية)المطلوب في هذا الفصل:  

التكنولوجيا   المعرفة
  والمجتمع

  لسلبيات)ا -التكنولوجيا وتأثيراتها في المجتمع (اإليجابياتالمطلوب في هذا الفصل:  

  فة.لى الفلسالعلوم إ رابعًا حاجة -ثالثًا: العلم والفلسفة: تمايز وتكامل في آنالمطلوب في هذا الفصل:    العلم والفلسفة  المعرفة
   X  الحقيقة  المعرفة
  : كامل الفصلالمطلوب في هذا الفصل   وجود هللا  اإللهيات
   X  هللا واإلنسان  اإللهيات
   الفصلكامل : المطلوب في هذا الفصل   الفلسفة والدين  اإللهيات
   X  غائية الوجود  اإللهيات
 -ر االجتماعيأخالق الشعو -النفعية -ةمذهب السعاد -األيدونية (مذهب اللذة)المطلوب في هذا الفصل:    الخير والقيم  األخالق 

  أخالق الواجب
  )مكتسب - فطريغيرات الضمير (ت -طبيعته وعناصرهالمطلوب في هذا الفصل:    الضمير الفردي  األخالق
   X  األسرة  األخالق
 -وىنقد حق األق -حق وعقل -حق وقوة -حق األقوى -ألنانيةالفطرة احال المطلوب في هذا الفصل:    الحقوق والواجبات  األخالق

  الحق الوضعي
  تطور معنى الحريةالمطلوب في هذا الفصل:   الحرية والمسؤولية  األخالق
   X  الفعل اإلنساني  األخالق

  أسبوًعا دراسيا. 25و 23توزيع هذه الفصول على مدة تتراوح ما بين يتّم مالحظة: 
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  فرع االجتماع واالقتصاد. –الصف الثانوي الثالث 

  مالحظات  وقف العمل به  الفصل  المحور
    اإلنسان

  الحاجات والدوافع
  

ة جريبيالنظرية الت -النظرية السلوكية (الميول وحركات الجسم)المطلوب في هذا الفصل:   
ضوية للحاجات (ليست ملزمة بل القاعدة الع -لنظريتيننقد هاتين ا -(الميول والرغبات)

  إضافية)
علم النفس  -تعريف الوعي وخصائصه (النظرة التاريخية للوعيالمطلوب في هذا الفصل:     الوعي والالوعي  اإلنسان

لخاتمة (كنقد ا -لحجج التي قدمها فرويد على وجود الالوعيا –صائص الوعي) خ -التقليدي
  لجنس عند فرويدأهمية ا –الجهاز النفسي عند فرويد  -)لنظرية فرويد

  يننقد النظريت -أو الغشطالت نظرية الشكل -النظرية التعقلية المطلوب في هذا الفصل:     اإلدراك الحسّي  اإلنسان
   X  الذاكرة  اإلنسان
 –ر ( آالن نظرية سارت  -) وجود الصورالتجريبية (النظرية المطلوب في هذا الفصل:     الخيال  اإلنسان

  سارتر ) –هوسرل 
    X  الذكاء  اإلنسان
   X  اللغة والفكر  اإلنسان
   X  المعرفة العلمية  المعرفة
 -مناهج المعرفة  المعرفة

  الرياضيات
X   

 -مناهج المعرفة  المعرفة
  العلوم اإلختبارية

  الفرضية -المراقبةالمطلوب في هذا الفصل:  

 -مناهج المعرفة  المعرفة
  العلوم اإلنسانية

  علم اإلجتماع (النظرية التفسيرية والنظرية التفهمية)المطلوب في هذا الفصل:  

   X  مشكالت معرفية  المعرفة
  العلم والفلسفة: تمايز وتكامل في آنالمطلوب في هذا الفصل:    العلم والفلسفة  المعرفة

ر أخالق الشعو -النفعية -ةمذهب السعاد -األيدونية (مذهب اللذة)المطلوب في هذا الفصل:    الخير والقيم  األخالق 
  أخالق الواجب -االجتماعي

  مكتسب) - طريالضمير (ف حوالتت -وعناصرهطبيعته المطلوب في هذا الفصل:    الضمير الفردي  األخالق
   X  األسرة  األخالق
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 ألقوىنقد حق ا –روسو –حق األقوى  –سبينوزا اعند هوبز والحق في هذا الفصل: المطلوب    الحقوق والواجبات  األخالق
   X الحرية والمسؤولية  األخالق
   X  العمل والملكية  األخالق
   X  الفعل اإلنساني  األخالق

  

  أسبوًعا دراسيا. 25و 23يتّم توزيع هذه الفصول على مدة تتراوح ما بين مالحظة: 

  

   



 مادة الفلسفة 

337  
2018  

  فرعا علوم الحياة والعلوم العامة. –الثالث الصف الثانوي 

  مالحظات  وقف العمل به  الفصل  المحور
لميول جريبية (االنظرية الت -النظرية السلوكية (الميول وحركات الجسم)المطلوب في هذا الفصل:     الحاجات والدوافع  اإلنسان

  ملزمة بل إضافية)لقاعدة العضوية للحاجات (ليست ا -قد هاتين النظريتينن -والرغبات)
علم النفس  -تعريف الوعي وخصائصه (النظرة التاريخية للوعيالمطلوب في هذا الفصل:     الوعي والالوعي  اإلنسان

قد الخاتمة (كن -الحجج التي قدمها فرويد على وجود الالوعي –) خصائص الوعي -التقليدي
   أهمية الجنس عند فرويد –الجهاز النفسي عند فرويد  – فرويد)لنظرية 

  يننقد النظريت -أو الغشطالت نظرية الشكل -النظرية التعقلية المطلوب في هذا الفصل:     اإلدراك الحسّي  اإلنسان
   X  الذاكرة  اإلنسان
 –ن نظرية سارتر ( آال - )وجود الصورالنظرية التجريبية (المطلوب في هذا الفصل:     الخيال  اإلنسان

  سارتر ) –هوسرل 
    X  الذكاء  اإلنسان
   X  المعرفة العلمية  المعرفة
 -مناهج المعرفة  المعرفة

  الرياضيات
  مالنيةالنظرية الع -جريبيةالنظرية الت -النظرية العقالنيةالمطلوب في هذا الفصل:  

 -مناهج المعرفة  المعرفة
  العلوم اإلختبارية

  الفرضية -المراقبةالمطلوب في هذا الفصل:  

 -مناهج المعرفة  المعرفة
  العلوم اإلنسانية

X   

   X  مشكالت معرفية  المعرفة
  العلم والفلسفة: تمايز وتكامل في آنالمطلوب في هذا الفصل:    العلم والفلسفة  المعرفة

 رأخالق الشعو -النفعية -ةمذهب السعاد -األيدونية (مذهب اللذة)المطلوب في هذا الفصل:    الخير والقيم  األخالق 
  أخالق الواجب -االجتماعي

  مكتسب) -ي(فطر الضميرتحوالت  -وعناصرهطبيعته المطلوب في هذا الفصل:    الضمير الفردي  األخالق
   X  األسرة  األخالق
  ألقوىنقد حق ا –روسو  –حق األقوى  –الحق عند هوبز واسبينوزالمطلوب في هذا الفصل: ا   الحقوق والواجبات  األخالق

  
   X الحرية والمسؤولية  األخالق
   X  العمل والملكية  األخالق



 مادة الفلسفة 

338  
2018  

   X  الفعل اإلنساني  األخالق
  أسبوًعا دراسيا. 25و 23يتّم توزيع هذه الفصول على مدة تتراوح ما بين مالحظة: 
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  في الفلسفة العربية -ثانيًا

  .اإلنسانياتاآلداب وفرع  –الصف الثانوي الثالث 

  مالحظات  وقف العمل به  الفصل  المحور
النفس: مراتبها،   اإلنسان

  قواها، روحانيتها
X    

تبط خلود النفس (ابن سينا وإخوان الصفا): مصير النفس المرالمطلوب في هذا الفصل:     النفس: خلودها  اإلنسان
  عاد النفوس.م -راتب النفوس في اآلخرةم -بالخلود

العقل: جوهر أم   اإلنسان
  غريزة؟

X    

  وجود هللا ( المعّري ) –وجود هللا ( ابن سينا )  الفصل:المطلوب في هذا    وجود هللا  اإللهيات
هللا والحرية   اإللهيات

  اإلنسانية
ّل ة عند كفهوم الحريالغزالي): م -هللا والحريّة اإلنسانية (المعتزلةالمطلوب في هذا الفصل:  

  يراد األدلّة عند كّل من المعتزلة والغزالي (األشاعرة).إ -منهما
ى بعض (إيراد أمثلة عل مظاهر الشرّ  -المعري: طبيعة الشّر (أصله)المطلوب في هذا الفصل:    مسألة الخير والشر  األخالق 

  مظاهر الشّر في المجتمع).
  النفس. كيفية ترويض -نسان عن خيره وشرهمسؤولية اإل -الغزالي: نسبية األحكام األخالقية

  
 -القف الناس في األخأسباب اختال -يحيى بن َعِدّي: مفهوم الخلقي هذا الفصل: المطلوب ف   الفضائل والرذائل  األخالق

  أنواع األخالق.
السياسة 
  واالجتماع

   X  نشأة المجتمع

السياسة 
  واالجتماع

ة والثروالعمل 
  والملكية

لثروة هي الدافع إلى ا -تصنيف العمل -إخوان الصفا: ضرورة العملالمطلوب في هذا الفصل:  
 - ئعتفاضل الصنا -ؤثرة في اختالف الصناعاتالعوامل الم -اختالف الصنائع واألعمال -العمل

  والعلم. المال -نواع السعادةأ -الثروة والملكية
أشكال  - نحل المعاش على المجتمع اإلنساني كيفية تأثير -إبن خلدون: النِّحل ووجوه المعاش 

  لعمرانرة واعالقة الحضا -وة والملكية تدخل الدولة في اإلقتصاد وأثر ذلك على العمل والثر
السياسة 
  واالجتماع

  ئيسها.ر -الفارابي: مفهوم المدينة: تنظيمها المطلوب في هذا الفصل:    الدولة الفاضلة
 -لرئاسةاالحاجة إلى  -نساني التعاون اإل -ت غرض السياسا -إخوان الصفا: أنواع السياسات 

  الدولة الفاضلة.



 مادة الفلسفة 

340  
2018  

 العقل والدين (إبن رشد، فصل المقال)المطلوب في هذا الفصل:    والدينالعقل   المعرفة
 –ع النظر الفلسفي في الشر –عالقة التكامل بين الدين والفلسفة  –التوفيق بين الدين والفلسفة 

التأويل  –مراعاة الشرع في أصناف الناس بما فيها من ظاهر وباطن  –النظر في كتب القدماء 
  ومطابقته للشريعة.

 المعرفة اإلشراقية (ابن سينا مقامات العارفين)المطلوب في هذا الفصل:    المعرفة اإلشراقية  المعرفة
  خالق وأحوال العارفينأ –رجات العارفين د –مقامات العارفين 

 –ألسباب العامة والخاصة ا –بواعث الشك  –المعّري: مقدمة المطلوب في هذا الفصل:    الشك واليقين  المعرفة
طبيعة النفس ومصيرها  –الشك في قدرة العقل  –اإليمان با  –اإليمان بالعقل (إمامة العقل) 

  قيقة الشك واليقين.ح –، الّرضا والتسليم لمشيئة الخالق فوق العقل –
الشك  –الشك بالمحسوسات  –البحث عنه  –تحديد العلم الغيبي  –الغزالي: الشك وأسبابه 

  ى اليقين.لي العودة الغزا –بالمعقوالت 
  المعجزات  –موقف الغزالي: االقتران بين األسباب والمسبّبات المطلوب في هذا الفصل:    سببية المحسوسات  المعرفة

  لمعجزاتا -موقف إبن رشد: ضرورة اإلقتران بين األسباب والمسبّبات 
إشكالية الشرق   قضايا معاصرة

  والغرب
X   

     التراث والحداثة  قضايا معاصرة 
     الحرية والتقدم  قضايا معاصرة

  أسبوًعا دراسيا. 25و 23يتّم توزيع هذه الفصول على مدة تتراوح ما بين مالحظة: 

  


