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 مقدمــــة:
 

تعّد التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماج وتقويم الموارد الضرورية لتنصيب الكفاءات المستهدفة 
 المعالجة.التقويم وطرق ريفي المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعاي

 وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية فإنه يتوجب مراجعتها وتحيينها عند االقتضاء.

، وَسعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين 2222ــ  2222ضمن هذا السياق وفي إطار التحضير للموسم الدراسي

التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد  التنظيم االستثنائي الذي فرضته األوضاع الصحية جراء األداء 

الذي مّس بالدنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديرية التعليم الثانوي العام  91وباء كوفيد 

وجي بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلمات  كأداة عمل مكّملة للّسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في والتكنول

 الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص

 عليه.

سيدا لهذه المعطيات، نطلب من األساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات وتج

 .والسادة المفتشين التدّخل باستمرار لمرافقة األساتذة لتعديل أو تكييف األنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة
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 مخطط تدرّج التعلمات السنوي   ـ السنة الثانية آةاب وفلسفة

 ساعة( 801أسبوعا /  72الحجم الزمني السنوي )

 

 اإلشكالية األولى: في املشكلة واإلشكالية.

الكفاءات 

 الختامية

أهداف التعلم/ 

مؤشرات 

 الكفاءة

الوحدة 

 التعلمية

 رقم

 الدرس
 املدة الزمنية التقويم املرحلي السير املنهجي للوحدة املوارة املعرفية

الكفاءة الختامية 

 األولى:

يتوصل املتعلم 

إلى التحكم في 

آليات الفكر 

 النسقي.

التمييز بوضوح -

بين مجالي 

 .الفلسفة والعلم

ضبط العالقة -

التكاملية بين 

 .الفلسفة والعلم

همة م ضبط -

كل من 

الفيلسوف 

 .والعالم

 اإلشكالية

الفلسفية 

 واملشكلة العلمية

08 

تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع  -

 واهتمامات املتعلم.

نلال  من التفكي  ال ـ  .الفلسفة–العلم:ضبط املفاهيم -

 العامي الشائع

 الفلسفة تساؤل نقدي.-

 ـ دوافع التفلسف.

 ـ عالقة الفلسفة بالعلم

 ضرورة الفلسفة -

ل يمكن أن نتفلسف في غياب -

 الدهشة والقلق الفكري.

 ـ التمييز بين العلم والفلسفة.

 ـ أهمية التفلسف وضرورته.

 ـ العالقة بين العلم والتفلسف.

 سا نظري 9

 

 سا نصوص2

 

 مقالة سا4

07 

 الفلسفة والعلم-

 ــ خصائص التفكي  العلمي

 ــ خصائص التفكي  الفلسفي

 قيمة الفلسفةـ  00

 الوصول الى موقف من املشكلةالخاتمة:  00
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 اإلشكالية الثانية: آليات التفكير املنطقي بين املبدأ والواقع.

 الكفاءات الختامية
أهداف التعلم/ 

 مؤشرات الكفاءة
 الوحدة التعلمية

 رقم

 الدرس
 املدة الزمنية التقويم املرحلي السير املنهجي للوحدة املوارة املعرفية

الختامية الكفاءة 

 األولى:

يتوصل املتعلم إلى 

التحكم في آليات 

 الفكر النسقي

 

ـ التحكم في آليات 

 الفكر املنلقي.

 

أ( ضبط املفاهيم 

 املنلقية.

 

ب( التحكم في 

 الب هنة.

 

ج( استخدام 

القياس في مجاله 

 وسياقه.

/في انلبا  الفكر 1

 مع نفسه.

00 

واهتمامات تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع  -

 املتعلم.

 ضبط مفاهيم: املنلق كما هو عند املتعلم. -

 املنلق اصلالحا -

الثالث  -مبادئ العقل ) مبدأ الهوية: عدم التناقض -

 السببية ( -املرفوع 

ـ كيف يمكن للفكر "الثابت" أن ينلبق 

مع نفسه وكيف يمكنه أن ينلبق مع 

 الواقع "املتغي "؟

زام سالمة التفكي  تقتض ي اللت-

 بمبادئ العقل

 سا نظري  11

 

 سا نص 2

 

 سا مقالة 4

 

00 
 التعريف املنلقيشروط -الحدود و التصورات  -

 ـ متى ينلبق الفكر مع ذاته؟

ـ هل يكفي اللتزام بقواعد املنلق حتى 

 نكون في مأمن من الخلأ؟

 ــ قيمة املنلق الصوري

 

 نظرية القياسقيمة ـ 

 األحكام و القضايا، الستغرا    -

02 
 التقابل   -: الستدلل املباشر-

 العكس املنلقي -                                     

01 
 الحملي القياس-املباشر: الستدلل غي   -

 القياس الشرطي -                                           

 و مجالهحدود القياس قيمة و  - 00

 الخاتمة: الوصول الى موقف من املشكلة - 80

/ في انلبا  الفكر 2

 مع الواقع.

 ضبط املفاهيم: الستقراء- 88

 ـ متى ينلبق الفكر مع الواقع؟

ـ يأخذ الفكر قبل خوضه في 

دراسة اللبيعة، بأحكام 

 مسبقة.

ـ العالقة بين الستنتاج 

 والستقراء.

 الخلوات اإلجرائية لالستقراء.- 87

 ) ج س مل( قواعد الستقراء- 80

 الخاتمة: الوصول الى موقف من املشكلة - 80
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 اإلشكالية الثالثة: في تاريخ الفكر الفلسفي.

 الكفاءات الختامية
أهداف التعلم/ 

 مؤشرات الكفاءة

الوحدة 

 التعلمية

 رقم

 الدرس
 املدة الزمنية التقويم املرحلي السير املنهجي للوحدة املعرفيةاملوارة 

 الكفاءة الختامية األولى:

يتوصل املتعلم إلى 

التحكم في آليات الفكر 

 النسقي.

 ــ التعبي  عن

املعرفة في روح  

 شمولية.

أ( اكتشاف مواطن 

 عند اآلخرين.اإلبداع 

ب( تقدير التأمل 

 واملعتقد.

ج( تقدير الروح 

النقدية من خالل 

 إنتاجات فلسفية.

د( تقدير اإلنسان 

 والحوار.

الفكر / 1

 اليوناني

 ضبط وضعية مشكلة تتناول تاريخ الفكر الفلسفي تقديم اإلشكالية :  80

 سا نظري  7

 

 سا نصوص 4

 

 سا مقالة 2

 تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم.- 80

الوصول بالفلسفة إلى  اليونانيكيف استلاع العقل 

 ؟األسلورةأوجها، بعد أن كان مكبال بقيود 

 فالسفة اليونان العقل في الحياة؟استثمر ـكيف 

ـ كيف تجاوز الفكر اليوناني 

 التفكي  األسلوري؟

 

 األسلوريالتفكي  - 82

 التفكي  اللبيعي- 81

 أرسلو... الخ                    –أفالطون -سقراط: الفلسفيالتفكي  - 80

 موقف من املشكلة إلىالخاتمة: الوصول  - 70

الفكر  / 2

الفلسفي عند 

مفكري 

 اإلسالم

لفكر اإلسالمي إنتاج فلسفة قائمة على اكيف استلاع ـ  تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم. - 78

 العقل؟

الفكرية التي أثارها املفكرون ما هي أهم القضايا 

 اإلسالميون؟

أن يوفق بين  اإلسالميـ هل استلاع الفكر الفلسفي 

 والعقل؟ النقل

 والعقل. النقلـ 

 

 ـ التمييز بين الفلسفة وعلم الكالم.

 مية، علم الكالم، العقل، النقل.الفلسفة اإلسال ضبط املفاهيم:  - 77

 اإلسالميةعوامل نشأة الفلسفة  70

 إشكالية العقل والنقل عند املتكلمين 70

 إشكالية العقل والنقل عند الفالسفة 70

 اإلسالميالفكر  أصالةابراز الخاتمة:  - 70

/ الفكر 3

الفلسفي 

 الحديث

 تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم. - 72

الفلسفي الحديث من تجاوز النظرة  كيف استلاع الفكر 

 املدرسية؟

 تأسيس نظرية في املعرفة؟ استلاعوهل   ـ 

 

في نظرية جديدة  تصوراتـ بناء 

 املعرفة.

 الفلسفة الحديثة.:ضبط املفاهيم 71

 أزمة الفكر الكنس ي الالهوتي 70

 ديكارت: املعرفة أساس العقل 00

 لوك، هيوم: أساس املعرفة التجربة 08

 كانط: أساس املعرفة النقد 07

 الخاتمة: الوصول الى موقف من املشكلة - 00

الفكر / 4

الفلسفي 

 املعاصر

 تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم. - 00

 اإلنسان؟ أزماتاملعاصرة الفلسفة  عالجتكيف 

 

 

الفكر الفلسفي املعاصر عب  عن 

... الهموم األنلولوجية والروحية 

 لإلنسان.

 ضبط املفاهيم: الفلسفة املعاصرة. 00

 لب اغماتيةاي النافع كأساس لفهم الوجود اإلنساني. لالفكر العم 00

 لوجوديةا -ة اإلنسان إزاء الوجود. التعبي  عن عمق معانا 02

01 
 –تحليل وجود اإلنسان من خالل الشعور وظواهره. )الظواهرية

 الفينومينولوجيا 

 موقف من املشكلة إلىالخاتمة: الوصول  - 00
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 اإلشكالية الرابعة: املذاهب الفلسفية

 الكفاءات الختامية
أهداف التعلم/ 

 مؤشرات الكفاءة
 الوحدة التعلمية

 رقم

 الدرس
 املدة الزمنية التقويم املرحلي السير املنهجي للوحدة املوارة املعرفية

الكفاءة الختامية 

 األولى:

يتوصل املتعلم إلى  

التحكم في آليات 

 الفكر النسقي.

إدراك إشكالية 

املذهب ومنلقه 

ونسقه ومحتوى 

أطروحته واستثمار 

ذلك في محاولة 

 تحرير املقالت.

كيك أ/ كفاءة تف

املركب وتحليل 

 .النسق 

إبراز ما يتضمن ب/ 

الكفاءة في تبني 

 املذهب ورفعه.

/في املذهب 1

العقالني واملذهب 

 التجريبي

 

 تحصر من خاللها املشكالت الجزئية لإلشكاليةوضعية النلال   :اإلشكاليةتقديم  00

 سا نظري  11

 سا نصوص4

 سا مقالة 2

 تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم. - 08

 العقالنية؟ما ـ 

 عند العقالنيين؟ املعرفة مصدرـ ما 

 ما هي مسلماتها؟ ـ

 ما التجريبية؟ -

 عند التجريبيين؟ املعرفة مصدرما  -

 ما هي مسلماتها؟ -

 الب اغماتية؟ما  -

 ؟الب اغماتيينعند  معيار املعرفةما  -

 ما الوجودية؟ -

 ما معيار املعرفة عند الوجوديين؟ -

 

 املذهب أو تفنيده.ـ الدفاع عن 

)مراعاة النسجام الذاتي وعدم 

 التناقض الداخلي(.

 

 ـ 

07 
 ضبط املفاهيم:  -  

 أنواعه . –املذهب الفلسفي   -

 املذهب  العقالني، املسلمات ، املنهج 00

 املذهب  التجريبي،املسلمات، املنهج- 00

 اختالفهمارغم  ماالخاتمة: األخذ به - 00

/ في املذهب 2

الب اغماتي واملذهب 

 الوجودي

00 
تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات 

 املتعلم.

 املذهب الب اغماتي، املسلمات، املنهج - 02

 املذهب الوجودي، املسلمات، املنهج- 01

00 

 اختالفهمارغم  ماالخاتمة: األخذ به -
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 : في العالقات بين الناسلخامسةاإلشكالية ا

الكفاءات 

 الختامية

أهداف التعلم/ مؤشرات 

 الكفاءة
 الوحدة التعلمية

 رقم

 الدرس
 املدة الزمنية التقويم املرحلي السير املنهجي للوحدة املوارة املعرفية

الكفاءة 

الختامية 

 الثانية:

يتوصل 

املتعلم إلى 

خوض 

تجارب 

فعلية في 

 طرح

القضايا 

الفلسفية 

وفهمها 

ومحاولة 

حلها بلرائق 

 منهجية.

 املمارسة الفعلية للتفلسف: -

 فهم القضية فهما عقالنيا.  أ(

تلبيق املنهجية املالئمة  ب(

 لتحليلها والتمكن منها.

ـ الوعي بما يجري في العالم 

من قضايا فكرية وانشغالت 

 جديدة:

أ( استثمار فعلي لخب ات 

 فلسفية عاملية.

ب( تكييف املعرفة مع 

 املستحدثات

/ الشعور باألنا 1

 والشعور بالغي .

  ة.اللها املشكالت الجزئية لإلشكاليتحصر من خوضعية االنطالق  اإلشكاليةتقديم  00

 

 

 

 

 

 سا نظري  11

 سا نصوص4

 سا مقالة 2

 تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم 08
ألناه الشخص ي تحصل بالشعور ـ هل معرفة اإلنسان 

 ول مجال فيها لتدخل الغي ؟

ـ هل عالقة األنا بالغي  تأخذ طابعا تواصليا أم أنها 

 تقوم على التنافر والصراع؟

 . ــ ل قيمة لألنا إل داخل النحن

ـ العالقة السوية بين األنا والغي  تقوم على 

 أساس التواصل وقبول الختالف.

 الشعور، األنا، الغي .: ضبط املفاهيم  07

 معرفة األنا بين الشعور واملغايرة 00

 العالقة بين األنا والغي  00

 الخاتمة: الوصول الى موقف من املشكلة - 00

/الحرية 2

 واملسؤولية

 تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم 00

 املسؤولية؟ ما الحرية وما-

لغي مسؤولية الفرد؟ -
ُ
 هل الحتمية ت

 

الحرية شرط للمسؤولية في مقابل العتقاد 

 بالجب  و الحتمية

02 
 -) الجتماعيةاملسؤولية الحتمية، ضبط املفاهيم: الحرية،

 .األخالقية(

 سارتر...( -كانط -املعتزلة-بالحرية )أفالطون  مشروطة املسؤولية- 01

مشروعية املسؤولية في مقابل العتقاد بالجب  و الحتمية )  - 00

 الحتميات( -سبينوزا -الجهمية

 موقف من املشكلة إلىالخاتمة: الوصول  - 00

/ العنف 3

 والتسامح.

 تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم - 08
 وما التسامح؟، ما العنف -

 مقابلة العنف بالتسامح؟يمكن هل  -

 ؟العنف يمكن تب ير  هل -

 الستئناس بموقفي فولتي ، غارودي ... -

 نبذ العنف بجميع أشكاله. -

التعايش و الحوار  عزز ت لتسامح فضيلةا -

 .وقبول اآلخر
 سا نظري  11

 سا نصوص 4

 سا  مقالة 4

 ضبط املفاهيم: العنف، التسامح. - 07

 العنف والتسامح العالقة بين - 00

 إنسانيمقابلة العنف بالعنف تعيد إنتاجه، والتسامح مبدأ  - 00

 الخاتمة: الوصول الى موقف من املشكلة - 00

/ التنوع 4

 الثقافي والعوملة.

 تقديم وضعية مشكلة نابعة من واقع واهتمامات املتعلم 00
 ـ هل العوملة تهدد التنوع الثقافي؟

يمكن لألمم بثقافاتها املتنوعة إثبات ذاتها أمام  ـ كيف

 تحديات العوملة؟

 ـ هل العوملة إيديولوجيا أم حتمية تاريخية؟

 ـ الحفاظ على الذات بامتالك أسباب القوة

 )العلم والعمل(.

ـ اإلقرار بالتعددية الثقافية وضرورة التعايش 

 مع اآلخر والنفتاح على ثقافته.

 العوملة ـ الستفادة من مزايا

 .التنوع الثقافي، العوملةضبط املفاهيم:  02

 العالقة بين العوملة والخصوصيات الثقافية 01

 .و تكاملها  صراع الحضاراتبين العوملة  00

 موقف من املشكلة إلىالخاتمة: الوصول  - 20
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 اإلنتاج الفلسفي

 

الكفاءات 

 الختامية

التعلم / أهداف 

 مؤشرات الكفاءة

 الوحدة التعلمية

 

 املوارة املعرفية

 

 السير املنهجي للوحدة

 

 التقويم املرحلي

 

املدة 

 الزمنية

الكفاءة 

الختامية 

 األولى:

يتوصل املتعلم 

إلى التحكم في 

آليات الفكر 

 النسقي

 

 

 

اإلحاطة التامة 

بمنلق منتوج 

 فلسفي:

 

أ( التمكن من 

منهجية املنتوج 

 معضلة. في حل

 

ب( التمكن من 

ربط املنتوج 

بمذهب 

 .الفيلسوف

 

 

 

 

 

 

 

 إنتاج فلسفي

 

 

 

 

 

 

 

كتاب " املنقذ من الضالل "ألبي 

 حامد الغزالي.

 

 

 

 

 

 كتاب "فصل املقال"

 لبن رشد

 

 

في تب ير حامد الغزالي  منهج أبو 

 هاعتقاد

 

 

 

 

 

 

 عتقادها تب ير في رشدابن منهج 

 

 

 

 مشكالت الكتاب.ـ طبيعة حجج كل مشكلة من 

 ـ العالقة بين الفلسفة والشريعة. 

 

 

 

 

 

 

 ـ طبعة حجج كل مشكلة من مشكالت الكتاب.

 ـ العالقة بين الفلسفة والشريعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سا 13

 

 

 

 

 

 

 ،ةراس ي واحد تنحصر في فصلن أ ال يجب، و الفلسفي اإلسالميالتفكير مشكلة  بعد معالجةتناولها  يتمالفلسفي : حصص اإلنتاج مالحظة

 
 


