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ج 2الموقف  + 2النقد

محاولـــــــــــــــــــــة حل المشكلـــــــــــــــة

ج1الموقف األول  +النقد
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ج 3التركيب
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االنسااااين يساااابا سرا ارنضس ىن ط ي ارب ج و و ارط ي ارساااا يج ارةن ي دج ر نسااااين غبت
حـل ال شكلة ويهةب طءوثيت ثتا ال تتجيوز ارثد .رةرك يجب ارت كيز ى ا ارءبيي ين.
م
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الموقف األول :ي ى أنصي ارءة ب ارب ح أن ارب ا و ء كي ءشت كي ردى جءيس ارنيس فهو
ارءصد األسيسح ر ءب في وت يس ارءب في بهةا ارء ييسو
ءصد ارءب في ارصثيثي و ارب او ةرك ءي ية ب سري أصثيب ارنظ يي ارب ييو
بزىيءي)ديكارت(و سة أن ارب ا ىند يثتون ى ا ءجءوىي األفكي و وارءبيدئ ارضط يي األوريي
ارسيب ي ارواضثي ال يشوبهي ارخطأ وىنهي تنشأ ارءب في ارصثيثيو ء يا ءبدأ ارهويي وءبدأ ىدج
ارتنياع.
نقدهم:سن ءي ة ب سري ارءة ب ارب ح اد كين ببيدا ىن ء اد اننساااااااين ارةن يتط س سرا ارنضس
اربيجاو فءي ءبنا أن أى ي شاااايئي ءي رج أسااااتضد ءن و رةرك فيرءب في ارث ي ارتح تنضس اننسااااين
يجب أن يكون ءبيي ي ارنضس ارخيرصو فث ي ي ارب ا اد تكون ببيد ىن اروااس أن ألجا ارءب في
ف ط و ةا يتنيفا ءس ثب اننسااين ر ث ي ي ارنيفبيو وارتي يي يؤكد أن ءي توصااا سري ى ا ءي أن
صثي بت فيءي ببد أن خطأ.
الموقف الثاني .ي ى أنصي ارءة ب ارب اغءيتح أن ارث ي ي ال تط ب رةاتهيو با ارث ي ي تبثع
ألجا ب وغ ءنيفس ءيدييو و ةا ءي تبني وليام جيمسو ثيع ي وا فح ةرك ":إن القيمة العملية
لألفكار الصحححيحة تشححتف بصححفة أولية من األهمية العملية لموضححوعاتها بالنسححبة لنا" .ءبنا
ةرك أن األفكي ارصااااثيثي ت يس بءي رهي ءن أ ءيي فح ارثيية اربء يي .كءي ي ى ارب غءيتيين أن
أساايس ار يج األخلايي ء تبطي بيرءنيفس ونتيئا ارضباو فكا ءي ال يث ءنضبي فهو ش ا و وثجتهج
فح ةرك أن األفكي بء يبي وساااايئا رثا ارءشااااكلت اربء ييو واألفكي سةا رج تكن كثا رءشااااك ي
ءبيني تصب ال ءبنا رهيو كءي أن ارءنضبي ءبدأ فط ن فح اننسين.
نقد :ركن أال يبد ةا ارءبيي ةاتح ويؤسس ر نسبيي فح ارءب في و ةا يتنيفا ءبهي,
ءة ب تطبي يؤدن سرا ارخصوءيت نظ ا رتصيدج ارءصير .
ءي يث رض د ءنضبي اد يج ءض رآلخ ين .واربكس صثي .
(سالمة اللغة ،صحة المادة المعرفية)
من خالل ما سبف يمكننا القول أنه ثتا تكون األفبيا صيداي البد أن تث ءنيفسو أءي األفكي
ارتح ال تث ءناايفس فهح ءج د خ افاايو بءبنا أن كااا ارتجااي ب واألفكااي وارءبت اادات يءكن
ابورهي بشااااااا ط أن تكون ىء يي وتت تب ىنهي آ ي ءضيدة ر ثيية ووااس اننساااااااين .كءي ال بد ءن
اتخية ارب ا كةرك آلن أن ءب في سن رج يهةبهي ارب ا تب ا غي ءنظءي .رةرك يءكن ار وا أن
االص أن يتكيءا ارءبيي ين.

المجموع4 :نقاط

تمهيد +اربنيد ارضك ن +ط ح ارءشك ي.
تبتب ارءب في ءن أ ج ارءواضااايس ارتح تنيورهي ارضلساااضي بيرتث يا وارد سو ب يي اروصاااوا سرا
ارث ي ي.
العناد الفكري  :نيك ءن ي ى أن ءبيي ارءب في ى ح ركن نيك ءن ي ى أن نضبح.
ءي و ارءبيي ارةن يجب اىتءيد ر ءب في ارصثيثي؟
سلءي ار ي.

مجموعة

الموضوع :01هل معيار المعرفة نفعي خالص.؟
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ج 2تدعيم األطروحة بحجج شخصية
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ج 3عرض منطف الخصوم والرد عليه

وما يمكن أن نضححيفه كتدعيم لألطروحة ارتح رديني بأن ارض سااضي انساالءيي وريدة
ىواءا داخ يي وأن األو بيين استضيدوا ءن األبثيع ارجيدة ر ضلسضي ارءس ءين.
فك ة الكوجيتو ارديكي تح .أخة ي وال يب ءن أبثيع ابن سيني .ثوا ارنضس.
كءي أن ديكارت نفسحححححححه أخذ فكرة الشححححححح ىن انءيج ار زرح بيرث ي ارواثد
ووضبهي فح كتيب اواىد ارءنها.
{ويل ديورانت} ببد أن أاصا دو ارءس ءين فح كتب "قصة الفلسفة" ىدا ىن
أي ىندءي أري اصاااي ارثضاااي ة وأشاااي أن ر ءسااا ءين ثضاااي ة وف ساااضي عبد
الرحمن ابن خلدون} فح ى ج االجتءيب وف ساااااااضي ارتي يي .ف د ساااااااب األو بيين
بب ود ءن ارزءن.
وكةرك فك ة ارساااااااببيي ارتح ىيرجهي أبو ثيءد ار زارح ببثع جيد .وأىيد س ي تهي
دافيد يوج .فكين انءيج ار زارح و ارسبيق رهة ارد اسي.
(منطف الخصححححوم) ي ى ببع ارءسااااتشاااا اين وى ا أسااااهج رينان أن ارض سااااضي
انسلءيي ءي ح سال ف سضي يونينيي ايج ارءس ءين بن هي وت جءتهي.
ىندءي ن أ ءؤرضيت ارضلساااااضي ارءسااااا ءين نجد ي ءج د ت جءيت وسىيدة رض ساااااضي
أ ساااااطو كءي فبا شاااااي ث األوا ابن شااااادو وكةرك نضس ارشاااااحأ ينطب ى ا
ارضي ابح ارةن ال تخ و ف سضت ىن ارت يد.
ث كي ارت جءي فح اربص ارببيسحو فإرا جينب كتب ارب ج ت جءت كتب ارض سضي
نقدهم ركن ءواي ؤالأ ارخصااااوج ال يجب ارتساااا يج ب ألن ر ض سااااضي انساااالءيي
خصوصيي تجب هي ى بيي سسلءيي شكل وءضءوني.
رج ي ب وا ارض سااااضي اريونينيي كءي ح با بءي يتواف ءس اردين انساااالءحو ورةرك ال
يص ا ار وا أنهج نيا ين فثساابو با أضاايفوا ارك ي ر ض سااضي اريونينيي ارتح ى فهي
األو بيون ءن د اساااتهج رتكب وف ساااضي ارءسااا ءين .وارتي يي ِيكد أن ارض ساااضي ببد
اريونين انت ت سرا ارءس ءين فكينوا دا سين رهي ونيادين وأضيفوا رهي.
سن األط وثي ار يئ ي أن "{ :ارض ساااااااضي انسااااااالءيي وريدة ىواءا داخ يي "} ح
أط وثي صاااثيثي يءكن تبنيهي واردفيب ىنهي وار د ى ا خصاااوءهي .ألن ارتي يي
ي بت ةركو فيرءس ءين رج يكونوا ءج د نيا ين فثسب .با ءبدىين.
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عرض منطف األطروحة :ارض سضي انسلءيي ح وريدة ىواءا داخ يي .وبيرتيرح
فهح خيصي بيرءس ءينو نجد في مقدمتها الدين اإلسالمي.
اردين يثع فح ك ي ءن آييت ى ا سىءيا ارب ا وستبيب ارثكءي أينءي كينتو ايا
تبيرا""{ :قل انظروا ماذا في السماوات واألرض""}
كين ر ي ارب بيي اردو ارثيسج فح ظهو ةا ارضنو نظ ا رءي تتصي ب ءن ء وني
فح األرضيظو و ةا ءي جبا ار آن ارك يج يثتون ى ا اآلن ارءثكج وارءتشيب
(سالمة اللغة ،صحة المادة المعرفية)
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ج1عرض منطف األطروحة

تمهيد +ارضك ة ارشاااايئبي  +ارن يع(ارءوضااااوب) ضاااابط ارءشااااك ي ءن
ثيع ارصي ي.
الفكرة الشائعة :وقد ساد االعتقاد ارض سضي انسلءيي ءج د ت يد
نقيض الفكرة الشائعة :هي ابداع أصيل.
طرح المشكلة :كيف يمكن الدفاع عن هذه األطروحة؟
سلءي ار ي.
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حـل ال مشكلة

مفصلة مجموعة
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طرح المشكلة

انجيبي ارنءوةجيي -است صيأ بيروضس-
الموضوع :02دافع عن األطروحة القائلة" :الفلسفة اإلسالمية وليدة عوامل
داخلية".

ارن يط

 4نقــــــــــط

ارء ث ي

انجيبي ارنءوةجيي -مقالة حول مضمون النص-
الموضوع :03أكتب ء يال ف سضيي تبيرا في ءضءون ارنص" .ءبنا اروجوديي"

ارن يط
مفصلة مجموعة

جون ماكوري.
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ج 1تحديد الموقف شكال ومضمونا مع ج 2بيان الحجة والتمثيل
لها من روح النص
االستئناس بعبارات النص
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ج 3نقد وتقييم  +الرأي
الشخصي مع التبرير
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طرح
المشكلة

تمهيد :ثوا ارءةا ب ارض ساااااااضيي وءنهي ارءة ب اروجودن ارةن ا تج بيننساااااااين
كوجود ءشخص وفب ح فح دا اربيرج وارءشكلت ارءتب ي ب .
السياق الفلسفي :أ اد جون ماكوري فح ةا ارنص أن يبين رني ى يدة اروجوديي
وكيي ا تءت بيننسااااين و دا ى ا ارض سااااضيت ارء يرييو وءي آا سري االنسااااين ءن
تهءيش جب ءج د آري.
ضحححححبط المشحححححكلة :فكيي نظ ت اروجوديي ر وجود اننساااااينح وءي ح ءءيزات ؟
(صحة المادة المعرفية  +انسجام التقديم مع الموضوع  +سالمة اللغة)
تحديد الموقف :ي ى صااايثب ارنص أن ثيية اننساااين ىبي ة ىن ءشااا وب غي
ءكتءاو ووجود سيب رءي سينجز فح ارءست با خلا ثييت و بءبنا أن اننسين
يوجد أوال ج يبثع ىن ارشاااااخصااااايي ارتح ي غب فيهيو فهو يوجد أوال ج يختي
رنضس ارصضيت واألخلقو واألفبيا.
الححعححبححححارة مححن الححنححص " :مححححا دام اإلنسححححححححححان بححغححيححر طححبححيححعححححة أو مححححاهححيححححة
ُمعطاةِ ........................................بف ْ
ضل قراراته وأعماله.
كءي اننسااين فح ارض سااضي اروجوديي يتءتس بيرث يي ارءط ي فح فبا ءي يشاايأو في
غيئب فح ف ساااااااضي ساااااااي ت و وال ارءجتءس ي يد بأى اف واوانين و ألن ارءجتءس
بء يبي ارجثيج .يقول":ويكون الوجود البشحححححري أصحححححيال بالقدر الذي يمتل فيه
سه" و" فهم ال يصبحون أنفسهم حقا إال بالقدر الذي يختارون فيه
الموجود نف َ
أنفسهم بحرية"
م
بيان الحجة :يدعم صااااالنص موقف هذا أنم لنا موقلي مونيل م ااااات م
خلرجية ف م ال يم تها أناس م ألا موم م أي موتي شت ت م.
العبارات من النص" أما الوجود غير األ صيل ....أو سلطات دينية أو سيا سية
أو ما شابه ذل .
سحححححححالمة اللغة(.أحيانا يتداخل الموقف مع الحجة ،فيكون الموقف عبارة عن
موقف وحجة في نفس الوقت) =التأكيد على أهمية الوجود األصحححححححيل وانتقاد
الوجود غير األصيل.
قيمة النص :ح ءن ارتيي ات ارض سضيي ارءبيص ة ارتح ا تءت بيروجود اننسينح
وبءشيكا اننسين ارءبيص ءن ا وخويو ة ارءشيكا ارتح أف زتهي ارث بين
اربيرءيتين األورا وار ينييو واد ء هي كا ءن :سحححححححورين كيركجارد ،جون بول
سححححححارتر ،هايدغر ،غابريل مارسححححححال .وجو ءوضااااااوىهي اربثع فح اروجود
اننساااااااينح وءب في األسااااااابيب واربواءا ارءؤ ة في و وكيضيي ءواجهتهيو ثيع
أىيدت االىتبي ر نسين.
أءي ءي يؤخة ى ا ارض ساااااضي اروجوديي اضااااايي ارث يي ارءط يو كءي أنهي رهي جينب
سرثيدن ت ح األديينو كءي أنهي ف سااااضي يءكن أن ن وا أنهي ةات نزىي ف دييو وال
تهتج بيرجءيىي( .الرأي الشخصي للتلميذ  +التبرير على الموقف)
تبتب ارض ساااضي اروجوديي ف ساااضي ىيرجت شااا ي ءن ارءشاااك ي ارتح آرت سريهي ارنظ ة
ر نساااين فح اآلوني األخي ةو ارتح نظ ت سرا اننساااين هءج إ د ءن سنساااينيت وأن
ءج د آري تج ن ب األادا و فأىطت ر نساااين األءا فح أن يصاااب ءي ي يدو ءن
خلا ءنها ف سضح ىيش أىلءهيو وءن أ ادوا ن كض سضي تخص ارثيية.
انسجام الخاتمة مع التحليل  +ومع منطوق المشكلة  +وضوح الحل  +أمثلة
وأقوال  +سالمة اللغة)
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