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تمهيد مناسب لموضوع ← 

عنصر مضاف: أي غير السؤال. )

 (.مذكور في األطر المرجعية

 

المجزوءة( )إدراك مجال السؤال • 

 وموضوعه.

 

 إبراز عناصر المفارقة أو التقابل. • 

 

وأسئلته صياغة اإلشكال • 

األساسية الموجهة للتحليل 

 والمناقشة.

 

 (، كل الشعب)خاص بمجزوءة السياسة "أ"النموذج 

 
كل يش بشإن ممعن النظر في أمر اإلنسان، لواجد أن سمته االجتماع فهو "كائن اجتماعي"؛ أي أنه يع

ة ة وإدارسلطة حاكمة تتولى سياس عيش الجماعي المنظم يتطلب وجودأبناء جنسه. غير أن الجماعي منظم من 

اعية ة الجمالجماعة وتسيير شؤونها، ما يضعنا في قلب الممارسة السياسية التي تعد أهم الممارسات البشري

لدولة اتعتبر ووالتي تجعل الوجود االجتماعي لإلنسان وجودا منظما وخاضعا لمبادئ وقوانين عقلية وأخالقية. 

 ان حقوقلما تملكه من سلطة تسمح لها بالمحافظة على توازن الجماعة وضماإلطار المنظم لهذه الممارسة 

يد دحت...... )يجب .......مفهوماألفراد بل وتحقيق العدالة وإن اقتضى األمر التدخل بعنف. هذا، وقد أثار  موضوع

 ليإلشكاالسؤال االذي عليه مدار مفهوما الحق والعدالة( مفهوم العنف/: مفهوم الدولة /المركزي المفهوم

دالة بين العأو  فالدولة بين الحق والعن............... )يجب تحديد القضية: المعروض على ناظرينا، من زاوية 

 لفالسفة؛بين ا حاد يا كبيرا وشكل بؤرة توتر فكرينقاشا فلسفوقد أثار هذا الموضوع، ....( المساواة واإلنصاف

جب ي)... .......................................بين من يرى أن : التعارضمواقفهم تجاهه وبلغت حد حيث اختلفت 

ألطروحة إلشارة إلى اا....... )يجب ........................، وبين من يرى بالمقابل أن  (1طروحةاألاإلشارة إلى 

........... .......................  مما يدفعنا إلى طرح سؤال إشكالي تتفرع عنه الصيغ االستفهامية اآلتية : النقيض(

... )يجب ...............................؟ أ أو أهي أو أهو  )يجب طرح السؤال أوال حول المفهوم ثم القضية ثانيا(

، أم  ( (1النقيض) ................................ )يجب اإلشارة إلى األطروحة، أم  (1حةارة إلى األطرواإلش

يمكن  أي حد ؟ ثم إلى( إن وجدت( 2....................... )يجب اإلشارة إلى األطروحة النقيض)..........

 ؟ (1ادة ذكر األطروحة...................................) يجب إع....باراعت

 باستثناء مجزوءة المعرفة( )كل المجزوءات "ب"النموذج 

 
 االنعطافةذد. فمناألبرز، لكن ال األوح ع الفلسفةموضويعد "اإلنسان"  لعل من نافلة القول اإلشارة إلى كون

ة لفالسفالتي أحدثها "سقراط" في تاريخ الفلسفة بتوجيه بوصلة الفكر الفلسفي صوب اإلنسان، لم يهتم ا

ما  قدربنه أر بموضوع قدر اهتمامهم باإلنسان :فردا كان أو جماعة، سلوكاأو معرفة .... بيد أن الالفت للنظ

ن ملمطلب اوحدهم موضوع اإلنسان بقدر ما تباينت وتعارضت أنظارهم ومواقفهم إزاءه. مرد ذلك إلى اعتياص 

 ....... )يجب......مفهومجهة، وإلى تباين زاوية النظر التي منها يمتح كل فيلسوف من جهة ثانية. وما موضوع

ينا، من ناظر المعروض على السؤال اإلشكاليالذي عليه مدار ذكر المفهوم: مفهوم الشخص مثال أو الغير ....(

 ك، وهو بذل...(................ )يجب تحديد القضية: هوية الشخص مثال أو قيمة الشخص أو معرفة الغير زاوية 

ختلفت حيث ا ؛بشاذ عن هذه القاعدة ،............. )يجب تحديد المجزوءة(يتأطر ضمن المجال النظري لمجزوءة

ارة إلى ش.... )يجب اإل..........................................بين من يرى أن :مواقفهم تجاهه وبلغت حد التعارض

ى األطروحة ة إلر. )يجب اإلشا.................................................، وبين من يؤكد بالمقابل أن (1طروحةاأل

 حرط...... )يجب ..........  مما يدفعنا إلى طرح سؤال إشكالي تتفرع عنه الصيغ االستفهامية اآلتية : النقيض(

 أم، (1طروحةيجب ذكر األ.................. ) أهوأوأهي  أوأ السؤال أوال حول المفهوم ثم القضية ثانيا(؟ 

ألطروحة ا.. )يجب ذكر .......................... أم( (، 1............ )يجب ذكر األطروحة النقيض).............

كر ادة ذعإ......) يجب ....................................... ثم إلى أي حد يمكن اعتبار ( إن وجدت( ؟ 2النقيض)

 ( ؟1األطروحة 

 

 ()كل المجزوءات "ج"النموذج 
 

كير ط التفإلى ما عداه من أنما اقياس في مياسم الفكر الفلسفي لوجد أن سمته األبرز، المرء بحثئن ل

 ما يفسر لعل هذامجال االختالف بامتياز، و الواحد المقدم، ذلك أن الفلسفةاألخرى،عدم االطمئنان إلى الجواب 

 تحديد........ )يجب .....مفهوم. وما موضوعواضيعاختالف وتعارض مواقف الفالسفة بخصوص نفس الم

، من اظرينانالمعروض على  السؤال اإلشكاليالذي عليه مدار لغير ......(المفهوم: مفهوم الشخص مثال أو ا

 ك، وهو بذل...(................ )يجب تحديد القضية: هوية الشخص مثال أو قيمة الشخص أو معرفة الغير زاوية 

اختلفت  ؛ حيث بشاذ عن هذه القاعدة، ............. )يجب تحديد المجزوءة(يتأطر ضمن المجال النظري لمجزوءة

رة إلى اش... )يجب اإل..........................................أن ن يرىمواقفهم تجاهه وبلغت حد التعارض. بين م

ألطروحة ارة إلى اب اإلش... )يج.............................................يرى بالمقابل أن ، وبين من(1حةطرواأل

رح ط ب.... )يج..............طرح سؤال إشكالي تتفرع عنه الصيغ االستفهامية اآلتية : .  مما يدفعنا إلى النقيض(

 (،1روحةيجب ذكر األط).. ................ أهوأوأهي  أوأم القضية ثانيا(؟ فهومثالسؤال أوال حول الم

 ( إن2األطروحة النقيض) ....... )يجب ذكر.............. أم( (، 1.......... )يجب ذكر األطروحة النقيض).........أم

 ؟(1ادة ذكر األطروحة........) يجب إع.............حد يمكن اعتبارأي لى ثم إوجدت(؟ 
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تحليل عناصر اإلشكال وأسئلته • 

 األساسية.

 

توظيف المعرفة الفلسفية • 

 المالئمة لمعالجة اإلشكال: 

 استحضار مفاهيم مرتبطة -

 باإلشكال واالشتغال عليها.

البناء الحجاجي للمضامين  -

 الفلسفية.

 

 

سعفنا ، علها تهبنيتؤثثة للإلجابة عن هذا السؤال اإلشكالي،يجدر بنابداية تحديد داللة المفاهيم واأللفاظ الم

 لذي يعنيا ...........التي نجد في مقدمتها مفهوم  في إزالة الغموض الذي يكتنفه وتحقيق المطلوب فيه، 

جانب  ىلإ .......................................الذي يعني  .............وكذا مفهوم  ....................................

 نييع يالذ......... .... دون نسيان مفهوم........................ ..........الذي يعني  ...............مفهوم 

ل في الصيغة ن المتأممن شأ.هذا، و ...............)يجب تعريف المفاهيم الواردة في السؤال(..........................

 ين علىالشكلية  لهذا السؤال اإلشكالي أن يجده قد صيغ بصيغة "هل" وهي صيغة استفهامية تحتمل إجابت

األولى، لبدء بااألقل؛ أي أنها تحتمل اإلجابة ب: "نعم" كما تحتمل اإلجابة ب: "ال". وحسبنا في هذا المقام 

 ............................................................ا لذلك على أطروحة مؤداها  نقصد اإلجابة ب"نعم" لنحصل تبع

ضة في األطروحة المفتر ركذ)يجب ....... ..... .................................................................................

: ها بحججتتماشى مع مضمون هذه األطروحة، إلى جانب دعمالسؤال، مع شرحها شرحا مفصال وذلك بذكر أفكار 

 .أمثلة واستشهادات ... لإلقناع بها( 

 ؟ةمسألهذه القبولبذلك والتسليم به كحل لأي حد يمكن ال فإليكان ذلك كذلك،  ،إذالكن
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مناقشة األطروحة التي يفترضها • 

 السؤال.

 

طرح إمكانات أخرى تفتح أفق • 

التفكير في اإلشكال الذي يثيره 

 السؤال.

 

 

يكتسي  فهوبمعزل ؛  عن هذا ويكتسي قيمة، وما هذا الموقف إالما من موقف فلسفي  أنغنى عن البيان 

ذا راجع به، وهإذ إنه، كغيره من المواقف الفلسفية، يعبر عن الحقبة التاريخية التي عاشها صاحقيمة تاريخية

في  )يجب كتابة أهم ما عصرها وقد اتخذت شكل أفكار؛ فبتنصيصه على ......إلى كون الفلسفة خالصة 

يمة حديد هل قت)يجب.................. .........(*)قيمةيعكس روح عصره.  كما يكتسي هذا الموقف  األطروحة( 

الرغم  لموقف علىان هذا إوفيه مناطق ظل، ف إالكان ما من موقف فلسفي  إذانه أ. بيد الموقف واقعية أم مثالية(

 فكير فيهإذ بالت عن ذلك؛هو اآلخر آنفا، ال يشذ  إليهاالمتمثلة في الجوانب المضيئة المشار  أهميتهمن قيمته و

كتابة أهم  بج)ي ................................التفكير العميق تجد نفسك مدفوعا إلى طرح االستفهام اآلتي: هل فعال 

.......... ................................................... ............... قطعا بالسلب، ذلكأن ؟ الجواب(طروحةاألما في 

هذا  يجب ذكر اسم)............... الفيلسوف   عبر عنهوهذا ما  بالتفصيل(الفيلسوف المعارض   موقف كتابة)يجب 

 )يجب ذكر. .............العالم( أود الفيلسوف )قصن، ض موقفه هو اآلخرمن عارلكن، ثمة .الفيلسوف المعارض( 

 يرى ذ؛ إو اآلخر نفس الطرح المذكور في التحليليتبنى ه الذي (لهذا الفيلسوف اسم الفيلسوف المعارض

 التفصيل (.لفيلسوف باهذا فموقكتابة............... )يجب ........................................................أن
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استخالص نتائج التحليل • 

 والمناقشة. 

 

تقديم رأي شخصي مدعم • 

 )مقنع(.

 

 

 

 مرأضة. وهذا فتحنا على مواقف متباينة ومتعار إذ؛ إشكاليموضوع هذا الأن ختاما وأخذا بما تقدم، يتبن 

فلسفي فكر الن دل هذا على شيء فإنما يدلعلى غنى وثراء الإصحي في الفلسفة فهي فكر قائم على االختالف، و

سم ا ....)يجب ذكر.................ما قاله الفيلسوف   أميإللىجهة نظري، فأجدني ومن  أماالباحث عن الحقيقة. 

لفيلسوف ا أطروحةفقطذكر ............)يجب...............................أن( الذي يرى معه )ين(الفيلسوف الذي تتفق

. .................................................................................أنذلك (ال موقفه بالتفصيل معه )ين(الذي تتفق

رر من بأقوال تب الستشهاداثلة أو ؛ أي استحضار أمبذلك اإلقناع........) يجب .............................................

 . (خاللها سبب اتفاقك مع هذا الفيلسوف

الجوانب 

 ن(3الشكلية)

 

 المات الترقيم.ن(وكذا احترام ع1فضال عن وضوح الخط )، ن(1ن( وسالمة اللغة )1احترام التماسك المنطقي لإلنشاء ) متعلم)ة(يجب على ال

 

 

 
 إضافة خاصة بقيمة الموقف:( *)

في  ابة أهم ماتك)يجب ....... ؛ فبتأكيده على ما أشرنا إليه آنفا ورفضه .قيمة واقعيةيكتسي هذا الموقفكما إذا كانت قيمة واقعية نقول:  ←

....... .الواقع نجد  عودة إلىيتبين أنه من الواقع يمتح ومنه مستمد ومأخوذ، وهو بهذا يتحدث عما هو كائن ال عما ينبغي أن يكون، إذ بالاألطروحة النقيض( 

 .بيد أنه إذا كان .........من الواقع()يجب ذكر مثال 

ا في بة أهم ما)يجب كت..... ؛ فبتأكيده على ما أشرنا إليه آنفا ورفضه ...قيمة مثاليةكما يكتسي هذا الموقفإذا كانت قيمة مثالية نقول: ←

د له ما هو سائمن خال ، وهو بهذا يؤسس لموقف يرفضيتبين أنه أبعد ما يكون عن الواقع، ويتحدث عما ينبغي  أن يكون ال ما هو كائن األطروحة النقيض(

 . بيد أنه إذا كان .........)يجب ذكر  من الواقع الذي يرفضه الفيلسوف(وكائن، من قبيل ......... 
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 عها:بعض الصيغ االستفهامية الممكنة والمحتملة للسؤال اإلشكالي المفتوح، وكيفية التعامل م← 

 

 

 ................ ؟صيغة: لم / لماذا • 

 
يغ بصيغة ن يجده قد صأشكالي هذا، ومن شأن المتأمل في الصيغة الشكلية لهذا السؤال اإل....نقول في هذه الحالة بعد كتابة بداية التحليل:

 )يجب على.... ."لم" وهي صيغة استفهامية تفيد تحديد السبب أو الغاية، والبين من مضمون السؤال أن المطلوب هو تحديد ............

سؤال: لوب في الالمط التلميذ تحديد المطلوب منه في السؤال: أهو تحديد الغاية أم السبب؟ مع العلم أن ما يحدد

م : السبب ألسؤالالغاية أم السبب هو مضمون السؤال، لذلك يجب على التلميذ أن يفهم أوال المطلوب منه في ا

 .قا من المطلوب( الغاية، ثم الشروع بعدها في التحليل انطال

 

 صيغة: ما / ماهو / ما هي ................ ؟• 

 
يغ بصيغة ن يجده قد صأشكالي هذا، ومن شأن المتأمل في الصيغة الشكلية لهذا السؤال اإل....:نقول في هذه الحالة بعد كتابة بداية التحليل

ي ذكر ف يقتض( وهي صيغة استفهامية تفيد االشتغال على التعريف، وإذا كان التعريأو ما هو أو ما هي حسب ما جاء في السؤال"ما" )

ه، ف . وعلي)يجب ذكر المطلوب تعريفه في السؤال(خصائص المعرف، فإنه يلزمنا تحديد خصائص وسمات ............ 

ه ذه)يجب ذكر .... ...................... )يجب إعادة ذكر المطلوب تعريفه في السؤال( هي )أو هو(................ 

 الخصائص بالتفصيل مع استحضار أفكار وأمثلة واستشهادات داعمة لها(
 

 صيغة: من أين يستمد .........؟• 

 
يغ بصيغة ن يجده قد صأشكالي هذا، ومن شأن المتأمل في الصيغة الشكلية لهذا السؤال اإل....:نقول في هذه الحالة بعد كتابة بداية التحليل

ديد لوب تح)يجب ذكر المطمن أين" وهي صيغة استفهامية تحديد مصدر الشيء؛ أي أن المطلوب هو تحديد مصدر .................. "

حها مع شر )يجب استحضار أطروحة تجيب عن هذا السؤال. وعليه، فإن ........................  مصدره في السؤال(

 .مثلة واالستشهادات( شرحا مفصال واإلقناع بها من خال بعض األ

 

 صيغة: بأي معنى .........؟• 

 
يغ بصيغة ن يجده قد صأشكالي هذا، ومن شأن المتأمل في الصيغة الشكلية لهذا السؤال اإل....:نقول في هذه الحالة بعد كتابة بداية التحليل

كرة وضيح فتاستفهامية تدعو إلى اتخاذ موقف من األطروحة المفترضة في السؤال، إما توضيحا وتدعيما أو دحضا؛ أي أن المطلوب هو 

 . ها(اإلقناع بوفصال حة المتضمنة في السؤال مع شرحها شرحا م)يجب ذكر األطرو......................................... 
 

 


