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تمهيد مناسب لموضوع ←

 .القولة
: أي غير مذكور في )عنصر مضاف
 .(األطر المرجعية

 

 .تحديد موضوع القولة •

 

أو المفارقة عناصر إبراز ←

اإلحراج الذي يثيره موضوع 

 .القولة

 

وأسئلته صياغة إشكالها •

األساسية الموجهة للتحليل 

 .والمناقشة

 

 (الشعبة العلمية ،)خاص بمجزوءة المعرفة "أ"نموذج ال
نسان جد اإلفمذ و ؛ف به اإلنسان أنه: "كائن عارف"ِّلعل من نافلة القول اإلشارة إلى أن من أقدم ما عر

وعة ، متنعدة وسائل زال.  متوسال في سعيه هذا (، والوظواهرها وهو يحاول معرفة العالم من حوله )الطبيعة

ن تفسير نته مومختلفة، إلى أن اهتدى في المرحلة الحديثة إلى ما سمي بالمعرفة العلمية )التجريبية( التي مك

ن أليها بعد طرة عالظواهر الطبيعية بل والتنبؤ بها، وجعلت عالقته بالطبيعة مبنية على الرغبة في السيادة والسي

د ا، ويجقائمة على القداسة والريبة والخوف منها.لكن الرهان والمقصد واحد: "امتالك الحقيقة". هذكانت 

م ربة /مفهوة والتج.............. )النظريالمعروضة على ناظرينا أن مدارها على موضوع  القولةالضارب بأنظاره في 

وضوع ر هذا المقد أثا، والعلمية / الحقيقة والرأي ...(............... )معايير علمية النظريات من زاوية  الحقيقة(

ت حد مواقفهم تجاهه وبلغ نقاشا كبيرا وشكل بؤرة توتر فكري حاد بين العلماء والفالسفة؛ حيث اختلفت

ى بين من يرو،  (القولة أهم ما في أطروحة ............. )يجب اإلشارة إلى..............بين من يرى أنالتعارض:

رح سؤال عنا إلى طما يدفم.   األطروحة النقيض( أهم ما في ................... )يجب اإلشارة إلى..........بل أن بالمقا

لمفهوم ثم وال حول اؤال أ................. )يجب طرح الس...............إشكالي تتفرع عنه الصيغ االستفهامية اآلتية :

 أم،   ()يجب ذكر أهم ما في أطروحة القولة.......... .............؟ أ أو أهي أو أهو  القضية ثانيا(

.... .....................................، أم  ( (1األطروحة النقيض) أهم ما في ............................ )يجب ذكر.....

 .....................................؟ ثم إلى أي حد يمكن اعتبار ( إن وجدت( 2األطروحة النقيض) أهم ما في )يجب ذكر

 ؟ القولة( أهم ما في أطروحة ............................. ) يجب إعادة ذكر

 
 (باستثناء مجزوءة المعرفة )كل المجزوءات "ب"نموذج ال

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

بموضوع  السفةالتي أحدثها "سقراط" في تاريخ الفلسفة بتوجيه بوصلة الفكر الفلسفي صوب اإلنسان، لم يهتم الف

ع حدهم موضوما و نه بقدرأقدر اهتمامهم باإلنسان :فردا كان أو جماعة، سلوكاأو معرفة .... بيد أن الالفت للنظر 

وإلى تباين  مواقفهم إزاءه. مرد ذلك إلى اعتياص المطلب من جهة،اإلنسان بقدر ما تباينت وتعارضت أنظارهم و

: مفهوم لمفهوما................. )يجب ذكر زاوية النظر التي منها يمتح كل فيلسوف من جهة ثانية. وما موضوع 

 ر. )يجب ذك.............، من زاوية  المعروضة على ناظرينا قولةالالذي عليه مدار  الشخص مثال أو الغير ....(

ختلفت احيث  ؛، بشاذ عن هذه القاعدة : هوية الشخص مثال أو قيمة الشخص أو معرفة الغير .......(لقولةقضية ا

في  أهم ما لىارة إ.............. )يجب اإلش....................بين من يرى أن:مواقفهم تجاهه وبلغت حد التعارض
 هم ما فيأ ارة إلىب اإلش................ )يج...........................، وبين من يرى بالمقابل أن  (القولة أطروحة

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

هي أو أهو ؟ أ أو أ انيا(فهوم ثم القضية ث................ )يجب طرح السؤال أوال حول الم..........................:

 أهم ما في كرجب ذي)........... ....................،أم   (القولة أطروحةذكر أهم ما في .............. )يجب ..............

( إن 2النقيض) ةاألطروح أهم ما في ................ )يجب ذكر............................، أم  ( (1األطروحة النقيض)

 (قولةحة الأطرو ا فيأهم م ........................) يجب إعادة ذكر.................؟ ثم إلى أي حد يمكن اعتباروجدت( 

 ؟

 

 (: كل المجزوءات)عام "ج"نموذج ال
ير ط التفكإلى ما عداه من أنما اقياس في مياسم الفكر الفلسفي لوجد أن سمته األبرز، المرء بحثئن ل

ا يفسر مل هذا مجال االختالف بامتياز، ولع أن الفلسفةاألخرى،عدم االطمئنان إلى الجواب الواحد المقدم، ذلك 

وم: المفه تحديد....... )يجب ............. وما موضوع واضيعاختالف وتعارض مواقف الفالسفة بخصوص نفس الم

.... ................من زاوية المعروضةعلى ناظرينا،  القولةالذي عليه مدار  ......( مفهوم الشخص مثال أو الغير

لمجال ضمن ا وهو بذلك يتأطر،قضية: هوية الشخص مثال أو قيمة الشخص أو معرفة الغير .........(تحديدال)يجب 

 اهه وبلغتفهم تجحيث اختلفت مواقبشاذ عن هذه القاعدة ؛  ، ............. )يجب تحديد المجزوءة(النظري لمجزوءة

ن يرى م، وبين  (لقولةا أطروحةأهم ما في  ......... )يجب اإلشارة إلى....................بين من يرى أن:حد التعارض

دفعنا إلى ي.  مما  (لنقيضااألطروحة  أهم ما في ............... )يجب اإلشارة إلى.........................بالمقابل أن 

وال حول ؤال أ........... )يجب طرح الس............طرح سؤال إشكالي تتفرع عنه الصيغ االستفهامية اآلتية :

،أم   (لةالقو حةأطروذكر أهم ما في ....... )يجب ...............؟ أ أو أهي أو أهو  المفهوم ثم القضية ثانيا(

هم أ .. )يجب ذكر............................، أم  ( (1األطروحة النقيض) أهم ما في )يجب ذكر......... ..................

أهم  ركذ) يجب إعادة .............................؟ ثم إلى أي حد يمكن اعتبار( إن وجدت( 2األطروحة النقيض) ما في
 ؟ (قولةأطروحة ال ما في
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 .القولة وشرحها تحديد أطروحة•

 

تحديد مفاهيم القولة وبيان  •

 .العالقات التي تربط بينها

 

تحليل الحجاج المعتمد في •

 .الدفاع عن أطروحة القولة

 

استنتاج مرفق بسؤال  ←

بغرض االنفتاح على المناقشة. 
 )عنصر مضاف(

 

 .......................................أطروحة مضمونها نجد هذه القولة تتضمن األسئلة اإلشكالية،  كإجابة عن هذه

 ..............................اعتبار  يمكنوبهذا ال .............................؛ أي أن ....................... ....................
.  (مفصال اشرح شرحهامع  ،قولةفي ال تحديداألطروحةالواردة)يجب ..........................................................

 .............م مفاهيم عدة؛ نجد في مقدمتها مفهو أمل في هذه القولة أن يجدها قد انبنت علىهذا، ومن شأن المت

إلى جانب ... ................................الذي يعني  .............وكذا مفهوم  .............................. .....الذي يعني 

. (ردة في القولةالوااهيم مف عنىمتحديد )يجب .................................................الذي يعني .............مفهوم 

 .....................................أن ذلك  .................بين هذه المفاهيم عالقة  القولةأن والبين من مضمون

: ضمون القولةطالقا من مانيم ................)يجب تحديد العالقات التي تربط بين المفاه................................

. القة ( هذه العبتقابل وتضاد / تضمن ..... . كما يجب تعليل ذلك ، أي ذكر ما جعلك تقول  /وتكامل الزم عالقة ت

 ساليبواألالحجج  واإلقناع بها فقد تضمنت القولة، فضال عن ذلك، بعضالدفاع عن هذه األطروحة وفي باب 

معتمدة في لا األساليبوالحجج  )يجب استخراج........ ..................................................، من قبيل اللغوية

 .( (القولة )إن وجدت طبعا

 ؟ مسألةهذه الالتسليم به كحل لقبولبذلك وأي حد يمكن ال فإليكان ذلك كذلك،  ،إذالكن
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التساؤل حول أهمية األطروحة •

 بإبراز قيمتها وحدودها.

 

ت أخرى للتفكير في فتح إمكانا•

 .اإلشكال الذي تثيره القولة

 

 

مة قيكتسي فهو يبمعزل ؛  عن هذا ويكتسي قيمة، وما هذا الموقف إالما من موقف فلسفي  أنغنى عن البيان 

 ع إلى كونا راجإذ إنه، كغيره من المواقف الفلسفية، يعبر عن الحقبة التاريخية التي عاشها صاحبه، وهذتاريخية

عكس يحة( )يجب كتابة أهم ما في األطرو ...... الفلسفة خالصة عصرها وقد اتخذت شكل أفكار؛ فبتنصيصه على

. لية(ية أم مثاوقف واقعتحديد هل قيمة الم)يجب........... ................(*)قيمةروح عصره.  كما يكتسي هذا الموقف  

متمثلة ال ميتهأهن هذا الموقف على الرغم من قيمته وإوفيه مناطق ظل، ف إالكان ما من موقف فلسفي  إذانه أبيد 

نفسك  عميق تجدإذ بالتفكير فيه التفكير ال عن ذلك؛هو اآلخر آنفا، ال يشذ  إليهافي الجوانب المضيئة المشار 

؟ (صطروحة النأا في كتابة أهم م )يجب ................................مدفوعا إلى طرح االستفهام اآلتي: هل فعال 

 قفوم كتابة )يجب.. .......................................................................... الجواب قطعا بالسلب، ذلكأن

عارض( فيلسوف المالهذا ............... )يجب ذكر اسم الفيلسوف   عبر عنهوهذا ما  بالتفصيل(الفيلسوف المعارض  

لفيلسوف )يجب ذكر اسم ا. .............العالم( أوقصد الفيلسوف )ن، ض موقفه هو اآلخرمن عارلكن، ثمة .

 ................................أن يرى ؛ إذلقولةنفس الطرح الوارد في ايتبنى هو اآلخر  الذي (لهذا الفيلسوف المعارض

 يلسوف بالتفصيل (.الفهذا قفموابةكت............... )يجب ..................................................................
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استخالص نتائج التحليل •

 .والمناقشة

 

رأي شخصي مدعم  تقديم•

 )مقنع(.

 

 

 

هذا ومتعارضة. وفتحنا على مواقف متباينة  إذ؛ إشكاليموضوع ذا طابع هذا الأن ختاما وأخذا بما تقدم، يتبن 

لفلسفي الفكر ان دل هذا على شيء فإنما يدلعلى غنى وثراء إصحي في الفلسفة فهي فكر قائم على االختالف، و أمر
سم ا ....)يجب ذكر.................ما قاله الفيلسوف   أميل  إلىجهة نظري، فأجدني ومن  أماالباحث عن الحقيقة. 

 أطروحةيأهم ما ف فقط كر............)يجب ذ...............................أن( الذي يرى معه )ين(الفيلسوف الذي تتفق

 ........................................................................أن ذلك  (ال موقفه بالتفصيل معه )ين(الفيلسوف الذي تتفق

اد أمثلة أو االستشه ي استحضارأ؛ ذلكب اإلقناع........) يجب ..................................................................

 . (بأقوال تبرر من خاللها سبب اتفاقك مع هذا الفيلسوف

 

الجوانب 

 ن(3الشكلية)

 

احترام عالمات  ن(وكذا1فضال عن وضوح الخط )، ن(1ن( وسالمة اللغة )1احترام التماسك المنطقي لإلنشاء ) متعلم)ة(يجب على ال

 الترقيم.

 

 إضافة خاصة بقيمة الموقف:( *)

ا في ابة أهم متك)يجب ....... ؛ فبتأكيده على ما أشرنا إليه آنفا ورفضه .قيمة واقعيةكما يكتسي هذا الموقفإذا 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 )يجب ذكر مثال من الواقع(

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 يتبين أنه أبعد ما يكون عن الواقع، ويتحدث عما ينبغي  أن يكون ال ما هو كائن، وهو بهذا يؤسس لموقف يرفض األطروحة النقيض(

 . بيد أنه إذا كان .........)يجب ذكر  من الواقع الذي يرفضه الفيلسوف(وكائن، من قبيل ......... 

 


