
  توجيهات منهجية+ يالمحاور األساسية لمادة الفكر السياس

  

  :المحاور األساسية

  الفكر السياسي اليوناني : المحور األول

التجربة الديمقراطية : السياق العام لظهور الفكر السياسي اليوناني- 1

  األثينية

  النظام السياسي ألثينا-أ

  المبادئ األساسية الموجهة للتجربة األثينية-ب

  :سقراط والهجوم على السفسطائيين- 2

  االتجاهات السوفسطائيةأهم -أ

  سقراط بين المشاركة في التجربة الديمقراطية وانتقادها-ب

  .أفالطون والحل المثالي ألزمة أثينا- 3

 مدينة الجمهورية  -  أ

 تطور أفكار أفالطون في مؤلف القوانين  -  ب



أرسطو بين مفهوم الجماعة السياسية والنظام السياسي الواقعي - 4

  األمثل

  وشروط المواطنة الصالحةمفهوم الجماعة السياسية - أ

  مدينة أرسطو والجمع بين النظرية والكفاءة-ب

الفارابي : الفكر السياسي اإلسالمي الوسيط: المحور الثاني

  نموذجا

  أزمة الخالفة العباسية: السياق العام لظهور الفارابي- 1

  .المدينة الفاضلة للفارابي بين الحل األفالطوني والسياق اإلسالمي- 2

  

  

  

  

  

  

  



        ظات منهجيةظات منهجيةظات منهجيةظات منهجيةمالحمالحمالحمالح

  :مالحظات تتعلق بأسئلة التقويمات-1

سيكون السؤال عاما ومركبا يتطلب فهم أهم األفكار السياسية لكل مفكر مع -

  .وقد يتناول السؤال مفكرين أو محورين على سبيل المقارنة. ربطها بسياق ظهورها

  .سيكون االختيار بين سؤالين، لذلك من الضروري اإلجابة عن سؤال وحيد-

بل البدء في اإلجابة يجب أوال فهم السؤال، لذلك من األفضل تخصيص وقت ق-

  .كاف لعملية الفهم واستخراج المفاهيم الرئيسية واإلشكالية

  :مالحظات تتعلق بشكل اإلجابة-2

  )2(ونقطة ثانية ) 1(يجب وضع تصميم للجواب يتضمن مقدمة ونقطة أولى -

  :اليةضرورية يجب أن تتضمن العناصر الت: مقدمة-

هناك أحداث وظروف سياسية ساهمت في بروز فكرة معينة أو : السياق العام -

  .إشكالية معينة، كل مفكر له سياق خاص مؤثر

هناك مفاهيم مركزية ستجدونها في السؤال، يجب تحديدها : المفاهيم الرئيسية-

  .بدقة، فكل مفكر يستعمل مفاهيم معينة

  .شكالية في فقرة تشرح فيها هذه اإلشكاليةيجب تحويل السؤال إلى إ: اإلشكالية-

حكم الفيلسوف : يجب وضع العنوان بشكل مركز مثال:  عنوان الفقرة األولى-1

  لدى أفالطون



  ثم بعد ذلك تستعرض عناصر اإلجابة بلغة بسيطة ومفهومة وبخط واضح-

  نفس المالحظات الخاصة بالفقرة األولى: عنوان الفقرة الثانية-2

  :تصميم على الشكل التاليلذلك سيكون ال

  :مقدمة

1-  

2-  

  : المضمونب مالحظات تتعلق-3

في التحليل يجب استحضار مجموعة من عناصر اإلجابة التي يجب توظيفها -

بشكل جيد، هذه العناصر قد ال نجدها في فصل أو محور معين، بل يمكن أن 

  .تكون مشتتة في عدة فصول

  . ربطها بسياقها كلما كانت اإلجابة جيدةكلما تم استعراض الفكرة في التحليل مع-

مثال المقارنة بين أفالطون : يجب استحضار المقارنة بين المفكرين في اإلجابة-

  ...... وأرسطو، المقارنة بين الفارابي وأفالطون

  


