
 

 محاور اختبارات  )مسلك الفلسفة(

0202-0202 العادية  الربيعية  الدورة   

 

 صيغ اختيارية 
 

اهمية كتاب شرح السماع الطبيعي داخل المنظومة  1

 الطبيعية 
وكتاب شرح السماع  ألرسطوممارنة بين كتاب الطبيعة  2

 البن باجة 
خصوصية منهجية الشرح الباجي في شرح كتاب  3

  ألرسطوالطبيعة 

2الفصل  العلم الطبيعي  

  حكمة الشرق انظر الدروس الموضوعة بالمنصة 
 االختيار بين 

سؤال  او-  
لولة مذيلة بصيغة  )حلل(-  

ضوعة بالمنصة تم اختزالها بما يكفي الدروس المو فيزيما الميتا    

 نظرا للطابع التمني للمنطك 
سيرد االختبار على شكل ابربعة 

 اسئلة متدرجة 
 مباشرة  ينبغي االجابة عنها 

 واآللياتالمنطك  الدروس الموضوعة بالمنصة تم اختزالها بما يكفي 
 التفكير 

 

 االختيار بين 
ثالثة اسئلة مستملة  او-  

سؤال ممالي -  

 ممالة د دمحم الوالي
(و شاييم بيرلمان وأرسطومدخل الى الحجاج ) افالطون   

 وأنماطالفلسفة 
 التعبير 

 

 Inchaa Allah l'examen portera sur 
les axes suivants: 
1- Définition d'une périphrase. 
- les périphrases désignant les 
langues. 
- les périphrases désignant les arts.  
- les périphrases désignant les villes 
marocaines.  
- Quatre phrases lourdes à corriger. 
2- Définition d'un idiotisme corporel. 
- Précision du sens de quelques 
idiotismes corporels (quatre au total) 

 

  اللغة الفرنسية

ثالثة اسئلة مستملة ينبغي االجابة 
 عليها

االول والثاني مطلب الربط بين 
االطروحات و اصحابها –المفاهيم   

 السؤال الثالث مفتوح للكتابة  

شروط ظهور الخطاب الكسملوجي 1  

كسمولوجيا افالطون 2  

كسمملوجيا ارسطو-3  

   الكسمولوجيا المديمة

الفصل  الفلسفة الحديثة  انظر المضمون كما هو بالمنصة  
 الرابع

  الفلسفة السياسية  انظر المضمون كما هو بالمنصة  

 االختيار بين 
ثالثة اسئلة مستملة  او -  

سؤال ممالي  -  

)التغيرات االلتصادية  لألنوارمدخل عام –المحور االول 
االصالح الديني(–واالجتماعية الحركة االنسية   

هي  ممال كانط ما –مفهوم االنوار –المحور الثاني 
 االنوار 

  فلسفة االنوار 
 
 



 
  

سؤال الجمال في للحظة السمراطية )  1 صيغ اختيارية 

 السوفسطائية+سمراط و الجمال بما هو خادما االخالق(
مكانة الجمال في النسك االفالطوني  2  

في بويتيما  ارسطو  اسئلة الجمال والفن 3    

العبمرية والذوق في االستطيما الكانطية  4   

  الجماليات 

 سؤالين ينبغي االجابة عنهما 
 االول االجابة بنعم او ال 

 الثاني مفتوح للكتابة 

االساس الكبرنيكي  للعلم الحديث 1  

تلمي الكبرنيكية  2  

مسار انتصار الكبرنيكية  3  

  نشاة العلم الحديث 

  المنطك المعاصر  ممدمة الكتاب + الفصل ) المنطك و الفلسفة ( االختيار بين ثالثة اسئلة 

الفكر العربي  ممدمة الكتاب + الفصل االول والثاني  ثالثة اسئلة اختيارية 
 المعاصر

الفصل 
 السادس 

  فلسفة الحك انظر الدروس كما هي بالمنصة  
 تالثة اسئلة 
 اختيارية 

  +التمديم 
 الفصل االول من الكتاب 

  فلسفة االخالق

 االختيار بين سؤال مفتوح او 
او نص مذيلين  بصيغة   لولة -

 حلل نافش

   االبستومولوجيا الدروس الموضوعة بالمنصة تم اختزالها بما يكفي 

 يمكن وضع البحوث اثناء مرحلة 
 االستدران 

مع العلم ان الطالب لن ستوفي  
 نتائج الفصل أال بوضع 

 نسخة المشروع 

توضع البحوث الجاهزة  لدى منسك المسلن لبل متم 
 اختبارات    
لرص مذ مج  + الدورة العادية في نسخة ورلية  

)ينبغي ان تحمل النسخة توليع االستاذ المشرف مذيال  
 بعبارة   بالموافمة ( 

مشروع استكمال 
 الدراسة 

 

    

 

 


