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المستوى امتحان جواب ماي–تصمیم 2010دورة

الشعبة و ع3: المستوى تجریبیةثانوي فلسفة: المادةریاضیات/ لوم

لألستاذ: تنبیه یبقى و ، للمتعلم بالنسبة واسع االجتهاد مجال ألن مثالیة حلوال لیست المقترحة التصامیم هذه

ذالك یقدر أن . المصحح

األول الموضوع

المشكلة قوا: )ن4(طرح وفق منظم مجتمع ضمن یحیى اجتماعیا، حیوانا اإلنسان كان یلزمإذا تقالید و قوانین و عد

؟ حریته ممارسة من محروم أنه ذلك معنى فهل احترامها، على

الفرد: القضیة حریة مع تتنافى االجتماعیة .الحیاة

)ن12(التحلیل

األفراد-: البرهنة إرادة عن مستقل وجود لها االجتماعیة الظواهر أن إلى االجتماعیة النظریة أنصار یذهب

باإلك تتمیز الجمعيو الضمیر عن صادرة ألنها على. راه، مكرها المجتمع داخل نفسه یجد الفرد فإن لذلك و

من االجتماعي العرف و القوانین عن خروج أي أن هو ذلك على الدلیل و ، المجتمع إرادة علیه تملیه ما إتباع

الجماعة قبل من االستنكار أو بالعقاب یقابل الفرد، .قبل

الظواهر- الحتمیةإن لمبدأ تخضع األشیاء مثل تتحكم. االجتماعیة التي األسباب على نتعرف أن استطعنا فإذا

المستقبل في بوقوعها التنبؤ لنا أمكن للحتمیة. فیها، خاضع مجتمع داخل فردیة إلرادة وجود فال بالتالي ...الخ.  و

عرفه-:النقد أو قوانینه یخالف الذي للفرد المجتمع مواجهة إرادتهإن عن صادرة الفرد أفعال یعتبر أنه على تدل

بها القیام مسؤولیة حمله لما إال و .الحرة

فهم- و القوانین بمعرفة لإلنسان یسمح ألنه للتحرر وسیلة هو بل الحریة مع یتنافى ال الحتمیة مبدأ أن كما

فیها التحكم محاولة و .الظواهر

القضیة تتنافى: نقیض ال االجتماعیة اإلنسانالحیاة حریة .  مع

الحقوق- : البرهنة تنظیم و الفرد حیاة تنظیم إلى تهدف االجتماعیة القوانین الواجباتإن تحمي. و بذلك هي و

له طبیعي حق باعتبارها الفرد اإلطار. حریة خارج اإلنسان یمارسها حریة نتصور أن یمكن فال بالتالي و

.االجتماعي

تقو- أن یمكن وسطال في االجتماعیة الحیاة مطلقة" م یحترم". حریة بموجبه ضمني تعاقد على تقوم إنها

لحریته األخیرة هذه حمایة مقابل المجتمع قوانین .  الفرد

االجتماعیة-: النقد التقالید و القوانین نوعیة و لطبیعة كذلك تابع بالحریة التمتع لكن التقالید. و تلك هي فكثیر

و األساسیةالمتعصبة بحریاتهم التمتع حق من األفراد حرمت التي الجائرة .القوانین
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المجتمع: استنتاج في نسبیة الحریة هذه لكن و الفرد، حریة مع تتنافى ال االجتماعیة الحیاة الحریات. إن فضمان

منظم اجتماعي إطار في نسبیة بصورة ممارستها تمت إذا إال یتحقق أن یمكن ال .الفردیة

المترشح: مالحظة تحلیل منطق و تتناسب نتیجة أیة .تقبل

الثانيالموضوع

منطقي): ن4(المقدمة قیاس الریاضي االستدالل أن قدیما أرسطو اعتقد ـرین.  لقد المفك بعض فإن الضد، على و

بینهما یربط ما یوجد ال و تماما منفصالن االستداللین أن متمیز. رأوا الریاضي االستدالل أن المؤكد من كان إذا و

و بینهما؟ عالقة أیة وجود ینفي هذا فهل كثیرة، جوانب في القیاس نوعها؟عن فما ، وجدت إن

)ن12(التحلیل

التشابه ـتقالن-: أوجه ین أنهما أي المعرفة، في مباشرتین غیر طریقتان المنطقي القیاس و الریاضي االستدالل إن

نتائج إلى للوصول مقدمات .من

استنتاجان- ضروري: إنهما لزوم عالقة أي قوي تماسك النتیجة و المقدمات بین أن یعني هذا .و

المنطقيیقوم- نفسهالقیاس مع الفكر تناقض عدم مبدأ على الریاضي االستدالل الخ....و

االختالف :أوجه

الریاضي المنطقياالستدالل القیاس

كمیة- رموز .حدوده

مساواة- عدم أو مساواة عالقة هي الحدود بین .العالقة

من- أو مركبة نتائج إلى بسیطة مقدمات من ینتقل

مركبة بسیطةمقدمات نتائج .إلى

یبدع- و ینشأ ألنه الفكر بخصوبة یتصف استنتاج

المطلوب إلى .للوصول

كیفیة- ألفاظ .حدوده

استغراق- عدم أو استغراق عالقة هي الحدود بین .العالقة

جزئیة- نتائج إلى أو كلیة نتائج إلى كلیة مقدمات من .ینتقل

ال- في محتواة النتیجة ألن بجدید یأتي .مقدماتال

):ن4(استنتاج

ـد ح ـع وض ـا معه یصعب درجة إلى حاضر الریاضي االستدالل و المنطقي القیاس بین القائم التداخل إن

بینهما منطقیة: فاصل مبادئ على مؤسسة باعتبارها منطقیة الریاضیة ـبح. فالمقدمات أص ـدیث الح المنطق أن كما

عالقاته و رموزه في ...ریاضیا

الجدلیة-: مالحظة بالطریقة الموضوع معالجة یمكن

المترشح- تحلیل منطق و تتناسب نتیجة أیة تقبل
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الثالث :الموضوع

المشكلة): ن4(المقدمة كان: طرح التجربة،لالدتاإلسإذا و المالحظة معطیات على یعتمد تجریبیا استقراء العلمي

العقل فرضیات أن یعني هذا ؟فهل العلمي البحث في لها دور ال

)ن12(التحلیل

الكاتب االستقراء،: موقف قواعد بتطبیق یكتفي العالم أن من التجریبیة النظریة أنصار إلیه ذهب ما نقیض على

التجریبي المنهج في عنها االستغناء یمكن ال أساسیة خطوة العلمیة الفرضیة أن برنارد كلود .یرى

المال-:البرهنة إلىإن بطبیعته یمیل العقل ألن مستحیلة و بل هادفة غیر و عقیمة فرضیة بدون العلمیة حظة

للظواهر مشاهدته عند .االفتراض

مجال- تحدد الفرضیة أن یعني هذا و المصیر مجهولة و مخاطرة فرضیة بدون العلمیة التجربة إن

توجهها و .التجربة

یثبت: النقد العلم تاریخ لكن أنو ألصحابها یسبق أن دون إلیها الوصول تم قد العلمیة االكتشافات من عددا أن

درسوها التي الظواهر حول فرضیات .وضعوا

فیها): ن4(استنتاج تتوفر أن ینبغي شروط ضمن لكن و التجریبي المنهج خطوات من مهمة خطوة . الفرضیة

المترشح: مالحظة تحلیل منطق و تتناسب نتیجة أیة .تقبل
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