
الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

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

:األولالموضوع

المح): ن4(المشكلة إلى السبیل هو ما الحالكن و النظام على الجریمةفظة مرتكب على العقاب بتسلیط هل ؟ قوق

أوضاعه؟ بإصالح أم

)ن12(التحلیل

المجرم: القضیة من االقتصاص هو الجزاء من الغرض العقلیة(إن ).النظریة

ـة ارتكب-:الحج الذي هو ـةالالمجرم یرتكبهاجریم أال بإمكانه كان فهوو نتائج، یتحمل وبالتالي وحر عاقل

ـه .أفعال

الجریمة- دنس من وتطهیره له ردع هو المجرم من الذنب(االقتصاص عن لآلخرین) تكفیر عبرة أنه إلخ...كما

الحجة حریة-:نقد أن نسباإلنسانبما العقلیة وقدراته ـة ـة،أیضایةنسبی النظری هذه القولفإن في بالغت

االختیار على القدرة .بمطلقیة

القضیة الجزاء:نقیض من الغرض المجرمإن إصالح الوضعیة(هو ).النظریة  

ـة ـة-:الحج الجریم الرتكاب فطریة استعدادات له بیولوجیة(المجرم ).حتمیة  

دفعا- الجریمة إلى مدفوع والبیولوجیة(المجرم االجتماعیة من)الحتمیة شرط سقط ومنه حر غیر أنه یعني وهذا ،

المسؤولیة تحمل .شروط

التي- األسباب معالجة الجریمةضرورة ارتكاب إلى المجرم .تدفع

ـة الحج ارتكاب-:نقد في وحریته إرادته یلغي ال هذا أن إال موضوعیة بعوامل المجرم تأثر من الرغم على

الموقف فهذا ـة، الجریمةاالجریم وأهمل بالمجرم .هتم

نس: )ن4(استنتاج اإلنسان ،حریة نسبیة مسؤولیته فإن ثمة من و األبیة ینبغي باإلصالحال ال و فقط بالعقاب خذ

الدواعي و الظروف حسب ذالك و معا بهما بل المترشح(فحسب، تحلیل منطق و تتناسب نتیجة أیة .)تقبل
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 : الثانيالموضوع

أنه: )ن4(المشكلة ذلك معنى فهل ، عقلیا استنتاجا الریاضي االستدالل كان األمرإذا هو ما غرار على تكراري

المنطقي؟ القیاس في

)ن12(التحلیل

حاصل:القضیة تحصیل الریاضي االستدالل

بالمقدمات-: الحجة مقارنة بجدید تأتي ال نتیجته حاصل تحصیل فهو ، المنطقي كالقیاس الریاضي .االستنتاج

فهو- ، افترضها التي المقدمات بإثبات ینتهي الریاضي إخبارياالستنتاج ال .تكراري

كمبدأ- عقلیة مبادئ على التناقضیعتمد عدم مبدأ و ...الهویة

الثاني : نقد بینما ، مساواة عدم أو مساواة عالقاته و كمي ألنه ، القیاس عن جوهریا یختلف الریاضي االستدالل

استغراقیة عالقاته و .كیفي

القضیة بجدید : نقیض یأتي و خصب الریاضي االستدالل

،: بوانكاریه- : لحجةا بالتراجع البرهان في الحال هو كما الكل إلى الجزء من ینتقل استقراء الریاضي االستدالل

المقدمات من أوسع .فنتیجته

بنیانا: غوبلو- علیها یؤسس و مقدمات من ینتقل الریاضي العالم ألن ، إنشائي الریاضي االستدالل

البرها في الحال هو كما خصبا التركیبيریاضیا .ن

عامة : نقد الریاضي منها یبدأ التي القضیة ألن ، التجریبي لالستقراء مطابقا استقراء لیس الریاضي االستدالل

خاصة لیست و األعم. بالتعریف إلى العام من بل العام إلى الخاص من ینتقل ال بالتراجع .فالبرهان

خصوبته : )ن4(استنتاج لكن ، خصب الریاضي العملیاتاالستدالل في تتجلى ما بقدر نتائجه محتوى في تتجلى ال

للریاضیات التجریبیة العلوم تطبیقات في و الریاضي یبدعها التي . الریاضیة

المترشح: مالحظة تحلیل منطق و تتناسب نتیجة أیة .تقبل

الثالث :الموضوع

بالدقة : )ن4(المقدمة تتصف معرفة تقدم ال الفلسفة كانت و ، یقینها و دقتها بدرجة تقاس المعرفة قیمة كانت إذا

الیقین، ؟و تتمثل ماذا ففي بقیت إن و ؟ قیمة لها تبقى فهل

)ن12(التحلیل

الكاتب یرى: موقف ، یقینها عدم بحجة الفلسفة جدوى عدم یقررون الذین العلمیة النزعة أنصار على برتراندردا

یقینها عدم في بالذات تتمثل القیمة هذه و قیمة، للفلسفة أن . راسل  

لألحكامعندما: بالخلف-1 : البرهنة خاضعا ، متعصبا ، محدودا قاصرا التفكیر یصبح الفلسفي التفكیر ینعدم

النقدي الروح و التساؤل روح فقدان بسبب .المسبقة

إیقاظ: مستقیمة-2 و الفكر تحریر ، الخیال و الفضول مجال توسیع إلى یؤدي الفلسفي التفكیر وجود

غفلته من .العقل
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القول: النقد یقینیمكن في تتمثل وال طریقته على و التفكیر على تأثیرها في تتمثل الفلسفة قیمة أن الكاتب مع

فلسفة. نتائجها هناك كانت لما الیقین إلى الوصول في الرغبة لوال أن إلى كذلك اإلشارة ینبغي لكن .و

مضمون : )ن4(استنتاج في تتمثل مما أكثر العقلي البحث في تتمثل الفلسفة . هقیمة  

المترشح: مالحظة تحلیل منطق و تتناسب نتیجة أیة .تقبل
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