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                هذه:  

    . 

األول  : الموضوع

ا: )ن4(المشكلة یكون أن یمكن فهل ، عقلیا استنتاجا الریاضي االستدالل كان ذاتهإذا الوقت في علىستقراء فیحكم

الخاص من انطالقا ؟العام

)ن12(: التحلیل

القضیة استقراء : نقیض الریاضي االستدالل

عقلیة- : الحجة معاني أصبحت ثم خاصة ظواهر من جردت إذن فهي ، التجربة من نشأت الریاضیة المعاني

عامة .مجردة

ی: بوانكاریه- استقراء الریاضي حیثاالستدالل بالتراجع البرهان في الحال هو كما الكل إلى الجزء من نتقل

ن ـ ل بالنسبة صحیحة كانت إذا القضیة أن ن= نبرهن ـ ل بالنسبة كذلك صحیحة فهي ، و1+م= م

تعمیم2+م= ن ذلك في و ، إلخ ...إلخ.،

أل : نقد ، التجریبي لالستقراء مطابقا استقراء لیس الریاضي عامةاالستدالل الریاضي منها یبدأ التي القضیة ن

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

القضیة خالصا: نقیض استنتاجا الریاضي االستدالل

نت: أرسطو-: الحجة إلى یصل و مقدمات من ینتقل ، المنطقي كالقیاس الریاضي بالضرورةاالستنتاج تلزم یجة

المقدمات .عن

هو- كما إخباریا لیس و تكراري إذن فهو ، افترضها التي المقدمات بإثبات ینتهي الریاضي االستنتاج

التجریبي االستقراء في .الحال

كمبدأ- عقلیة مبادئ على التناقضیعتمد عدم مبدأ و عدم...الهویة على یعتمد التجریبي االستقراء بینما

العق التجربةتناقض مع .ل

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

استغراقیة عالقاته و .كیفي

البسیط: )ن4(استنتاج إلى المركب من أو المركب إلى البسیط من ینتقل استنتاج الریاضي لیساالستدالل و

مثلما التجریبیةاستقراءا العلوم في الحال أ( . هو نتیجة قبول المترشحیمكن تحلیل منطق و تتناسب )خرى
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الثاني :الموضوع

صحة: )ن4(المشكلة من للتحقق مصطنعة شروط ضمن الظاهرة إحداث إعادة هي العلمیة التجربة كانت إذا

؟ الصحة هذه إلثبات الوحیدة الوسیلة أنها ذلك معنى فهل الفرض،

)ن12(التحلیل

الفرضیة : القضیة صحة من للتأكد الوحیدة الوسیلة هي :التجربة

یعتبر- : الحجة الذین التجریبیة النزعة تطابقأنصار هي الصحة معیار فإن ، العلمیة التجربة مجال في أن ون

بالتجربة یتأكد العقل یفترضه فما بالتالي و ، الواقع مع .الفكر

الظواهر- بین الثابتة العالقات عن تكشف مل لستوارت االستقراء .قواعد

العلمیة- بیندتساعالمالحظة العالقات اكتشاف على صحتهاالعقل تثبت ال لكنها .الظواهر

الظواهر : النقد مجال في الحال هو مثلما تكرارها صعوبة بسبب العلمیة التجربة من تفلت ظواهر هناك لكن

.اإلنسانیة

الفروض: القضیةنقیض صحة إلثبات أخرى وسائل :هناك

الحال- : الحجة هو كما الفروض من للتحقق وسیلة تكون قد العلمیة الفلكالمالحظة علم مجال .في

اإلنسانیة- العلوم مجال في الفروض من للتحقق وسیلة ...إلخ.المقارنة  

الفروض: نقد صحة إثبات مجال في یقینا األكثر و األساسي المصدر التجربة .تبقى

الفرض: )ن4(استنتاج صحة من للتحقق الوحیدة الوسیلة لیست أ(.التجربة نتیجة قبول تتناسبخرىیمكن

المترشح تحلیل منطق )و

  : الثالثالموضوع

؟: )ن4(المشكلة بینهم بالتفاوت أم الناس بین بالتساوي هل ؟ المجتمع في الخیر و العدل و األمن تحقیق یمكن كیف

)ن12(التحلیل  

النص صاحب األخ : موقف القیم تحقیق إلى السبیل هو الناس بین القدرة في التساوي وفق العمل القیةإن

النبیلة االجتماعیة .و

و- : الحجة المظالم سبب الواقع فرضه الذي أو القانون رسمه الذي التفاوت اآلخرینسیطرةإن على البعض

ویالتفاوت- الحقد المجتمعیزیلسبب أفراد بین التآزر و التعاون إلىعالقات یؤدي االنتقامو في .الرغبة

عدم و المجتمعشخنموالتخلف أفراد .صیة سببیالتفاوت-

الجریمة- انتشار بالتالي و العنف سبب .التفاوت

قائمة: نقد الفرد مسؤولیة ألن ، لها كافیا سببا لیس لكنه المخالفات ارتكاب و العنف على محفز عامل التفاوت إن

حاضرة إرادته دامت .ما

ا : )ن4(استنتاج فرص یهيء عامل الفرصالتفاوت و الحضوض في الناس یتساوى لم إذا الشر یمكن(.رتكاب

أ نتیجة المترشحقبول تحلیل منطق و تتناسب )خرى
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