
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

األول :الموضوع

المشكلة نوعان)ن04: (طرح عدیدة: العنف ومجاالته ، معنوي و الس: مادي الحروباألسرة، ، فهل...یاسة

المظالم إلزالة فعالة وسیلة اعتباره حقهطاءإعویمكن حق ذي ؟لكل

)ن12: (التحلیل

الوحیدة: القضیة األداة هو الحقالعنف على للحصول

أصبح- الذي للحاكم الحقوق جمیع عن األفراد تنازل بفعل كان السیاسیة الحالة إلى الطبیعیة الحالة من االنتقال

المطلقةیملك هوبز(السلطة ).طوماس  

الوسیلة- تبرر المنشودة: الغایة الغایات لتحقیق الالأخالقیة الوسائل استعمال ).ماكیافل(مشروعیة  

البشر- لدى العدوانیة النزعات لكبح أداة ...إلخ.  العنف  

بالمثل-:نقد إال یقابل أن یمكن ال القوة و العنف لمنطق القانون ).أمثلة(إخضاع  

القضیة الحقوق: نقیض على الحصول أداة التسامح و السلمیة :الوسائل

كینغ لوتیر مارتن ، غاندي موقف .عرض

الشر- فعل إلى بطبعه میال اإلنسان أن مفادها خاطئة فرضیة على مؤسس المطلقة السلطة مشروعیة إقرار .إن

المؤد- الوسیلة كانت إذا إال أخالقیة الغایة تكون أن یمكن أخالقیةال كذلك إلیها .یة

الطغیان- و السیطرة و المظالم لتبریر المجال یفتح التسلط و القوة أساس على األفراد بین العالقات ...إلخ. بناء

وحیدة-:نقد كأداة العنف تنبذ أولىاألخالق الحقو على السلمیة،للحصول الوسائل تكن لم إذا به تقر لكنها

.مفیدة

أخالقيالع: )ن4(استنتاج و قانوني إطار ضمن كان إذا إال الحق على للحصول وسیلة یكون ال .نف

المترشح( تحلیل منطق و تتناسب نتیجة أي )   تقبل  

الثاني :الموضوع

هذه : )ن4(المشكلة أن أم ؟ القوانین لمعرفة االفتراض دون التجربة معطیات بتسجیل یكتفي أن العقل یستطیع هل

منها؟ یتحقق أن قبل یفترضها القوانین
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)ن12(التحلیل

التجریبي :  القضیة البحث في ضروریة مرحلة الفرضیة

بعللها-:الحجج المعلوالت لربط میال بطبیعته .العقل

إطارهاا- ترسم و التجربة نطاق تحدد .لفرضیة

التجریبضالف- و البحث على تحرض .ریة

بفرضیة: النقد مسبوقة تكون أن دون اكتشافها تم العلمیة الحقائق بعض أن یؤكد العلم تاریخ .لكن

القضیة الفرضیة :  نقیض إبعاد التجریبيیجب المنهج .عن

كف-:الحجج االستقراء العلمیةقواعد القوانین حقیقة عن بالكشف .یلة

التجربة- إلى الرجوع دون الخطأ و الصحة یقرر أن یستطیع ال .العقل

الحس- معطیات على باالعتماد إال للمعرفة وجود .ال

هيلكن:  النقد بل بذاتها رها أسرا عن تكشف ال الفكرفيالطبیعة نشاط إلى .حاجة

التجربةال : التركیب معطیات إلى استنادا عقلي بناء .علم

للواقع:)ن4(استنتاج مطابقتها على تتوقف قیمتها لكن العلمي، البحث في ضروریة مرحلة .الفرضیة

المترشح( تحلیل منطق و تتناسب نتیجة أي )   تقبل  

الثالث الموضوع

العلمي: )ن4(المشكلة البحث في أساسیا شرطا الموضوعیة كانت مجالفإذا في الموضوعیة تحقیق یمكن هل

؟ اإلنسانیة الظاهرة

)ن12(التحلیل

النص صاحب :موقف

الذاتي الجانب عن البعد كل بعیدة الواقع مصدرها أحكامنا تكون أن الموضوعیة تحقیق شروط شروط. من لكن

اإلنسانیة الظاهرة مجال في تحقیقها یتعذر .الموضوعیة

: الحجج

للباحث- یمكن وثقافتهال ونزواته عواطفه من التجرد المجال هذا .في

اإلنسانیة- للظاهرة الموضوعیة الدراسة یعرقل الذي األمر واحد، شيء والمدروس .الدارس

صارت : النقد ما االنسانیة حققتهاتجریبیةالعلوم التي الموضوعیة درجة بفضل تتوقف.إال الموضوعیة أن ثم

للباحث الشخصي الجهد مطلقاعلى نفیها یمكن ال .و

تجاوزوجود: )ن4(استنتاج استحالة یعني ال لتحقیقالعوائق نسبیاةالموضوعیها یبقى ذلك أن إال ،.

المترشح( تحلیل منطق و تتناسب نتیجة أي )   تقبل  
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