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األول )نقطة20(: لموضوع

؟ مطلق أمر طبیعیة حوادث قوع و في الحتمیة هل

فلسفي:المقدمة جدل حوله وقع المبدأ هذا و ، الحتمیة مبدأ منها مبادئ على التجریبي االستقراء ن2.یقوم

الطبیع : اإلشكال حوادث تخضع ؟المبدأةهل ن2لحتمیة

ن1:التحلیل

الحتمیة*  مبدأ في المشكك موقف .) الغزالي–هیوم( عرض

ن2:الحجج

؟- یقع لم ما على نحكم فكیف الواقع على یبني العلم كان إذا

سابقا- وقع لما مغایر نحو على الوقائع حدوث احتمال من عقلي یمنع ما یوجد ال .إنه

العلم:النقد یعطل الموقف ن1.                         هذا

النقیض*  الموقف مل( عرض استیوارت الحتمیة) جون بمبدأ یؤمن ن1.الذي

ن2:الحجج

المبدأإن- هذا صحة أثبت الماضي منذ البشریة .خبرة

ثابت- نحو على تقع الیوم إلى الحوادث .مازالت

انتظام:النقد دون الطبیعیة في الظواهر بعض ن1.تقع

ن4:التركیب

المعاصرة المیكروفیزیاء في االحتماالت حساب و الالحتمیة مبدأ هو و ثالث موقف إلى الموقفین تجاوز

نسبیة العلمیة القوانین .فتصبح

المبد:الخاتمة هذا لكن ، العلم لقیام أساسي مبدأ الحتمیة مبدأ أن نسبينستنتج هو بل مطلقا لیس ن2.أ

اللغةن2

الثاني )نقطة20 : (الموضوع

العلمیة"  الحقیقة لبناء شرط المسبقة األفكار مع القطیعة األطروحة" إن هذه صدق .أكد

المسبقة: المقدمة األفكار رفض كان منها و ، إیستمولوجیة شروطا و الباحث بها یتصف علمیة روحا العلم یتطلب

؟ ذلك تبریر یمكن فكیف الشروط هذه ن2أحد

ن2 : التحلیل

المسبقة*  األفكار لرفض المؤید الموقف تبرهن) باشالر( عرض لم أفكار مع قطیعة إحداث ن4.و
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ن2:الحجج

مبرهنة- غیر المسبقة .الفكرة

ذاتیة- و رأي عن ناتجة المسبقة .الفكرة

البحث- تضلل المسبقة .الفكرة

مسبقة*  أفكار على الفكر لبناء المؤید الموقف ن2.                                                عرض

ن2:الحجج

للعلم- ممهدا السحر .كان

العلوم- أم الفلسفة .كانت

العالم- اإلنسان سبق الصانع .اإلنسان

على:النقد العلمي الفكر بناء یمكن كیف و ، العلمي الفكر رفض و العلم الفلسفة و الدین و السحر عطل ما كثیرا

لی علماما ن2.س

الشخصیة*  البراهین و بالحجج الموقف هذا دعم و المسبقة األفكار لرفض المؤید و الشخصي الموقف .عرض

العلمیة:الخاتمة للروح أساسي شرط المسبقة األفكار ن2.رفض

اللغةن2

الثالث )نقطة20(:الموضوع

: النص

ن2: مقدمة

فالسفة و علماء من للفلسفة الرافضین بین القائم الجدل معرض بینفي و بینهم المؤیدینوضعیین الفالسفة

الفكر .سفيلالفلضرورة

؟:اإلشكال العلم عن بممیزات الفلسفي الفكر یختص ن2هل

ن4: التحلیل

الفكر*  أن إلى الداعي النص صاحب موقف الفكرسفيلالفعرض عن الخاصةمتمیز ضرورته له و .العلمي

ن4:الحجج

العلم- مثل مضبوط تعریف في تحدیدها یمكن ال أرسطو. ( الفلسفة یراها كما الكلي ) العلم

قطعیة- نتائج إلى الفلسفة تصل .ال

العلم- عن متمیز فیها السؤال نمط و إشكالیة .الفلسفة

بره- لهكل مناقض برهان له فلسفي العلوم.  ان .عكس

أقصر:النقد وقت في العلم إلیها وصل نتائج إلى تصل أن بها العمل عهد طول رغم الفلسفة تصل ن4.لم

العلمي : الخاتمة الفكر عن متمیز الفلسفي العلم. الفكر بمعیار الفلسفة إلى ننظر أن یجب ال ن2.و

اللغةن2
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