
الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى امتحان جواب ماي–تصمیم 2011دورة

الشعبة و تجری3: المستوى علوم فلسفة: المادةریاضیات/ بیةثانوي

األول )نقطة20(: الموضوع

؟ البداهة أساس على الحقیقة بناء یمكن هل

الحقائق : مقدمة بناء أساس حول الحسیون و العقلیون الفالسفة ن2.اختلف

؟:اإلشكال فطري أولي الحقائق صدق أساس ن2هل

ن1:التحلیل

البدیهیات*  على الحقیقة تأسیس إلى الداعي العقلي الموقف مسبقة( عرض أولیة .)أفكار

ن2:الحجج

سابقة- أولیة معارف من بد ال جدیدة معارف الذهن یستقبل .حتى

علیها- متفق فیها شك ال واضحة .البدیهیات

برهان- بدون تقبل بذاتها واضحة .مادامت

م:النقد أفكار فیهقبول الشك یمكن أساس واضحة باعتبارها و برهان دون ن1.سبقة

المعارض*  الموقف الواقع) المادي–الحسي( عرض مع اإلتفاق أساس على تبنى الحقیقة أن یعتبر ن1.الذي

ن2 : الحجج

الجمیع- أمام موضوعي الواقع .ألن

اإلنسانیة- الذاتیة تخالطه ال موضوعي الواقع .ألن

التجریب- إعادة و علیه التجریب یمكن الواقع .ألن

الواقعي:النقد للتحقق صالحة القضایا كل ن1.                                         لیست

ن4:التركیب

أحدهما یناقض ال و الواقعي التصدیق أساسها أخرى قضایا هناك و ، العقلي التصدیق أساسها قضایا هناك

بینهما بل تكاملاآلخر و .تالزم

به:الخاتمة الخاص تصدیقه أساس مجال لكل و مختلفة و متعددة الحقیقة ن2.مجاالت

اللغةن2

الثاني )نقطة20(: الموضوع

رسل برتراند بالكمیات:" یقول إال علم األطروحة" ال هذه صدق بالبرهان .أید

المعرفة:مقدمة تختلفتختص المادیة العلوم كانت إذا و ، ممیزات و بخصائص الریاضیاتالعلمیة علم ن2.عن

؟:اإلشكال العلوم في دور لها یكون أن للریاضیات یمكن ن2فهل
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ن4:التحلیل

دقیقة*  ریاضیة بلغة تكون أن العلمیة المعرفة شروط من أن یعتبر الذي و لألطروحة المؤید الموقف عرض

واضحة .و

ن2:الحجج

مجازیة- و غامضة األدبیة الكیفیة .اللغة

واضحة- و دقیقة الریاضیة .اللغة

ریاضیا- صیاغتها من بد ال العلمیة .القوانین

مكتو- كتاب الریاضيالكون إال یفهمه ال ریاضیة بلغة .ب

الكیفي*  اللغوي التعبیر اعتماد و العلوم، في الریاضي للتعبیر الرافض المعارض الموقف ن2.عرض

ن2:الحجج

محمولالقضی- و موضوع من صوریا صیاغتها یمكن .ة

الجمیع- طرف من مفهومة األدبیة .اللغة

الجمیع:النقد تفاهم و إتفاق تحقق أن یمكن ال غامضة مجازیة األدبیة ن2.اللغة

على*  األطروحة فید یؤید الذي و للطالب الشخصي الموقف العلمیةالتأنراعتباعرض للمعرفة شرط .كمیم

شخصیة براهین و بحجج الموقف هذا .دعم

یدل:الخاتمة مما العلمیة، للمعرفة شرط للریاضیاتالتكمیم العلم استعمال بمقدار تقاس العلمیة الدرجة أن ن2.على

اللغةن2

الثالث )نقطة20(: الموضوع

: النص

المادي : مقدمة المنطق أصحاب و الصوري المنطق أصحاب بین القائم الجدل معرض ن2.               في

؟:اإلشكال القیاسي المنطق معایب هي ن2ما

ن4:التحلیل

إنما*  و العلمیة القضایا لبحث استدالل یكون أن یصلح ال القیاس أن یعتبر الذي النص صاحب موقف عرض

.اإلستقراء

ن4:الحجج

التجربة- عالم من تستمد ال نتیجته و القیاس .مقدمتي

النتیجة- إلى اإلنتقال في األوسط الحد على .االعتماد

تمحیص- دون قضایا مقدماته في القیاس .یقبل

جدیدةال- معرفة النتیجة .)عقیم( تفید

الواقعي:النقد لإلستقراء تخضع أن یمكن ال قضایا یقیني. هناك استداللي نمط هو القیاس ن4.               و

االستقر:الخاتمة هو و آخر استداللي لینتقل القیاس معایب المادي المنطق بین ن2.                        ءالقد

اللغةن2

2/2


