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 1من  1صفحة 

 عالج موضوعا واحدا على الخيار
 

؟المنطق األرسطي يستدعي رفض نتائج القياسل القول بعقم ى  الموضوع األول:  

 

."خطوة أساسية في المنيج التجريبيبناء العلم و  جوىر الفرضية"  :الثانيالموضوع   
 دافع عن صحة هذه األطروحة.                                       

صــّـــالن :الثالثالموضوع   
يصالعن األحاسيس و  التعبير غة األساسية ىيوظيفة الل   ال شك أن  "...        األفكار منن المنتملم ىلن   ا 

 حينناتيم.داة ال غننن  عنيننا للتعامننل بيننا فنني وأ البشننر للتفنناىم بننينوسننيلة  االعتبنناربينن ا  ةالمخاَطنن . فاللغنن
الثناني  فني الغنرض أو )التعبينر،  رض األولجمين  وظائفينا فني الغن أن يحصنر من العلماء من ينبب  ىالا و 
عنناد ىلنن  أحنند و يمكننن فنني اخننر األمننر أن ت  وأن نن األغننراض األخننرن ثانويننة  ورأييننم فنني  لننك أن   ،االتصننال)

   ل.ج   للرجوع ىل  ما س  غة وسيلة للتسجيل و الل   ل مثال ىن  الغرضين السابقين. فقد قي
يكنون  لوسنجا راجن  منا ي   ا  عنندماإلنسنان ن  التصنال  ألباة لحَقنم   -في زعمينم - ى ه الوظيفة أن   ىالا        

حصنر جمين   علن  أن   .القنارئ بين طرفين ىما المتنا  و  االتصالو يحصل أي أن   القارئ ىو نفسو بمثابة 
ال يمكنن أن نطلنق و  ة صنور عندا   خنالتعبينر يتا  وسننرن أن   غناالة.الوظائف في غنرض واحند ال يخلنو منن م  

مفينوم أعنم منن اللغنة وأوسن   االتصنال وسننرن أيضنا أن   عل  سبيل المجاز. ىالا  غةعل  بعضيا تسمية الل  
  ."غةمن جملتيا الل   ة طرق و يمكن أن يحصل بعدا ى  أن   نطاقا 

 حنفي بن عيسى        
 76 ص محاضرات في علم النفس اللغوي 

 
 النص.مت  مقالة فلسفية تعالج فييا مضمون ا المطلوب:
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 3من  0صفحة 

 العالمة هل القول بعقم نتائج القياس يستدعي رفض  المنطق األرسطي ؟ :األول  الموضوع
 المجموع مجزأة عناصر اإلجابة المحطات

كلة
مش

ح ال
طر

 

 10 .الزلل الوقوع فييعصمه من د للعقل من منطق يحكم تحليالته ويضبط استدالالته و الب -:  مدخل

40 
رفض المنطق األرسطي بحجة أنه سبب في تأخر المعرفة  ىإل لبعضدفع اعقم نتائج القياس  -: المسار
 .البشرية 

10 

 1010 إذا كانت نتائج القياس متضمنة في مقدماته فهل يبرر ذلك رفض المنطق األرسطي ؟  - :السؤال
 110 .سالمة اللغة -        

شكل
الم

حل 
لة 

حاو
م

 ة

 عقم نتائج القياس يستدعي رفض المنطق األرسطي  إن -غوبلو...(   ) بيكون، ديكارت،  :األطروحة
 .المنطق الصوري  عيوب -           

10 

40 
 قضايا وال بانسجامها مع الواقع.الي صوري ال يهتم بمضمون األرسطالمنطق  -  الحجة :
 لمقدماته.نتائج القياس ال تضيف معرفة جديدة  -          

10 

ألنه يهتم فقط بانسجام ن ذلك ال يدخل في مجال اختصاصه و قضايا ألال يهتم بمضمون ال - :الحجةنقد 
    الفكر مع ذاته.

10 

 10 األمثلة واألقوال + سالمة اللغة -         
  نقيض األطروحة: ) أرسطو، الفارابي..( عقم نتائج القياس ال يستدعي رفض المنطق األرسطي. 

                                       .ري المنطق الصو  مزايا -                   
10 

40 
التناقض. تمنعه منالقواعد والقوانين التي تضمن سالمته و بي يمد التفكير األرسطالمنطق  -:الحجة   10 

ي تضمن انسجام الفكر مع ذاته فإنها ال تضمن عدم األرسطإذا كانت قواعد المنطق  - : نقد الحجة
 10 االجتماعية على الحكم المنطقي.ثير الحتميات النفسية و تأ /تناقضه مع الواقع 

 10 سالمة اللغة: + األقوالاألمثلة و  -
 1010 .  امتدادا للمنطق األرسطي هوتطور المنطق  -  : التركيب

40 
 ال يمكن االستغناء عن المنطق وشروط المعقولية الصورية حين تأسيسنا ألي خطاب ) علمي، -

 .تجانسان يكون مأي( نريد له سياس ،فلسفي
10 

 10 .المبرر الشخصيالرأي  -         
 110 .األقوالاألمثلة و  -         

كلة
مش

ل ال
ح

 

له من أهمية  القول بعقم نتائج القياس ال يستدعي بالضرورة رفض المنطق األرسطي باعتبار ما -
 10 العملية .ة و في حياة اإلنسان العقلي

 10  .تناسق الحل مع منطوق المشكلة  -           40

 10 .حلالوضوح  -        

 10 .سالمة اللغة +األمثلة واألقوال  -         

 المجموع
 04 04/04 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m

3as.ency-education.com



 7102/بكالوراي: غات أجنبيةل/الشعبة: فلسفةملوضوع اختبار مادة: ال اإلجابة النموذجية

 

 
 3من  7صفحة 

 
 .عن صحة هذه األطروحة التجريبي" دافعخطوة أساسية في المنهج " الفرضية جوهر بناء العلم و  الموضوع الثاني:

                                                              
 العالمة

 المجموع مجزأة عناصر اإلجابة المحطات

كلة
مش

ح ال
طر

 

 10 عنها.الفرضية خطوة غير أساسية في المنهج التجريبي ويمكن االستغناء  -  :الشائعةالفكرة 

40 
 10 العلم.اس بناء ساسية في المنهج التجريبي وهي أسأالفرضية خطوة  -  :الفكرة النقيض
 10.0 طروحة ؟كيف يمكن الدفاع عن صحة هذه األ  -:  ضبط المشكلة

 1.0 سالمة اللغة. -                 

شكل
الم

حل 
لة 

حاو
م

 ة

 10 التجريبي.ال يمكن االستغناء عن الفرضية في المنهج  -: عرض منطق األطروحة

40 
 10 ل دور العقل الضروري في بناء المعرفة العلمية.الفرضية تمث -                         
 10 القوانين العلمية ليست أكثر من فروض عقلية أكدتها التجارب.  -                         
 10 األقوال + سالمة اللغة.   األمثلة و  -                         

 10 تترك الجتهاد التلميذ.     حجج شخصية:    :  أوال -   الدفاع عن األطروحة: 

40 
 10 االستئناس بمذاهب فلسفية مؤسسة: العقالنية العلمية ) بوانكاريه، ك. برنار(  :ثانيا -          
نما هو جملة من الخطوات العملية يقوم على التجربة الحسية فقط و المنهج التجريبي ال -        ا 

 العمليات العقلية التي يلتزم بها الباحث منذ بداية بحثه حتى نهايته.  ومجموعة من 
10.0 

 1.0 األقوال.األمثلة و  -
الفرضية خطوة غير أساسية في المنهج  -ج.س.مل( ،النظرية التجريبية )بيكون  -:  عرض منطق الخصوم

 ل مما يتعارض مع العلم.االفتراض يقوم على التخمين والخيا -التجريبي ويمكن االستغناء عنها 
 قواعد االستقراء كفيلة بالكشف عن حقيقة القوانين العلمية .  -

10 

 10 الحواس ال تكفي للكشف عن العالقات الثابتة بين الظواهر. ) نقد قواعد االستقراء( -: نقد منطق الخصوم 40
 10 . اى جاهز القوانين العلمية ليست معط   -
 10 سالمة اللغة.   األقوال+األمثلة و  -

كلة
مش

ل ال
ح

 

ي ة فيساسأن الفرضية جوهر بناء العلم وخطوة أاألطروحة القائلة ب - األطروحة:مشروعية الدفاع عن 
 تبنيها.المنهج التجريبي لها ما يبررها، قابلة للدفاع عنها و 

10 

 10 .تناسق الحل مع منطوق المشكلة - 40
 10 وضوح الحل. -
 10 + سالمة اللغة.   األقوالاألمثلة و  -

 04/04 04 المجموع
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 3من  3صفحة 

 العالمة حنفي بن عيسى  النص  الثالث: الموضوع
 المجموع مجزأة عناصر اإلجابة المحطات

كلة
مش

ح ال
طر

 

 10 وظائف اللغة. -مدخل:  

40 
 10 تصال.واالوظيفة اللغة في التعبير  الذين يحصرون اللغة / الرد على  فلسفة - :الفلسفيطار إلا

 10.0 االتصال ؟تقتصر وظيفة اللغة على التعبير و هل  -         :المشكلة
 1.0 سالمة اللغة. -                 

شكل
الم

حل 
لة 

حاو
م

 ة

خرى من غير أالوظيفة االجتماعية للغة من أهم وظائفها إال أن للغة وظائف  - موقف صاحب النص: 
 10 الممكن تجاهلها. 

 10 .ال يمكن حصر وظيفة اللغة في التعبير واالتصال -                          40
 10 االتصال مغاالة.حصر وظائف اللغة في التعبير و  -                         
 10 سالمة اللغة.+ األقوال األمثلة و  -                         

 10 ة تتجاوز اللغة.االتصال يتم بوسائل متعدد -الحجج:       

40 
 10 مفهوم االتصال أعم وأوسع نطاقا من اللغة. -             
 10 للتعبير صور عدة ال يمكن اعتبار بعضها لغة إال مجازا. -             

 10 األمثلة واألقوال + سالمة اللغة. -               
داة للتواصل ولها القدرة على الكشف واإلخفاء وهي وسيلة أفكر و اللغة وسيلة للتعبير عن ال -: النقد والتقييم

 للتسلط.
10.0 

 10 مهما تعددت وظائف اللغة فإن الوظيفة االجتماعية التواصلية هي أهم هذه الوظائف.  -               40
 10 الرأي الشخصي المبرر. -              

 1.0 .األقوالاألمثلة و  -                

كلة
مش

ل ال
ح

 
االنفعالية،  -وظيفة اللغة ال تنحصر في التعبير واالتصال بل تتعداها إلى تحقيق وظائف أخرى ) النفسية -

 الذهنية...( 
10 

 10 .تناسق الحل مع منطوق المشكلة -                 40
 10 .وضوح الحل -                 
 10 ال + سالمة اللغة.األقو األمثلة و  -                

 04/04 04 المجموع
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