
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل                         وزارة الرتبية الوطنية                            

 2018دورة:                                                                   التعليم الثانوي بكالوراي امتحان

  علوم جتريبية، رايضيات الشعبة:
 د 03سا و  30 املدة:         الفلسفة اختبار يف مادة: 

  

 1من  1صفحة 

☑ 

 

 عالج موضوعا واحدا على الخيار
 

   ؟فقط ة وري  يته الص  ن  بانسجام ب   مشروطحيح الص   فكيرالت  هل     الموضوع األول:
                 

                                             »   -استنتاجي -الرياضيات عبارة عن نسق فرضي «  : بيري  يقول    الموضوع الثاني:
  دافع عن صحة هذه األطروحة.                                                                

                                                                
 " ص" الن    الموضوع الثالث:

ة اصيا     ةالصعوبات الُمحيق لقد قيل الكثير في حيثيات مشكلة العلوم اإلنسانية، لَتُجولَ  «       بها بيين عيد 
تتمي ز بها الظ اهرة اإلنسانية دوًنا عن الطبيعية: من قبيل صعوبة الت كميم واستادام ألفاظ كيفية، ومن ثم  صعوبة 
صياغة قوانين دقيقة، وأن  الباحث جزء ال يتجزأ من الظاهرة التي يبحثها، فالبد  أن  يشيعر تجاههيا بمييول وأهيواء 

ولوجية السياسية واالجتماعية والبي ة الثقافية والبي ة الحضارية التي ينتمي إليها، فتؤدي به معي نة، تفرضها األيدي
إلى إضفاء اإلسقاطات التقييمية أو األحكام على مادة بحثه، ميا ينياقط طبيعية العليم اليبي ييخبى تيدال عنصير 

م ية قييم الباحيث التيي تيؤثر القيمة الميراو  الفضيفاط، وهيو عنصير يصيعئ است صياله مين البحيوث اإلنسيانية، فث
هة لموضوع البحث باته، هبا فضال عن تعق د الظواهر  على أحكامه، بل ومجرد رصده الوقا ع، وثم ة القيم الموج  

متعيددة المالميح واألبعياد والاصيا   ميا  –باالف الظ واهر الطبيعيية  –واالجتماعية بصورة تجعلها   اإلنسانية
   .« يئ محاوالت وصفها بالقصور الشديديص

 
 يمنى طريف الخولي                                                              

مكانية حل ها  –مشكلة العلوم اإلنسانية                                                               06ص  -تقنينها وا 
       

                         الن .مضمون فيها لسفية تعالج اكتئ مقالة فالمطلوب: 
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�ام ِبْ���ه الّ��رّ�ة الّ�ف��� الّ�	�ح م��و�  األول: هلال�	ض	ع          �           فق"؟�ان
(ال�	ض	ع األول) ع�اص� اإلجا�ة ال���ات العالمة   
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 .ل4ع�ار ال�4*3 2���1ال�ف��� 0+اص�ة إن�ان�ة  إن+*أ فال�ق�ع في ال %ل���ّ ال�%خل: 
  ان*>اقه مع نف�ه وان*>اقه مع ال�اقع) (ب�@ال�	�ح ح�ل =>�عة وش�و� ال�ف���  االخ�الف :الع�اد 

 ؟ �ههل ان*>اق الف�� مع نف�ه 4F2@ �ال�Fورة ص	ة ال�ف��� وسالم :ال*'ال
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 . مه4ا 0ان م�4Fن الف�� فه� 2	�اج إلى إ=ار عقلي :�اتهاوم*لّ  أل#�وحةاع�ض م��, 
�ام     � ال�ف��� ال�	�ح. ت4F@ال>��ة ال��ر�ة  وم�ه فان

 .تع�14 على م>ادT العقل (اله��ة وع1م ال��اقS) ألنها- :ال�6ة 
 ال+*أ.م@ ال�ق�ع في  الف��االس�1الل، ت��%  –القFا2ا  –ق�اع1 ال�4*3 ال��رW: ال	1ود -
ع م4F@ ع1م ت�اقS الف�� مع نف�ه، فه� ال 4F2@ ع1م ت�اقS الف�� ال�4*3 األرس*ي 2>ان  إذا ال�ق%:
 ال�اقع.

 واألق�ال + سالمة اللغة األمYلة -    

04 

 .ماد0Wان م�4Fن الف�� فه� 2	�اج إلى إ=ار  مه4ا وم*ل�اتها: األ#�وحةنق<= ع�ض 
   ع.ال�اقال�FورW ان*>اقه مع  وم�ه ف4@

 االس�1الل) ال تف�� ]�اه� ال�اقع.   –القFا2ا  –إن ق�اع1 ال�4*3 ال��رW (ال	1ود  ال�6ة:
         في تف��� ال^�اه� ال*>�ع�ة. اسل�4 اال�ي ت4F@ تف���  وق�اع1ه هيالعل4ي  االس�ق�اء -

أF2ا (م>ادT ` على خ*�ات إج�ائ�ة فق" بل ي>�ى على أس` ص�ر�ة االس�ق�اء العل4ي ال ي�أسّ  :ال�ق%
 العقل).

 األمYلة واألق�ال + سالمة اللغة -   
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:@><�Aح م��و�  الّ�ف��� ال�	�رّ�ة الّ��ام ِبْ���ه الّ�� وال4اد2ة�ان
 .)وال4ادWص�ر�ة (م>1أ ع1م ال��اقS ال��رW  و���fه م�*ق�ةالعل4ي م�4Fنه عل4ي  القان�ن - ال	�ج:

  األمYلة واألق�ال -
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ألق�ال + سالمة اواألق�ال + سالمة اللغةاألمYلة
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ومنطق الخصومم أو يؤخر بين مرحلتي الدفاع يمكن للمترشح أن يقدّ 

 

 دافع ع� ص�ة هTه األ#�وحة    "-اسA�Aاجي-ف�ضيال�Pاض<ات عOارة ع� ن*, " ب<�J: الIاني: Gق	لال�	ض	ع 
(ال�	ض	ع الIاني) ع�اص� اإلجا�ة ال���ات العالمة  
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  �في).. (أو أW ت4ه�1 آخ� و]وم�ه�ها م�ض�ع ال��اض�ات ت�ه<%:
ال4ع�فة ال��اض�ة فإن 0ان االس�1الل ال��اضي ي�*ل3 م@ م>ادT أول�ة، ض�ور�ة وم*لقة،  إذا ال!ائعة:الف�Vة 

 ال��اض�ات ن�3 2ق��ي اس���اجي)( ت��ف �ال�	ة وال�ق�@ م@ ح�k خ*�ها ون�ائ�ها.
 .-اس���اجي –ال��اض�ات ن�3 ف�ضي  نق<Xها:
 ع�ها؟حة �0ف ��g42ا إث>اتها وال1فاع �4ا ��	ة هnه األ=�و إذا سلّ  ال�!�لة:

 اللغةسالمة  -
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 : الg4ان اله�1سي مغاي� للg4ان اله�1سي اإلقل�W1.ال�*ل�ة األ#�وحة: م��, ع�ض
:YZ	�3 ف ال� .-اس���اجي-ف�ضيال��اض�ات ع>ارة ع@ ن
 1س�ة.ع�ه تع1د األن�اق اله� %َ (ال�4*لقات) ت�تّ  ال4�ل4ات ت�ع1د- ال�6ج:

�اممع�ار ال�ق�@ ال��اضي ه� ع1م ت�اقS ال��ائج مع ال4ق1مات  -�مع  ول�` ال4*ا�قةال1اخلي لل��3)  (االن
    ال�اقع 40ا ]@ إقل�1س.

 واألق�ال + سالمة اللغة األمYلة-

04 

  ونق%ه: ال^[	م ع�ض م��,
على  الع�4اد �ال�Fورةق�Fة ما 2ف��ض اعلى ص1ق أو n0ب  ال��اضي إن إقامة ال>�هان :ع�ض م��قه_)1

    .وال�اقعم*ا�قة للعقل  وهي ح1ود ،ال�ع��فات) –ال4�ل4ات  –(ال>1يه�ات  ص	�	ة وم*لقة م�*لقات أول�ة
�ام ال1اخلي لل��3. االس�1اللألن  ،تع1 ال	ق�قة ال��اض�ة م*لقة لu :نق%ه)2� ال��اضي مع�ار ال�ق�@ ف�ه االن
م4ا 2�عل  ،، تفق1 دق�ها وتقع في "ال�ق��>�ات"ةال��اض�ة ع�1ما ت�vل إلى ال�*>�قات ال����>� ال	قائ3إن )3

  .ن�ائ�ها ن�>�ة
  سالمة اللغة -
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" د اف��اضاتال4>ادT ال�ي ت	ug ال��اض�ات هي م��ّ  االس��zاس ��4اقف الفالسفة والعل4اء 2ق�ل بالن�ي: "إنّ  -
  ب�ان�ارW).   –ب�ل�غان  -ب�ت�ان1 رسل(
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 ر ال1فاع ع�ها وت>��ها.تق�ّ  ل}لn ،ص	�	ة

 مh1 ت�اس3 ال	ل مع م�*�ق الg�4لة  -
    األمYلة واألق�ال + سالمة اللغة -
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b�ّال" :cالIع ال	ض	�ي  " لــال��G""لي	ال^ YP�# 
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 ب��س�ع�عS ال>اح�Y@ في م�ال دراسة اإلن�ان  vحفّ العل�م ال*>�ع�ة في تف��� ال^�اه�  ن�احال�%خل: 
 .ةإج�اءات ال>	k ل��4ل ال^اه�ة اإلن�ان�

 :bفة اإل#ار الفل*في لل��          العل�م وfالF>" في فل�فة العل�م االن�ان�ة.ي�1رج ال�| ض4@ إشgال�ة فل
 2ع�ق1 ال>عS أن ال^اه�ة االن�ان�ة قابلة لل����% ت4اما مYل ال^اه�ة ال*>�ع�ة (قابلة لل1راسة العل�4ة).   

 ؟ح�% صاح>ة ال�|دراسة عل�4ة دراسة ال^�اه� اإلن�ان�ة g42@ هل  ال�!�لة:
 سالمة اللغة. -
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:bصاح@ ال� YZ	م  
ال*>�ع�ة) مYل ال^اه�ة  عل�4ةال1راسة ال ت+Fع لل����% (غ�� قابلة لل اإلن�ان�ة ال^�اه�ال�| أن  ة�h صاح>ت

       )م�4Fنا شgال و(ض>" ال�4قف 
 �ع>ارات ال�|      االس��zاس -

      ��Yلة العل "لق1 ق�ل ال�gات م��Yان�ة، في ح��ال�ع�fات ال4	�قة ب�@ ع1ة خ�ائ| ت�v�4  �لل��ٌ �م االن
 ض>" ال�4قف شgال)(                 دونا ع@ ال*>�ع�ة "   بها ال^اه�ة االن�ان�ة 

 اللغة سالمة -

04 

: (الع�ائـــ3 ت	ل�ــل خ�ــائ| ال^ـــاه�ة اإلن�ــان�ة ال�ــي ت+�لــف عـــ@ خ�ــائ| ال^ــاه�ة ال*>�ع�ــة ال�6ــج: 
 اال����4ل�ج�ة)

 | م@ الnات�ة. وال�+لّ  ال�4ض�ع�ة ت	ق�3 صع�fة - ق�ان�@ دق�قة وص�اغة ال��u�4ع�fة ص -
   ال^اه�ة االن�ان�ة معق1ة في م�gناتها و=>�ع�ها.  -
 االس��zاس �ع>ارات ال�| -
 ال��اغة ال�4*ق�ة لل	�ة: -
 + سالمة اللغة واألق�الاألمYلة  -

04 

�ج�ة في ال1راسات االن�ان�ة ب�هnي% ال�4هج العل4ي وت���فه مع اال����4ل ع�ائ3ت�اوز ال - والAق<<_:ال�ق% 
k أص>	� العل�م االن�ان�ة مع�فة عل�4ة ل�@ م@ ن�ع خاص.                      ، ح�=>�عة ال^اه�ة

علu االج�4اع)  –علu ال�ف`  –اس�ق�اء ن�ائج ال1راسات العل�4ة في م�ال ال^�اه� االن�ان�ة (ال�ار�خ  -
 ن�ان�ة وتع1د م�اه�ها.       العل�م اإلأث>� تق1م 

�u مع م�*3 ال�	ل�ل.رأW ش+�ي م>�ّ � ر ي�
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ال1راسة العل�4ة لل^اه�ة االن�ان�ة م�g4ة ل�@ ش�� ت���ف ال�4هج ال����>ي �4ا ي��اف3 مع =>�ع�ها  االسA�Aاج:
 وخ��ص��ها. 

-   h1امم�� ال	ل مع م�*�ق الg�4لة  ان
 ق�ال + سالمة اللغةاألمYلة واأل -

04 

20/20 ال�6�ـ	ع  
en

cy
-eي% ال�4هج العل4ي وت�nان�ة ب�ه�هnي% ال�4هج

          ن�ع خاص.                  
––علu ال�ف` 
ed

uc
ati

on
.co

mلة�!�لة#�ح ال�!�اإل#ار#�ح ال
S2ع�ق1 ال>ع

 2هلال�!�لةال�!�لة:
سالمة السالمة اللغة.-- omm:bصاح@ ال� YZ	صاح@م YZ
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 )م�4Fم�4Fنا شgال وشgال و�قف >" ال�4قف 
�ع>ارات ال�|     �ع>ارات ال�|     س��zاس

��Yلة العل ال�gات م��Yلة العلفي ح�gات م��Yللل��م ح�
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