
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 2016 ـ 2015: الدراسية   السنة                          ثانوية بن سليمان بوعمامة                                
 

    

 ساعات03 : المـدة                                                        السنة الثالثةـ  علوم تجريبية: القسس  

  :ارـلى الخيـ عادـا واحـوعـوضـالج مـع

 

   :األول وعـالموض*

 
   "إٌ أحكاو انعقم ْي يثادئ يسثقح إيداتيح تقذو نهثاحث فًٓا عقالَيا نهظاْشج قثم انتدشية عهيٓا "               

                                                                                                     دافع عن األطروحة 
    :    الثاني   الموضـوع*
  

                   هل يعّد  المنطق  مقياسا سليما للحكم على صحة األفكار ؟  

  :    الثالل   الموضـوع* 
ٌّ انشياضياخ انثحتح طحيحح تًعزل عٍ انتدشتح انخاطح نكّم فشد ،  كًا ْٕ انشأٌ تانُسثح نكّم انٕقائع انًقّشسج في "       إ

نكٍ نيس طحيحا إطالقا أٌ انفكش في انشياضياخ انًحضح يٓتى فقظ تاتتكاساتّ ... كّم انعهٕو ، تم ٔخًيع انٕقائع تظفح عاّيح 

. ٔ تخياّلتّ انخاطح ، فًفٕٓيا   انعذد ٔ انشكم نى يِشدا يٍ أيّح خٓح أخشٖ غيش انعانى انٕاقعي 

ل عًهيح حساتيح ْي كّم يا َشيذ يا عذا أٌ تكٌٕ  ّٔ        إٌ األطاتع انعششج انتي تعهّى تٓا اإلَساٌ انعّذ ٔ تانتاني انقياو تأ

اتتكاسا حّشا نهفكش ، فانقيّاو تانعّذ  ال يكفي ٔ خٕد أشياء تـُعّذ ، تم التّذ أيضا يٍ ٔخٕد يسثق نهقذسج عهٗ انُظش إنٗ ْزِ 

س طٕيم قائى عهٗ انتدشتح  ّٕ س انشكم . األشياء دٌٔ اعتثاس نكّم طفاتٓا األخشٖ  ياعذا عذدْا ،ْٔزِ انقذسج َتاج نتظ ّٕ ٔ تظ

س انعذد ، يدّشد يٍ انعانى انخاسخي فقظ، ٔنيس َاتعا يٍ انذياغ كُتاج تفكيش يحض  ّٕ . ْٕ كزنك يثم تظ

ٔ نكٍ كًا ْٕ انشأٌ في كّم يياديٍ انفكش ـ في دسخح ... إٌ انشياضياخ ككّم انعهٕو األخشٖ َاتعح يٍ حاخياخ اإلَساٌ .... 

س ـ فإٌ انقٕاَيٍ انًدّشدج يٍ انٕاقع انخاسخي تـُفظم عُّ ٔ تـُعاسضّ كشيء قائى تزاتّ يدة عهٗ انٕاقع أٌ  ّٕ يعيُح  يٍ انتط

ٔ تٓزِ انكيفيح ٔحذْا  تطثق انشياضياخ انًحضح تشاخعيا عهٗ انعانى ، سغى أَٓا يدشدج يُّ ٔ ال تًثم إال خزءا ... يطاتقٓا 

َح نّ ، ، ٔرنك يا يفّسش قاتهيتٓا نهتطثيق  ّٕ . يٍ األشكال انًك

 .                                                                                           فشيذسيك اَدهز  ـ كتاب َظٕص فهسفيح ييسشج 

                                                                                                                   

. أكتـة يـقانـح فـهسفيـح تـعانـح فـيـٓا يـضًـٌٕ انُـض    
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