الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثانوية شبير ابراهيم أوالد خضير

وزارة التربية الوطنية

دورة ماي 2017

امتحان بكالوريا تجريبي التعليم الثانوي

المدة  3 :ســا

الشعبة  :تقني رياضي وتسيير واقتصاد

اختبار في مادة :الفلسفة
عالج موضوعا واحدا على الخيار:
الموضوع األول  :مـا الذي يميــز المالحظة العادية عن المالحظة العلمية ؟
الموضوع الثاني  :قيل  ":إن المعرفة تقاس بمقدار المنافع و االعمال الناجحة "
برر مصداقية هذه االطروحة .

الموضوع الثالث  :النص
إن الفالسفة ثمرة عصرهم وبيئتهم إذ في األفكار الفلسفية تتجلى أدق طاقات الشعوب وأثمنها وأخفاها،والفلسفة
ليست خارجة عن الواقع،وبما ّ
أن كل فلسفة حقيقية هي زبدة زمانها فالب ّد أن يحين الوقت الذي يكون فيه للفلسفة
عقد مع واقع عصرها وعالقات متبادلة بينها وبين الواقع ال من الداخل فقط من حيث محتواها،بل وأيضا من
الخارج من ناحية مظاهرها،وعندها لن تعود الفلسفة تضاربا بين المذاهب،بل مجابهة للواقع،أي فلسفة للعالم
الحاضر.....
وإذا لم يهضم األفراد المنعزلون الفلسفة الحديثة وكانوا ضحية لسوء هضم فلسفي فليس دليال ضد الفلسفة كما ّ
أن
الضرر الذي يلحق بعض المارين جراء انفجار آلة تسخين ال يع ّد دليال ضد علم الميكانيك.
كارل ماركس

.

المطلوب  :أكتب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضمون النص

و فقكم هللا في شهادة البكالوريا ......النجاح فكرة قبل العمل ......سامح انت الرابح

3as.ency-education.com

االجابة النمودجية البكالوريا البيضاء فلسفة

شعبة  :تسيير و تقني رياضي

المرحلة

دورة ماي 2017
النقاط

-

ج 2أوجه ااتفاق

 4نقـــــــــــــــاط

أوجه ااتفاق (إبراز أ جه اإلت ام ح ب طبيعة الم ض ع)
كال من المالحظة العلميةة والعاميةة تمكنةاإل اانسةاإل مةن الووةول غو بلةوق ال قيقةة مهمةا
كاإل نوعهةا فالعاميةة تع ةي للفةرد معرفةة بسةي ة وعاميةة ناتلةة عةن السلربةة البسةي ة
واحسكةةاا اانسةةاإل بم ي ةةة بلةةورة تلقاةيةةة عفويةةة وكةةسلة المةةظإل بالنسةةبة للمالحظةةة
العلميةةة السةةي تمكةةن وةةاحبها مةةن الووةةول ةلةةت المعرفةةة السةةي تعسبةةر عمةةاد اال ةةس الل
اال ةسقراةي السلريبةةي فعنة مالحظةةة سةاطرة ةةقون الم ةر منةةس الب ايةة حسةةت النهايةة مةن
شظنة غإل ي د المرون المس كمة فيها .

كال منهما عبارة عن مماط ة غو مالحظة حسية للظةاطرة للةة غإل ال ةواي طةي الو ةيلة السةي
تمكةةن الفةةرد بلةةفة عامةةة والباحةةة بلةةفة ااوةةة مةةن االتلةةال بالعةةال ال ةةارجي غو الظةةاطرة
موضوع المماط ة ف سةت العةال الفلكةي مةذال ةلا غراد مالحظةة النلةوي فلةن يسسةنت لةة للةة ةلا
كاإل فاق ل ا ة البلر

(توظيف األمثلة أو األقوا المأثورة +سالمة اللغة
بيان الت اخ (إكتشاف م اطن التداخم بين الم ض عين)
ج 3بيان الت اخ

ارتبان المالحظة العلمية والعامية بةنف الملةر ال سةي جعةع العالقةة بينهمةا عالقةة تكامليةة
فالعامية كانت ببا بالنسبة لبعض العلماء في الووول ةلت اكسماف القوانين العلمية وطسا مةا
غثبسة تاريخ العل فالعال نيوتن اكسمف قةانوإل اللالبيةة باللة فة حةين كةاإل جةال ت ةت شةلرة
تفاح وكاإل الوقت مسةاء وبينمةا طةو فةي شةبة سفةوة ةق ت تفاحةة مةن المةلرة فرفة نيةوتن
بلره ةلت األعلت من طما فرغى القمةر ير ةع غشةعسة مةن فةوج المةلرة فسسةاءل لمةالا ال يسةقط
القمر مذلما يسقط السفاح ؟ ومن طنا كاإل من لقة لنظريسة فةي اللالبيةة  .والمةيء نفسةة يلة ج
علت العال ااي الي ساليلي السي اطس ى ةلت قانوإل قون األجساي بنةاء علةت بعةض المالحظةا
العادية

 4نقـــــاط

محاولـــــــــــــــــــــة ح المشكلـــــــــــــــة

 4نقــــــــــــاط

ج1أوجه اااختالف

1ن 1 +ن1+ن+
0.5ن0.5+ن

أوجه ااختالف (إبراز أ جه اإلختالف ح ب طبيعة الم ض ع)
شكال العادية من اختااص عامة الناس ت تعمم في ا الح اس فقط ليس ل ا
هدف اما العلمية ف ي من اختااص العلما مج زة ت دف الى شئ ما
مضمونا غرض ا ن عي ليس ال ا م الى نتيجة حتمية اما العلمية غايت ا
ال ا م الى قان ن ا نتيجة ترتب لدي ا ام ر كثيرة الكت اب ا الدقة اليقينية
(توظيف األمثلة أو األقوا المأثورة +سالمة اللغة

 12نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة

تمهي د (تق د يا المشددكلة افرررز لنررا ان اررام العلررل عررن ال ل ر ة ظ ر ر
المن ج التجريبي ا م عنار فيه ه المالحظة
الحذر من المظاهر(ظ ر اختالف بين المالحظة العادية العلمية )
طدددرح ااشدددكا مرررا ال ررررم برررين مالحظرررة العررر ال مالحظرررة العلمرررا
للظ اهر؟
(سالمة اللغة .

المجموع 4نقاط

طرح المشكلة

الموضوع :02مـا الذي يميــز المالحظة العادية عن المالحظة العلمية ؟

مفصلة مجموعة

(إبراز الرأي الشخصي+تأسيس الرأي الشخصي
ما طو عادي يس ااع م ما طو علمي فغالبا الب اية تكوإل عادية ث تكسسي ناب العلمية

حـ
المشكلة

الخاتمة (إبراز عالقة التكامم ال ظي ي بين الم مين)
ان العالل يبدا دائما باال تعمام الح اس في غالبية الظ اهر تقريبيرا اذا ا تعارت
النتيجة يق ز الى ا تعمام االج زة العلمية لدقة نتائج ا
(م ى توظيف األمثلة و األقوا المأثورة+سالمة اللغة
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 4نقــــــــــط

شعبة  :تسيير و تقني رياضي

ج1عرض منطق األطروحة

 4نقــــــــــــاط

(سالمة اللغة
(منطق الخصوا)لألطر حة خا ل ير ن أن (النزعرة العقليرة التجريبيرة) علرى
رأ ل افالط ن ديكارت ج ن ل ك هي ل
نق منطقها (شكال ومضمونا)  :وةلا كانت الفلسفة البراسماتية ترفض الفلسةفا السقلي يةة
فألنها سلت تب ة في مسةاةع الوجةود ب ذةا ميسافيزيقيةا ملةردا يسةسه ف معرفةة العلةع القلةوى
للوجود و ملير اانساإل و غوع معارفة طع طي ال برة ال سية غي العقع و األفكةار الف ريةة
(النق ) وق ترتةب عةن طةسه األ ةسلة ةلال فكةريبين العقالنيةين و المذةاليين و السلةريبيين لة
يلع في رغي البراسماتيين ةلةت ةجابةا نهاةيةة ولة يلة اانسةاإل مةن وراةهةا حلةوال لممةاكلة
اليوميةةة لةةسلة فالب ة يع عةةن طةةسه السلةةورا الملةةردة طةةو ةعسمةةاد فك ةر براسمةةاتي ةةبيال يوجةةة
اانساإل ةلت العمع المنسج في ال ياة .

(توظيف األمثلة واألقوا المأثورة+سالمة اللغة
الخاتمة ال ل ات الكال يكية لل يجد اإلن ران فري أفكارهرا المغرقرة فري التجريرد ،
المزيد من المشاكم المعرفية  ،الخالفات
النظرية ح ل ا  ،لذلك فحياة اإلن ان هري بحاجرة إلرى فل ر ة عمليرة كالبراغماتيرة
تدفع ب كر اإلن ان نح تحقيق منافع ماالح فري حياتره  ،هرذا مرا أكدتره البرراهين
ال ابقة عليه االطر حة احيحة اائبة يمكن االخ دب ا تبني ا
(توظيف األمثلة و األقوا المأثورة+سالمة اللغة

3as.ency-education.com

 4نقـــــاط

ج 3عرض منطق الخصوا والر
عليه

محاولـــــــــــــــــــــة ح المشكلـــــــــــــــة

ج 2ت عيا األطروحة بحجج شخصية

المساطب الفلسفية  :يعرف الل ج في الفلسفة البراسماتية «بظنها كع قضية ناج ة وفعالة »
غين يسالزي الفكر والفعع – النظري و الس بيق « وطسا يعني غإل الفكرة وادقة ةلا ق مت لنا
ةإل البرجماتية ال تؤمن ةال بالقضية الناج ة في
نساةج عملية نفعية وكالبة ةلا ح ث العك
الواق » واانساإل البرجماتي ال ط لة ةال ت قيق ملل سة غين يعيش حياة حسية عي ة
ومسكاملة ماديا ومعنويا فالل ج منبعة نلاح الفكرة(الممروع)  .غما عال النف السلريبي
"ولياي جيم " فيرى غإل و قية األفكار تن لق من القيمة الفورية" "cash valueويقول :
« ةإل الفكرة كورقة النق تظع وال ة للسعامع ةلت غإل يعسرضها معسرض(الزمن) ويذبت زيفها
وب النها .و تسسمر و قيسها ما دامت ارية المفعول فن قق بها ما نري من غسراض».

 4نقـــــــــــــــاط

ال فاع عن االطروحة
بحجج شخصية :ان التلميرد يكرر ال شرم يحرب النجراى لرذ ف ر يعامرم اال راتذة
علررى ح ررب النقطررة الترري ياخرردها عنررد فرري مادترره هررذ هرري عررين البراغماتيررة ا
الن عية خااة في ال ام االخير الن فيه اما االنتقام ا اعادة ال نة

 12نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة

حـل ال مشكلة

عرض منطق األطروحة (لدينا االطر حة التي تنادي بالحقائق اال ا ن عي
هذا يرجع الى ان معيار الادم ي رض علينا تبني الن ع في الحقائق)
مسلماته يرى شارل سندرس بيرس أن اآلثار الفعلية التطبيقية اإلجرائية هي
المعيار على صدق أفكارنا يقول« :إن المعيار الوحيد الذي يحكم صدق أفعالنا هو
قيمة الفعل وفائدته ،فإذا لم تكن له فائدة ،وال بدون معنى فإنه خاطئ » ،فكرة مفيدة
ونافعة ولها نتائج تطبيقية ناجحة ،مثال :قبولهم للدين وفكرة هللا ألنها تزيد من
حماس الجندي األمريكي في حروبه.

1ن 1 +ن1.5 +ن+
0.5ن

تمهي (تق يا المشكلة االن ان فض لي من حيث بحثه عن المعرفة
طرح الفكرة الشائعة  :الوضوح هو معيار الحقائق والوضوح يرجع الى العقل
نقيضها المعرفة ا الحقائق ن عية ما دامت اادقة
وطرح المشكلة كيف يمكننا الدفاع عن الطابع الن عي للمعرفة ؟
(ضبط المشكلة من حيث الصيغة +سالمة اللغة .

مفصلة مجموعة

المجموع 4نقاط

طرح المشكلة

االجابة النمودجية البكالوريا البيضاء فلسفة
المرحلة
الموضوع :02افع عن صحة األطروحة القائلة " المعرفة اساسها العم
المنتج "

دورة ماي 2017
النقاط

 4نقــــــــــط

االجابة النمودجية البكالوريا البيضاء فلسفة

شعبة  :تسيير و تقني رياضي

دورة ماي 2017
النقاط

المرحلة

1ن 1.5 +ن1.5 +ن

ج 1تح ي الموقف شكال
ومضمونا مع االستئناس
بعبارات الن
محاولـــــــــــــــــة ح المشكلــــــــــــــــة

ج 2بيان الحجة والتمثي لها من روح الن

 4.5نقـــــــــاط
 4نقــــــاط

ج 3نق وتقييا  +الرأي الشخصي مع
التبرير

 12نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة

سالمة اللغة
بيان الحجة:وقد دعم وبرر صاحب النص موقفه هذا بجملة من الحجج أهمها:
حجة تمثيلية في قوله " ....كم فل ة حقيقية هي زبدة زمان ا لل ل ر ة عقرد
مررع اقرررع عاررررها  "....و يعنييي بيييذلا ان الفلعيييفة تعبيير عييين جيييوهر تفكيييير
مجتمعها و كل ما كان التفكير منطقي و اجتمياعي يتقبليه العيا و ال يا عبيرت
عن كينونتها الواقعية و ليس االنعزالية
و حجيية اسييتقرائية فييي قولييه " ّ ....
أن الضرررر الررذي يلحررق بعررض المررارين
جرا ان جار آلة ت خين ال يع ّد دليال ضد علل الميكانيك"
الن العلم شئ و التطبيق شئ اخر و منه يتجعد الوعي اقصد العمل االجرائي
الصياغة المنطقية للحجة ان الفلعيفة فيهيا و عليهيا لكين عملهيا االنعزاليي جعيل
البعص ينظر لها نظرة متعالية ميتافيزيقية بعيدة عن الواقع
اذن الفلعفة بريئة من ما يقو به بعض الفالسفة الن الفهيم لييس عليى ال البيية فليه
خصوصية
سالمة اللغة
قيمةةة الن (تقةةوي ونق ة الموقةةف) :لقررد فررق ارراحب الررنص مررن حيررث تبيانرره
لم مة ال ل ة
لكن مرا يؤخرذ عليره أنره مرن تجررأ علرى ال ل ر ة ركرز علرى مرن يتعاطاهرا مرن
يتعاطاها ه ادر بمد م مت ا
(تأسيس الرأي الشخصي  +تبريره +اان ماج )
وفي اعتقادي الش صي فإن الرأي الصائب هو الفلعفة لها غاية و مهمة سامية و
هي النهوض بالفكر من الكعل و ال مول و االتكاليية و انعزاليية بعيض الفالسيفة
ال يجب ان نجر الفلعفة في هذا فكل ش ص فهمه ال ا و على حعب ميا فهيم
يطبق و هو عنده عين الصواب حعب اعتقاده
كما يقول (عبد الرحمان مرحبا)  " :الفلعفة بمعناها الواسع غير منفصلة عين
الحياة ،بل هي متصلة متفاعلة معها ال تنقطع عن التأثير فيهيا و التيأثر بهيا ،و إن
3as.ency-education.com
االهتما بها هو من قبيل االهتما بالحياة والوجود اإلنعاني وبمصيره "

 3.5نقـــــــاط

أدم طاقات الشع ب أثمن را ّ .........
أن كرم فل ر ة حقيقيرة هري زبردة
زمان ا ".

المجموع 4نقاط

طرح
المشكلة

الموضوع :03أكتب مقاال فل يا تعالج فيه مضم ن النص." .م مة ال ل ة
".....لـكارم ماركس.........:
تمهي (تق يا المشكلة تعرضت ال ل ر ة لكثيرر مرن االنتقرادات االعتراضرات
مادال العديد ينظر ل ا ان ا ميتافيزيقية بعيدة عن ال اقع العملي
وضددع الددن فددي سددياقه الفلسددفي ينرردره هررذا الررنص ضررمن مبحث(المعرفررة)،
الذي جا في يام اهتمال ال يل ف(التعريف به) خااة حر م م مرة ال ل ر ة
هذا ما جعله يكتب هذا الرنص للررد علرى ...الرذين يعتقرد ن برنن ال ل ر ة ال م مرة
ل ا محا ال معالجة هذ المشكلة ال ل ية مجيبا على اإلشكام التالي:
ضبط المشكلة (شكال ومضمونا هم ال ل ة ل ا قيمة انعزالية ال جردت لتخردل
ال كر تاحح م ار ؟
(سالمة اللغة)
تح ي موقف صاحب الن من المشدكلة  :يرر اراحب الرنص انره يجرب علرى
ال ل ة ان تخره من عزلت ا يتحقرق ل را ذلرك لمرا يعريي ال يل ر ف مشراكل ا
يتنثر يؤثر في ا ليس فقط كالل يقام
االستئناس بالعبارات ال الة على موقفه من المشكلة:حيث يقر م فري ناره هرذا:
" إن ال ال ر ة ثمرررة عارررهل بيئررت ل إذ فرري اسفكررار ال ل ر ية تتجل رى

مفصلة مجموعة

االجابة النمودجية البكالوريا البيضاء فلسفة

ح
المشكلة

شعبة  :تسيير و تقني رياضي

الخاتمددة نعييتنتج ممييا سييبق ان الفهييم البعيييا لمواضيييع الفلعييفة ي ي دي الييى فهييم
خاطئ لقيمتها المعرفية و لمدى أهميتها وضرورتها الحضارية  ،فحيياة االنعيان
الفردية و االجتماعيية لين تعيتقيم اال اذا حيدت التيوانن بيين الروحيي و الميادي و
بين النظري و التطبيقي.
(توظيف األمثلة واألقوا المأثورة +سالمة اللغة)
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