الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
مدٌرٌة التربٌة لوالٌة الوادي

ثانوٌة حسانً عبد الكرٌم – الوادي -

الشعبــــة  :علوم تجرٌبٌة

المدة  3 :ســـــــــــــا و  33د

إمتحان بكالورٌا التعلٌم الثانوي التجرٌبً
دورة مــــــــاي 1326

إختبار مادة الفلسفة
عالج موضوعا واحدا من المواضٌع التالٌة على الخٌار:
الموضوع األول :
هل تعتمد بأن التجربة هً الممٌاس الذي ٌحدد علمٌة العلم ؟

الموضوع الثانً :
سألنً أحدهم فأجبت " :إذا كنت أشعر بذاتً ٌ ،عنً ذلن أننً أعرفها " .
دافع عن صحة هذا المول.

الموضوع الثالث ( :النص)
"...اإلستنباط الرٌاضً  :هو اصطالح أدخله (دٌكارت) و أتباعه على المٌاس األرسطً لٌتفادوا عممه وهو ٌشارن
المٌاس السالف الذكر فً أن النتٌجة فٌه تلزم ضرورة عن ممدماته وتخالفه فً أنه منتج ولٌس مجدٌا كالمٌاس الصوري،إذ
أن النتٌجة فً اإلستنباط الرٌاضً غٌر متضمنة فً ممدماته...وٌستخدم اإلستنباط أصال كمنهج للعلوم الصورٌة (الرٌاضٌة
والمنطك).
فإذا كان المٌاس.فٌما ٌمول خصومه من أمثال (دٌكارت) ال ٌؤدي إلى معرفه جدٌدة  ،ألنه ٌفسر لآلخرٌن ما ٌعرفونه
وال ٌكشف لهم عن معرفة ٌجهلونها فإن اإلستنباط ٌتفادى...هذا النمص و إن شابه المٌاس فً أن كلٌهما ٌضم ممدمات عامة
تستنبط منها بالضرورة نتــائج ولد أدى هذا ببعض البـاحثٌن إلى اعتبـار الرٌـاضة (الرٌاضٌات) من فروع المنطك ورفض
غٌرهم هذا الرأي.
إن اإلستنباط ٌتمٌز عن المٌاس بعنصر اإلبتكار الذي ٌنشأ عن خٌال الرٌاضً وتبدو نتائجه أشبه مـا تكون بإشراق أو
إلهـام مفاجئ ولو نشأ اإلستدالل الرٌاضً عن اإلستدالل المٌاسً  .فٌمـا ٌمول (بوانكارٌه) لما تمدمت الرٌـاضٌات أبدا  ،ألن
نتـائج األلٌسة متضمنة فً ممدماتها  ،كما ٌتمٌز اإلستدالل الرٌاضً عن اإلستدالل المٌاسً بالتعمـٌم  ،نالحظ فً المٌـاس أن
النتائج أخص الممدمات وعلى عكس هذا ٌكون الحال فً اإلستنباط الرٌاضً والتعمٌم فٌه ٌكون باإلنتمال من البسٌط إلى
المركب أو من الخـاص إلى العـام وٌموم هذا اإلستدالل على التعرٌفـات والمسلمــات (من البدٌـهٌـات والمصـادرات) ومنهـا
تستنبط النظرٌات العامة ".
د .توفٌق الطوٌل ( :أسس الفلسفة ص ص )643- 643
المطلوب  :أكتب ممالة فلسفٌة تعالج فٌها مضمون النص.
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