الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثانوية شبير ابراهيم أوالد خضير

وزارة التربية الوطنية

دورة ماي 2017

امتحان بكالوريا تجريبي التعليم الثانوي

المدة  3 :ســا

الشعبة  :علوم تجريبية

اختبار في مادة :الفلسفة
عالج موضوعا واحدا على الخيار:

الموضوع األول  :مــا الذي يميــز المنطق عــن االستقراء .؟

الموضوع الثاني  :قيل  ":إن الرياضيات هي العلم الذي يتميز بالدقة و اليقين في كل األحوال " .دافــع عــن صحة األطـروحـة
.

الموضوع الثالث  :النص
( فرانسو هوبير) هذا العالم الطبيعي العظيم ،على الرغم من انه كان أعمى ،فانه ترك لنا رائعة كان يتصورهـا ،ثم يطلب من
خـادمه أن يجربها ولم تكن عند خـادمه أية فكرة علمية فكان ( هوبير ) إذن العقل الموجه الذي يقيم التجربة ،لكنه مضطر
إلى استعارة حـواس غيره  ،وكان الخادم يمثل الحو اس السلبية التي تطيع العقل لتحقيق التجربة المقامة من اجل فكرة مسبقة
ينبغي أن نطلق العنان للخيال ،فالفكرة هي مبدأ كل برهنة وكل اختراع ،واليها ترجع كل مبادرة  ،فالفكرة التجريبية تنشا
من نوع من الشعور السابق للعقل الذي يحكم على األمور الذي ينبغي أن يحدث على نوع معين.
ويمكن القول في هدا الصدد أن لدى عقل المجرب عيانا أو شعورا بقوانين الطبيعة ،ولكنه ال يعرف شكلها والتجربة وحدها
هي التي تعلمه دلك  .ينبغي بالضرورة أن نقوم بالتجريب  ،مع فكرة متكونة من قبل.
كلورد برنارد

المطلوب :أكتب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضمون النص.

و فقكم هللا في شهادة البكالوريا ......النجاح فكرة قبل العمل ......سامح انت الرابح
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االجابة النمودجية بكالوريا تجريبي فلسفة

شعبة  3 :ع ت و رياضيات

دورة ماي 2017
النقاط

المرحلة

خلالهي ال ص ل إلى المعآاة الصح حة يتجنب التنيزع

ع الذار او مع الواقع

الحذر مدن المظدارر :التفكيرر االنسران مقير االيرا تجعلر يفكرر تفكيررا سرليما و
منطقيا,فيج االنسان نفس امام نوعين مرن المنطر :المنطر الصوري(االرسرط )
والمنط الما ي (الرمزي)

طرح اإلشكال :ما الفرق اين المنط الصورى و المنط الما ي ؟
سالمة اللغة

1ن 1 +ن1+ن0.5 +ن0.5+ن

تمهيد (تق د يا المشددكلة

 :العقللا الريللسي و ل آ ياللو بل للير ي رللي

آ ل

ل

المجموع4 :نقاط

طرح المشكلة

الموضوع :02مــا الذي يميــز المنطق عــن االستقراء .؟

مفصلة مجموعة

أوجه االختالف ( :إاراز أوج االختالف حسب طايعة الموضوع)
شكال  :ان المنطق الذي يسمح ب انطباق الفكر مع نفسه منطق صوري خالص

(توظيف األمثلة أو األقوال المأثورة +سالمة اللغة
بيان الت اخل ( :إكتشاف مواطن الت اخل اين الموضوعين)
ج 3بيان الت اخل

حـل
المشكلة

كانددت بددين النظددريتين عالقددة ت د اخل وطي د ألن المنطددق االسددتقرائي ال يمكندده أن يسددتغني ع دن مبددا ئ
المنطق الصوري ألن االستقراء يحتاج إلى القياس أحيانا كما أنه مهمدا اردتا انطبداق الفكدر مدع الواقدع
بالمبا ئ العقلية مثل السببية فإن رذا ال يعني أنه ال يحترا مب أ الهوية بل يعتبره مب أ المبا ئ

إبراز الرأي الشخصي.

تأسيس الرأي الشخصي (تبريره):
العالقةةبينهما ةةقي القةةبياتصةةق يويتكقمةةألي ايال م ةةبي يةةمديععى ةةري زةة يال مةة ي
ال عقضهبيويال عقضهقتي يمحتيتعى ري زة يال مةقئ يال م قهةبيلاة ايعقة يلا ةأل":ي
ال م بيشمقبيال عقضهقتيويال عقضهقتيت ثأليط ليال ج لبيلز م ب" ي
الخاتمة( :إاراز عالقة التكامل الوظيف اين المفهومين)
نستنتج من كل النقاط التي عرضت في عملية التحليل سابقا أن كل االختالفات التي توج بين انطبداق
الفكر مع نفسه و انطباق الفكر مع الواقع ال يعني وجدو انفصدال تداا و كامدل بدل يوجد تكدامال وظيفيدا
بينهما باعتباررما يق مان األ وات المساع ة على المعرفة الصحيحة التي ال تتغير بتغير األرواء

(توظيف األمثلة و األقوال المأثورة+سالمة اللغة
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 4نقـــــاط

محاولـــــــــــــــــــــة حل المشكلـــــــــــــــة

ج1أوجه ااإلختالف

ج 2أوجه اإلتفاق

ـ كالرما نظرية في المنطق الذي يعتبر مبحث من مباحث الفلسفة
مضمونا  :ـ كال النظريتين تبحثان في شروط التفكير الصحيح و المنطقي
ـ كالرما يعتم على مبا ئ عقلية و يحترمها
ـ كالرما ضروري في عملية البحث عن المعرفة أو تحقيقها

 4نقـــــــــــــــاط

(توظيف األمثلة أو األقوال المأثورة +سالمة اللغة
أوجه االتفاق( :إاراز أوج اإلتفاق حسب طايعة الموضوع)
شكال  - :كالرما إب اع إنساني

 4نقــــــــــــاط

مضمونا  :انطباق الفكر مع نفسه يتمثل في االستنباط ( االست الل المباشر و القياس ( االست الل
الغير مباشر  ،أما انطباق الفكر مع الواقع يمثل االست الل الغير مباشر مثل االستقراء.
نتائج انطباق الفكر مع نفسه يقينية ألنه يعتم على اللزوا المنطقي الموجو بين النتائج و المق مات،
أما نتائج انطباق الفكر مع الواقع احتمالية ألن ص قهما يعو إلى الظاررة الواقعية التي تتسا بالتغير
.

 12نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة

يهتا بالتفكير و
وصورانيته ب أ مع الفيلسوف اليوناني أرسطو  ،أما المنطق الذي يسمح بانطباق انطباق الفكر مع
الواقع منطق ما ي يهتا بالواقع أي الظوارر الطبيعية ح ه طريقته الفيلسوف االنجليزي فرنسيس
بيكون

 4نقــــــــــط

إلكى الرياضكيين فكي

يقينها ولقد كان شائع لديهم أن التعدد في الرياضيات أفقدها يقينها

طرح نقيض الفكرة الشائعة  :ت هزيال عقضهقتينرقبيويالمراهبيفييكألينىقئجاق ي
اإلشارة إلى ال فاع وطرح المشكلة :كهفيع كممقيالةرفق ي ةايارط وحةبيالىةيي
تمقئيين زقهبيويعقهمهبيال عقضهقت ؟

(ضبط المشكلة من حيث الصيغة +سالمة اللغة .
عرض منطق األطروحة :ل ينا االطروحة القائلة ا قة و يقين الرياضيا

1ن 1 +ن1.5 +ن0.5 +ن

تمهي (تق يا المشكلة :
طرح الفكرة الشائعة  :فظهرت أنساق جديدة أدى إلى تسرب الشك

ظلت الرضيات وما محل إعجاب الع ي من الفالسفة و المفكرين

المجموع 4 :نقاط

طرح المشكلة

دورة ماي 2017
شعبة  3 :ع ت و رياضيات
االجابة النمودجية بكالوريا تجريبي فلسفة
النقاط
المرحلة
مفصلة مجموعة
الموضوع :02افع عن صحة األطروحة القائلة " :إن الرياضيات ري العلا
الذي يتميز بال قة و اليقين في كل األحوال "

كعلم

محاولـــــــــــــــــــــة حل المشكلـــــــــــــــة

ج 2ت عيا األطروحة بحجج شخصية

وهي قضايا غاية في الوضوح ال تحتاج إلى البرهان ،قضايا تفرض نفسها وهكي قضكايا بديهيكة
تستند إلى مبادئ تماس العقل مع ذاته مثل الكل أكبر من الجزء)،و (الشيئين المسكاويين لثالك
متساويين)
المسلمات أو المصادرات :وهي قضايا غير بينة في ذاتها ،يضعها العقل كمطلب ويسلم بصدقها
قصد بناء برهان مثل مصكادرات إإقليدسإالقائلكة بكمنإمن نقطكة كارج مسكتقيم،اليمكن رسكم
إال موازي واحدإ و مجموع زوايا المثل 180درجة و ان المكان مستوي
) التعريفات:جمع تعريف وهي القكو الشكارح لمفهكول الشكيء أو مجمكوع الصكفات التكي تككون
هذا المفهكول وتميكزع امكا اكداع بحيك يسكاوى التعريكف معرفكه ،مكن أمثلتكه المثلك هكو شككل
هندسي يتملف من ثالثة أضالع وثالث زوايا
الى ضوء المذاهب الفلسفية المؤسسة:
ظل ديكارت معجبا بفكرة البداهكة و جعلهكا مكن األفككار الفطريكة الخالكدة و سكعى جاهكدا لتصكور
منهج في الفلسفة قائما الى البداهة يقو ديكارت  :إال أقبل شيئا الكى أنكه صكحي إال إذا ككان
بديهيا و اليه فمهمة الرياضي هي اإلضافة و ليست إاادة النظر إ
يرى ديكارت أن الغاية من االلتزال بمبادئ الرياضيات كما وضكعها إقليكدس هكي ضكمان اليقكين
للرياضيات

(توظيف األمثلة أو األقوال المأثورة أو الوقائع العلمية والتاريخية
(سالمة اللغة
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 4نقـــــــــــــــاط

و ق عرف الرياضيا
الجار و المتصل الهن سة
مسلماته :من اهم ما يومن ا روا هذه االطروحة ان واح زائ واح يساوي
اثنان و ان الكل اكار من اح اجزاءه
الفيلسوف الرياض الفرنس " روني يكار " يرى أن الماا ئ ف الرياضيا
ا يهيا و من ثمة فالماا ئ الزمة لكل رياض حفاظا على اليقين الرياض
ال فاع عن االطروحة :
احجج شخصية ( شكال و مضمونا)

 4نقــــــــــــاط

انها ذلك العلم العقل الذي ي رس الكم انوعية المنفصل

 12نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة

ج1عرض منطق األطروحة

فهندسة إقليدس حقيقية وما زالت يقينية إلى يومنا

شعبة  3 :ع ت و رياضيات

دورة ماي 2017

االجابة النمودجية بكالوريا تجريبي فلسفة
(منطق الخصوا)يحاو الرياضيون في مختلف العصور ان يناقشوا مبادئ الهندسة االقليدية

ج 3عرض منطق الخصوا والر عليه

نق منطقها (شكال و مضمونا :

 4نقـــــاط

 ،ولم يتمكنوا منها إال في العصر الحدي
ـ هي اطروحة حديثة تتعرض بالنقد والتشكي في مبادئ ونتائج الرياضيات الكالسيكية.
اطروحة مثلها الفرنسي إروبير بالنشيإ والروسي إلوبا تشيفسكيإ وإااللماني ريمانإ.
ـ هندسة اقليدس لم تعد توصف بالكما المطلق ،وال تمثل اليقين الفكري الذي ال يمكن نقضه،
لقد اصبحت واحدة من ادد غير محدود من الهندسات الممكنة التي لكل منها مسلماتها
الخاصة بها
ـ شك العالم الرياضى الروسى لوباتشيفسكى فى مصادرات اقليدس السابق ذكرها وهكذا
تصور مكانا ا ر يختلف انه وهو المكان المقعر الكرة من الدا ل ،وفى هذع الحالة تمكن من
الحصو الى هندسة تختلف ان هندسة اقليدس ،أى من ال هذا المكان أالن لوباتشيفسكى
انه بامكاننا ان نرسم متوازيات كثيرة من نقطة ارج مستقيم ،والمثل تصير مجموع زواياع
اقل من  180درجة
لهذع األطروحة صول الذين يرون أن التعدد في الهندسة يعني اإل تالف وبالتالي فقدان
المطلقية وقيمتها ولم تتمكن من المحافظة الى هذا اليقين معنى ذل أن الرياضيات الحديثة
بمنساقها الجديدة ومنهجها اإلكسيوماتيكي قد حطم اليقين الرياضي لهذا قا برتروندراسل إإن
الرياضيات هي العلم الذي ال يعرف اما يتحدث وما إذا ما كان يتحدث انه صحيحا

لكن هذا الطرح تعرض للعديد من االنتقادات أهمها :أن التعدد لم يلغي كل الهندسات بل إن هكذع
الهندسات ما زالت قائمة إلى يومنا هذا باإلضافة إلى المنهج اإلكسيوماتيكي هو منهج جعل مكن
الرياضيات تتقدل وتتطور

حـل ال مشكلة

الخاتمة : :المعرفة الرياضية ال تكتسي الصفة اليقينية المطلقدة إال فدي سدياق منطقاتهدا ونتائجهدا ،
ورذه الصفة تجعل من حقائقها الرياضية حقائق نسقية

وي زههيارط وحبييحهحبيوييقئمبيويع كايارخ يناقيويتممهاق ي
(توظيف األمثلة و األقوال المأثورة+سالمة اللغة

 4نقــــــــــط

المرحلة

1ن 1.5 +ن1.5 +ن

محاولـــــــــــــــــة حل
المشكلــــــــــــــــة

ج 1تح ي الموقف شكال
ومضمونا مع االستئناس
بعبارات النص

 3.5نقـــــــاط
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12
نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــطة

الموضوع :03أكتب مقاال فلسفيا تعالج في مضمون النص" .الفرض
العلم "لـكلو ارنار "
تمهي (تق يا المشكلة  :افرز انفصال العلرم عرن الفلسرفة اظهرور مرنهج تجريار
يخ م العلم و يكسا اليقينية و الت رج من اجل الوصول الى النتائج احتمية
وضع النص في سياقه الفلسفي :ين رج هذا النص ضمن ماحث(فلسفة العلروم)،
والرذي جرراء فر سررياق اهتمررام الفيلسروف(كلو ارنررار ) وخاصررة حررول موضرروع
الفرضية هذا ما جعل يكتب هذا النص للر على الذين يعتق ون ارنن الفرضرية ال
قيمة لها محاوال معالجة هذه المشكلة الفلسفية مجياا على اإلشكال التال :
ضبط المشكلة  :هل يمكن استاعا الفرضية من المنهج العلم ؟
(سالمة اللغة)
تح يد موقددف صدداحب الددنص مددن المشددكلة  :يرررى صرراحب الررنص أن الفرضررية
كفكررر تسررا التجراررة  ،أمررر ضررروري فر الاحررث التجريا ر ومررن ثررم ال يمكررن
إهمالها  ،فلفرضية كخطو تمهي ية ف المنهج التجريا
االستئناس بالعبارات ال الة على موقفه من المشكلة:حيث يقول ف نصر هرذا :
"يإذايالعقأليال جهيال ييعقهميالىج نبي،لكمهيمض يإل يا ىعقلةيحـ اسيغه هي،
.....يع ثأليالح اسيالسزمهبيالىييت هعيالعقأليلىحقهبيالىج نبيال ققمبيماياجأليفك ةي
مسمقب ." ……..
سالمة اللغة

مفصلة مجموعة

المجموع4 :نقاط

طرح
المشكلة

النقاط

ج 3نق وتقييا  +الرأي الشخصي مع التبرير

(تأسيس الرأي الشخصي )
وفييا ىققئييالشخصييفإايال ييالصقئبيه ياايت مهبيال ماجيالىج عميينقييي ي
ز يحسبيال ض يويالعزميفزكألي زميم اضهعهيويخص يهقتهي ي
ك قيعق ي(هم يين انكقلعهي)ي:ي"يإايالح ائثيتىقةر ييإلة يالفكة يئوايلان ةبيإلة ي
ايعجة يالفكة يال مةر يفه ن اةقي،يفك ةقيك مةةبيالحجةقلةيلهسةتينهىةقيكة لكياجى ةةق ي
الحققئبينروايت تهبيلهستي ز قيفقلج اه يم ج ئةيولكايتشكألي قراي" ي
الخاتمة  :وخىقمقيع كةايالقة يالىج نةبيشة طيا ق ةييفةييال ع فةبيالعز هةبيلكماةقي
لهستيالش طيالكقفيي ،فقل ع فبيالعز هبيالعقزهةبيتقة ي زة يالم هةقايالعقزةييولةه ي
ز يالىج نبي،يلمقأليفي الماقعبياايال ع فبين قايمع فبي ز هبيتج عمهبيومع فةبي
ز هبي قزهب
(توظيف األمثلة واألقوال المأثورة +سالمة اللغة)
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ج 2بيان الحجة والتمثيل لها من روح النص

دورة ماي 2017
شعبة  3 :ع ت و رياضيات
االجابة النمودجية بكالوريا تجريبي فلسفة
بيان الحجة:وقريئ ميون لييقحبيالمصيم قفهييه اينج زبيمايالحججي ه اق:ي ي
حجبيواقعهبي"ي......يه ايالعقلميال مهعييالعظهمي ،ز يال غميمايانهيكةقاي ة ي،ي
فقنهيت كيلمقيلائعب كقايعىص لهـقي،يثةميع زةبيمةايخةـقئمهي ايعج ناةقيولةميتكةاي
مريخـقئمهي عبيفك ةي ز هب"....ياإلنسقايع هألين معهيإل يالىفسه يويالىسقؤ يكز ةقي
شقهريظقه ةيغه ي قئعبيييوهة يفةييهة ايالصةرئيعقةر ي حسةايمثةق يعؤكةريفهةهي ةاي
قه بيالف ضهبيويذلكيفييحرعثهي ايالعقلميالىج عمي ي
(كز ة ئين نةةقلئ)يييعق ة يي":يعممغةةيينقلضــــةةـ ولةي اينق ة ينقلىج عةةبيمةةعيالفك ة ةي
ال ىك نبيمايقمأل"ييوعق يفييم ضعي خ يي:ي"يالفكة ةيهةييممةر يكةألين همةبيوكةألي
ي
اخى ا يويإلهاقيت جعيكأليممقئلةي"،ييونقلىقليينجري(كزة ئين نةقلئ)يععىمة يالفة
العز ييخ ةيمايالخ اتيالاقمب ي
الصياغة المنطقية للحجة  :ان قيام النتائج العلمية ال يتنتى إال االمنهج التجريا
لكررن التجراررة هر ائمررا احاجررة الررى فكررر مسرراقة و اال كان ر العمليررة التجريايررة
مفرغة – اذن الفرضية ضرورية ما ام مشروع لنتيجة او قانون علم
سالمة اللغة
قيمة النص(تقويم ونقد الموقف) :لقر وفر صراحب الرنص إلرى حر مرا إلرى مرا
ذهب إلي انن الفكر المسراقة سرااقة عرن كرل تجرارة و اسراس التجرارب فكرر او
مجموعة افكار
لكن ما يؤخذ علي أن العلماء التجريايرون يررون أنر الار مرن اسرتاعا الفررض
العلم ااعتااره فكر تقوم على التكهن والظن و العلم أسمى مرن ذلرك لرذا كران
العررالم المشررهور (إسررحاق نيرروتن) يقررول ائمررا للاشرررية  ":أنــررـا ال افترررض اررل
أجرب"
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