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هذه التصاميم المقترحة ليست حلوال مثالية ألن مجال االجتهاد واسع بالنسبة للمتعلم ، و يبقى لألستاذ : تنبيه 

 . المصحح أن يقدر ذالك
  

 الموضوع األول
عقله، و هو دائم    الكائن اإلنساني من طبيعته الميل إلى اكتشاف الحقائق فاعتمد على حواسه، وعلى ):ن4(المقدمة

التساؤل عن أسرار هذا الكون الذي يعيش فيه، فبدأ في طرح أسئلة مختلفة بعضها يخص الواقع الحسي، و البعض 

  فلسفية : يتجاوزه إلى مواضيع ما وراء الطبيعة و هذا ما تطرحه األسئلة الفلسفية، إذن فهناك نوعين من األسئلة

وهل الفرق بينهما كالفرق بين المشكلة و اإلشكالية؟ و ما طبيعة العالقة و علمية فنتساءل هل هما حقا مختلفتين؟ 

 الموجودة بين السؤال الفلسفي و السؤال العلمي؟

   ):ن12(التحليل
نجد أوجه االتفاق بين السؤال الفلسفي و السؤال العلمي في كونهما يهدفان إلى الوصول للكشف  : أوجه االتفاق   

. و كالهما يثيران في الذهن  القلق و يدفعان اإلنسان إلى البحث. المستطاع إلى اليقينعن الحقيقة و الوصول قدر 

  .و يعتمدان على مناهج دقيقة مدعمة بمبادئ منطقية

  أما عن أوجه االختالف فإن السؤال الفلسفي يتميز عن األسئلة العلمية بمنهجه الذي يعتمد على :  أوجه االختالف

و أما .  و المنهج التجريبي المبني على المالحظةمعطيات الحواسئلة العلمية فتعتمد على العقل و التأمل، أما األس

فيما يخص المواضيع فإن السؤال الفلسفي يتصف بالشمولية و ال يتناول الظواهر الجزئية في الطبيعة، بينما العلم 

  .يطرح أسئلة جزئية

طرح إشكاليات، أما العلم يطرح مشكالت؛ إضافة إلى أن    كما أن األسئلة الفلسفية تطرح قضايا صعبة الحل أو ت

  .أسئلة الفلسفة ليست لها إجابة نهائية، أما العلوم قد تصل إلى أجوبة تكون نهائية نسبيا، أو لمدة طويلة

كما أن العلم يعرف . إن السؤال الفلسفي قد يتحول من إشكالية إلى مشكلة و يكون من ثمة موضوعا للعلم : التداخل

  . النتائج المتوصل إليها تنقدوات و الفلسفة هي التي تتدخل لتجاوزها، أزم

لمي بالرغم االختالف، فإن التكامل بينها   هناك نوع من الترابط بين السؤال الفلسفي و السؤال الع):ن4(استنتاج 

حيث أن نتائج العلم و تأثيراته هي مجال خصب للبحث الفلسفي، كما أن الفلسفة بما تمثله من إطار تصور نظري 

  .شمولي ضرورية للعلم
.تقبل أية نتيجة تتناسب و منطق تحليل المترشح: مالحظة   
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 الموضوع الثاني

ت الرياضيات علم الكميات العقلية المجردة ، و كانت العلوم التجريبية تدرس الظواهر إذا كان) : ن4(المقدمة 

 ؟الواقعية ، فهل هذا ينفي أية عالقة بينهما 

  ) : ن12(التحليل 

  .السعي إلى إدراك الحقيقة اليقينية -     : أوجه التشابه -1

  . االعتماد على الفروض-                        

  الخ.  .... الخصوبة الفكرية-                        

   أوجه التشابه-2

االستدالل في العلوم التجريبية تعتمد على الرياضيات في ضياغة نتائجها و قوانينها، كما أن اليقين :  التداخل

  . الرياضي يتأكد أكثر بالقوانين و التطبيقات الفيزيائية

  . تكامل وظيفيالرياضيات و العلوم التجريبيةبين ): ن4(استنتاج 

.حليل المترشحتقبل أية نتيجة تتناسب و منطق ت: مالحظة   

   :الموضوع الثالث

كيف يمكن لثقافة أية أمة أن تحقق غايتها المتمثلة في السماح ألفرادها بالسمو ؟ هل باالكتفاء بأصالتها أم : المشكلة 

  بالتفتح على ثقافة األمم األخرى؟

المتمثلة  زدواجيةالبالمحافظة على ايرى صاحب النص بأن تحقيق الثقافة لغايتها إنما يكون  :موقف صاحب النص 

  . التفتح على ثقافة األمم األخرىفي المحافظة على أصالتها و

 الحياة المدنية تقتضي التعايش ضمن جماعات يؤثر بعضها في البعض اآلخر عبر تبادالت في شتى -:الحجة 

  .المجاالت

  .ة و التحضرحركة التأثير و التأثر بين المجتمعات هي محرك التاريخ و بالتالي هي أساس الحضار -

إن الشعب يمثل كال مميزا بثقافته ، و لكنه يدرك في الوقت نفسه بأنه ينتمي إلى المجتمع اإلنساني الذي هو  -

 .جزء منه

 هذه النظرة تعبر أكثر عما يجب أن يكون ، ألن التاريخ البشري يدلنا على أن كثيرا ما تقع صراعات بين :نقد 

  .ال بعضهاالثقافات أدت في بعض األحيان إلى زو

 .  بين األممتغير األساس الذي تقوم عليه العالقات  يتحقق التكامل بين الثقافات إال إذا لن: استنتاج 

.تقبل أية نتيجة تتناسب و منطق تحليل المترشح: مالحظة   
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 العلوم التجريبية العلوم الرياضية

  استنتاجيمنهجها  -

   على عدم تناقض الفكر مع نفسهة قائم-

  بالكميات المجردةموضوعها -

  استقرائيمنهجها  -

   على عدم تناقض الفكر مع الواقعة قائم-

  بالظواهر الطبيعيةموضوعها -


