
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                       الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد 

 2010 دورة ماي –تصميم جواب امتحان المستوى 

 فلسفة: المادة رياضيات/ لوم تجريبية  ثانوي ع3: المستوى و الشعبة

 التصاميم المقترحة ليست حلوال مثالية ألن مجال االجتهاد واسع بالنسبة للمتعلم ، و یبقى لألستاذ هذه: تنبيه 
 . المصحح أن یقدر ذالك

  

 : الموضوع األول 
 فيحكم على ستقراء في الوقت ذاتهإذا كان االستدالل الرياضي استنتاجا عقليا ، فهل يمكن أن يكون ا: )ن4(المشكلة 

   ؟العام انطالقا من الخاص

  )ن12(: التحليل 

  االستدالل الرياضي استقراء : نقيض القضية

 المعاني الرياضية نشأت من التجربة ، فهي إذن جردت من ظواهر خاصة ثم أصبحت معاني عقلية - : الحجة

  .مجردة عامة

نتقل من الجزء إلى الكل كما هو الحال في البرهان بالتراجع حيث االستدالل الرياضي استقراء ي: بوانكاريه  -

  و 1+م= م ، فهي صحيحة كذلك بالنسبة لـ ن = نبرهن أن القضية إذا كانت صحيحة بالنسبة لـ ن 

  ...إلخ . ، إلخ ، و في ذلك تعميم2+م= ن     

ن القضية التي يبدأ منها الرياضي عامة االستدالل الرياضي ليس استقراء مطابقا لالستقراء التجريبي ، أل : نقد 

 .فالبرهان بالتراجع ال ينتقل من الخاص إلى العام بل من العام إلى األعم. بالتعريف و ليست خاصة

  االستدالل الرياضي استنتاجا خالصا: نقيض القضية

يجة تلزم بالضرورة االستنتاج الرياضي كالقياس المنطقي ، ينتقل من مقدمات و يصل إلى نت:  أرسطو -: الحجة

  .عن المقدمات

االستنتاج الرياضي ينتهي بإثبات المقدمات التي افترضها ، فهو إذن تكراري و ليس إخباريا كما هو  -

  .الحال في االستقراء التجريبي

بينما االستقراء التجريبي يعتمد على عدم ... الهوية و مبدأ عدم التناقضيعتمد على مبادئ عقلية كمبدأ -

  .ل مع التجربةتناقض العق

االستدالل الرياضي يختلف جوهريا عن القياس ، ألنه كمي و عالقاته مساواة أو عدم مساواة ، بينما الثاني  : نقد

 .كيفي و عالقاته استغراقية

و ليس االستدالل الرياضي استنتاج  ينتقل من البسيط إلى المركب أو من المركب إلى البسيط : )ن4(استنتاج 

  )خرى تتناسب و منطق تحليل المترشح يمكن قبول نتيجة أ( .  هو الحال في العلوم التجريبيةاستقراءا مثلما

  

1/2  
 



:الموضوع الثاني   

إذا كانت التجربة العلمية هي إعادة إحداث الظاهرة ضمن شروط مصطنعة للتحقق من صحة : )ن4(المشكلة 

 الفرض، فهل معنى ذلك أنها الوسيلة الوحيدة إلثبات هذه الصحة ؟

)ن12(التحليل   

:التجربة هي الوسيلة الوحيدة للتأكد من صحة الفرضية  : القضية  

ون أن في مجال التجربة العلمية ، فإن معيار الصحة هي تطابق  أنصار النزعة التجريبية الذين يعتبر- : الحجة

.الفكر مع الواقع ، و بالتالي فما يفترضه العقل يتأكد بالتجربة  

. قواعد االستقراء لستوارت مل تكشف عن العالقات الثابتة بين الظواهر-          

.الظواهر لكنها ال تثبت صحتها العقل على اكتشاف العالقات بين دتساع المالحظة العلمية -          

لكن هناك ظواهر تفلت من التجربة العلمية بسبب صعوبة تكرارها مثلما هو الحال في مجال الظواهر  : النقد

.اإلنسانية  

:هناك وسائل أخرى إلثبات صحة الفروض: القضية نقيض   

. في مجال علم الفلك المالحظة العلمية قد تكون وسيلة للتحقق من الفروض كما هو الحال- : الحجة  

...إلخ. المقارنة وسيلة للتحقق من الفروض في مجال العلوم اإلنسانية-           

.تبقى التجربة المصدر األساسي و األكثر يقينا في مجال إثبات صحة الفروض: نقد   

  تتناسب خرى يمكن قبول نتيجة أ( .التجربة ليست الوسيلة الوحيدة للتحقق من صحة الفرض: )ن4( استنتاج

)و منطق تحليل المترشح  

 

  : الثالثالموضوع 

كيف يمكن تحقيق األمن و العدل و الخير في المجتمع ؟ هل بالتساوي بين الناس أم بالتفاوت بينهم ؟: )ن4(المشكلة  

)ن12(التحليل  
القية إن العمل وفق التساوي في القدرة بين الناس هو السبيل إلى تحقيق القيم األخ : موقف صاحب النص  

.و االجتماعية النبيلة  

البعض على اآلخرينسيطرة  إن التفاوت الذي رسمه القانون أو الذي فرضه الواقع سبب المظالم و - : الحجة  

. الرغبة في االنتقام و يؤدي إلىعالقات التعاون و التآزر بين أفراد المجتمع يزيل سبب الحقد و ي  التفاوت -       

.صية أفراد المجتمع شخنموالتخلف و عدم     سبب ي التفاوت -       

. التفاوت سبب العنف و بالتالي انتشار الجريمة -      

إن التفاوت عامل محفز على العنف و ارتكاب المخالفات لكنه ليس سببا كافيا لها ، ألن مسؤولية الفرد قائمة : نقد 

.ما دامت إرادته حاضرة  

 يمكن ( .رتكاب الشر إذا لم يتساوى الناس في الحضوض و الفرصالتفاوت عامل يهيء فرص ا : )ن4 (استنتاج

)خرى تتناسب و منطق تحليل المترشحقبول نتيجة أ  
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