
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل
 2021دورة:                                                                 التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

  تسيير واقتصاد، تقني رياضي الشعبة:

                                                            الفلسفةاختبار في مادة: 

 2من  1صفحة 

 

 د 03و سا 03 المدة:

 
 

 

 على الخيار عالج موضوعا واحدا
 

 الموضوع األول:
 ؟الفرضية خطوة ضرورية في البحث العلمي التجريبيهل                      

 
 اكتب مقاال فلسفيا مبرزا من خالله ما يلي:: المطلوب
 نقطة( 05.20) .                                         ةطرح المشكل -
 نقاط( 06)     عرض األطروحة وحججها ومناقشتها.               -
 نقاط( 06)     حججها ومناقشتها.         عرض نقيض األطروحة، -
 (نقاط 00)       التركيب                                           -
 (  نقطة 05.20)        حل المشكلة                                      -

 
 الموضوع الثاني:

 "  إن المفاهيم الرياضية مصدرها التجربة الحسيةالتجريبيون: " يقول                       
    دافع عن هذه األطروحة -                       

 
 تدافع فيه عن صحة هذه األطروحة مبرزا ما يلي: افلسفي اكتب مقاال :المطلوب
 نقطة( 05.20)                                              .طرح المشكلة -
 (نقاط 02)                   عرض منطق األطروحة وحججها.       -
 (نقاط 02)                             عرض منطق الخصوم ونقده. -
 نقاط( 02)                      .بحجج شخصيةالدفاع عن األطروحة  -
    نقطة( 05.20)                              حل المشكلة.                  -

 
 
 
 



 

 2021 بكالوريا  واقتصاد، تقني رياضي /تسيير  الشعبة: الفلسفة /  :مادة في اختبار
 

 2من  2صفحة 

 

 
 

 

 .صالن   :الموضوع الثالث
 

من الفلسفة  له  ن  هي في الحقيقة، بما تكون عليه من عدم يقين بالذات، واإلنسان الذي لم ي   ،قيمة الفلسفة إن   "       
أ في ذهنه ا نشومما أخذ به أهل عصره وقومه، ومم   شاعةمن الفطرة السليمة الم ستمدهااتكون حياته أسيرة أحكام سابقة 

وبذلك يبدو له العالم عددا محصورا واضحا جليا، وال تثير فيه . من آراء لم يصل إليها بفضل عقل ني ر أو نقد متمي ز
لى النقيض أما حين يبدأ المرء يتفلسف فيكون ع .ه  ب   ه  أب  كل ما ليس مألوفا عارفا به فهو ال ي  األشياء العادية أي سؤال، و 

جابة من المشكالت التي ال يمكن اإل ير  ث  أنه حتى األشياء العادية المألوفة في الحياة اليومية ت   يجد ...ألنه من ذلك، 
، يره من شكوكث  ت   اجه اليقين إلى الجواب الصحيح عم  ينا على و د  ه  فإذا كانت الفلسفة عاجزة عن أن ت   .عنها إجابة تامة قط

شعورنا  ت  ص  ق  العرف والتقاليد، فإذا أن   ال  ق  رها من ع  عقولنا وتحر   ع  وس   ي بكثير من الصور التي ت  وح  فهي قادرة على أن ت  
 ن  ي  وب  ش  الم   ي على الثقة واالطمئنانهي، زادت في معرفتنا باألشياء كما قد تتكون، بل هي تقض باليقين من األشياء كما

بما تبينه  اق، وتزيد الرغبة في االطالععت  الذين لم يسلكوا دروب الشك المؤدي إلى التحرر واالن   ألولئكء يال  بالزهو والخ  
 "ها.د  ت  ع  من أشياء قريبة منا في صور لم ن  

 "مشكالت فلسفية"برتراند راسل،                                                                                            
  761سمير عبده صترجمة،                                                                                             

 )بالتصرف(
                                        

  مقاال فلسفيا مبرزا من خالله: : اكتبالمطلوب
 

 (نقطة 05.20)                                 .المشكلة التي يعالجها النص -
 نقاط( 02)               حب النص )موقفه(                أطروحة صا -
 (نقاط 02)                                            .الحجج المعتمدة -
 نقاط( 02)                                                .مناقشة النص -
 (نقطة 05.20)                                                    .حل المشكلة -

 


