
 

ف بوشوشة". ام "الشر   املستوى: سنة أو علوم اجتماعية.                املركز ا

سانية واالجتماعية.  د العلوم اإل :                 مع ام   2022/2023املوسم ا

              قسم العلوم االجتماعية. 

يح النموذ المتحان مدخل إ الفلسفة وسلم التنقيط    الت

ف القائل:   سق من االعتقاد « السؤال األول: اشرح التعر   نقاط)   04(         وو بمثال. » الفلسفة 

ـ  نظرنا عّرف   قائق ال ت سـق من االعتقاد، واملقصـود بذلك أّن الفلسـفة عبارة عن جملة من القناعات والرؤى وا ا  ّ م الفلسـفة بأ عضـ

ب الفلســـفي، األمر الذي يث عرف باملذ  
ّ
امال ا مت ل بناء فكر شـــ تظم و نا، بحيث ت عكس تصـــورنا للعالم من حولنا ولذواتنا ولغ خ  ته تار وال 

ا اآلخر. عض ة تنقض  ب فكر ا كمذا    نقاط)  03( الفلسفة من خالل عرض

ن عالم املثل العلوي معقول، والعالم املادي  ـــم ــيمه العالم إ قسـ ته للعالم، بتقســ ا  رؤ ـــوس؛  ومثال ذلك آراء أفالطون املثالية ال نجد سـ ا

م ونان إال بالعقل، وا ســان، وا كذلك مســتقل عن األفراد،  األمر الذي جعل املعرفة والعلم ال ي و إال قيمة معقولة مســتقلة عن اإل ال ما 

تمع الفاضل.... سان الفاضل وا   نقطة)  01( بل املثالية انتقلت لتصوره لإل

عدم وجود موضوع خاص بالفلسفة؟ ن  ة القائل ي: ما    نقاط)   04(             السؤال الثا

م  ذلك:  م فالسفة التحليل وخاصة أنصار الوضعية املنطقية، ودليل عدم وجود موضوع مخصوص للفلسفة  ن    ) نصف نقطة  0,50( القائل

ا موضوع مخصوص تبحثه. س ل  وال معرفة بل  من  البحث والتفك ولذلك فل
ً
ست علما   نقطة)  01(  أّن الفلسفة ل

ــا من خالل ــــواء    كمــا أّن العلم حــّل محل ـ ــ ــ ــ ـ ـــــفيــة إ أبحــاث علميــة سـ ــ ـــــ ــل التــأمالت الفلسـ ــــــانيــة، بحيــث تحولــت  ــ ســــــ ــل مجــاالت املعرفــة اإل غزوه ل

تمع. سان أو ا   نقطة)  01(  الطلبيعة أو اإل

ا غ معقولة وغ منطقية   و ا إما ل ا مســــائل ال يمكن بح ّ مية أل ا أ يقية ما عاد ل ا ميتاف ا ال تخضــــع كما أّن املواضــــيع ال يقال ع و أو ل

عت موضوعات قابلة للبحث.   نقطة)  01(  للمن العل ا الصارم، لذلك ال 

ان يفعله "جورج مور" الذي ال يركز ع موضــــــــوع   ذا ما  ا، و ـــايا من خالل بيان معنا ــــ ــــــيح وتحليل مختلف القضـ مته توضــ كما أّن الفيلســــــــوف م

ــــتحق ا سـ ة وال  ث قضـــــايا قد تبدو تاف ن و .مع قة  التفك ــــفة بل  من وطر عدم وجود قضـــــية محددة للفلسـ ، ألّنه مقتنع    لبحث والتفك

  ) نصف نقطة 0,50( 

عت السؤال أداة من أدوات البحث الفلسفي و ذلك!    نقاط)   04(           السؤال الثالث: 

ا البحث الفلســفي امية ينطلق م س مجرد جملة اســتف ي الفيلســوف،  نصــف نقطة)  0,50( املقصــود بالســؤال ل ع ة ال  ة الفكر ، بل  ا

ب الغموض الذي يكتنف األشــــياء والعالم من حولنا   نقطة)  01( ســــ
ً
ة«، لذلك قال أرســــطو قديما ، نصــــف نقطة)  0,50(   »الفلســــفة وليدة ا

، من خالل عدم دفعه للتفك ــــاحبه و ــــفي عبارة عن عناد فكري يث صـ جول    بمع أّن الســـــؤال الفلسـ ســـــمع عنه و ن ما نراه وما  وجود تناســـــق ب

ر" ال يمكن للتفك أن يبدأ دون أن  نقطة)  01(   بخاطرنا ارل بو ه ولذلك قال " ث ســ لة  ، وال يمكن للبحث الفلســفي أن يبدأ من دون وجود مشــ

لة من خالل املوقف الذي وضع فيه طالبه  بداية محاضرته كما يروى عنه   .طة) نق 01(  تصادفنا مش

ا والتحليل الرمزي؟  ن التحليل االخ ع: ما الفرق ب ا  نقاط)   04(             السؤال الر

ما: ن  م "برتراند رسل" الذي قسمه إ قسم ر نصف   0,50(   التحليل واحد من منا البحث الفلسفي، وقد اعتمده الكث من الفالسفة وأش

  نقطة) 



 

ا أو الردي  التحليل االخ
ً
تقل من املركب   أوال ا، فن ونة ل ا امل ا وأجزا و الذي نقوم فيه بتفكيك املوضــــوعات والقضــــايا املركبة إ عناصــــر و

ات، اإلحســـــــــــاســـــــــــات،.. نية، اإلدرا ـــــــور الذ ــ ، الصــ ره املتمثلة  ا اله  مظا وم العقل من خالل اخ ـــــيط، مثال ذلك تحليل مف ــ ــ ـ سـ   01( ..إ ال

  نقطة) 

ســـــــــــــيطــة  ي: ثــانيــا التحليــل الرمز  ــا ذات دالالت  ـــــط م ــ ــ ــ ـ سـ ض العبــارات ال تنطوي ع رموز غ محــددة إ عبــارات أ عو تمثــل   أو اللغوي و

  نقطة)  01( ومحددة. 

ســـ ايم أ ا إو إ مف ونا ا إ م ا بحيث يحلل ي يتعلق بطبيعة القضـــية املراد بح ع مفا ا ذو طا ما أّن التحليل االخ ا.الفرق بي  0,50(   ط م

  نصف نقطة) 

وم من خالل تحديد ما يصــدق عليه  عالم الواقع أو ا ناول مضــموع العبارة أو القضــية أو املف ع منطقي ي و ذو طا   لفكر.أما التحليل الرمزي ف

  نصف نقطة)  0,50( 

امس: من صاحب كتاب " افت" وما الغرض من تأليفه؟  افتالسؤال ا   نقاط)   04(           ال

و "مؤلف كتاب " افت"    نقطة)  01( " ابن رشد افت ال

و    والغرض من تأليفه 

ي حامد الغز أوال بيان األخطاء   ا "أ ــــفة، خاصــــــة عندما  "  نقده لاوقع ف ع العقائدي  كعندما حكم بتلفلســ ـــــائل ذات الطا ــــفة  املسـ ف الفالســ

: مسأل ، و لم، وعلم هللاة قدم العاو عا   ) ونصف نقطة 01,50(  البعث 

ا عن امللةثانيا بيان   ــــــاح ا الفالســـــــفة تتعلق بالتأوالت املمكنة وال ال تخرج صـ ـــــائل ال تناول ـــــفة مع الدين، ألّن املســ عارض الفلســ  01,50(  .عدم 

  ) ونصف نقطة

 


