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رقم الفوج:

رقم التسجيل:

الزمن :ســـــاعــــة
ضع كلمة (نعم) أو (ال) أمام كل عبارة من العبارات التالية:

(تمنح  1+عن كل إجابة صحيحة،ــ5.0عن كل إجابة خاطئة 55 ،عن االمتناع)أ
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2ـ من فلسفة المذهب الميكانيكي اعتبار اإلنسان كسائر الظواهر الطبيعية يمكن إخضاعه للمالحظة والتجربة
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بالتوفيق إعداد الفرقة البيداغوجية
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8ـ من أسس المذهب التجريبي :ان كل ما يؤدي إلى النجاح فهو حقيقي ،وأن كل ما يعطينا أكبر قسط من الراحة،
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11ـ يقول دافيد  :إني ال أتلقى على اإلطالق شيئا َ على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك.
 ..............يقول ديكارت :إني ال أتلقى على اإلطالق شيئا َ على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك...........

ال

12ـ من أسس المذهب البرغماتي :إن الحقيقة تقاس بمعيار العمل المنتج ،أي أن الفكرة خطة للعمل أو مشروع له،
وليست حقيقية في ذاتها.
............................................................................................................................................

نعم

بالتوفيق إعداد الفرقة البيداغوجية

