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  5106-5105 انسنت انجامعيت :

 

 0 نسذاسي: ا

     نىعيت انشهادة انعهميت:  

 5 ياجغرْش                 1إ. ذظ.                ياجغرْش        إ. أط  

 ماجستيش فهسفت انقيم وانعمم     اسم انشهادة انعهميت :

 

 جزارة وصفيت نذسس
 

 
 عنىان انذسس:

 .  
 عْذ انكشّى انعثْذُ  . األستار:

 انىحذة انتعهيميت :  فهسفت انقيم انمعشفيت  
   

 

 مكىناث انذسس :  0
 عذد انغاعاخ انحضٌسّح )فِ االعثٌع(

 دسط عاو أ.و. أ. ذظ. نذًج 

15   + 

 

 أهذاف انذسس : 5

 الدرس :يهدف 

على مستوى المضمون : رغم ما تتطلبه موضوعية العلم و حياده من إقصاء للقيم على  الطالب أن يتبين الكيفية التي يمكن  (1

 بها للممارسة العلمية أن تنتج قيما ما مثل قيم الحقيقة و الموضوعية و النزاهة و حرية التفكير...غلخ

 

 مهخص انذسس: 3

 

فِ يغرٌٍ انًقذيح : طشح اإلشكانْح انكاينح فِ انًفاسقح انقائًح تْن ضشًسج اعرثعاد انقْى ين يجال انًًاسعح انعهًْح ين 

 جيح ً قذسج انعهى راذو عهَ إنراج" قْى  يغرحذثح" حغة عثاسج تاشالس) انعقالنْح انًطثقح (

ِ ضٌء ششًط قْاو انثحث انعهًِ عهَ ششًط انعهى ّقصِ ضشًسج انقْى ين دائشج تحثو: ذحهْم ىزه انضشًسج ف  (2

 انًٌضٌعْح ً انحْاد ً اننضاىح ..

انطالقا ين نصٌص يؤعغح نعهًاء كثاس )كٌتشنْكظ، كْثهش، غانْهِ، دّكاسخ، نٌْذن، الفٌاصّْو، كهٌد تشناس،  (3

نغالق انفكشُ تاعرٌس، داسًّن، إنشطاّن،..( ذحهْم دفاعيى عم قْى انًزكٌسج فِ يقذيريا يقاًيح انرضيد ًً اإل

 ين أجم حشّح انرفكْش ً اننضاىح..

 

 



 

 

 

 تخطيط انذسس:  4

  

 

 

 

  نىعيت االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج

  
 

 

 

 بيبهيىغشافيا مىجزة : 6 

 المصادر       

1) Galilée ; Le Messager céleste, trad. Paris, Belles lettres, 19 

2) Galilée ; Dialogue sur les deux grands systèmes du minde celui de Copernic et celui de Ptolémée , trad. 

Verdet, Paris, Seuil, 1996.    

3) Kepler, la Nouvelle astroomie, Paris, Les belles Lettres, 196 

4) Newton ; Principes mathématique, scholium generaletrad. Mme de Châtelet, Gabey,  

5) Pasteur, Ecrits médicaus, Paris, GF, 19 

6) Lavoisier, Mémoires, 

7) Darwin ;  L’Origine des espèces, trad. Barbotin, Paris ?GF, 

8)  

 راجعالم

 

 انظر الورقة الموزعة

 

 

 



 

 قائمت االشغال انتطبيقيت : 7  .0

 

 ذقذّى عشض شفاىِ

(22انطانة ً ّشرغم فْو عهَ ًثْقح قصْشج ) عذد انصفحاخ  ذقذّى نض يكرٌب حٌل يٌضٌع  ّخراسىَ  

 

 

 

 

 

 
 

 


