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 عالج موضوعا واحدا عمى االختيار:
 ىؿ يمكف أف تككف أحداث التاريخ مكضكعا لمعمـ. الموضوع األول:
اف القضايا الرياضية التي ىي مف األفكار المركبة، ليست سكل مدركات بسيطة قيؿ) الموضوع الثاني:

 ، ىي عبارة عف تعميمات مصدرىا التجربة( 
 دافع عف صحة ىذا الطرح.

  الموضوع الثالث: النص.
يتمثؿ في أننا كمما حاكلنا  ألجساـ الحية يترتب عنيا نكعاف مف الصعكبات:األكؿل"...إف الطبيعة المعقدة 

 ف, يتعيوكعمي ،قد نخاطر بإتالفيا ك عرقمة نشاطيا, ك ربما إيقافيا ابمكغ الكحدات في أعماؽ العضكية, فإنن
 إدخاؿ التجريب عمى العضكية خطكة خطكة ك بكيفية تدريجية. 

ء الحية المختمفة في في أف الظكاىر التي تحدث داخؿ األعضا فأما النكع الثاني مف الصعكبات, فيكم – 
ف أف يسعى بكاسطة التحميؿ التجريبي ذالكائنات ال تستقؿ عف بعضيا البعض...ك عمى العالـ الفزيكلكجي ا

 ه المككنات منفصمة بعضيا عف بعض...ذ,كعزؿ مككناتيا,كلكف ال ينبغي أف نتصكر ىةتجزئة العضكي إلى
إف الظكاىر البيكلكجية ليست اشد تعقيدا مف ظكاىر الفيزياء بسبب طبيعتيا,أك بسبب خاصية ينفرد بيا  – 

ال مف العمؿ عمى استثناء دك إنما ىي أشد تعقيدا بسبب أننا ال نستطيع أبدا عزليا... ك ب، الكائف الحي
ف يحاكؿ دراسة الظكاىر التي أيزيكلكجي الكائنات الحية مف الخضكع لمقكانيف التي تحكـ المادة, عمى العالـ الف

كمود " كما يقكؿ، ك عمى البيكلكجيا، تجرل داخؿ العضكية الحية باالعتماد عمى مناىج الفيزياء ك الكيمياء
قكانينيا كف مع االحتفاظ بظكاىر النكعية ك المنيج التجريبي مف العمـك الفيزيائية ك الكيميائية,ل ذخأ")أف تبيرنار

 -فرانسوا جاكوب-                                                               الخاصة(."
 .أكتب مقاال فمسفيا تعالج فيو مضمكف النصالمطموب:

 بالتوفيق

 1028 مارس   (    3ASS) )علوم جتريبية(اثنوي: الثالثة املس توى          

 الفلسفةيف مادة  اختبار  الفصل الثاين 00سا1املدة:  
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 التصحيح النموذجي
 الموضوع األول:

 مقدمة طرح مشكمة(:  -
البشرية الماضية  يختص التاريخ بدراسة الماضي اإلنساني، أم ىك بحث في جميع مظاىر الحياة

المتسمسمة عبر الزماف كالمكاف، مف حكادث سياسية كاقتصادية كاجتماعية كفكرية، كبتعبير "ابف خمدكف" 
ـ "التاريخ خبر عف االجتماع اإلنساني الذم ىك عمراف العالـ، كما يعرض لطبيعة ذلؾ  2211-2345

ميزة عف األحداث الفيزيائية، األمر الذم العمراف مف األحكاؿ..." كمنو فاألحداث التاريخية إنسانية مت
يجعؿ الكشؼ عف القكانيف التي تحكميا قضية صعبة، فيؿ ىذه الصعكبة تمنع مف أف تككف الحكادث 

 التاريخية مكضكعا لمدراسة كالمعرفة العممية؟ 
 بتعبير آخر: ىؿ خصكصية الحادثة التاريخية تمثؿ عائقا أماـ تطبيؽ المنيج العممي في دراستيا؟

II- :محاكلة عرض المشكمة 
عرض األطركحة: يرل بعض المفكريف أف الحكادث التاريخية ال يمكف أف تككف مكضكعا لمدراسة  -2

 العممية، ككنيا تتميز بجممة مف الخصائص كالميزات تمنحيا مف أف تككف عمما، مف ىذه الخصائص:
ة بو كليس بطبيعة، كاجتماعية ككنيا أف الحادثة التاريخية إنسانية ألنيا مف صنع اإلنساف كمرتبط -

نتيجة لعالقة اإلنساف باإلنساف، فالتاريخ ييتـ بذكر حياة بعض األفراد مف حيث ارتباطيـ بحياة 
نما ضمف جماعة،  الجماعة كتأثيرىـ فييا كتأثرىـ بيا، فالشخص الكاحد ال يستطيع أف يضع التاريخ كا 

ف نكعيا ال تتكرر تحدث في زماف كمكاف محدديف، مرة كما تتميز الحادثة التاريخية بككنيا فريدة م
كاحدة كتمضي كيستحيؿ رجكعيا ىذه الخصائص تجعؿ الكقكؼ عمى القكانيف التي تحكـ األحداث 
التاريخية أمرا مستحيال، فيي بمثابة عكائؽ تمنع عممية التاريخ، كمف المعركؼ عمى العمـ أنو يعتمد 

مبدأ الحتمية كيقصد بو تكرار نفس األسباب يؤدم حتما إلى عمى جممة مف المعايير أىميا تطبيؽ 
نفس النتائج، فيذا المبدأ يستحيؿ تطبيقو عمى التاريخ، فالمؤرخ يجد نفسو يتابع الحادثة التاريخية 
كحادثة خاصة ال تتكرر يصعب تحديد بداياتيا الكاضحة كأصكليا البعيدة، ككذا نتائجيا كاختالؼ 

سباب ال تؤدم بالضركرة إلى نفس النتائج، كىك الذم يمنع التنبؤ بيا، ضؼ الباحثيف فييا، فنفس األ
إلى ذلؾ المالحظة المباشرة التي ىي خطكة ميمة مف خطكات المنيج التجريبي مستحيمة في التاريخ، 
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فالمؤرخ يعتمد عمى المالحظة غير المباشرة، كمالحظة اآلثار كالكثائؽ كسماع األخبار كما ينتج عنو 
يؼ األخبار كالحقائؽ كىذا ما يطرح عائؽ آخر ىك طغياف الذاتية، فالحادثة التاريخية تدكف كىي مف تزي

نتماءاتو كنزكاتو كثقافتو ككطنو كمبادئو، ثـ أنو زيادة عمى المكضكعية فإف  مشحكنة بنظرة المؤرخ كا 
ب ضبطيا في التاريخ إنساني حكادثو شديدة المركنة كنصيب األفراد في تكجيييا كبير، فمف الصع

أرقاـ رياضية  مثمما ىك التكميـ في عمـك المادة ، كيصعب ضبطيا تجريبيا أم صعكبة تطبيؽ التجربة 
عمييا، فال نستطيع إحداث ظركؼ اصطناعية لمتأكد مف فرضيات المؤرخ، كىك ما يجعمو بعيد عف 

 إمكانية كضع قكانيف عامة. 
ادثة فريدة مف نكعيا كلئف اعترضت المؤرخ عكائؽ فقد نقد: إف مميزات الحادثة التاريخية تجعؿ منيا ح

كانت حافزا يدفع إلى الحذر كالتزاـ منيج يالئـ ىذه الخصكصية، فكؿ دراسة ال بد كأف تعترضيا جممة 
 مف العكائؽ العرفية تمنعيا مف أف تككف عممية بصكرة دقيقة كالمفركض ىك تجاكز ىذه العكائؽ. 

ريف أنو يمكف أف تككف األحداث التاريخية مكضكعا لمدراسة العممية إذ التركيب: يرل العديد مف المفك
أف كعي المؤرخيف بطبيعة الظاىرة التاريخية كالصعكبات التي تعترضيـ جعمتيـ يكيفكف المنيج 
التجريبي ليتناسب مع طبيعة ىذه الظاىرة حيث يرل "تكيبتي" إف التفكير التاريخي يعتمد عمى كسائؿ 

يعكد الفضؿ في تذليؿ ىذه العقابات إلى العالمة "عبد الرحماف ابف خمدكف " كمف لدراستو كعرضو ك 
ككاف أكؿ مبدأ اجتيادىـ ىك اختراع طبيعة الحادثة  21جاء بعده مف مؤرخيف أكركبييف في القرف 

ف كانت  ف كانت ماضية فيمكف دراستو انطالقا مف اآلثار كالمصادر التي تعبر عنيا، كا  التاريخية كا 
مة التجريب فإف المؤرخ بإمكانو المجكء إلى كسيمة أخرل تقكـ مقاـ التجربة كىي "المقارنة مستحي

التاريخية " أما المكضكعية فتبقى درجات مرتبطة بخصكصية الحادثة المدركسة كيقكـ ىذا المنيج عمى 
ثالث خطكات كبرل، كأكؿ خطكة فيو ىي خطكة جمع المصادر أم البحث عف اآلثار المتعمقة 

 كضكع البحث كتنقسـ إلى قسميف: بم
مصادر إرادية: كىي التي خمفيا أصحابيا قصدا لألجياؿ القادمة كاآلثار كالكتب التاريخية كالركايات  

 كالكثائؽ كالمذكرات....
نما رامكا مف كراءىا المتعة  كمصادر ال إرادية: كىي مصادر خمفيا أصحابيا دكف قصد تاريخي، كا 

فعة، فكتاب 'البخالء لمجاحظ" مثال، كتب ألغراض أدبية يستشؼ منيا المؤرخ حياة الفنية كالجمالية كالمن
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المجتمع في مأكمو كمشربو كأخالقو كعالقتو، كىي تعبر تعبيرا صادقا عف حياة المجتمع، تفيد المؤرخ 
 أكثر ألنيا كتبت بطريقة عفكية خالية مف أم ىدؼ كغاية )غير مزلقة(. 

 ميؿ التاريخي: أك ما يعرؼ بالنقد كىك نكعاف:كثاني مرحمة ىي مرحمة التح
نقد خارجي: كييتـ باألمكر المادية كنكع الكرؽ كالحبر كالخط، كبياف عمر الكثائؽ لمتأكد منيا كانتماءىا 

 لمعصر الذم تتكمـ عنو، كقد يمجأ المؤرخ لمتحميؿ الكيميائي لمعرفة ذلؾ. 
كفيو قراءة ما بيف السطكر، أم التساؤؿ عف لماذا  نقد داخمي: أم باطني كيتعمؽ بمضمكف الكثائؽ مثال

كتبت ىذه الكثيقة؟ ىؿ ىي أصمية أم مالحظة المؤرخ كالكاتب إف لـ يتأثر بانتماءاتو، ىؿ كتبيا حرا 
 أـ تحت ضغط؟ ىؿ ىك ممـ بالظركؼ الجغرافية كالسياسية كاالجتماعية...لمتأكد مف نزاىة كمكضكعية.

يب التاريخي: كىي التي يمجأ المؤرخ فييا إلى تأليؼ أجزاء الحادثة كثالث مرحمة ىي مرحمة: الترك
التاريخية المختمفة كذلؾ كفؽ تسمسميا الزمني كالجغرافي كالمنطقي، أم تنظيـ الحكادث تنظيما زمنيا 
كربطيا ربطا سببيا، مما يترتب عنو ظيكر فجكات تاريخية فيمألىا بكضح فركض كاستنتاجات منطقية 

 ات التي تربط بنييا كىك ما يعرؼ بالتعميؿ التاريخي. لبيات العالق
 كىكذا فإف المؤرخ في طمبو لمحقيقة يتبع منيجا خاصا، فيك كما أكده "ابف خمدكف" 

"ابف خمدكف" : "فف عزيز المذىب جـ الفكائد شريؼ الغاية( يجعمنا ندرؾ أحكاؿ البشر الماضية، 
 كيساىـ في حفظ التراث. 

ج عمـ التاريخ ال تزاؿ تعاني التحيز كغياب المكضكعية كصعكبة التجرد مف التركيب: إف نتائ -2
 العكاطؼ أثناء الدراسة، فالمؤرخ يبقى إنسانا خاضعا لمكثير مف الدكافع كالقيـ كالميكؿ... 

التركيب: إف نتائج عمـ التاريخ "الظكاىر التاريخية مكضكعا لممعرفة العممية بصكرة مطمقة ألف ذلؾ  -2
بنا إلى فقداف طبيعتيا اإلنسانية، كعميو فإف القكؿ بأف التاريخ ال يمكف أف يككف مكضكعا يؤدم 

لممعرفة العممية ألنو يدرس ظكاىر تفتقر إلى الشركط األساسية التي يقـك عمييا العمـ أمر مبالغ فيو، 
 فالظكاىر التاريخية مف طبيعة خاصة لذلؾ يجب أف يككف ليا منيجا خاصا بيا

III- اتمة: نستنتج مما سبؽ أف الظكاىر التاريخية بالرغـ مف أنيا ذات طبيعة إنسانية ليا الخ
خصكصيات التي تميزىا عف باقي العمـك األخرل فإنيا قابمة لمتحميؿ كالتركيب، كىك منيج يتفؽ مع 
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كأداة. طبيعتيا، فعمـ التاريخ يقدـ لنا الماضي كمرجعية ينيؿ منيا اإلنساف مقكماتو، كىكيتو الشخصية 
 فيك ذاكرة الشعكب كاألمـ، كتكافقا مع منيجيتو يمكف أف يككف مكضكعا لممعرفة العممية.

                                                                                   الموضوع الثاني:
 طرح االشكالية: -1

عقمية مجردة كالعالقة ليا بالكاقع الحسي حسب  تعد الرياضيات مف أقدـ العمـك نشأة،تتميزباليقيف ألنيا
الفالسفة العقالنييف كالميثالييف، كخالفا لدلؾ يعتقد الحسيكف كالتجريبيكف عامة انو ال يمكف استبعاد 
تأثيرالحكاس في نشأتيا،لكف كيؼ يمكف اثبات صحة ىدا الرأم؟ ك بعبارة أخرل كيؼ يمكف تبريرالرأم 

                                                                          محاولة حل االشكالية:-2شأة المفاىيـ الرياضية؟ القائؿ باف لمحكاس دكر في ن
                                                                       عرض منطؽ األطركحة:-أ

جكف "اف األصؿ الدم نشأت منو المفاىيـ الرياضية حسي حسب رأم الفالسفة التجريبييف امثاؿ   
باعتبار الطفؿ يكلد صفحة بيضاء في نظرىـ اد يرفضكف  "دايفيد ىيـك"ك"جكف لكؾ "ك "ستكارت مؿ

"ان الخطوط و فكار فطرية.                                                  كيقكؿ مؿالقكؿ بكجكد ا
الدوائر التي يحممها كل واحد في دهنه هي مجرد نسخ من النقط و الخطوط و الدوائر التي عرفها 

 في التجربة".                      
                                                                        تدعيـ األطركحة بحجج: -ب  

كالدليؿ عمى صحة ىدا الطرح أف أشكاؿ األشياء في الطبيعة تكحي بفكرة األشكاؿ اليندسية فقرص 
مثال أكحى بفكرة الدائرة،ك مسح األراضي عند قدماء المصرييف ساىـ في ابتكار اليندسة كما أف 

ع كالحصى أكحى بفكىة العدد....كمف ناحية أخرل أكضح عمـ نفس الطفؿ بأف تعمـ استخداـ األصاب
الحساب ينطمؽ مف المحسكس كاألصابع أك الخشيبات كالقريصات لتعمـ الحساب ك يصعب عميو 
 ـالتجريد في سنكاتو األكلى. ك ىدا أف المفاىيـ الرياضية ناتجة مف عممية بناء بدأت تجريبية حسية ث

....أم عممية نجد ما 2-3أك2+1ليس ماىية ثابتة أك شيء قائـ بداتو بؿ ىك 2ة،فالعددأصبحت مجرد
 يقابميا في الكاقع الحسي.    
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                                             المعرفة ليست معطى نهائيا جاهزا،وأن التجربة ضرورية لعممية التشكيل و التجريد".                                               يقكؿ بياجي"   
                                                                          نقد خصـك األطركحة: -ج

كخالفا لدلؾ يعتقد العقميكف ك المثاليكف أف المفاىيـ الرياضية أصميا عقمي خالص ك ىي مكجكدة في 
تجربة حسية،حيث اعتقد أفالطكف أف المعطيات الرياضية مكجكدة في عالـ العقؿ قبميا ك بعيدا عف كؿ 

                                  المثؿ،أما ديكارت فيك يرل أنيا فطرية في النفس ك يدىب كانط الى أنيا قبمية.                                                     
الكاقع،اد يمكف انكارالقكؿ بكجكد عالـ المثؿ،ك يمكف رفض القكؿ لكف اراؤىـ مجرد افتراضات يكدبيا 

بكجكدأفكار فطرية ألنو لك كانت فطرية لكانت المعاني الرياضية كاسعة لدل الجميع ك لكاف بمقدكر 
 االنساف معرفتيا دكف تعمميا ك كانت ثابتة.  

ف التجريد انطالقا مف كقائع حسة عاجزة عف ابداع أم كالننسى أف المفاىيـ الرياضية ناتجة ع
 مفاىيـ،ك ال يمكف االنطالؽ مف العدـ.      

                                                                                  حل االشكالية: –3  
لرياضيات حتى ك لك كانت عمـ عقمي مجرد اال انو ال يمكف استبعاد دكر نستنتج مما سبؽ أف ا

لؾ فاف األطركحة القائمة أف لمحكاس دكر في نشأة المفاىيـ الرياضية ذل في نشأة مفاىيميا، الحكاس
 أطركحة صحيحة ليا مبرراتيا.

 تصحيح الموضوع الثالث
رانسكا جاككب" بعمـ البيكلكجيا ي "فيدخؿ النص في اطار اىتماـ الفيمسكؼ الفرنس طرح المشكمة:

تدرس البيكلكجيا الكائنات الحية "انساف, الحيكاف , النبات" التي تقكـ بكظائؼ حيكية كالتغذية ك النمك ك 
ك التكاثر ك تحتكم عمى خاليا , ك قد انفصمت البيكلكجيا عف الفمسفة في القرف التاسع عشر ك ىذا ما 

بانو ال يمكف تطبيؽ خطكات المنيج التجريبي عمى الظكاىر الحية  ادل ببعض الفالسفة الى االعتقاد
حيث يرد عمييـ " فرانسكا جاككب "في نصو ىذا ك يعالج مشكمة فمسفية تتعمؽ بدراسة الظكاىر 

 البيكلكجية .
 ىؿ تخضع الظكاىر الحية لمتجريب بنفس الكيفية التي تخضع ليا الظكاىر الفيزيائية ك الكيميائية ؟

 ىؿ التجريب في البيكلكجيا ممكف؟                                        



الجزائر -برج البحري–حي قعلول   

Web site : www.ets-salim.com /Fax023.94.83.37  : الفاكس- Tel : 0560.94.88.02/05.60.91.22.41/05.60.94.88.05 : 

 محاولة حل المشكة:
أستاذ عمـ الكراثة الحيكم 2114"فرانسكا جاككب" فيمسكؼ معاصر كلد سنة  موقف صاحب النص:

مناىـ اثاره منطؽ الكائف الحي . يرل مف خالؿ نصو اف المادة  2154حصؿ عمى جائزة نكبؿ سنة
لحية تخضع لمتجريب كما ىك الشأف في المادة الجامدة لكف مع مراعاة خصكصياتيا ك بالتالي ا

و بدال من العمل عمى استثناء الكائنات الحية من فالتجريب ممكف في البيكلكجيا في قكلو في النص"
 "الخضوع ...عمى العالم الفيزيولوجي دراسة الظواهر التي نجري داخل العضوية...

 برر صاحب النص مكقفو بعدة حجج ك ىي: لبراهين:الحجج و ا
ػ تتميز الظاىرة الحية بالتشابؾ الكظيفي االمر الذم يتطمب اتخاذ االحتياطات ك تكخي الحذر ك مراعاة 

 المرحمية كالتدرج اثناء التجريب 
ة ػ تعقد الظاىرة الحية يرجع الى صعكبة عزؿ مككناتيا عف بعضيا البعض لذلؾ يجب تجزئة العضكي

ك تطبيؽ خطكات المنيج التجريبي عمى الكائنات الحية كما ىك مكجكد في العمـك الفيزيائية ك الكيميائية 
 ك لكف مع مراعاة خصكصية الكائف الحي ك البنية المعقدة .

لقد كفؽ صاحب لبنص في نصو ىذا عندما بيف اف التجريب امر ضركرم ـ ممكف في  نقد و تقييم:
ك مقنعة بدليؿ اف العمـك البيكلكجية عرفت تقدما كبيرا في العصر الحاضر  البيكلكجيا بحجج صحيحة

بما انجزتو مف ابحاث ك ما حققتو مف نتائج بفضؿ التزاميا بمقتضيات البحث التجريبي ك الذ ساعد 
ىذه العمـك عمى التقدـ حيث اكد اف ق ال يمكف الكصكؿ الى قكانيف ك خصائص المادة الحية اال 

يات كاالعتماد عمى المنيج التجريبي القائـ عمى مبدأ الحتمية ....ك رغـ ذلؾ تبقى بتفكيؾ العضك 
 الكثير مف العكائؽ تكاجو البيكلكجيا مما يجعؿ نتائجيا نسبية.

نستنتج باف التجريب في البيكلكجيا امر ممكف ك كاقع ك لكنو محدكد مقارنة بالعمكـ الفيزيائية الخاتمة :
 عة المعقدة لمكائنات الحية ك لالعتبارات االخالقية ك العقائدية ك غيرىا.ك الكيميائية نظرا لمطبي


