
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 -حاسي خليفة    –ثانوية هواري بومدين                                                  لوالية الوادي  مديرية التربية

 إمتحان بكالورٌا التعلٌم الثانوي التجرٌبً

2015اي ــــــــدورة م  

 د 33 سا 3المدة :                                         لطرائكة : تسٌٌر والتصاد + هندسة اــــالشعب

 إختبار في مادة الف لسفة
       

 عالج موضوعا واحدا  من المواضٌع التالٌة على الخٌار:    
   

 الموضوع األول: 
  ؟ا إذا كانت الرٌاضٌات مفاهٌم مجردة ،فهل هذا ٌعنً أن العمل هو مصدر نشأته                  

 

 الموضوع الثاني:
 

 على البٌولوجٌا أن تأخذ المنهج التجرٌبً من العلوم الفٌزٌائٌة                    " :(كلود برنار) لال          
 "والكٌمٌائٌة لكن مع اإلحتفاظ بظواهرها النوعٌة ولوانٌنها الخاصة                              

 دافع عن صحة هذه األطروحة                                             
 

  )النص( الموضوع الثالث:
 

العمل هو أعدل األشٌاء توزٌعا بٌن الناس ، ألن كل فرد ٌعتمد أنه أوتً منه الكفاٌة ، حتى الذٌن "     
 ٌصعب إرضاؤهم بأي شًء آخر ، لٌس من عادتهم أن ٌرغبوا فً أكثر مما أصابوا منه . 

ولٌس براجح أن ٌخطئ الجمٌع فً ذلن ، بل الراجح أن ٌكون هذا شاهدا على أن لوة اإلصابة      
فً الحكم ، وتمٌٌز الحك من الباطل ، وهً الموة التً ٌطلك علٌها فً الحمٌمة إسم العمل أو النطك ، 

ن بعض ، واحدة بالفطرة عند جمٌع الناس. وهكذا فإن اختالف آرائنا ال ٌنشأ عن كون بعضنا أعمل م
إذ ال ٌكفً أن ٌكون  و إنما ٌنشأ عن كوننا نوجه أفكارنا فً طرق مختلفة وال نطالع األشٌاء ذاتها.

إن أكبر النفوس مستعدة ألكبر الرذائل ، كما هً  الفكر جٌدا ، وإنما المهم أن ٌطبك تطبٌما حسنا.
تطٌعون إذا سلكوا الطرٌك ال ٌسٌرون إال ببطء شدٌد ، ٌسمستعدة ألعظم الفضائل ، و أولئن الذٌن 

 المستمٌم أن ٌحرزوا تمدما أكثر من الذٌن ٌركضون ولكنهم ٌبتعدون عنه "
 

 ( رٌنٌه دٌكارت )                                                                   
 

 أكتب ممالة فلسفٌة تعالج فٌها مضمون النص. المطلوب:
 
 

 بالتوفٌك فً إمتحان البكالورٌا 1/1الصفحة  إنتـــــــــــهى



 5102دورة ماي  هطشعبة : تك ، اإلجابة النموذجٌة إلختبار مادة الفلسفة إلمتحان البكالورٌا التجرٌبٌة

 : إذا كانت الرٌاضٌات مفاهٌم مجردة ،فهل هذا ٌعنً أن العمل هو مصدر نشأتها؟األول الموضوع

 الطرٌمة: جدلٌة

شٌر إلى ان الرٌاضٌات ومفاهٌمها كانت  من أول العلوم تارٌخ اإلنسانٌة ونشاطها المعرفً ، ٌ الممدمة ) طرح المشكلة(:

نشأة ، وهً معرفة أساسها المفاهٌم والصور العملٌة المجردة،موضوعها دراسة الممادٌر الكمٌة،لكن ما هو مختلف فٌه 

ٌاضٌات فهل الربٌن الفالسفة والباحثٌن هو تفسٌر نشأة المفاهٌم الرٌاضٌة، وتحدٌد أصلها ومصدرها الذي ترجع إلٌه.

 ترجع إلى أصول عملٌة،أبدعها العمل وابتكرها أم ترد إلى أبعاد ومواد تجرٌبٌة؟

 )محاولة حل المشكلة(: العرض

 (العمل مصدر نشأة الرٌاضٌات )                               عرض األطروحة:

ها وابتكرها واستنبطها من مبادئه ٌعتمد أصحاب النزعة العملٌة المثالٌة أن الرٌاضٌات مصدرها العمل،فهو الذي أبدع

أن  المبلٌة التً هً أساس كل المعرفة،فالمفاهٌم الرٌاضٌة نابعة من العمل وموجودة فٌه لبلٌا،لهذا ٌرى)رٌنٌه دٌكارت(

المعانً الرٌاضٌة فطرٌة فً النفس ،شانها فً ذلن شأن بمٌة المعانً األبدٌة،كاهلل والوجود وغٌرها. وٌؤكد )أفالطون( أن 

معطٌات األولٌة الرٌاضٌة توجد فً عالم المثل )عالم المعموالت(،فالخطوط واألشكال واألعداد موجودة فً العمل، ال

وتكون واحدة بالذات،ثابتة و أزلٌة،بمعنى أن العملٌات الرٌاضٌة ومختلف مفاهٌمها هً صور مجردة تجرٌدا كامال، ال 

ما تدل علٌه الكثٌر من المفاهٌم الرٌاضٌة: كالعدد السالب،الجذر عاللة لها بالوالع الحسً،وال ترتبط نهائٌا، وهذا 

، المنحنٌات التً ال مماس لها،األعداد المركبة ،فالمكان الهندسً مثال، الذي ٌوصف بأنه فراغ التخٌلً،السطح المحدب

لها وال أبعاد،ال تتفك  مجرد،متجانس،وال نهاٌة له،ال ٌشبه فً شًء المكان الحسً،كما أن النمطة الهندسٌة التً ال طول

مع النمطة الحسٌة التً تشغل دائما حٌزا من المكان مهما كان ضئٌال،مما ٌؤكد أن الرٌاضٌات لست أشٌاء أو مشخصات 

بل هً كائنات عملٌة مجردة، ٌوجدها العمل الرٌاضً واصطالحاته، وهذا ما دلت علٌه تعدد الهندسات و أنسالها المختلفة 

الرٌاضً هو الذي ٌؤسسها وفك أولٌات افتراضٌة ٌحكمها اإلنسجام العملً المنطمً وعلٌه نحكم بأن التً تؤكد أن العمل 

 الرٌاضٌات إنشاء عملً خالص ال نظٌر له فً عالم الوالع الحسً.

لكن لو كانت الرٌاضٌات عملٌة خالصة وفطرٌة ،لما ال ٌكون حظ الناس منها واحد، ألم  )منالشة(: نمد الحجج والبراهٌن

 أن العمل أعدل لسمة بٌن الناس،فلماذا  إذا ٌتفاوت الناس فً مجال الرٌاضٌات؟ )دٌكارت(ٌمل 

كما أنه من ناحٌة أخرى نجد أن المفاهٌم الرٌاضٌة ال تظهر دفعة واحدة ،بل تكشف عن نفسها بالتدرٌج ، وتتطور 

ل الرٌاضً ٌتكون بالتدرٌج من خالل ما ٌاستمرار عبر الزمن وتارٌخ الرٌاضٌات شاهد على ذلن.مما ٌدل على أن العم

 ٌكتسبه من تجارب.

 (التجربة مصدر نشأة الرٌاضٌات)                            نمٌض األطروحة:

أن  ٌرون )جون ستٌوارت مل(و  )داٌفٌد هٌوم(و  )جون لون(إن أصحاب النزعة التجرٌبٌة الحسٌة وعلى رأسهم 

سً مثل كل المعارف اإلنسانٌة و أنها لٌست فطرٌة أبدا،ألن العمل ٌولد صفحة المفاهٌم الرٌاضٌة  أصلها ومصدرها ح

)جون ستٌوارت بٌضاء وكل معارفه ومنها الرٌاضٌات. مكتسبة عن طرٌك المالحظات والتجارب الحسٌة،لهذا ٌمول 

طوط والدوائر التً مل(:" إن النمط، والخطوط والدوائر التً ٌحملها كل واحد فً ذهنه،هً مجرد نسخ من النمط، والخ

)جورج سارطون(:" لم ٌدرن العمل مفاهٌم الرٌاضٌات فً األصل،إال من جهة ما هً وٌمول عرفها فً التجربة" 

ملتبسة باللواحك المادٌة، ولكنه انتزعها بعد ذلن من مادتها، وجردها من لواحمها،حتى أصبحت مفاهٌم عملٌة 

.بمعنى ان الممارسة الحسٌة هً التً تتحول فٌما بعد إلى بسة لها"محضة،بعٌدة عن األمور المحسوسة التً كانت مال

نظر مجرد، وتارٌخ الرٌاضٌات ٌثبت أن الرٌاضٌات كانت فً بداٌتها متصلة بالحٌاة العملٌة الحسٌة لإلنسان، فالحساب 

ٌمول لهندسة.كان ولٌد الحاجة للمماٌضة،كما أن حاجة لدماء المصرٌٌن لمسح األراضً ولٌاسها أدت إلى نشوء ا



)سارطون(:" إن الرٌاضٌات المشخصة هً أولى العلوم الرٌاضٌة نشوءا،فمد كانت فً الماضً تجرٌبٌة، وكانت 

وهذا ما ٌؤكد أن المفاهٌم خاضعة لتأثٌرات صناعٌة عملٌة،ثم تجردت من هذه التأثٌرات و أصبحت علما عملٌا".

 الرٌاضٌة مستوحاة من الوالع العملً التجرٌبً.

غٌر انه لو كانت الرٌاضٌات تجرٌبٌة، كٌف نفسر عاللاتها ومفاهٌمها و أنسالها التً ال )منالشة(:  لحجج والبراهٌننمد ا

 ترتبط بالوالع وال تنسجم معه فً أغلب أبعادها؟

دم كما أن الدلة والٌمٌن الرٌاضً، ونتائجها المطلمة والحكم علٌها ال ٌراعً أبدا أي ممٌاس والعً،بل ٌخضع لمعٌار ع

 تنالض الفكر مع نفسه، وانسجامه مع مبادئه التً ٌنطلك منها،مما ٌفسر البعد العملً فً الفكر الرٌاضً.

 ( العمل والتجربة  معا مصدر نشأة الرٌاضٌات )                       : التركٌب

جربة،ألن المعانً الرٌاضٌة لم إن تفسٌر نشأة المفاهٌم الرٌاضٌة من الصعب الفصل فٌها تماما بٌن حدود العمل ودور الت

تنشأ دفعة واحدة،بل نمت وتطورت بالتدرج عبر الزمن،فمد بدأت المفاهٌم الرٌاضٌة حسٌة تجرٌبٌة فً أول أمرها،ثم 

)هنري بوانكارٌه(:" لو لم ٌكن فً الطبٌعة أجسام صلبة لما وجد مجردة.لهذا ٌمول ستنتاجٌة إتطورت وأصبحت مفاهٌم 

  لطبٌعة بدون عمل مسلط علٌها ال معنى لها".علم الهندسة،ولكن ا

بعض لهذا نجد علماء اإلغرٌك أول من استطاعوا تجرٌد المفاهٌم الرٌاضٌة من األمور الحسٌة،عندما اعتمدوا على 

المبادئ األولٌة التً ٌسلم  العمل بصدلها وٌستخدمها فً براهٌنه،كذلن تطورت الرٌاضٌات وزادت درجة تجرٌدها عندما 

الهنود األعداد المعروفة باسمهم و أدى ذلن إلى تمدم الحساب، وفٌما بعد اخترع العرب الجبر، ثم نشأت الهندسة  اخترع

وكان ابتكار هذه  )نٌوتن(،و  )لٌبنتز(وحساب التفاضل والتكامل على ٌد كل من  )رٌنٌه دٌكارت(،التحلٌلٌة على ٌد 

ً جردت من األشٌاء الحسٌة، ومن جانب آخر على لدرة العمل الذي الفروع الجدٌدة ٌعتمد من جهة على فكرة  العدد الت

 ٌتجاوز نطاق التجربة ، وٌلج أعلى مراتب التجرٌد.

 الخاتمة )حل المشكلة(:

نستنتج فً األخٌر أن الرٌاضٌات صارت تمثل عالم العمل والتجرٌد ، ولٌس هنان حد ٌمف امام العمل فً ابتكار المفاهٌم 

ف عن العاللات وتوظٌفها،لكن هذا لم ٌكن دفعة واحدة،بل تطور بالتدرٌج ولد كانت التجربة فً الرٌاضٌة ، وفً الكش

  البداٌة منطلك التفكٌر الرٌاضً،لكنه استمل عنها وفارلها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5102دورة ماي  شعبة : تك ،هط اإلجابة النموذجٌة إلختبار مادة الفلسفة إلمتحان البكالورٌا التجرٌبٌة

 الثانً: موضوع ال

الكٌمٌائٌة لكن مع اإلحتفاظ -لال )كلود برنار(:"...على البٌولوجٌا أن تأخذ المنهج التجرٌبً من العلوم الفٌزٌائٌة

  بظواهرها النوعٌة ولوانٌنها الخاصة"

 دافع عن صحة هذه األطروحة                                            

 الطرٌمة: إستمصاء بالوضع

كل بحث وكل عمل منظم ٌموم على المنهج حتى ال ٌكون عمال عشوائٌا ومن بٌن المناهج التً  رح المشكلة(:الممدمة )ط

ونظرا لما حممه  -المائم على المالحظة والفرضٌة والتجربة للوصول إلى المانون-أحرزت تمدما ونجاحا المنهج التجرٌبً

تطبٌمه على المادة الحٌة ، ولكن شاعت فكرة مفادها استحالة هذا المنهج من نتائج فً المادة الجامدة فكر العلماء فً 

إخضاع الكائن  الحً للتجرٌب إال أن هنان من عارض هذه الفكرة ورأى بالضرورة إخضاع المادة الحٌة للتجرٌب، 

 ثبات مشروعٌة اعتماد المنهج التجرٌبً فً الدراسات البٌولوجٌة؟كٌف ٌمكن إومنه 

 :العرض )محاولة حل المشكلة(

)كلود برنار( المائلة:" على البٌولوجٌا أن تأخذ المنهج التجرٌبً من العلوم إن أطروحة عرض منطك األطروحة: 

تؤكد على لابلٌة تطبٌك المنهج التجرٌبً  الفٌزٌائٌة،الكٌمٌائٌة،لكن مع اإلحتفاظ بظواهرها النوعٌة ولوانٌنها الخاصة"

دام الكائن الحً كغٌره من الكائنات ٌستجٌب لنظام الكون، لذا ٌنبغً فً البٌولوجٌا مع احترام خصوصٌة وطبٌعته ما 

التخلص من كل اإلعتبارات الفلسفٌة والدٌنٌة ومبدأ الغائٌة وفكرة تحرٌم التشرٌح إلى جانب تجاوز كل العمبات 

ة اإلنسان ومحٌطه معالجة تجرٌبٌة لفهم هذه الظواهر بصورة اإلبٌستٌمولوجٌة،كما أن الضرورة العلمٌة  تمتضً معالج

أفضل و أدق و أكثر موضوعٌة ووضعٌة أي استبدال الطرح الفلسفً بالطرح الموضوعً، كما أن التجربة فً مفهومها 

ب ٌعد دالل ألن التجرٌالعلمً ٌنمو وٌتمولب مع طبٌعة الموضوع المدروس إلى جانب إمكانٌة استبدال المالحظة باإلست

لهما هدف واحد وهو إدران الحوادث :"وهو طبٌب وبٌولوجً فرنسً )كلود برنار(نوعا آخر من المالحظة .إذ ٌمول 

وضبطها بالوسائل العلمٌة الدلٌمة  والفرق الوحٌد بٌنهما هو أن المجرب ال ٌدرن الحوادث كما هً علٌه فً الطبٌعة 

 فً شروط ٌهٌئها هو نفسه لغرض علمً".بل ٌدركها 

ال ٌمكن معرفتها إال  من التحام كل العوائك باستثمار المنهج التجرٌبً وتكٌٌفه فً دراسة المادة الحٌة )كلود برنار(تمكن 

خصائص المادة الخام. ولمد استطاع هذا العالم البٌولوجً من أن ٌملب حٌوانات ذات دم حار إلى دم بارد  بعاللتها مع

 ة الحٌة مرتبط بتفكٌن العضوٌات الحٌة للغوص فً دواخلها.ورأى بأن معرفة لوانٌن وخصائص الماد

النشوء العفوي للجراثٌم مثبتا بأن هذه الجراثٌم تتكون فً الهواء وبفضل طرٌمتً: فكرة  )لوٌس باستور(كما صحح 

 وهكذا عرف -مرض ٌصٌب الشٌاه-استطاع أن ٌحارب مرض الجمرة الخبٌثة التالزم فً الغٌابو  التالزم فً الحضور

التجرٌب فً مجال البٌولوجٌا تمدما كبٌرا وانتمل التشرٌح على المٌت إلى التشرٌح على الحً.وما ٌؤكد إمكانٌة تطبٌك 

المنهج التجرٌبً على الكائن الحً هو أن التركٌب الكٌمٌائً والفٌزٌائً الذي ٌدخل فً بناء المادة الجامدة والمادة الحٌة 

 على األرانب. )كلود برنار(تجربة   واحد أي لهما نفس الخصائص،إلى جانب

هنان من ٌرى باستحالة إخضاع الظاهرة الحٌة للمنهج التجرٌبً ألنه إذا كانت  فً حٌن عرض منطك خصوم األطروحة:

 المادة الجامدة تتمٌز بمابلٌتها للتفتٌت.

المادة الحٌة بمبدأ الغائٌة ركة، ارتباط فإن المادة الحٌة ال ٌمكن تفتٌتها،كما أن األولى ممٌدة والثانٌة تتمٌز بالحرٌة والح

وتدخل اإلعتبارات الفلسفٌة والدٌنٌة واإلجتماعٌة فً دراسة الكائن الحً لمداسة الروح إلى جانب تشابن العضوٌة 



وارتباط كل عضو باآلخر، وهالن أي عضو ٌنعكس  على األعضاء األخرى ، ضف إلى ذلن خطورة التجرٌب على 

 ه الدراسة بنسبٌة النتائج واستحالة التنبؤ على الوجه األكمل مع نمص فً التحكم فً الظواهر.الكائن الحً وتمٌز هذ

ٌمول )كوفٌٌه(:"إن سائر أجزاء الجسم مرتبطة فٌما بٌنها فهً ال تستطٌع الحركة إال بمدر ما تتحرن كلها معا.والرغبة 

.فنزع عضو مثال ٌصبح اها تبدٌله تبدٌال تاما"فً فصل جزء من الكتلة معناها نمله إلى نظام الذوات المٌتة ومعن

الحٌة تمتضً على فردٌتها وٌشوه  ٌستجٌب كوحدة جدٌدة تختلف تماما عما كانت علٌه.لذا إن محاولة تصنٌف الكائنات

طبٌعة  الموضوع ونتائج البحث إلى جانب صعوبة تعمٌم النتائج، كما أن هنان لوة حٌوٌة تحرن سائر حوادث الحٌاة 

 ا لنظامها الحر.وتخضعه

  نمد منطك خصوم األطروحة:

لكن ما حممه علم البٌولوجٌا من تطور ونجاح من خالل تبنٌه للمنهج التجرٌبً دلٌل على تجاوز العمبات و إمكانٌة 

إخضاع الكائن الحً للدراسة التجرٌبٌة ، وتارٌخ العلم ٌثبت هذا،من خالل ما حممه علم البٌولوجٌا من تطور،كغرس 

 والتخلص من مختلف األمراض واألوبئة. ADN،اإلستنساخ، التهجٌن و األعضاء

 الخاتمة )التأكٌد على مشروعٌة الدفاع(:

نظرا لما حممه المنهج التجرٌبً من تمدم فً مجال دراسة الكائن الحً فإن األطروحة المائلة باعتماد المنهج التجرٌبً فً 

ٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة مع اإلحتفاظ بظواهرها النوعٌة ولوانٌنها الخاصة مجال البٌولوجٌا مثل ما هو الشأن فً العلوم الف

 أطروحة صحٌحة ٌنبغً إثباتها والدفاع عنها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5102دورة ماي  شعبة : تك ،هط اإلجابة النموذجٌة إلختبار مادة الفلسفة إلمتحان البكالورٌا التجرٌبٌة

 ل مضمون نص  لـ: )رٌنٌه دٌكارت(الموضوع الثالث: تحرٌر ممالة فلسفٌة حو

العمل هو جوهر اإلنسان و أداته األساسٌة فً المعرفة ولد شكل تطور العلم الغربً فً   الممدمة )طرح المشكلة (:

المرن السادس عشر والمرن السابع عشر نوعا ما من البحث عن العملنة وإعطائها المكانة الالئمة بها، كمبدأ أومرجع لكل 

 د حمل هذا التطور لطٌعة مع الفكر التملٌدي الذي غٌب دور العمل،وانطاللا من هذا األساس جاء نصالمعارف، ول

، محاوال  التأسٌس لتصور ومفهوم جدٌد لمٌمة العمل،كمبدأ فطري عام أب الفلسفة الحدٌثةالملمب بـ:  )رٌنٌه دٌكارت(

كٌف ٌمكن فهم لدرة العمل فً وجٌهها،لهذا نتساءل: عند كل الناس ، ولدرة تعبر عن سٌادة العمل فً مجال المعرفة وت

 امتالن المعرفة الحمة عند اإلنسان؟ وهل هذا المبدأ صالح فً جمٌع المجاالت التً ٌتصل بها الفكر اإلنسانً؟

 العرض )محاولة حل المشكلة(:

وجعله مٌزان صدق  ، مولف صاحب النص: إن هللا اكرم اإلنسان بالعمل على سائر الموجودات، وجعله مٌزان صدق

األشٌاء وفهم المتنالضات،والتفرٌك بٌن الخٌر والشر،والحك والباطل، والفضائل والرذائل،فهو جوهر اإلنسان، والمعبر 

أن العمل هو المٌزة اإلنسانٌة المشتركة بٌن الجمٌع كمسمة  )دٌكارت(عن طبٌعته بأسرها، و أصل كل معارفه.لهذا ٌرى 

فرد، فكل إنسان ممتنع بمدرته العملٌة كنور ٌحمله ، وٌسترشد به فً كل األحوال لهذا ٌمول عادلة ال ٌعترض علٌها أي 

وهذا ما ٌؤكده المفكر العمل هو أعدل األشٌاء توزعا بٌن الناس.ألن كل فرد ٌعتمد أنه أوتً منه الكفاٌة".)دٌكارت(:"

 ."عن الحمٌمة ولتعلٌمها :"إن العمل معطى عالمً، وهو أحسن و أضمن للبحثبموله )ٌوسف السنوسً(

ه من خالل إظهار وظائف العمل واستعماالتها عند الناس واإلحتكام على مولف )دٌكارت(وٌبرهن  البراهٌن :الحجج و

إلٌها.كشاهد على سٌادة العمل وسلطته فً المعرفة،من حٌث إصدار األحكام ومعرفة الصحٌح والفاسد منها، والمدرة على 

فهذه كلها مظاهر تثبت ان العمل ملكة فطرٌة تحملها كل ٌز بٌن الحك والباطل والولوف عندهما.إدران المفارلات والتمٌ

 لتحصٌل المعرفة، وتصور المعانً، و إصابة األحكام. مهٌأةالنفوس،كموة طبٌعٌة 

عضنا على أولئن الذٌن ٌعترضون على مبدأ وحدة العمل بالتساؤل: عن سر اختالف آرائنا واعتراض ب )دٌكارت(وٌرد 

 على بعض؟

)دٌكارت(:" إن إختالف آرائنا ال ٌنشأ عن كون بعضنا أعمل من بعض،و إنما ٌنشأ عن كوننا نوجه أفكارنا وهنا ٌؤكد 

وهذا ٌعنً أن العمل مبدأ، و أداة تعمل و تؤدي وظٌفتها بحسب إرادة أصحابها، وكٌفٌة استخدامهم فً طرائك مختلفة..." 

أي أن مبدأ العمل مهٌأ ، ولدٌه كون الفكر جٌد، و إنما المهم أن ٌطبك تطبٌما حسنا".ال ٌكفً أن ٌلها، لهذا ٌمول:"

استعداد، ولدرة على تأدٌة دوره ومهامه لكن بإرادة صاحبه، ولدرته على تفعٌل دوره وفك أسس إٌجابٌة وفعالة، 

ذل لها ال ٌمكنها أن تمدم إال أرتغالفاألرض الخصبة إذا أحسن استثمارها تعطً أحسن و أجود ثمارها، لكن إذا أسًء اس

:" إن أكبر النفوس والعٌب لٌس فٌها، بل عذرها عند من أساء توظٌفها، فكذلن العمل: لهذا ٌمول صاحب النص  ندهاما ع

اعتباره وسٌادته كمرجعٌة  للعمل )دٌكارت(وهكذا ٌعطً  ألكبر الرذائل،كما هً مستعدة ألعظم الفضائل..." مستعدة

 فً جمٌع المجاالت اإلنسانٌة. أساسٌة للمعرفة

 والصٌاغة المنطمٌة للحجة:

 إذا كان العمل لدرة فطرٌة ،فإنها موجودة عند الجمٌع -

 لكن العمل لدرة فطرٌة -

 إذا:فهً موجودة عند الجمٌع -



 نمد الحجج والبراهٌن)منالشة(:

معارفنا،فهذا ال ٌعنً جعله مبدأ مطلك ما للعمل من دور فً فهم حمٌمة وجودنا و إنسانٌتنا،وتحصٌل مختلف  لكن برغم

مكتف بذاته ورفعه إلى مرتبة التألٌه )األلوهٌة(، ورفض كل ما دونه،وهذا ما جعل الكثٌر من الفالسفة ٌثورون ضد هذه 

ألن  )غاستون باشالر(النظرة وتجاوزها بالدعوة إلى انفتاح العمل،واإلعتراف بمصوره وعجزه.وما ٌفوله حسب رأي 

 رها وأهمٌتها فً إثارة مادة المعرفة وتصحٌح مسار اإلنسان كل ٌوم.للتجربة دو

 الرأي الشخصً )خاص بالتلمٌذ(: 

 الخاتمة )حل المشكلة(:

الذات العارفة تعتبر حمٌمة مؤكدة أساسها العمل الذي به ندرن وجودنا و اآلخرٌن والعالم كما إن الوعً أو نستنتج أخٌرا 

 له استعماال منهجٌا،ٌتفتح على كل مصادر المعرفة،بعٌدا عن كل تعصب أو إلغاء.، لكن وجب استعما)دٌكارت(ٌمول 
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