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 الجمهورية الجسائرية الديمقراطية الشعبية

 4102/4102: الضنــة الدراصيــة 

 4102ماي  : الدورة

ــادة  ــ ـــ  : فلـضـــفةاملـــ

 : رياضيات و علوم ثجريبيةالشعبة 

 د 01صا و  10: املـــــدة 

 وزارة الدفاع الوطني
 

 أركان الجيش الوطني الشعبي
 

 مديرية مدارش أشبال ألامة

ــــــحـان التجــــريبي في مــــــادة الفـلضـفـــــــةإلامت  

 

 

 المــوضـوع األول:

 هــل تعتقــد أن الظواهر الحٌة قابلــــة للخضـــوع إلـى خـطــوات المنهـــج التجرٌبـــً ؟

 المــوضـوع الثـــاني:

 أثبت بالبرهان صحــة األطـــروحة القــائلة :

".ـــــق الـصــــــوري آلـــــة تعــــصم العـــقل من األخــــطاءالمنط"                      

 المــوضـوع الثـالث:

 النـــص :

 األناتوجد بنٌة ثقافٌة جذرٌة خاصة بكل وسط، منها ٌتكون نٌر شخصٌات كل شخص فال وجود  

وساطة. ال ٌعرف فً  األناالمطلق بالنسبة للوعً كما أنـه ال ٌوجد آخرون بكٌفٌة مطلقة، بل لٌس هناك 

بواسطة حب أو  األناالوعً إال الكائنات واألشٌاء التً ٌدخل معها فً تواصل فالـ )أنت( كل ٌشعر به 

البغضاء. إن الـ)هـو( و )هـً( و الـ )هـم( ٌبقون فقٌدي كل مدلول فً لغـة التواصـل بٌن األشخاص إذا 

ى أٌة إمكانٌة ألن ٌبدلوا الغائب بالـ أنت  داخل جماعـة أو وال ٌحتوون عل األنا،كانوا منفصلٌن عن 

 داخل نحن )مجتمع أو مجموع البشرٌة( .

ٌوجد فً منعزل عن التواصالت داخل الـ )نحن( ال ٌستطٌع أن ٌخرج من الـ )هذا(. فالكائن  أناو كل 

اآلخرٌن. إن اآلخرٌن و باألنتال ٌرتفع إلى مستوى الشعور بالذات و الشعور كمعرفة. أال إذا اصطدم 

 األناو ٌكٌف بها  األناكهبة.  فبالمشاركة التً  ٌكٌف بها اآلخرون  //أناه//ٌقدمون لكل واحد منا 

اآلخرٌن ٌبدأ التشخصن و من هذه اللحمة ٌنسج كل )أنا( و كل )أنت( و بطرٌقة غٌر مباشرة الـ )هم( 

 األعلى كما عند فروٌد. األناكذلك. ما ٌكون الذات و 

  دمحم ز ل  لببابي  

  .أكتب مقـــالــة فلسفٌـــة حــــول مضمــــون النـــص

 بالتوفلق



 الجمهورية الجسائرية الذيمقراطية الشعبية

 4102/4102: الضنــة الذراصيــة 

ــخ  ــ  40/12/4102: التاريــ

ــادة  ــ ـــ  : فلـضـــفةاملـــ

 : رياضيات و علوم ثجريبيةالشعبة 

 صاعـــات و نصــف 10: املـــــذة 

 وزارة الذفاع الوطني
 

 أركان الجيش الوطني الشعبي
 

 بال ألامةمذيرية مذارش أش

 إلمتــــــحـان التجــــريبي في مــــــادة الفـلضـفـــــــةثصحيح نمورجي ل

 

   .: هــل تعتقد أن الظـواهر الحٌــة قـابلة للخضـوع إلى خطـوات المنهج التجرٌبً الموضــوع األول

 طرح المشكلة :

دة الجامدة أغرى جمٌع العلماء فً مختلف العلوم لتطبٌق المنهج *التقدم الهائل و الدقة التً حققها المنهج التجرٌبً فً علوم الما

 ن(1فً علومهم لعلهم ٌصلون بها إلى ما وصل إلٌه التجرٌب فً علوم الطبٌعة من دقة وتقدم. )

علم  مدخل إلى’’أسس العلم الذي ٌدرس المادة الحٌة فً كتابه ’’ كلورد بٌرنارد’’*كذلك عندما وضع العالم و الفٌلسوف الفرنسً 

و سماه البٌولــوجٌـــا دعً إلى تطبٌق المنهج التجرٌبً علٌه و لكن هناك من ٌرى أنه ٌصعب التجرٌب على ’’ الطب التجرٌبً

 ن(  1الظواهر الحٌة. )

*هل نستطٌع عملٌا أن نطبق هذا المنهج فً البٌولوجـٌا ؟ و إلى أي مدى ٌمكن إخضاع المادة الحٌة لشروط   الســـؤال :

 ن(1.1العلمٌة ؟ ) الدراسة

 محاولـة حــل المشكلة :

 عرض األطروحة :

 ن(1) ٌرى بعض العلماء أنه من الصعب جدا تطبٌق المنهج التجرٌبً فً البٌولوجٌا.

 ن(1.1: ) البرهنـة

ة *هناك صعوبات تعود فً مجملها إلى األسباب التالٌة: طبٌعة المادة الحٌة و خصائصها تختلف عن خصائص المادة الجامد 

فالمادة الحٌة تتصف بخصائص كثٌرة من أهمها : صفة الحركة و التغٌر,و النمور و التغذٌة , و التنفس و اإلطراح و 

 التكاثر...الخ

*إن إختالف كل عضو فً الكائن الحً و تخصص وظٌفة كل عضو و تكامل عمل األعضاء عن بعضها كل ذلك ٌجعل 

 التجربة فً البٌولوجٌا صعبا.

صفة الحٌاة )أي جملة الوظائف التً تقاوم الموت( ألن الروح هً التً تمٌز الكائن الحً و التً تجعل أي خطأ *اإلضافة إلى 

 .أو إهمال ٌؤدي إلى إتالفها )فقدانها(

*هناك صعبوبة كبٌرة فً اصطناع الظاهرة الحٌة و صعوبة تكرارها فكٌف ٌقوم التجرٌب إذا كانت التجربة هً اصطناع 

 .االظاهرة وتكراره

*عدم القدرة على تعمٌم نتائج أي  تجربة فً البٌولوجٌا و هذا للفردٌة التً ٌتصف بها كل كائن حً. فما هً ضرورة تجربة 

 فردٌة ال نستطٌع تعمٌم نتائجها ؟

 *باإلضافة إلى مجموعة الموانع الدٌنٌة . و الخلقٌة و القانونٌة التً تحرم التجرٌب على األحٌاء.



 ن(1.1: )نقد البرهنة 

فعلى الرغم من تعقٌد الظاهرة الحٌة إال أن تارٌخ العلوم ٌكشف لنا عن محاوالت و لو بوسائل بسٌطة كان بعضها ناجحا و 

  .ساهم فً كشف الكثٌر من الحقائق

 ن(1.1: ) نقٌض األطروحــة

 .إمكانٌة تطبٌق المنهج التجرٌبً على مادة العضوٌة الحٌة

 ن(1.1: )*البـرهنــــة

 .ل الصعابلماء لبٌولوجٌا على اتخاذ التجرٌب منهجا علمٌا لهم جعلهم ٌتحدون كإن إصرار ع

*االستعانة بالكثٌر من المعطٌات الحدٌثة التً ساعدت على تحقق المنهج التجرٌبً فً البٌولوجٌا و أهمها التقدم الكبٌر لوسائل 

ٌقاع  أي أذى بالكائن الحً ) كجهاز الرادٌو و التجرٌب و التطور الهائل لألجهزة التً تمكنه من إجراء التجارب دون إ

 .االٌكوغرافً و السكانٌر....(

 باإلضافة إلى اكتشاف الكثٌر من العلوم المساعدة للبٌولوجٌا كعلم الوراثة و علم التشرٌح علم الخلٌة علم األجنة.......

إلى الحد الذي ٌجعل بعض )بعض( األفراد *تطور الوعً اإلنسانً عموما الذي ٌسمح بالتشرٌح و التجرٌب فً البٌولوجٌا 

 ٌهبون أجسامهم و أعضائهم بعد وفاتهم لمركز البحث العلمً للتجرٌب علٌها.....

 ن(1.1: )نقد البرهنة 

ٌجب عدم المبالغة فً إباحة التجرٌب فً البٌولوجٌا فنستنتج ماهو محرم دٌنٌا و ما هو محظور أخالقٌا و ممنوع قانونٌا 

 جٌن النسل .كاالستنساخ و ته

 ن(4: )التـركٌــب 

 فإذا كان ال بد من التجرٌب  فً البٌولوجٌا ٌجب األخذ بعٌن االعتبار طبٌعة و خصائص  الكائن الحً.

 ن(4: )حل المشكــلة 

 هكذا نرى أن التجرٌب إذا كان ممكنا أو سهال فً علوم المادة الجامدة فإنه صعب و غٌر مٌسور فً علوم المادة الحٌة.



 

 الجمهورية الجسائرية الذيمقراطية الشعبية

 4102/4102: الضنــة الذراصيــة 

ــخ  ــ  40/12/4102: التاريــ

ــادة  ــ ـــ  : فلـضـــفةاملـــ

 : رياضيات و علوم ثجريبيةالشعبة 
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 بال ألامةمذيرية مذارش أش

 إلمتــــــحـان التجــــريبي في مــــــادة الفـلضـفـــــــةثصحيح نمورجي ل

 

أثبت أن المنطق الصوري آلة تعصم العقل من األخطاء.: الثانً الموضــوع   

 طرح المشكلة :

 المـدخـل :  فكرة شائعة حـول المنطق الصـــوري .

 المســــار :  إبراز التعارض هناك موقف ٌرى أن المنطق الصوري ال قٌمة له بخالف المؤٌدٌن .

 الســـؤال :  كٌف ٌمكن فك هذا النزاع ؟ أو الدفاع عن صحة هذا الموقف ؟

 محاولـة حــل المشكلة :

 عرض األطروحة : المنطق الصوري هو العلم الذي ٌعصم الفكر من الوقوع فً الخطأ.

 الدفـــــاع : بالحجج الشخصٌة : الفكر بحاجة إلى ما ٌنظمه .العقل الّذي ٌتجاوز قواعد المنطق ٌكون مختال .

الحجج الفلسفٌة : االعتصام بقواعد المنطق الصوري , تعرٌف الفارابً " جملة القوانٌن التً تقوم العقل توجهه نحو الصواب 

 و تمنعه من الوقوع فً الزلل ".

الغزابً " من لم ٌحط بقوانٌن المنطق ال ٌوثق بمعلومة "   

 نتٌجـــة : إذن المنطق الصوري ضروري لسالمة الفكر.

 موقف الخصــــوم : لهذه األطروحة خصوم ٌعتقدون بأن المنطق الصوري غٌر كاف لسالمة الفكر. 

رونً دٌكارت :" المنطق الصوري عقٌم " . فرانسٌس بٌكون " قواعد المنطق الصوري تعمل فقط على تطابق الفكر و عدم 

ع الذات أما الواقع فهو بحاجة إلى نظرة علمٌة ".وقوعه فً التناقض م  

 مٌل " القٌـاس هـو تحصٌـل الحـاصل ".

نقــد: ال ٌنبغً المبالغة فً رفض المنطق الصوري العلم ذاته ٌحتاج إلى قواعد منطقٌة. رأي القدٌس توماس اإلكوٌنً " الفن 

اللٌة ".الذي ٌقودنا بنظام و سهولة و بدون خطأ فً عملٌات العقل االستد  

 حل المشكــلة : )4ن(

 األطروحة القائلة أن المنطق الصوري ضروري لسالمة الفكر أطروحة صحٌحة ٌمكن الدفاع عنها و األخذ بها.

 فال ٌمكن رفضه بل تطوٌره حتى ٌجاري العلـــوم األخرى.



 

 الجمهورية الجسائرية الذيمقراطية الشعبية

 4102/4102: الضنــة الذراصيــة 

ــخ التار  ــ  40/12/4102: يــ

ــادة  ــ ـــ  : فلـضـــفةاملـــ

 : رياضيات و علوم ثجريبيةالشعبة 

 صاعـــات و نصــف 10: املـــــذة 

 وزارة الذفاع الوطني
 

 أركان الجيش الوطني الشعبي
 

 مذيرية مذارش أشبال ألامة

 ـــــةإلمتــــــحـان التجــــريبي في مــــــادة الفـلضـفــثصحيح نمورجي ل

 

 

النص.: الثالثالموضــوع   

 طرح المشكلة :

المـدخـل :  الدراسات السٌكولوجٌة و السوسٌولوجٌة اهتمت بدراسة مشكلة وعً الذات فقد طرحت فً الفلسفات الٌونانٌة ثم 

 طرحت فً الفلسفة الحدٌثة.

  المســــار :  فقد دافع الكثٌر عن ذاتٌة الوعً و شعور الذات بذاتها .

 الســـؤال :  فهل ٌمكن اللذات أن تعً فعال ذاتها ؟ ما دور اآلخر فً عملٌة الوعً ؟ 

 ما موقف صاحب النص من المشكلة ؟

 محاولـة حــل المشكلة :

 الموقـف :  ٌرى المفكر العربً المعاصر أن الوعً باألنا ال ٌتحدد بالحدس معزوال عن الغٌر.

الحجة :  الوعً ٌتحدد بوساطة. التواصل مع اآلخرٌن هو الذي ٌؤسس الوعً بالذات. الكائن ال ٌرتفع إلى مستوى الشعور 

و اآلخرٌن. باألنتبالذات إال إذا أصطدم   

التقٌــم :  التأٌٌد آن الوعً باألنا مرهون فعال بالوعً بالغٌر و بالتواصل معهم جون بول سارتر " ألألخر لٌس فقط وعً 

".لوجودي بل شرط للمعرفة أكونها عن ذاتً   

 هٌجل " األخر ضروري لوعًٌ بذاتً  ".

 المعارضة :   الوعً باألنا ذاتً دٌكارت " أنا أفكر إذن أنا موجود " برغسون الشعور فً دٌمومة ".

 حل المشكــلة :

 الوعً باألن و شعور اإلنسان بذاته متوقف على معرفة الذات بخصائصها أو فً عالقتها مع اآلخرٌن.
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