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 :التاليةةثة الموضوعات الثالمن  واحداعالج موضوعاً 
 

 "توقف حركة في طور الوالدة أوانه حركة ... ليس الميل بالشيء الغامض" :الموضوع األول

 (تسع عالمات)         .مبيناً اإلشكالية التي يطرحها" ريبو"لـ القولشرح هذا إ -أ 

 (سبع عالمات)        . ناقش هذا الرأي في ضوء النظريات التي تناولت طبيعة الميل -ب

ف الميل بموضوعه بدالً من أ أن األنسبنه من هل ترى أ -ج فه بالحركةنعرِّ  (اربع عالمات)؟ن نعرِّ
 

 .بقدر ما هو حر   إالمسؤوالً  اإلنسانليس   :الثانيالموضوع 

 (تسع عالمات)          . مبيناً اإلشكالية التي يطرحها القولشرح هذا إ  - أ
 ن يكون كثيرة ليس من الضروري أ نه في حاالتالقول مظهراً أناقش هذا  -ب

 (سبع عالمات)                 .ُيعتبر مسؤوالً حراً كي  اإلنسان 
 (اربع عالمات)        ئة اقترفناها تحت ضغط العنف؟ننا مسؤولون عن سي  أتعتقد هل  -ج

 

 نص  ال :الموضوع الثالث
 

فهو ال يعترف . ه في ذاته الذي هو االختبارن معيارميزة المنهج التجريبي هي أنه قائم بذاته كونه يتضم   إن
لم، يجب أال يكون هدفنا ة في مجال الع  بنظري   أونه، عندما ندلي بفكرة أ خلصُ من هنا ي  . ة سلطة غير سلطة الوقائعبأي  

 أن ،بخالف ذلك ،بل علينا ,يبطلها أنالحفاظ عليها، عن طريق البحث عن كل ما يدعمها واستبعاد كل ما يمكن 
م الحقيقي يقوم دائما على استبدال ص بأقصى درجة من العناية، الوقائع التي تبدو لنا أنها تسقطها، ألن التقد  نتفح  

فأفكارنا ليست سوى  ...مفي ذلك دليل تقد  ف. أكثرة جديدة تشمل وقائع نظرية قديمة تشمل القليل من الوقائع بنظري  
ت وظيفتها كما نستبدل مبضعاً أن تكون قد ألينا تغييرها بعد عمق الوقائع، وع إلىذهنية تتيح لنا النفاذ  أدوات د 

 . ه كثرة االستعمالأضعفت حد  

قد يكون هناك، من هذا ... لمالع  ونظرياتهم إال بقدر ما تتوافق ووضع  الذين سبقوناينبغي أال نحتفظ بأفكار 
ة ثابتة ومطلقة فان الحقائق الرياضي   أنوبما . ةري  ة وبين العلوم االختباالمنظار ما يدعو الى التمييز بين العلوم الرياضي  

ة الحقائق في العلوم االختباري   أنبخالف ذلك، وبما . م بتجميع بسيط ومتعاقب للحقائق المكتسبة كافةلم يتقد  هذا الع  
بكها في صيغة م إال عن طريق التغيير الكامل واستيعاب الحقائق القديمة وسيتقد   أنلم ة، فال يمكن للع  ليست سوى نسبي  

 .ة جديدةعلمي  
 كلود برنار

دراسة الطب االختباري إلىمدخل   

 
 (تسع عالمات)          . اإلشكالية التي يطرحها مبيناً  شرح هذا النص  إ  –أ 
 (سبع عالمات)       .ةة الفرضي  ة الوقائع في ضوء أهمي  حول أهمي   ناقش ما ورد في النص    –ب
 ة في العلوميز بينهما، هل تجد دوراً للعلوم الرياضي  ا ورد من تمابالرغم مم     –ج

 (اربع عالمات)             .ح ذلكة؟ وض  االختباري        
 



 أسس تصحيح مادة الفلسفة العامة
 الموضوع األول

 (عالمتان) المقدمة
: من خالل مفاعيله ال ميكن التعرف إىل امليل إاّل : يتناول هذا القول طبيعة امليل من وجهة نظر علم نفس السلوك

 .اللّذة واألمل، احلركة والسلوك
 (عالمتان) اإلشكالية

 ...هبذا القول؟ هل من املمكن رّد امليل إىل احلركة؟ "ريبو"ماذا يقصد 
 (عالمات 5) الشرح

( كوندياك)كردة فعل على التعريف الكالسيكي للميل كقوة خفية وكردة فعل ضد النظرية احلسويّة " ريبو"يأيت تفسري 
 .اليت جعلت من امليل نتيجة اإلحساس باللذة

كان ال بّد من إرجاع . ترافق هذا التفسري مع النَّزعة السلوكية إىل تفسري الوقائع النفسية استناداً إىل الظواهر اخلارجية
ركة أو إنه ح. ليس شيئاً غامضاً : امليل إىل حركة ميكن مالحظتها من خارج وحتريره من الغموض الذي يكتنف طبيعته

الفارق بني احليوان الذي ... مثل احليوان املفرتس. توقف حركة يف طور النشوء، أي أن النشاط هو سبب االنفعال
ميكن أن ال (. الطبيعة)ينقّض على فريسته وميزّقها بأنيابه واحليوان الذي يرتّبص هبا هو فارق يف الدرجة وليس يف 

 .تالئم احلركة هذا الفعل ولكنها قائمة
 (عالمات 7) ناقشةالم

" ريبو"إن وجود ميول على شكل آليات حركية أمر مفروغ منه وأكيد ولكن وجود هذه امليول ال يسمح لنا تبين نظرية 
اخلاصية األساسية للميل . الدمج بني احلركة وامليل ال يسمح لنا التمييز بني امليل واالنعكاس الشرطي. كما عرضها

العالقة بني امليل واملوضوع خيلق فجوة ال ميكن ردمها إاّل باحلصول على الشيء . خارجي عهي يف التوّجه حنو موضو 
 .الذي ميألها

ِ . هناك ميول ال ميكن تفسريها عن طريق احلركة، كما هو احلال يف امليول املثالية إىل التمييز " برادين"هذا ما أّدى بـ
فبدل أن نفسر امليل عن طريق (. العادة)إىل احلركة املكررة كما أنه ال ميكن رّد امليل ". امليل عن"و" امليل إىل"بني 

 .العادة ففي احلقيقة ُتكتسب العادات مستندة إىل تقاطع ميول متعددة
 (عالمات 4) الرأي

هذا التوجه هو الذي مسح لبعض علماء النفس بوضع تصنيف . إن ما ميّيز امليل هو أنه قوة موجهة حنو موضوع معني
، وهناك (أمثلة)هناك ميول حياتية، بيولوجية، تابعة للكائن البيولوجي . املوضوع، موضوع امليلللميول مستند إىل 

 (.أمثلة)وميول مثالية أو روحية ( أمثلة)ميول اجتماعية 
 الموضوع الثاني

 (عالمتان) المقدمة
فتبعًا للموقف . سان حرًا أم العلينا أن نعرف إذا كان اإلن. إن مفهوم املسؤولية مرتبط ارتباطًا وثيقًا مبشكلة احلرية

 .الذي نأخذه من مشكلة احلرية نصل إىل مفهوم خمتلف للمسؤولية
 (عالمتان) اإلشكالية



 هل من الضروري أن يكون اإلنسان حراً لكي يكون مسؤواًل؟
 (عالمات 5) الشرح

ذ كيف أكون مسؤواًل عن عمل إ. من الناحية األخالقية أو املبدئية احلرية هي شرط ضروري وأساسي لوجود املسؤولية
علينا أن نعي أننا قمنا بالعمل مبلء إرادتنا مع إدراك مسبق للنتائج اليت ترتتب . مل يكن يل اخليار يف قبوله أو رفضه

 .على هذه العملية
نه حر واحلرية هي صفة مالممة للطبيعة اإلنسان مسؤول أل...( أفالطون، سارتر)بالنسبة للفالسفة املاورائيني  -

 .اإلنسانية
أدرك حرييت عندما أعي أنين مل أقم هبذا العمل من خالل حتمية أثرت على إراديت بل أشعر أنه كان بإمكاين أن  -

وإذا مل يكن األمر  . انين قمت هبذا العمل ألنين أردته وبالتايل فأنا مسؤول عنه. أتصرف بشكل مغاير متاماً 
 .يف ميكنين أن أشعر بالندم على ما قمت بهكذلك فك

 .هذا ما يقول به علماء االجتماع والفالسفة العقالنيون. لكن احلرية على مراتب -

إذا اعتربت أن كل عمل يصدر عين هو نتيجة تكويين الفيزيولوجي أو انعكاس لتكويين السيكولوجي فال ميكن 
ثابت " أنا"كما أنه خارج وجود مفهوم .  ال خيار يل فيهااالدعاء بأنين مسؤول إذ أن األفعال اليت تصدر عين

 .رغم التحوالت ال ميكنين أن أعترب نفسي مسؤوالً 

 .أما بالنسبة للحرية ميكن أن تتأثر ذاتياً أو موضوعياً كما هو األمر كلما أقوم بعمل ما حتت تأثري الضغط املادي -

اة ومجيع األخصائيني بعلم اجلنايات على اعتبار الفرد لذلك يتفق اليوم علماء النفس وعلماء االجتماع والقض -
مسؤواًل جزئيًا أو غري مسؤول إذا اتضح أن هذا األخري كان حتت تأثريات خارجية وداخلية قادته إىل السلوك 

 .بالطريق اليت تصرف هبا
 (عالمات 7) المناقشة

 :ة فهي ليست شرطاً ضرورياً يف حاالت مجةإذا كانت احلرية شرطاً ضرورياً من الناحية األخالقية أو املاورائي
 .سواء أكان حراً أم ال، مرتكب اجلرمية هو مسؤول وإال فقدت املسؤولية حمتواها: أمام القانون -
إذ ليس املسؤول بالضرورة من اقرتف الفعل بل الذي بإمكانه إصالح اخللل  المدنية المسؤوليةكذلك األمر يف  -

فال ميكنين االّدعاء بأنين إذا . يف هذا اجملال، مل يعد للحرية من معىن. أو التعويض عن الضرر الذي أحلقه
 .صدمت شخصاً مل أكن حراً يف ذلك

 .حيث أن اجملموعة تكون مسؤولة عن عمل اقرتفه أحد أعضائها المسؤولية الجماعيةكذلك هو األمر أيضاً يف  -

مجعاء وأنه عندما خيتار لذاته خيتار للجميع  أما القول، كما يّدعي سارتر، أن كل إنسان مسؤول عن اإلنسانية -
خيفي حتت مظهر النبل خطرًا كبريًا إذ أنه يف ذلك احلني ستغرق املسؤولية الفردية يف شخصية الكل اجملهولة 

(anonyme .) 
 (عالمات 4) الرأي

ا اإلنسان حتت تأثري العنف هنالك أفعال ال تصف متاماً بالسوء نتعلق بواجب املهنة يقوم هب. علينا حتديد معىن السيئة
أو تنفيذاً ألوامر صدرت عن سلطة عليا كما كانت احلال يف معسكرات االعتقال النامية حيث كان يطلب إىل بعض 

 .اجلنود إعدام السجناء



يبقى أنه من الناحية األخالقية بإمكاين رفض القيام بالعمل حىت لو كلفين ذلك حيايت إذ أنه على حد تقدير  -
هناك مبدأ أخالقي يعلِّم اإلنسان، ال التهرب من واجباته يف حال تعرض لضغوطات " وسانت اكزوبريانطوان د"

 .أو شدائد بل أن يقوم بتلك الواجبات رغم الضغوطات والشدائد
وإثباتًا ملا تقدم لنتخيل ما ميكن أن يكون األمر إذا ما عممت هذه الفكرة بالقول أنه يف كل ظرف تتعرض فيه  -

هذا على األقل . مصاعب أو هتديدات من أي نوع كان تنتفي مسؤولياتنا فال يعود هناك مسؤوليةلضغوطات و 
ميكن لإلنسان أن يفقد كل شيء سوى القوة على . من الناحية األخالقية املاورائية وليس من الناحية اجلزائية

 ".تل العدلإن من ميارس عليَّ الال عدل ليس باستطاعته أن يق" : " Alquié"يقول . الرفض
 النص  :  الموضوع الثالث

 (عالمات 4) المقدمة واإلشكالية
لكن يبقى أن . نقطة االنطالق هو احملسوس. مع علوم الطبيعة خنرج من قطاع الذكاء النظري لندخل علم الوقائع

 وقائع معناها؟هل االختبار هو الذي مينح الفكرة كامل حمتواها ويقرر قيمتها أم أن الفكرة هي اليت تعطي ال: نعرف
 (عالمات 5) الشرح

هذا املنهج يف مرحلته األوىل أي املالحظة أو يف مرحلته األخرية أي االختبار . إن معيار املنهج التجرييب هو االختبار
فاالنتقال من النظريات القدمية إىل . وتاريخ التقدم احلقيقي للعلم إمنا هو تاريخ الوقائع. يرتبط مباشرة بالوقائع

فاألفكار ليست هلا قيمة بذاهتا بل بعالقتها املباشرة . ات احلديثة إمنا يتم بفضل مشولية وغىن وكثرة هذه الوقائعالنظري
الكلمة الفصل تبقى . ويصبح من الضروري تغيريها بعد ان تكون قد أّدت وظيفتها يف تفسري هذه الظواهر. بالوقائع

 .حضها أو دحضتها فليس أمام الفكر سوى الرضوخلالختبار؛ وسواء أثبتت الوقائع صحة األفكار أو د
إن االحتفاظ بنظريات السابقني من العلماء ال ميكن أن يطال سوى النظريات اليت تتوافق مع وضع العلم يف مرحلة 

 إذا كان احملك أو مقياس احلقيقة يف علوم الطبيعة هو التجربة أصبح من السهل التميز بينها وبني العلوم. ممنية حمّددة
احلقائق الرياضية ثابتة ومطلقة : الرياضية إن من حيث موضوعاهتما أو من حيث طبيعة مقياس احلقيقة يف كل منهما

 .بينما احلقائق االختبارية نسبية ويف تطور مستمر
 (عالمات 7) المناقشة

يمة هلا إاّل بالفكرة اليت ترتبط فالوقائع ليست شيئاً يف ذاهتا وان ال ق. إن استثمار الوقائع جيب أال ينسينا أمهية الفكرة
 .هبا

وهذا . ليس العلم أن نرى ونراقب وجنّرب فحسب بل أن نفهم ونشرح أيضًا إن الوقائع إشارات يف حاجة إىل تفسري
فالفرضية هي اليت تصوغ املسألة اليت . التفسري ال ميكن أن يتم إاّل يف ضوء الفكرة، فال قيمة لالختبار إاّل بالفكرة

ومهما تعددت الظواهر وكثرت تظل عقيمة وبال معىن ما مل ترتبط بفكرة تثبت , ختبار إىل إجياد حل هلايسعى اال
 .هذه الظاهرة أو تدحضها

ال شك أن التمييز بني العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية مفيد من وجهة نظر منهجية ولكنه ليس بالدقة اليت يسمح لنا 
رياضيات ليست جتميعًا بسيطًا حلقائق مكتسبة كما أهنا ليست مطلقة وثابتة كما فال. بفهم طبيعتهما فهمًا كامالً 

والعلوم الطبيعية وإن كانت تغيريية وثورية ال ميكن إال أن تكون على صلة مبا اكتشف سابقاً من حقائق ". برنار"يظن 
 .، فكل نقطة وصول يف احلقيقة يؤسس حلقائق جديدة



 (عالمات 4) الشخصي الرأي
تمايز بني العلوم الرياضية والعلوم االختبارية ال يلغي دور الرياضيات أقله من حيث اعتبارها اللغة اليت تدخل إن ال

يف إدخال لغة الرياضيات يف تكميم " كلود برنار"مع اإلشارة إىل حماولة . النظام والوضوح يف شرح الظواهر الطبيعية
 .ظواهر علوم احلياة

 


