
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                       الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد 
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 فلسفة: المادة رياضيات/ لوم تجريبية  ثانوي ع3: المستوى و الشعبة

هذه التصاميم المقترحة ليست حلوال مثالية ألن مجال االجتهاد واسع بالنسبة للمتعلم ، و يبقى لألستاذ : تنبيه 

 . المصحح أن يقدر ذالك
  

 الموضوع األول  للمراجعة
من هذه الزاوية األخيرة هل الحرية تتناقض إن مسألة الحرية مسألة معقدة بين الفكرة التأملية والعملية و:  المقدمة

  كليا مع الحتمية  ؟

  )ن12(: التحليل
  االنسان ليس حرا ضمن الحتمية : القضية

  . الحتمية الطبيعية–ضبط الحتميات  : البرهنة

  ...)السلوكية ، الالشعورية(الحتمية النفسية  -

  . الحتمية االجتماعية -

  .اإلنسان قد استطاع تجاوز هذه الحتميات ولو نسبيا بواسطة العلم والعمل استقراء تاريخ البشرية يبين أن : النقد

  الحتمية وسيلة للتحرر: نقيض القضية

   الحتمية و معرفة القوانين الطبيعية-: الحتمية وسيلة تحرر: لبرهنةا

  الحتمية و معرفة القوانين النفسية -

  الحتمية و معرفة القوانين الطبيعية -

  . رغبة اإلنسان مع هذه الحتمياتلكن قد تتعارض: النقد 

 تقبل أية نتيجة تتناسب ومنطق تحليل (.ال تعارض بين الحتمية والحرية الحقيقية بمفهومها العملي : )ن4( استنتاج

  .)المترشح
  

  :الموضوع الثاني 

حي، كل عضو فعلى مستوى جسم الكائن ال. تتميز الظواهر الحية بالوحدة و االنسجام و الحياة :     )ن4(المشكلة 

فهل يمكن . لكن المشكلة هنا تتعلق بكيفية تفسير هذه األعضاء. يؤدي وظيفة معينة مكملة لوظيفة األعضاء األخرى

  تفسيرها بقوانين الفيزياء و الكيمياء؟

  ).المذهب اآللي(الشروط الفيزيائية و الكيميائية كافية لتفسير الظواهر الحية  : القضية

  ي ، و صفة الوضعية تفرض على العالم أن يفسر الظواهر بأسبابها المباشرة القريبة القابلة  إن العلم وضع-: األدلة
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  وهذا يستوجب علينا أن نفسر ظواهر المادة الحية بأسبابها الفاعلة التي هي من طبيعة فيزيائية . للمالحظة

، بل نقول أن توفر مجموعة من )ضعيهذا تفسير غائي غير و(فال نقول أن الهضم سبب وجود المعدة . و كيميائية

  .الشروط الفيزيائية و الكيميائية هو الذي يؤدي آليا إلى عملية الهضم

  ... إذا نظرنا إلى جسم الكائن الحي ، وجدناه يتكون من أكسجين و كاربون و هيدروجين و آزوت، و كالسيوم-   

و عليه فإن المادة الحية ينبغي أن نفسرها بنفس . دةأي نجده يتكون من نفس العناصر التي تتكون منها المادة الجام

عملية الهضم ناتجة عن تفاعل : مثال( األسباب التي نفسر بها المادة الجامدة أي باألسباب الفيزيائية و الكيميائية 

  )كيميائي

  ...  إلخ

و الكيميائية حتى تؤدي إلى لكن السؤال الذي تصعب اإلجابة عليه هنا هو كيف التقت هذه الشروط الفيزيائية  : النقد

  نشأة العضو و من ثم قيامه بوظيفته؟ أليست هناك إرادة قاصدة دبرت التقاء هذه العناصر من أجل غاية معينة؟

يجب أن نفسر الظواهر الحية بأسبابها قوانين المادة الجامدة غير كافية لتفسير الظواهر الحية بل  :نقيض القضية

  )المذهب الغائي ( الغائية 

  .  تدل المالحظة العلمية على أن التوازن بين ظواهر الطبيعة الحية ال يمكن أن يفسر إال تفسيرا غائيا- :األدلة 

غائية داخلية تتمثل في التكامل الموجود بين أعضاء الكائن الحي، و غائية خارجية تتمثل في : و هذه الغائية نوعان

  . التكامل الموجود بين الكائنات الحية

الطبيعة الحية يسودها انسجام محكم و نظام دقيق ، و ال يمكن معرفة هذا االنسجام و النظام إال إذا أدركنا  إن -  

و ال يعقل أن مثل هذا التكامل المعقد يكون نتيجة التقاء مصادف لمجموعة من األسباب الفيزيائية . الغاية من وجوده

  .جة إلرادة و قوة مبتكرة حددت الغايات بصفة مسبقةو الكيميائية ، و بالتالي فال يمكن أن يكون إال نتي

  ... إلخ-    

من الناحية العلمية، التفسير الغائي . ولكن االكتفاء بالتفسير الغائي ال يكون مفيدا من الناحية العلمية و العملية : النقد

ماذا يمكن (و ال يفيدنا كثيرا يمكننا من المعرفة الحقيقية لمكونات و وظائف األعضاء، و من الناحية العملية فه ال

  )للطب أن يستفيد من التفسير الغائي لوحده؟

إذ ال مانع من أن نفسر الظواهر الحية بأسبابها : ال يوجد تناقض بين التفسيرين بل يوجد تكامل بينهما  : النتيجة

  .) تقبل أية نتيجة تتناسب ومنطق تحليل المترشح( .. الفاعلة و بأسبابها الغائية
  

  : وضوع الثالث الم

إذا كانت كل من البديهيات و المصادرات من المبادئ الرياضية التي يعتمد عليها الرياضي في  : )ن4 (المشكلة

   فهل معنى ذلك أن ال فرق بينهما؟، استدالالته 

  )ن12(اتحليل 

رهنة إال أن بينها قضايا نسلم بها دون ب) المسلمات(بالرغم من أن البديهيات و المصادرات : موقف صاحب النص 

.اختالفات أساسية  
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  . البديهيات صادقة بذاتها أما المصادرات فهي صادقة بالنظر إلى ما ينجم عنها من بناء رياضي-: الحجة 

أما المـصادرات فهـي قـضايا    ) تحليل موضوعها يدلنا على صحة محمولها(  البديهيات قضايا تحليلية     -         

  ).وقف على ما ينجم عنها من نتائج في االستداللصدق محمولها يت(تركيبية 

  . علم آلخر بل قد تعدد في علم واحد البديهيات عامة ، أما المصادرات خاصة ألنها تختلف من -         

 البديهية ال يمكن أن نتصور نقيضها دون الوقوع في المحال، أما المصادرة فمن الممكن أن نتـصور                 -             

  .ن نقع في التناقض و المحالنقيضها دون أ

لكن في النسق األكسيوماتيكي الحديث ، لم نعد نميز بين المصادرة و البديهية ألنها لم تعد مطلقة ، فـنحن ال                      : نقد

  .نسلم بها لذاتها بل لوظيفتها الرياضية

 تقبل أية ( ..فرق بينهماالتمييز بين البديهية و المصادرة تمييز مبدئي ، أما من حيث الوظيفة فال  : )ن4 (استنتاج

  .)نتيجة تتناسب ومنطق تحليل المترشح
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