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 :عاجل موضوعا واحدا مما يا يت  

 

  حيدد للفعل ال خاليق قميته القصد آ م الغاية ؟آ هيام: املوضوع ال ول : 

 اكد حصة ال طروحة "وما فيه يظهر عىل فيه .قيل "لسان املرء عنوان عقهلاملوضوع الثاين :

 )النص( املوضوع الثالث :

كزة عىل الشك الفلسفي ان الرشط ال ول اذلي ينبغي آ ن يلبيه من يبارش البحث يف الظواهر الطبيعية هو آ ن حيتفظ حبرية فكرية اتمة ومرت

ن الظواهر عىل آ نه ينبغي آ ن ال نكون بتاات ريبيني بل علينا آ ن نثق ابلعمل آ ي ابحلمتية وابلعالقة املطلقة واحملتومة بني ال ش ياء وذكل يف ميدا

ال بكيفية تقريبية ونسبية وآ ن التابعة للاكئنات احلية كام يف لك امليادين ال خرى. ولكن ينبغي آ ن نقتنع يف نفس الوقت با ننا ال منتكل تكل  العالقة ا 

ن ال مر النظرايت اليت حنصل علهيا بعيدة لك البعد عن آ ن متثل حقائق قارة. و عندما نضع نظرية عامة )من بني تكل النظرايت ( العلم  ية فا 

ذ آ ضفينا علهيا صبغة اال طالقية. فهيي ليست سوي حقائق جزئية ومؤقتة  الوحيد اذلي نكون قد تيقنا منه هو آ ن لك النظرايت تصبح خاطئة ا 

ال احلاةل الراهنة ملعارفنا وابلتايل علهيا آ ن تتغري بمن و العمل، وبرسعة آ كرب ولكهنا رضورية لنا كدرجات نرتكز علهيا لنتقدم يف البحث ويه ال متثل ا 

ن آ فاكران تا تينا عند رؤية ال حداث اليت الحظناها يف ا لهيا ( آ قل تقدما يف تطورها ومن هجة آ خرى فا  لبداية لكام اكنت العلوم ) اليت تنمتي ا 

ال آ نه ميكن آ ن تترسب ا ىل مالحظاتنا آ س باب كثرية للخطا  رمغ لك انتباهنا و لك فطنتن ا فنحن ال نس تطيع آ بدا آ ن نثق واليت نؤولها يف ما بعد ا 

ن اك ن يف آ ننا قد رآ ينا لك يشء و ذكل ل ن وسائل املالحظة غالبا ما تعوزان آ و غالبا ما تكون منقوصة جدا و ينتج عن ذكل آ ن الاس تدالل وا 

 .يقودان يف العمل التجرييب فهو ال يفرض علينا حامت نتاجئه و يبقي فكران حرا يف قبولها آ و رفضها

انر: مدخل دلراسة الطب التجرييبلكود بر  

 

 اكتب مقاال فلسفيا حول مضمون النص
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