
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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2017/2018السنة الدراسية                                  امتحان بكالوريا تجريبي    

وفلسفةآدابالشعبة: 
اختبار في مادة الفلسفة                                              المدة: 04 سا و30 د 

-عالج موضوعا واحدا على الخيار
 

: الموضوع األول  
؟يتعرف اإلنسان على ما يفعل له   

:الموضوع الثاني  
".الدولة ضرورة ال يمكن االستغناء عنهاعن الرأي القائل "أن  عداف   
 

 الموضوع الثالث:النص
نوعان من الصعوبات، األول يتمثل في -هي نفسها–إن الطبيعة المعقدة لألجسام الحية يترتب عنها         

إيقافه، وعليه يتعين  ابإتالفها، وربم رأننا كلما حاولنا بلوغ الوحدات في أعماق العضوية، فإننا قد نخاط
 ادخال التجربة على العضوية خطوة خطوة وبكيفية تدريجية.

تحدث داخل األعضاء الحية  يأما النوع الثاني من الصعوبة، فيكمن في أن الظواهر الت        
عن بعضها البعض...وعلى العالم الفيزيولوجي، اذن ان يسعى  لالمختلفة في الكائنات الحية ال تستق

التحليل التجريبي الى تجزئة العضوية، وعزل مكوناتها، ولكن ال ينبغي ان يتصور هذه  بواسطة
 المكونات منفصلة بعضها عن بعض...

إن الظواهر البيولوجية ليست أشد تعقيدا من ظواهر الفيزياء بسبب طبيعتها، ا بسبب خاصية        
.....انستطيع أبد اعزله ينفرد بها الكائن الحي، وانما هي أشد تعقيدا بسبب أننا ال  

وبدال من العمل على استثناء الكائنات الحية من الخضوع للقوانين التي تحكم المادة، على العالم 
سة الظواهر التي تجري داخل العضوية الحية باالعتماد على مناهج الفيزيولوجي ان يحاول درا

تأخذ المنهج التجريبي من العلوم  نأ«الفيزياء والكيمياء، وعلى البيولوجيا، كما يقول "كلود برنار 
".       الكيميائية لكن مع االحتفاظ بظواهرها النوعية وقوانينها الخاصة–الفيزيائية 

" فرانسوا جاكوب"                                             

                   اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص.                                       
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الشعبالشعبة: 
ختبار في ماختبار في مادة

: : ل األول
ن على ماإلنسان على ما يف

لدولة ضرالدولة ضرور "أن 

ههي نف––رتب عنها ة يترتب عنها 
وية، فإننا قد نخاطعضوية، فإننا قد نخاط

 تدريجية.يفية تدريجية.

تحدتحدث دتتتيياهر التلظواهر الت
على العالم الفي..وعلى العالم الفيزيو

 ولكن ال ينبغي ااتها، ولكن ال ينبغي ان

ب طبيعتها،بسبب طبيعتها، ا بسبب
.....هاعزله

ادة، على العام المادة، على العالم 
ى مناهج تماد على مناهج 

من العلوم ريبي من العلوم 
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