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 ゆاكت(ヵ )اضيع الثاثة اآتيةヱفي أحد الم : 

 :المヱضヱع اأヱل

 هل يرقヴ الرأヵ إلヴ مستヱى الحقيقة؟

 :ثゅنيالمヱضヱع ال

"   ヱيتهيتغير الشخص خال نمヱه ヴヤع ゅمヱفظ دゅه، لكنه يح. " 

 .سゅس هヱية الشخصأ( ヵ)مضمヱن هذه القヱلة ヱ بِين ( ヵ)أヱضح                        

ヱضヱلثع الالمゅث: 

د حيゅة الヘرد في الدヱلة ليس عゅما خゅرجيヱ ゅ ا قヱة ヱ ュ يحدِ إن أسゅس الدヱلة هヱ القゅنヱن، فمゅ يحك  "      
 ュمن َث ヱ ،قا حراゅدا عヱجヱه مヘصヱعي بヱ اطن عنヱيدركه الم ヵن الذヱنゅالق ヱه ゅإنم ヱ ،ردヘرجة عن الゅخ

 ، ヱبヱصヘه مصدر السヤطة جدヱكمゅ يردية فإن المヱاطن الذヵ هヱ عضヱ في الدヱلة إنمゅ يヱجد في ظرヱف ف
 .د حيゅته ヱحيゅة المجتمع بصヘة عゅمةالدヱلة التي تحد  بゅلسヤطة أعني 
فغゅية الدヱلة هي الحرية أعضゅئヱ ،ゅヰ بゅلتゅلي فإن الدヱلة هي الヱسط الذヵ يحقベ فيه المヱاطن حريته      

بل عヴヤ . اطن كヱسيヤة لغゅية جزئية أنゅنيةإذ ا يمكن لヤدヱلة أن تستخدュ المヱ ة أصيヤةبشري يةヘردمゅلكゅ لبヱصヘه 
 ゅヰا العكس إن ゅヰصيتゅغ خヤلة من حيث هي تبヱم   إاا دゅتع ゅية في ذاته  ل كلا عندمゅأنه غ ヴヤاطن عヱم ". 

 
 (.يه)النص ヱ نゅقشه ( ヵ)حヤِل 
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 عنゅصر اإجゅبる وسュヤ التنボيط

るمゅع れゅヰتوجي 

 :المترشحين، يرجヴ من السيداれ و السゅدة اأسゅتذة المصححين أن يراعواالمترشحれゅ و سعيゅ  وراء احتراュ مبدأ تكゅفぼ الفرص بين 

-   ュرق るالمذكرة الوزاري れゅتضيボريخ  40/201مゅدرة بتゅ2الصヶ  144نونبرΑ  ュويボلتゅب るボヤدة والمتعゅي لمヤهيほالت ヵنوゅالث ポヤلسゅب ヵالتربو
 ュرق るوكذا المذكرة الوزاري ،るسفヤريخ 20/ 490الفゅدرة بتゅن الوطني الموحد  1420يونيو  12الصゅلمواضيع اامتح るأطر المرجعيゅب るصゅالخ

 لヤبكゅلوريゅ، مゅدة الفヤسفる؛

و الボيュ ط العゅمる لヤمنヰجيる ولヤمضゅمين المعرفيる الفヤسفيる التعゅمل مع عنゅصر اإجゅبる المボترحる، بوصفゅヰ إطゅرا موجゅヰ يحدد الخطو  -
 るالمدرسي ゆة تعدد الكتゅمع مراع ،ュزヤيعتبر المرجع الم ヵج الذゅヰالمن れゅمع منطوق ゅمゅالمترشحين، انسج れゅبゅفي إج ،ゅالمنتظر توفره

ヰボوتعمي れゅبゅء هذه اإجゅالمترشحين إغن れゅنيゅإمك ュゅأم ゅل مفتوحゅء المجゅボ؛المعتمدة، وإبゅ 

-  るسفيヤالف るئيゅاإنش るبゅالكت れゅمواصف ヴヤالمترشحين ع れゅبゅتوفر إج : るقشゅيل والمنヤل المطروح، تدرج التحゅالموضوع وتحديد اإشك ュヰف
るجيヰالمن れالخطوا ポسゅر وتمゅووضوح اأفك るغヤال るسام ،ゆوالتركي.... 

るفيゅإض れゅヰتوجي 

، بゅإضゅفる إلヴ النボطる اإجمゅليる (ة) ئي المفصるヤ عヴヤ ورقる تحرير المترشحيتعين عヴヤ السゅدة المصححين تثبيれ نボط التصحيح الجز -
 مرفるボ بゅلماحظる المفسرة لゅヰ؛

، وذلポ أن التボويュ في مゅدة الفヤسفる هو أسゅسゅ 14/14و  44/14يتعين عヴヤ السゅدة المصححين مراعゅة سュヤ التنボيط الذヵ يتراوح مゅ بين  -
بنゅء  22/14و  44/14ول قゅنونيゅ وتربويゅ أن يضع المصحح سボفゅ محددا لتنボيطه، يتراوح مثا بين تボويュ مدرسي، وبゅلتゅلي فمن غير المボب

 .عヴヤ تمثاれ خゅصる حول المゅدة، سيمゅ أن اأمر يتعベヤ بゅمتحゅن إشゅヰدヵ محكوュ بإطゅر مرجعي يتوقف عヤيه مصير المترشح

مثا، بゅلنسبる لمترشحي الشعゆ  14عヴヤ  20أو  20أو  21 إن حصر التنボيط مゅ بين حد أدنヴ معين وحد أقصヴ يوقفه المصحح عند -
ِيزة م∠ يحرュ المترشحين من ااستفゅدة من امتيゅز معゅمل المゅدة وخゅصる المتفوقين ( 0و0ذاれ المعゅمل )والمسゅلポ التي تشكل فيゅヰ الفヤسفる مゅدة م⊥

ュヰمن. 

-  るطボن ヴヤع れヤتحرير حص るع كل ورقゅتداول داخل 40/14ضرورة إخضヤأقل ل ゅفم  ゅحرص ポوذل ،るجنヤال ベر منسゅالتصحيح، بعد إخب るلجن
ゅممكن ポن ذلゅك ゅمヤك ポالتصحيح المشتر ヴヤمترشح، والحرص عヤل るالمنصف るالموضوعي ヴヤع. 

الشروط المنヰجيる والمضゅمين المعرفيる المنゅسبる لヤموضوع، وكゅنれ هذه المضゅمين ا تتطゅبベ مع ( ة)إذا توفرれ في إجゅبる المترشح  -
في  (ة)ترشح る، جزئيゅ أو كヤيゅ، فإن المطヤوゆ من المصحح أن يراعي في تボويمه بゅلدرجる اأولヴ المجヰود الشخصي المبني لヤمعنゅصر اإجゅب

 .ضوء روح منゅヰج مゅدة الفヤسفる وإشكゅاته و مطゅلゆ اإطゅر المرجعي

 :السぼال

ュヰヘ(نقط 4) ال:  
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ヶ        
، ヱ أن (مュヱヰヘ الحقيقة ) ヱ مヱضヱعه ( المعرفة)عن إدراポ مجゅله أن يعبر  ،في معゅلجته لヤسぼال ،(ة)يتعين عヴヤ المترشح           

ヱ أن يصパヱ اإشكゅل .  ا يرقヴ الرأヵ إلヴ مستヱى الحقيقة/ الرأヵ يرقヴ إلヴ مستヱى الحقيقة ( : أヱ المゅヘرقة ) يبرز  عنゅصر اإحراج 
مゅ الحقيقة؟ مゅ الرأヵ؟ هل :  ヱ المنゅقشة من قبيلالمتعベヤ بمدى اكتسゆゅ الرأヵ صヘة الحقيقة، ヱيطرح أسئヤته اأسゅسية المヱجヰة لヤتحヤيل 

 يرقヴ الرأヵ إلヴ مستヱى الحقيقة أュ يظل دائمゅ دヱنه ؟ 

 :ヱ يمكن تヱزيع نقط الュヰヘ عヴヤ النحヱ التゅلي        

 عهヱضヱم ヱ الぼل السゅن 10:  تحديد مج. 

  رقةゅヘالم  ヱصر اإحراج أゅن 10: إبراز عن. 

 الم ヱ لぼゅل من خال التسゅغة اإشكゅرقةصيゅヘ :10 ن. 
 

 (نقط  5: )  التحヤيل 

مヱظゅヘ  اأطرヱحة  المヘترضة في السぼالعヴヤ الヱقヱف  عنゅصر اإشكゅل ヱ أسئヤته اأسゅسية ヱ تحヤيل  (ة)المترشحتعين عヴヤ ي      
 :ヱذلポ من خال تنヱゅل العنゅصر اآتية...( من أفكゅر ヱ مゅヘهيヱ ュ بنゅء حجゅجي ) المعرفة الヤヘسヘية المائمة 

 يقة ヱ الرأヵ؛قمヱヰヘمي الحتعريف  -

 قد يشكل الرأヵ متヴ تヱفرれ فيه مヱاصれゅヘ محددة ヱ في مجゅاれ معينة طريقゅ لبنゅء الحقيقة؛  -

 الرأヵ حقيقة نヘعية مヘيدة عمヤيゅ؛ -

 قد يكヱن الرأヵ بمثゅبة حقيقة مぼقتة في انتظゅر تほسيس حقيقة مبنية؛ -

 قد ا تكヱن الحقيقة سヱى استمرار لヤرأヵ؛ -

 ...れゅ العュヤ ا تتュ البرهنة عヤيゅヰ ممゅ يجعゅヰヤ أقرゆ إلヴ الرأヵبعض منطヤق -

 

 :ヱ يمكن تヱزيع نقط التحヤيل عヴヤ النحヱ التゅلي      
 .ن 20: تحヤيل عنゅصر اإشكゅل ヱ أسئヤته اأسゅسية -             
 : تヱظيف المعرفة الヤヘسヘية المائمة -             

 ن 0: ستحضゅر المゅヘهيヱ ュ ااشتغゅل عヤيゅヰ ا -                                   
 ن 1  : البنゅء الحجゅجي لヤمضゅمين الヤヘسヘية -                                   

 
 (نقط 10)   : المنゅقشة

أن ينゅقش اأطرヱحة من خال مسゅءلة منطヤقゅتヱ ゅヰ نتゅئجヱ ゅヰ طرح إمكゅنれゅ أخرى تヘتح أفベ التヘكير في ( ة)يتعين عヴヤ المترشح
 :كゅل، ヱ يمكن أن يتュ ذلポ من خال العنゅصر اآتيةاإش

 الرأヵ عゅئベ أمュゅ بنゅء الحقيقة ممゅ يقتضي تجヱゅزه؛ -
 العュヤ يتقدュ عن طريベ القطع مع الرأヱ ヵ هدمه؛ -
 الرأヵ حقيقة ヱهمية ヱ سطحية؛ -
 الشポ في الرأヵ هヱ بداية اليقين ヱ الحقيقة؛ -
 ...ة الرأヵ ا يヘكر إنه يعبر فقط عن حゅجれゅ مبゅشر -

 :ヱ يمكن تヱزيع نقط المنゅقشة عヴヤ النحヱ اآتي
     -  ゅヰئجゅنتヱ ゅヰتゅقヤد منطヱن حدゅال عبر بيぼالس ゅヰترضヘحة التي يヱقشة اأطرゅن 20: من. 
  .ن 20: طرح إمكゅنれゅ أخرى تヘتح أفベ التヘكير في اإشكゅل -     

 
ゆ(نقط 10)    :التركـي 

يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه ヱ منゅقشته مع إمكゅنية تقديュ رأヵ شخصي مدعヱ ،ュيمكن أن يصパヱ تركيبゅ ( ة)تعين عヴヤ المترشحي    
ヱ ،الحقيقة ヱ ヵلة العاقة بين الرأほلي لمسゅبع اإشكゅمن خال إبراز الط ポذل ュزه من   أن يتヱゅأهمية تج ヱ ヵدية الرأヱمحد ヴرة إلゅاإش

 .استغاله في بنゅء الحقيقة أヱ رد ااعتبゅر لヤرأヱ ヵ  اإشゅرة إلヴ إمكゅنية أجل بنゅء الحقيقة
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ヶ        
 :ヱ يمكن تヱزيع نقط التركيゆ عヴヤ النحヱ اآتي

 .ن 21: خاصة التحヤيل ヱالمنゅقشة  -     
 .ن 21: أهمية اإشكゅل ヱرهゅنゅته - 
 21: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -

 
   (ن10: )الجヱانゆ الشكヤية

 :ヱ يمكن تヱزيعゅヰ عヴヤ النحヱ اآتي   

 العرض ポسゅنقطة 10: تم. 

  غةヤنقطة 10: سامة ال. 

 ح الخطヱضヱ :10 نقطة. 

                

 :لボولるا

ュヰヘ( نقط 4) ال: 

، ヱ أن يصパヱ إشكゅلゅヰ المتعベヤ بゅلヱヰية (مュヱヰヘ الشخص)أن يحدد مヱضヱعゅヰ  ،في معゅلجته لヤقヱلة ،(ة)يتعين عヴヤ المترشح           
مゅ أسゅس ヱ ه؟ في رتغي  الجヱانゆ التي تمゅ الشخص ؟ مゅ  : ゅقشة من قبيلالشخصية  ヱ يطرح أسئヤته اأسゅسية المヱِجヰة لヤتحヤيل ヱ المن

  ヱ يته؟ヱه ヴヤفظ عゅيهذه الكيف يحヱヰحقه من تغي ر ةヤي ゅم ュ؟ رغ 

 :ヱ يمكن تヱزيع نقط الュヰヘ عヴヤ النحヱ التゅلي        

 .ن 10:  تحديد مヱضヱع القヱلة -                                      

 .ن 10: صيゅغة اإشكゅل  -                             

 .ن 10: صيゅغة اأسئヤة اأسゅسية المヱجヰة لヤتحヤيل ヱ المنゅقشة -                             
 

 (نقط  5: )  التحヤيل 
بينヱ ،ゅヰ تحヤيل ه تحديد أطرヱحة القヱلة ヱ شرحヱ ،ゅヰ تحديد مゅヘهيمヱ ゅヰ بيゅن العاقれゅ التي تربط تحヤيヤفي   (ة)المترشحتعين عヴヤ ي      

 ポذل ュيمكن أن يت ヱ ،حةヱاأطر ポヤع عن تゅج المعتمد في الدفゅصر اآتيةالحجゅل العنヱゅمن خال تن: 
   ヘالشخص؛ـ  تعريف م ュヱヰ 
 تحديد طبيعة التغير الذヵ يمكن أن يヤحベ الشخص؛ -
 تヤحベ الشخص تغيراれ جسدية ヱ نヘسية ヱ عقヤية؛ -

 تعترヵ الشخص عヱارض متنヱعة كゅلمرض ヱ  الحヱادث ヱ غيرهゅ؛ -

 ؛ا تヘقده هヱيتهكل التغيراヱ れ العヱارض التي تヤحベ الشخص  -

 ...هヱية الشخص هي الذاكرة أヱ الجسد أヱ الヘكر أヱ التجゅرゆ الشخصية أسゅسكヱن يقد  -

 :ヱ يمكن تヱزيع نقط التحヤيل عヴヤ النحヱ التゅلي      
 ن ヱ :20 شرحゅヰتحديد أطرヱحة القヱلة  -

                - ゅヰبين れゅن العاقゅبي ヱ لةヱالق ュهيゅヘن 20: تحديد م 
 ن 21: تحヤيل الحجゅج المヘترض أヱ المعتمد -   

 
 (نقط 10)   : المنゅقشة

れゅ أخرى أن ينゅقش اأطرヱحة من خال مسゅءلة منطヤقゅتヱ ゅヰ نتゅئجゅヰ مع إبراز قيمتヱ ゅヰ حدヱدهヱ ゅ فتح إمكゅن( ة)يتعين عヴヤ المترشح
 :لヤتヘكير في اإشكゅل الذヵ تثيره، ヱ يمكن أن يتュ ذلポ من خال العنゅصر اآتية
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ヶ        
 :إبراز قيمة اأطرヱحة ←

 لヤشخص هヱية ثゅبتة ا تضيع مع التغيراれ التي تヤحقه عبر الزمن؛ -          

 ...هذه الヱヰية الشخصية تجعヤه فريدا ヱ متميزا عن غيره -          

 

 :ヱحةبيゅن حدヱد اأطر ←
 تほثير الظرヱف ヱ اأحداث التي يمر منゅヰ الشخص قد يكヱن قゅسيゅ لدرجة زعزعة ヱحدة الشخص ヱ ثبれゅ هヱيته؛ -          

 ع هヱية الشخص؛ゅبعض ااضطرابれゅ النヘسية ヱ العقヤية يمكن أن ينجュ عنゅヰ ضي -         

 ...عヴヤ نمط ヱاحد بゅلنسبة لجميع اأشخゅصذا الثبヱ れゅن هكالشخص بنヱع من الثبれゅ لكن من المستبعد أن يهヱية تميز تقد  -        

 :ヱ يمكن تヱزيع نقط المنゅقشة عヴヤ النحヱ اآتي
                                            - ゅدهヱحد ヱ ゅヰحة بإبراز قيمتヱل أهمية اأطرヱل حぼゅن 20: التس. 
  .ن 20: رى لヤتヘكير في اإشكゅل الذヵ تثيره القヱلةفتح إمكゅنれゅ أخ-                                           

 
ゆ(نقط 10)   :التركـي: 

أن يصパヱ تركيبゅ يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه ヱ منゅقشته مع إمكゅنية تقديュ رأヵ شخصي مدعヱ ،ュ يمكن ( ة)تعين عヴヤ المترشحي    
 ..راء حヱل أسゅس هヱيتهاختاف اآإبراز  الطゅبع اإشكゅلي لمسほلة هヱية الشخص ヱ أن يتュ ذلポ من خال 

 :ヱ يمكن تヱزيع نقط التركيゆ عヴヤ النحヱ اآتي
 .ن 21: خاصة التحヤيل ヱالمنゅقشة  -   

 .ن 21: أهمية اإشكゅل ヱرهゅنゅته -
 .ن 21: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -   

 

 (ن 10: )الجヱانゆ الشكヤية

 :ヱ يمكن تヱزيعゅヰ عヴヤ النحヱ اآتي   

 العرض ポسゅنقطة 10: تم. 

 غة سامヤنقطة 10: ة ال. 

 ح الخطヱضヱ :10 نقطة. 

 القヱلة لبرديゅئيف                                 

 :النص

ュـــــヰヘ(نقط 14:)ال 
،  ヱ أن يصパヱ إشكゅله  المتعベヤ بほسゅس (مュヱヰヘ الدヱلة )أن يحدد مヱضヱعه  ،في معゅلجته لヤنص ،(ة)يتعين عヴヤ المترشح           

ゅヰيتゅغ ヱ لةヱيطرح أس. الد ヱقشة من قبيلゅالمن ヱ يلヤتحヤة لヰجヱسية المゅته اأسヤ؟ : ئゅヰتゅيゅغ ゅ؟  مゅヰسゅأس ゅلة؟ مヱالد ゅم ゆذا يكسゅم ヱ
 اأفراد من العيش في نطベゅ الدヱلة؟

 :ヱ يمكن تヱزيع نقط الュヰヘ عヴヤ النحヱ التゅلي        

 ع النصヱضヱن 10:  تحديد م. 

  لゅغة اإشكゅن 10: صي. 

 ةヰجヱسية المゅة اأسヤغة اأسئゅقشة صيゅالمن ヱ يلヤتحヤن 10: ل. 
 

 (نقط  5: )   التحヤيل
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تحديد أطرヱحة النص ヱ شرحヱ ،ゅヰ تحديد مゅヘهيمه ヱ بيゅن العاقれゅ التي تربط بينヱ ،ゅヰ  ،هتحヤيヤفي   ،(ة)المترشحتعين عヴヤ ي      

، ヱ غゅيتゅヰ تحقيベ الحرية أفرادهゅ تحヤيل الحجゅج المعتمد في الدفゅع عن تポヤ اأطرヱحة التي مゅヘدهゅ أن القゅنヱن هヱ أسゅس الدヱلة ヱ أن
ュヰن كرامتゅضم...   ポذل ュيمكن أن يت ヱصر اآتيةゅل العنヱゅمن خال تن: 

تضمن، ) ヱ بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅヰ المヱاطن،  ، الヘرد،الدヱلة، القゅنヱن، اأسゅس، الغゅية، الحرية: حديد مゅヘهيュ النصـ  ت 
 ...(  تكゅمل

 القゅنヱن أسゅس الدヱلة؛ -
 يゅة اأفراد ليسれ محكヱمة بقヱة خゅرجية ヱ إنمゅ بゅلقヱانين؛ح -
 تنظュ حيゅتュヰ؛التي اأفراد من حيث هュ كゅئنれゅ عゅقヤة ヱ حرة تعتبر مصدرا لسヤطة القヱانين  -
 ن؛ヱمヱاطنمن حيث هュ غゅية الدヱلة تحقيベ حرية اأفراد  -
 يصبح المヱاطن في إطゅر الدヱلة غゅية في ذاته؛ -
 ..ヱسゅئلمجرد غゅيれゅ ا بصヘتュヰ تحヘظ كرامة مヱاطنيゅヰ بمعゅمヤتュヰ ن يتحقベ جヱهر الدヱلة حي -
 - ゅヰحة من بينヱع عن اأطرゅفي الدف れゅد آليゅرنة الضمنية: اعتمゅالمق.. 
 

 :ヱ يمكن تヱزيع نقط التحヤيل عヴヤ النحヱ التゅلي      
                            - ゅヰشرح ヱ حة النصヱن 20: تحديد أطر 

                           - ゅヰبين れゅن العاقゅبي ヱ النص ュهيゅヘن 20: تحديد م 
 ن 21: تحヤيل الحجゅج المعتمد -                           

 
 (نقط 10)   : المنゅقشة

أن ينゅقش اأطرヱحة من خال مسゅءلة منطヤقゅتヱ ゅヰ نتゅئجゅヰ مع إبراز قيمتヱ ゅヰ حدヱدهヱ ゅفتح إمكゅنれゅ أخرى ( ة)يتعين عヴヤ المترشح
 :ヤتヘكير في اإشكゅل الذヵ يثيره النص، ヱ يمكن أن يتュ ذلポ من خال العنゅصر اآتيةل

          حةヱإبراز قيمة اأطر: 
 خゅرجية متسヤطة بل أداة تنظيュ المجتمع ヱ تحقيベ الحرية ヱ تヤبية حゅجれゅ المヱاطنين؛قヱة ليسれ الدヱلة  -    

 ゅيش الحريれゅ ؛ـ أهمية القヱانين في تنظيュ العاقヱ れゅضمゅن  تع     
           حةヱد اأطرヱإبراز حد: 

 غゅية الدヱلة هي الدヱلة نヘسゅヰ؛ - 
 تنتヰي حرية اأفراد عندمゅ تبدأ الدヱلة؛ -
 الدヱلة أداة لヤقヰر؛ -
 الدヱلة قد تخدュ مصゅلح فئれゅ أヱ طبقれゅ معينة، -
 ...مصدر طゅعة الدヱلة احتكゅرهゅ لヤعنف -
 

 :ヱ اآتيヱ يمكن تヱزيع نقط المنゅقشة عヴヤ النح
                                   -  ゅدهヱحد ヱ ゅヰحة بإبراز قيمتヱل أهمية اأطرヱل حぼゅن 20: التس. 
  .ن 20: فتح إمكゅنれゅ أخرى لヤتヘكير في اإشكゅل الذヵ تثيره القヱلة -                                  

 

ゆ(نقط 10)   : التركـي 

パ تركيبゅ يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه ヱ منゅقشته مع إمكゅنية تقديュ رأヵ شخصي مدعヱ ،ュيمكن أن يصヱ( ة)تعين عヴヤ المترشحي    
إبراز الطゅبع اإشكゅلي لمヱضヱع الدヱلة ヱ تعدد اأطرヱحれゅ الヤヘسヘية بصدد أسゅسヱ ゅヰ غゅيゅتゅヰ مع إمكゅنية التほكيد أن يتュ ذلポ من خال 

 ...تبطة بدヱلة الحヱ ベ القゅنヱنعヴヤ أهمية ヱجヱد الدヱلة في حيゅة اأفراد ヱ الرهゅنれゅ المر

 :ヱ يمكن تヱزيع نقط التركيゆ عヴヤ النحヱ اآتي
 .ن 21: خاصة التحヤيل ヱالمنゅقشة  -                                         
  .ن 21: أهمية اإشكゅل ヱرهゅنゅته -                                         

 .ن 21: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -                                        
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 (ن 10: )الجヱانゆ الشكヤية

 :ヱ يمكن تヱزيعゅヰ عヴヤ النحヱ اآتي   

 العرض ポسゅنقطة 10: تم. 

  غةヤنقطة 10: سامة ال. 

 ح الخطヱضヱ :10 نقطة. 

 .19/02، صص 1992، 1 ، طالحداثة ، دار  ترجمة إمュゅ عبد الヘتゅح إمュゅ، هيغل ヱ الديمقراطية :  ميشيل متيゅس   :مرجع النص


