
 
 
 

 

 

  
 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

NS05 

るエفダال 

1   
1        

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :في أحد المواضيع الثاثة اآتية كتبا

 
 : الヲヨضネヲ اأヱل

 
ワِّل ゲバョفتي  بグاتي ُت ヨ؟ゲالغي るفゲバョ リョ اバي فレレ 

 
  : الヲヨضネヲ الثルゅي  

 
ヤハى كل فゲد، ラま أケاد أラ يゅハ ラヲّدا، أラ يطヤب リョ القゅضي ゅバョقリョ るら ظヮヨヤ ا بギافノ ااルتقュゅ  د

るالギバال リハ ネゅفギفي ال るらغケ بل.» 
                                      ウضヱأ ラヲヨضョبِيヱ るلヲالق ログワゅワدゅバأب リ. 

 
 : الヲヨضネヲ الثゅلث

     
فゅلゅエدثる التي ルاゅヰヌェ بヲضラま . ゥヲ الゅエدثヱ る الفりゲّ تتラゅルヱゅバ في الエらث التゲイيらي د

ゅヰヤيヤバلت りゲّي بفェヲت ،ゲكثي ヱيل أヤق .ギيぽت ラأ るبゲイلى التま ユلゅバب الヤيط りゲّالف ログワ ヱ リّلヱ ؛ゅワ
 ゅヨل ゅفقヱ ゅヰلギバي ラأ ヱأ ヮضيتゲف ネギي ラيب، أゲイال التヲا، طギバستョ ラヲّي ラأ ،ユلゅバى الヤハ

ノئゅقヲال ヮتقتضي .るバيらالطヱ ゲّالف リبي りケヱゅエョ ラクま ヲワ ゅヨルま يヨヤバث الエらلゅقظ . فヲت るバيらالط
るヤゃأس ゅヰيヤハ ゥゲطレف ،るفゲバヨب الェ ゅレى ال. فيヤハ チゲتف ゅヰبتヲأجヱケاヲエ  クま ،ノقヲتョ ゲا غيゲسي

ハ يبイル ،りギيギج るヤゃأس ゥゲى طヤハ ゅレヤヨエتヱ ،りギيギج ケゅّء أفゅエيみب ゅヰレ ゲلى غيま اليكヱا دグّワ
るيゅヰル  .» 

 
 حلل النص و ناقشه
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 ユヤسヱ るبゅاإج ゲタゅレハテقيレالت 

 
るョゅハ れゅヰجيヲت 

 :سバيケヱ  ゅاء اェتゲاギらョ ュأ تゅّفぽ الفソゲ بيリ الヨتゲشエيリ، يゲجى リョ السゅدり اأسゅتりグ الエエダヨيリ أラ يゲاヲハا
-   ユقケ るيケاコヲال りゲكグヨال れゅقتضيョ04/142  يخケゅبت りケدゅダ16ال  ゲらルヲル2007  ヵヲルゅك الثヤلسゅب ヵヲبゲالت ユيヲلتقゅب るقヤバتヨالヱ

 ユقケ るيケاコヲال りゲكグヨا الグكヱ ،るسفヤالف りدゅヨي لヤيワيخ  151التأケゅبت りケدゅダ27ال  ゲらヨيخ  2007ديسケゅبت るレيエヨ26ال  ゲايゲら2010ف 
 ユقケ ろエ؛37تるسفヤالف りدゅョ ،ゅيケヲلゅّらヤل ギェヲヨي الレطヲال ラゅエتョاا ノاضيヲヨل るيバجゲヨال ゲأطゅب るタゅガالヱ ، 

-  ケゅطま ゅヰفタヲب ،るェゲقتヨال るبゅاإج ゲタゅレハ ノョ لョゅバالت るسفيヤالف るفيゲバヨال リيョゅضヨヤلヱ るيイヰレヨヤل るョゅバال ヅヲطガد الギエي ゅヰجヲョ ا
الレヨتゲヌ تヲفゅワゲ، في まجゅبれゅ الヨتゲشエيリ، اルسレョ ノョ ゅョゅイطヲقれゅ الァゅヰレヨ الヵグ يバتゲら الゲヨجノ الゲョ ノョ ،ュゴヤヨاりゅハ تギバد الّتب 

 ヱ れゅتヨバيقゅヰ؛الケギヨسيる الバヨتまヱ ،りギヨبقゅء الゅイヨل ョفتゅェヲ أルゅّョま ュゅョيれゅ الヨتゲشエيリ إغゅレء ログワ اإجゅب
-  るسفيヤالف るئيゅゼルاإ るبゅالّت れゅفタاヲョ ىヤハ リيエشゲتヨال れゅبゅجま ゲفヲيل : تヤエالت ァケギت ،ゥヱゲطヨل الゅّاإش ギيギエتヱ ネヲضヲヨال ユヰف

るيイヰレヨال れاヲطガسك الゅヨتヱ ケゅّاأف ゥヲضヱヱ るغヤال るョكيب، ساゲالتヱ るゼقゅレヨالヱ.... 
 

るفيゅضま れゅヰجيヲت 
エダيウ الゴイئي ヤハى ケヱقる تゲエيゲ الヨتゲشウ، بゅإضゅفま るلى الレقطる اإجゅヨليゲョ るفقる يتバيヤハ リى السゅدり الエエダヨيリ تثらيル ろقテ الت

 بゅلヨاるヌェ الヨفسりゲ لゅヰ؛
 リبي ゅョ ゥヱاゲيت ヵグال テقيレالت ユヤس りゅハاゲョ リيエエダヨال りدゅى السヤハ リيバ00/20يت  ヱ20/20 りدゅヨك ،るسفヤفي الف ユيヲالتق ラلك أクヱ ،

 ゲغي リヨلي فゅلتゅبヱ ،سيケギョ ユيヲتق ゅسゅأس ヲワ ،るسيケギョالゅيヲبゲتヱ ゅيルヲルゅل قヲらقヨ ゲيت ،ヮقيطレدا لتギエョ ゅسقف ウエダヨال ノيض ラأ ゥヱا
 リثا بيョ00/20  ヱ15/20 ءゅレب  ゲيダョ ヮيヤハ قفヲيت ヵدゅヰشま ラゅエتョゅب ペヤバيت ゲョاأ ラأ ゅヨسي ،りدゅヨل الヲェ るタゅخ れثاヨى تヤハ
ウشゲتヨال. 

 ギレハ ウエダヨال ヮقفヲى يダأق ギェヱ リيバョ ىルأد ギェ リبي ゅョ テقيレالت ゲダェ ラま12  ヱ13أ  ヱى  14أヤハ20  يエشゲتヨل るらسレلゅثا، بョ
りゴِي∠ヨョُ りدゅョ るسفヤالف ゅヰّل فيゼلك التي تゅسヨالヱ بバゼال( لョゅバヨال れاク3ヱ4 ) りدゅヨل الョゅバョ コゅتيョا リョ りدゅااستف リョ リيエشゲتヨال ュゲエي

ユヰレョ リقيヲتفヨال るタゅخヱ. 
 るقطル ىヤハ ろヤダェ ゲيゲエت るقケヱ كل ネゅخضま りケヱゲ03/20ض バب ،ウيエダالت るレイل داخل لヱاギتヤأقل ل ゅヨف ،るレイヤال ペسレョ ケゅらخま ギ

ゅレّヨョ لكク ラゅك ゅヨヤك ポゲتゼヨال ウيエダى التヤハ ソゲエالヱ ،ウشゲتヨヤل るفダレヨال るيハヲضヲヨى الヤハ ゅタゲェ لكクヱ. 
 ノョ ペبゅا تتط リيョゅضヨال ログワ ろルゅكヱ ،ネヲضヲヨヤل るらسゅレヨال るفيゲバヨال リيョゅضヨالヱ るيイヰレヨال ヅヱゲゼال ウشゲتヨال るبゅجま في れゲفヲا تクま

لヨطリョ ゆヲヤ الウエダヨ أラ يゲاハي في تقヲيヮヨ بゅلケギجる اأヱلى الヲヰイヨد الダガゼي الレらヨي ゲタゅレハ اإجゅبる، جゴئيゅ أヱ كヤيゅ، فラみ ا
ヮاتゅّشまヱ るسفヤالف りدゅョ ァゅヰレョ ゥヱケ ءヲفي ض グيヨヤتヤل. 

 
 السぽال 

 
ユـــــヰالف :  (04 テقル) 

  
メ المゲتよ テらالバらد Αتバيハ リلヴ المتゲشケキま ウاポ أラ الموضوΑ ネتأキ ゲデاخل イョاメ الوضع الらشヵゲ، وضمヰヘョ リوュ الغيゲ، وأダΑ ラوパ اإشムا 

ゲالغيよ ينيةボΑ فةゲバا لمボΑゲデدخا وョ اتيグفتي لゲバョ ろا كانクま ماハ  ائاジتョ ، ゲالغيよ れاグاقة الバفي لゲバالم. 
 (ルقテ 05):  التヤエـــيل 

     ユيワاヘوالم ドاヘند األハ ليلهエف في تボΑ ラأ ウشゲالمت リョ ゲヌنتΑ(れاグفة، الゲバالم ،ゲالغي)...وحة اゲデا اأヰحول ユヌضة في ، والتي تنتゲتヘلم
 :الぽジاメ، والتي  تバتゲバョ  ゲらفة الグاれ لنヰジヘا شデゲا لمゲバفة الغيよ ゲناء ハلヴ اシتداメ المماثلة، وクلマ في ضوء الバناゲタ اآتية 

 リョ حيث キالتヰا ハلボΑ ヴيリ أوحد ワو الグاれ؛( الムوィيトو)تよゲイة  وハي الグاグよ れاتヰا    -
 ゲバョفة الグاれ للغيョ ゲمムنة ゲらハ المماثلة ؛  -
 -  ゥتاヘان ヵل  اللغوタالتوا ゲらハ ゲالغي ユالハ ヴلハ れاグال... 

 (ネヲضヲヨلゅب るطらتゲヨال ゅيゅالقضヱ ユيワゅفヨヤا لョゅش ラゅا كクま اギيل جيヤエالت ゲらتバي) 
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   るゼقゅレヨال :  (05 テقル) 
 :Αمリム للمتゲشウ أΑ ラناقش اأゲデوحة المヘتゲضة في الぽジاメ، في ضوء الバناゲタ اآتية     
 يゲ  وحツوロケ ؛ゲバョفة الグاれ لグاتヰا تمゲらハ ゲ وシاデة الغ  -
 ...ا تتイلま ヴا في حツوケ الغيゲ ..( الエب، الイガل، الゲムاワية،)كثيリョ ゲ المشاゲハ الوィدانية   -

 ـ  الグاれ ليろジ شヘافة أョاク ュاتヰا ョما バΑني バタوよة تボエيペ وハي クاتي واضウ وキقيペ؛
 ゲفة الغيゲバョ ヅゲش ろジاأ: ـ المماثلة  لي ュاョأ ゲالغي ユالハ ベثل انغاョ れاグال ユالハ ベنا؛انغا 

 ...  ـ المماثلة ハملية اトタناハية
 (ギجي るゼقゅレヨال ゲらتバتり ベゅسيヤل るヨائョヱ るハヲレتョ りギヨتバヨال るヤثョاأヱ الヲاأقヱ れاゅェاإ ろルゅا كクま) 

 (ルقテ 03)   :التゲكـيب
الغيゲ في ゲバョفة Αمリム للمتゲشウ أガΑ ラلص، リョ تエليله وョناقشته، まلゲよま ヴاコ  الトاよع اإشムالي لمゲバفة الغيゲ وحدوログワ キ المゲバفة، و أワمية  

 ،れاグعالョ اダガه شヘタوよ  هョاゲواحت ،ゲع الغيョ يةよاイΑま اقةハ ناءよ ヴلハ  نةワاゲالم. 
(ギكيب جيゲالت ゲらتバي  ايダガد شヲヰイョ リハ اゲらバョヱ るゼقゅレヨالヱ يلヤエالت ノョ ゅヨイسレョ ラゅا كクま) 

るيヤّゼب الルاヲイال:   (03 テقル) 
 

   るلヲالق  
 
 ユـــــヰالف :  (04 テقル) 

     ウشゲالمت ヴلハ リيバتΑ  حهゲトت ヵグال メاムاإش パوダΑ  ラدالة، وأバوال ペエي الョوヰヘالم  ァوゴال リة ضمシياジال メاイョ اخلキ ولةボال  ゲデぽΑ ラأ
ラانوボال ケوキدالة وバال サاシأ リハ メاءジدالة، فيتバال ペيボエوت ケوイفع الケ في ロケوキو キاゲتمع واأفイة للمらジالنよ ラانوボمية الワأ  コاゲよみよ ولةボفي  ال

 .ضماラ  تヰボボエا 
 (ルقテ 05) :  التヤエـــيل

       ユيワاヘو  الم ドاヘند األハ ولة الوقوفボليله للエفي ت ウشゲالمت リョ ゲヌنتΑ(ラانوボال ،ユلヌدالة، الバال )... وحة التيゲデفي اأ チゲتヘالم ァاイエوال
وクلワ ،  マو اإقゲاエョ ユムエよ ケاΑد للدفاリハ   ネ الバدالة أコゲらΑ ラ أラ الヰدفتぽكد ハلヴ أラ  تらトيペ الボانوラ غاΑته  まقダاء فりゲム الダボاソ واانتボاュ ، و

 :في ضوء الバناゲタ اآتية
 
 لトلب バョاقらة リョ ظلمه クま ا تジاョ ウョع الヌالميリ ؛( الボانوラ)ضゲوりケ لイوء  كل فま  キゲلヴ الボاضي   -

よائية المدツボة الトلジوال れاジシぽالم ヴلま وءイالل リョ دよ وا ،ユالヌال リョ اتهグل キゲヘال ュاボانت キاバらتシ؛ـ اキاゲاأف リيよ れاハاゴللن りゲ 
 ـ نヘي فりゲム اانتボاリハ  ュ الボانوラ ؛ 

 ـ غاΑة  الボانوワ ラي تらョ ザΑゲムدأ الバدالة؛
 ...ـ ضゲوりケ اإハクاラ أحムاュ الツボاء  よاらョ ユシدأ الバدالة

 (ネヲضヲヨلゅب るطらتゲヨال ゅيゅالقضヱ ユيワゅفヨヤا لョゅش ラゅا كクま اギيل جيヤエالت ゲらتバي) 
るゼقゅレヨال :   (05 テقル) 

 :  ゲشウ أΑ ラناقش أゲデوحة الボولة よاانヘتاハ ゥلョ ヴواقف  Αぽョدり أو バョاケضة، و クلマ في ضوء الバناゲタ اآتية Αمリム للمت  
 ضゲوりケ اケتらاヅ الバدالة よالمジاواエよ،りيث ムΑوラ الناシ サواシية أョاュ الボانوラ وよالتالي أペらトΑ ラ الボバاハ ゆلヴ كل ظالユ كيヘما كاラ؛ -

 ؛ケته ハلヴ توقع كل الエااれ المハりキゲヘموョيته وハدュ قد らジよبペ الボانوラ ـ أワمية اإنダاف في تボエيペ الバدالة أثناء تらトي
-  リيよ ゴالالتميي ペエي والバالوض ペエي الバيらトよةΑキدوエョ コاゲよみ يバالوض ラانوボحيث و، ال リョまدلهハ ケياバョ اتهク في ユツΑ ي اバالوض ペエال ラ... 

 (レتョ りギヨتバヨال るヤثョاأヱ الヲاأقヱ れاゅェاإ ろルゅا كクま りギجي るゼقゅレヨال ゲらتバتベゅسيヤل るヨائョヱ るハヲ) 
 (ルقテ 03)    :التゲكـيب

    ペيらトة تよوバタو ラانوボع الョ اヰاقتハ دالة  فيバال ュوヰヘالي لمムع اإشよاトال コاゲよま ヴلま ،ناقشتهョليله وエت リョ ،لصガΑ ラأ ウشゲللمت リムمΑ
ラانوボال. 

(ギكيب جيゲالت ゲらتバي  ايダガد شヲヰイョ リハ اゲらバョヱ るゼقゅレヨالヱ يلヤエالت ノョ ゅヨイسレョ ラゅا كクま) 
ヲイالるيヤّゼب الルا:   (03 テقル) 

 
ノجゲヨا      :ال るلヲا القコヲレيらس. 

 
: ゾレال 

 
ユـــــヰالف :  (04 テقル) 
، وأダΑ ラوパ اإشムاメ لゴوァ  المヰヘوョي النΑゲヌة والتよゲイةΑتバيハ リلヴ المتゲشケキま ウاポ أラ الموضوΑ ネتأキ ゲデاخل イョاメ المゲバفة، ضمリ ا     

イالت れياトバاقة  المバよ ペلバه النص والمتイالバΑ ヵグال リΑوムة في تΑゲヌة والنよゲイالت リョ يب كلダو نワ ماハ メاءジتΑلمية، وバة الΑゲヌع النョ يةらΑゲ
 .المゲバفة الバلمية 

 
 (ルقテ 05):   التヤエـــيل
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         メوボه، والتي تィاイوحته وحゲデا أヰحول ユヌالتي تنت  ケاムة واأفΑケوエالم ユيワاヘند المハ ليله للنص الوقوفエفي ت ウشゲالمت リョ ゲヌنتΑ
 :، وクلマ في ضوء الバناゲタ اآتية "لらトيバةالゲムヘ وا"よتムاョل 

 -   りゲムヘية والらΑゲイة التバالواق ラاوバت(لボバال ) يらΑゲイت ベاトتنシع اツガضيته التي  تゲف ヴاأول リョ ユالバال ユヰتلジΑ لمي حيثバث الエらفي ال
 ΑぽΑدワا أو ヰよグムΑا؛

 ィدメ وحواよ  ケيリ  المトバياれ التらΑゲイية والゲヘضية ؛  -
 ゲΑوエضية للتゲヘال ログワ ليةよا تمليه الوقائع ؛ـ قاョ ペأو اإلغاء  وف  メأو ااكتما 

 ...ـ انヘتاゥ الエواよ ケيリ التよゲイة والنΑゲヌة ハلョ ヴمムناれ غيョ ゲتوقバة  ョما ぽΑكد الトاよع المヘتوゥ للボバانية الバلمية
(ネヲضヲヨلゅب るطらتゲヨال ゅيゅالقضヱ ユيワゅفヨヤا لョゅش ラゅا كクま اギيل جيヤエالت ゲらتバي) 

 
るゼقゅレヨال :  (05  テقル) 

 :متゲشウ أΑ ラناقش أゲデوحة النص よاانヘتاハ ゥلョ ヴواقف Αぽョدり أو バョاケضة، وクلマ في ضوء الバناゲタ اآتية Αمリム لل  
 ؛    (تΑゲيヂ)バよاقة  Αケاضية و، أأو よافتゲاワク チني، تヘاハليةماحヌة  よ تゲتテらانトاベ الエらث التらΑゲイي ョ リョشムلة ハلمية   -
 ョ  ه الوقائعよ قد ا توحي チاゲافت ケاムتよا ヴلハ りケدボ؛ ـ الチゲا الغグヰا  لヘلシ りدバョ  ةΑゲヌة نムらش  メخا リョ بΑゲイالت アلنتائ りاءゲوق ،りゲاشら 
まلヴ الらトيバة واシتゲボاء トバョياتヰا よغاΑة タケد " よاإタغاء"وقد Αشيゲ المتゲشま ウلヴ اأゲデوحة التらΑゲイية التي تンゲ أラ الエらث الバلمي ムΑتヘي  -

リوانيボال ァاゲガتシة واΑケاゲムالت れاقاバال... 
 (يクま りギا كろルゅ اإゅェاヱ れاأقヲال ヱاأョثるヤ الバヨتョ りギヨتョヱ るハヲレائるヨ لヤسيベゅتバتゲら الゅレヨقるゼ ج) 

 (ルقテ 03)    :التゲكـيب
   ラأ リムمΑ ة، كماΑゲヌة والنよゲイالت リيよ  اقةバة الバيらトالي لムع اإشよاトال  コاゲよま ヴلま ،ناقشتهョليله وエت リョ ،لصガΑ ラأ ウشゲللمت リムمΑ

 ...تらΑゲイية والنハゴة الボバانية الイدΑدり في شأラ تأوΑل シيゲوりケ الエらث الバلمي ا コاメ قائما وケゲらョا ガΑلص まلヴ أラ التボاよل الヘلヘジي よيリ النハゴة ال
(ギكيب جيゲالت ゲらتバي  ايダガد شヲヰイョ リハ اゲらバョヱ るゼقゅレヨالヱ يلヤエالت ノョ ゅヨイسレョ ラゅا كクま) 

 るيヤّゼب الルاヲイال:    (03 テقル) 
222:اΑケخ، ケソوよي، バらトョة اإنشاء よدョشよ ،ペدوラ ت، تィゲمة シاョي الد"الفヱ ゲّ الヲاقノ الヨتゲよ"ポゲエغジوラ، : المィゲع

 


