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 ゆاكت(ヵ ) اضيعヱفي أحد الم るالثاثるاآتي: 

 :المヱضヱع اأヱل

 هل تتحベボ العدالる بゅلمسヱゅاة الكゅمるヤ بين النゅس؟

 :المヱضヱع الثゅني

ل∠ ب"   ."شخصゅ ゅعتبゅرヵشيئゅ، فإنني أぼِكد ذاتي بヱصヘي عندمゅ أرفض أن أ⊥عゅم∠

 .مصدر قيمる الشخص( ヵ)انطاقゅ من الヱボلる بِين 

 :ゅلثالمヱضヱع الث

     "るميヤالع るمعرفヤحيد لヱهي المصدر ال るالتجرب .ヱ ،جديدا ゅشيئ ゅمنヤالتي تع ゅحدهヱ يヰأن  ف ゅヰالتي يمكن ゅحدهヱ هي
 خゅلصる؟  اللكن هل يمكن ااكتゅヘء بゅلتجربる . تヤكمゅ مسほلتゅن ليس أحد أن ينكرهمゅ. تヰبنゅ اليボين

نظヱ ュ أن ュ أن ي⊥ る العュヤ الحボيボيる، تポヤ التي تヱجゆ عヴヤ العゅل  فذلポ أمر محゅل، ヱ هヱ دال عヴヤ جヰل تュゅ بخゅصي. اا ك∠      
れゅئع ا . يبني نظريゅقヱرة، غير أن تكديس الゅل الحجゅستعمゅنبني منزا ب ゅئع كمゅقヱمن ال ゅانطاق ュヤفنحن ننشئ الع

 .ボدر مゅ يكヱن ركュゅ من الحجゅرة منزابيكヱن عヤمゅ إا 
النゅボط المعزヱلる، فا بد من الربط بينゅヰ بخط متصل، ヱفي ذلポ العمل تعميュ إن التجربる، إذن، ا تمدنゅ إا بعدد من      

الヘيزيゅئي، الذヵ يمتنع عن الボيュゅ بتポヤ التصحيحれゅ العゅل ヱ ュ . إننゅ ا نボف عند تعميュ التجربる، بل نحن نصححゅヰ. حボيボي
،ュゅالخ るلتجربゅب ゅيヘسيجد  مكتゅボح るانين غريبヱق るغゅصي ヴヤع ゅسه مكرهヘن. 

 ."، أヱ بゅأحرى العュヤ المنظュبنيتكヘينヱ ،ゅ لذلポ كゅن عヤينゅ أن نطゆヤ العュヤ الم، إذن، ا لヱقゅئع الخュゅا إن     
 (يه)النص ヱ نゅقشه   (ヵ)ل حヤا 
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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 المترشحれゅ و سعيゅ  وراء احتراュ مبدأ تكゅفぼ الفرص بين 
 :المصححين أن يراعوا

-   ュرق るالمذكرة الوزاري れゅتضيボريخ  40/202مゅدرة بتゅ2الصヶ  244نونبرΑ الت ュويボلتゅب るボヤوالمتع ポヤلسゅب ヵربو
 ュرق るوكذا المذكرة الوزاري ،るسفヤدة الفゅي لمヤهيほالت ヵنوゅريخ 20/ 490الثゅدرة بتゅأطر  2420يونيو  25الصゅب るصゅالخ

 المرجعيる لمواضيع اامتحゅن الوطني الموحد لヤبكゅلوريゅ، مゅدة الفヤسفる؛

لعゅمる لヤمنヰجيる ولヤمضゅمين المعرفي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 الخطوط ا  -
 るسفيヤالف ュيボو ال ،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

 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 るالمدرسي ゆة تعدد الكتゅمع مراع
 وتعميゅヰボ؛

-  るسفيヤالف るئيゅاإنش るبゅالكت れゅمواصف ヴヤالمترشحين ع れゅبゅل المطروح، : توفر إج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قشゅيل والمنヤتدرج التح.... 

るفيゅإض れゅヰتوجي 

المفصるヤ عヴヤ ورقる تحرير المترشح، بゅإضゅفる إلヴ يتعين عヴヤ السゅدة المصححين تثبيれ نボط التصحيح الجزئي  -
 النボطる اإجمゅليる مرفるボ بゅلماحظる المفسرة لゅヰ؛

، وذلポ أن التボويュ في 24/24و  44/24يتعين عヴヤ السゅدة المصححين مراعゅة سュヤ التنボيط الذヵ يتراوح مゅ بين  -
نيゅ وتربويゅ أن يضع المصحح سボفゅ محددا مゅدة الفヤسفる هو أسゅسゅ تボويュ مدرسي، وبゅلتゅلي فمن غير المボبول قゅنو

بنゅء 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  25/24و  44/24لتنボيطه، يتراوح مثا بين 
 .إشゅヰدヵ محكوュ بإطゅر مرجعي يتوقف عヤيه مصير المترشح

مثا، بゅلنسبる  24عヴヤ  20أو  20أو  22إن 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 ( 0و0ذاれ المعゅمل )لمترشحي الشعゆ والمسゅلポ التي تشكل فيゅヰ الفヤسفる مゅدة م⊥

ュヰالمتفوقين من るصゅدة وخゅمل المゅز معゅمن امتي. 

-  るطボن ヴヤع れヤتحرير حص るع كل ورقゅا 40/24ضرورة إخض るتداول داخل لجنヤأقل ل ゅفم ベر منسゅلتصحيح، بعد إخب
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 ゅحرص ポوذل ،るجنヤال. 

إذا توفرれ في إجゅبる المترشح 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  -
كヤيゅ، فإن المطヤوゆ من المصحح أن يراعي في تボويمه بゅلدرجる اأولヴ  ا تتطゅبベ مع عنゅصر اإجゅبる، جزئيゅ أو

 .المجヰود الشخصي المبني لヤتヤميذ في 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
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 ュヰالف(0 るطボن ) 

، (مفヰومゅ العدالる و المسゅواة) و موضوعه ( لسيゅسるا)في معゅلجته لヤسぼال أن يعبر عن إدراポ مجゅله ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
 るرقゅصر المفゅو أن يبرز  عن :るヤمゅواة الكゅالمس←  るعدال/ るヤمゅواة الكゅالمس←ュヤظ  . ベيボن تحゅبمدى إمك ベヤل المتعゅاإشك パو أن يصو

مゅ العدالる و مゅ :  نゅقشる من قبيلو يطرح أسئヤته اأسゅسيる الموجるヰ لヤتحヤيل و الم.  العدالる من خال المسゅواة الكゅمるヤ بين النゅس
  る؟ أا تفترض العدال るيض العدالボن ヴإل ゅنゅواة أحيゅالمس ヵدぼس؟ أا تゅبين الن るالعدال  ベيボشرط تح るヤمゅواة الكゅواة؟ هل المسゅالمس

 أحيゅنゅ نوعゅ من التمييز اإيجゅبي أو اإنصゅف؟ 

 :و يمكن توزيع نボط الفュヰ عヴヤ النحو التゅلي        

 .ن 10:  جゅل السぼال و موضوعهتحديد م -
-  るرقゅصر المفゅن 10: إبراز عن. 
- るرقゅل و المفぼゅل من خال التسゅاإشك るغゅن 10: صي. 

 

 (نボط  10: )التحヤيل  

موظفゅ  اأطروحる  المفترضる في السぼالعヴヤ الوقوف  عنゅصر اإشكゅل و أسئヤته اأسゅسيる و تحヤيل المترشح تعين عヴヤ ي      
 :وذلポ من خال تنゅول العنゅصر اآتيる، (  ...من أفكゅر و مفゅهيュ و بنゅء حجゅجي  )  لمائمる المعرفる الفヤسفيる ا
 .و المسゅواةالعدالる  يـ  تعريف مفヰوم

- るالعدالヰبوصف ゅه؛ボح ベح ヵء كل ذゅإعط 
 ـ ارتبゅط العدالる بゅلمぼسسれゅ والتطبيベ الحرفي والموضوعي لボヤوانين؛      

 الボوانين؛ـ  العدالる  غゅيる معيゅريる لكل 
 المسゅواة بوصفゅヰ معゅمるヤ لヤنゅس دون تمييز أثنゅء تطبيベ الボوانين؛-

المسゅواة عند تطبيベ الボوانين شرط ضرورヵ لتحボيベ العدالる وهو مゅ تفرضه ممゅرسュ  るـ التعゅمل مع المواطنين عヴヤ قد
 الゅボضي؛ 
 ...نゅس بين جميع ال الكゅمるヤ شرط العدالる هو تطبيベ المسゅواة ،إذن ،ـ يصبح

 :يمكن توزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحو التゅلي و
-るسيゅته اأسヤل و أسئゅصر اإشكゅيل عنヤن 10: تح. 
-るالمائم るسفيヤالف るتوظيف المعرف : 

- ゅヰيヤل عゅو ااشتغ ュهيゅر المفゅن 0استحض 
-  るسفيヤمين الفゅمضヤجي لゅء الحجゅن 0البن 
 

るقشゅالمن :   (ط 45ボن) 

وحる من خال مسゅءلる منطゅボヤتゅヰ و نتゅئجゅヰ و طرح إمكゅنれゅ أخرى تفتح أفベ التفكير في يتعين عヴヤ المترشح أن ينゅقش اأطر
るصر اآتيゅمن خال العن ポذل ュل، و يمكن أن يتゅاإشك: 

 في كل شيء و هو افتراض غير صحيح ؛بشكل مطベヤ تفترض اأطروحる السゅبるボ أن النゅس متسゅوون  -
ュ العدالる يبヴボ دائمゅ إشكゅليゅ بسبゆ تほرجحه  بين المعيゅريる والبعد المぼسسゅتي إذا كゅن الゅボنون بصفる عゅمる واضحゅ فإن مفヰو -

 الوضعي؛
 عدالる الボوانين تعزى إلヴ عموميتゅヰ و استحゅلる إحゅطتゅヰ بゅلتفゅصيل المتعるボヤ بゅلحゅاれ الخゅصる؛ -
- るلعدالゅب ゅヰفゅاتص るفيゅوانين كボال るشرعي れنゅإذا ك ゅل عمぼゅالتس.. 
يحゅ وتعديا لボヤوانين العゅمる وفゅボ لمتطヤبれゅ الحゅاれ الخゅصる، وبゅعتبゅره كذلポ عدالる تسمو عヴヤ العدالる اإنصゅف بゅعتبゅره تصح -

 الوضعيる؛
 ..  تحボيベ اإنصゅف من طرف الゅボضي يظل مشروطゅ بمدى كفゅءته في فュヰ روح الゅボنون  -
 

 :و يمكن توزيع نボط المنゅقشる عヴヤ النحو اآتي
- ゅヰالتي يفترض るاأطروح るقشゅمن  ゅヰئجゅونت ゅヰتゅボヤن حدود منطゅال عبر بيぼن 10: الس. 
 . ن 10: طرح إمكゅنれゅ أخرى تفتح أفベ التفكير في اإشكゅل -
 

ゆالتركـي :   (ط 40ボن) 
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تعين عヴヤ المترشح أن يصوパ تركيبゅ يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه و منゅقشته مع إمكゅنيる تボديュ رأヵ شخصي مدعュ،  و يمكن ي    

 : أن يتュ ذلポ من خال

 . إبراز  أهميる  تطبيベ الボوانين  عヴヤ المواطنين بدون تمييز إقゅمる مجتمع عゅدل -
اعتبゅر التوتر الゅボئュ بين  العدالる واإنصゅف سر تطور الボوانين في اتجゅه عدالる أكثر اكتمゅا تستحضر كا من المسゅواة  إمكゅن  -

 るبيゅواة اإيجゅوالامس . 
 .يぼدヵ  كذلポ إلヴ المس بゅلعدالる  عندمゅ يخل بمبدأ ااستحベゅボ عدュ التطبيベ السヤيュ لمبدأ اإنصゅف قد -
 

 :و يمكن توزيع نボط التركيゆ عヴヤ النحو اآتي
-  るقشゅيل والمنヤالتح るن 10: خاص. 
 . ن 10: أهميる اإشكゅل ورهゅنゅته -
 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -

 

るيヤالشك ゆ(ن40: )الجوان 

 :يو يمكن توزيعゅヰ عヴヤ النحو اآت   

 .نボطる 10: تمゅسポ العرض -
-  るغヤال る10: سام るطボن. 
 .نボطる 10: وضوح الخط -

るولボال: 

 ュヰالف(0 るطボن ) 

،  و أن يصوパ إشكゅلゅヰ المتعベヤ بمصدر (مفヰوュ الشخص)في معゅلجته لボヤولる أن يحدد موضوعゅヰ ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
مゅ الشخص؟ و بュ يتميز عن اأشيゅء؟  و لュ ا :  يل و المنゅقشる من قبيلو يطرح أسئヤته اأسゅسيる الموجるヰ لヤتحヤ.  قيمる الشخص 

 شيئゅ؟ و من أين يستمد الشخص قيمته؟ وصفهينبغي التعゅمل معه ب

 :و يمكن توزيع نボط الفュヰ عヴヤ النحو التゅلي        

- るولボن 10:  تحديد موضوع ال. 
 .ن 10: صيゅغる اإشكゅل  -
 .ن 10: حヤيل و المنゅقشるصيゅغる اأسئるヤ اأسゅسيる الموجるヰ لヤت -

 

 (نボط  0: ) التحヤيل  

ه تحديد أطروحる الボولる و شرحゅヰ، و تحديد مفゅهيمゅヰ و بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅヰ، و تحヤيヤفي  المترشح تعين عヴヤ ي      
 ポذل ュو يمكن أن يت ،るاأطروح ポヤع عن تゅج المعتمد في الدفゅيل الحجヤتحるصر اآتيゅول العنゅمن خال تن: 

 ...(تنゅفي، تضمن) ゅهيュ الشخص، الذاれ، الشيء، و بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅヰ ـ  تعريف مف
 الذاれ شخص و ليسれ شيئゅ؛ -
 تميز الشخص بゅلعボل و الوعي و الحريる؛ -
 الشيء هو مゅ يボدر بثمن و يستخدュ كوسيるヤ؛ -
- ゅره شيئゅعتبゅته بヤمゅن معゅكيد لذاته كشخصرفض اإنسほت ، (れدير الذاボت ヴヤير، اإصرار عボرفض التسخير و التح)؛ 
 الشخص غゅيる في ذاته ا مجرد وسيるヤ؛ -
 كゅن جديرا بゅاحتراュ؛ るو من ثم تهلヤشخص قيمる مصدرهゅ كرام -
و كرامته و  تهتحヤيل الحجゅج المفترض و الゅボئュ عヴヤ منطベ أن كون الشخص ذاتゅ عゅقるヤ يぼدヵ ضرورة إلヴ ااعتراف  بボيم -

 .لمゅ قد يترتゆ عن ذلポ من نتゅئج غير مボبولる أخاقيゅ. و وسيるヤ، و سヤعる، إلخ شيءيヤغي نボيض ذلポ من قبيل أن الشخص 
 

 :و يمكن توزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحو التゅلي      
- ゅヰو شرح るولボال るن 10: تحديد أطروح 
- ゅヰبين れゅن العاقゅو بي るولボال ュهيゅن 10: تحديد مف 
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 ن 10: تحヤيل الحجゅج المفترض أو المعتمد -
 

るقشゅالمن :   (ط 45ボن) 

 れゅنゅوفتح إمك ゅو حدوده ゅヰمع إبراز قيمت ゅヰئجゅو نت ゅヰتゅボヤمنط るءلゅمن خال مس るقش اأطروحゅالمترشح أن ين ヴヤيتعين ع
るصر اآتيゅمن خال العن ポذل ュتثيره، و يمكن أن يت ヵل الذゅتفكير في اإشكヤأخرى ل: 

 :ز قيمる اأطروحるإبرا -
 قيمる الشخص مطるボヤ تكمن في ذاته من حيث هو غゅيる ا وسيるヤ؛ -
 .يترتゆ عن هذه الボيمる منع استغال الشخص و استعبゅده و تشييئه، إلخ -

- るن حدود اأطروحゅبي: 
-  れゅإكراه ゅヰالتي تحكم るعيゅااجتم れゅرسゅن الشخص واقع الممほفي اإعاء من ش るلغゅالمب ゆإلخقوإ  قد تحج ،れءاゅص. 
- るمشترك れゅيゅغ ベلتحي るعゅالشخص في انخراطه مع الجم るقيم. 
- るالحيوان و البيئ ،ゅليゅليشمل، ح ュااحترا ュوヰع مفゅاتس. 
  

 :و يمكن توزيع نボط المنゅقشる عヴヤ النحو اآتي
 .ن 10: قيمتゅヰ و حدودهゅ   التسぼゅل حول أهميる اأطروحる بإبراز -
 . ن 10: ي اإشكゅل الذヵ تثيره الボولるفتح إمكゅنれゅ أخرى لヤتفكير ف -
 

ゆالتركـي :   (ط 40ボن) 

تعين عヴヤ المترشح أن يصوパ تركيبゅ يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه و منゅقشته مع إمكゅنيる تボديュ رأヵ شخصي مدعュ،  و يمكن ي    
حه هذا اإشكゅل من رهゅنれゅ أخاقيる و إبراز الطゅبع الفヤسفي  الغني لボيمる الشخص ومصدر هذه الボيمる، مع مゅ يطرأن يتュ ذلポ من خال 

 .حボوقيる خゅصる في المجتمعれゅ المعゅصرة

 :و يمكن توزيع نボط التركيゆ عヴヤ النحو اآتي
-  るقشゅيل والمنヤالتح るن 10: خاص. 
 . ن 10: أهميる اإشكゅل ورهゅنゅته -
 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -

るيヤالشك ゆ(ن40: )الجوان 

 ヴヤع ゅヰالنحو اآتيو يمكن توزيع: 

 .نボطる 10: تمゅسポ العرض -
-  るغヤال る10: سام るطボن. 
 .نボطる 10: وضوح الخط -

                                ヵكورゅلجون م るولボال 

 

 :النص

ュـــــヰالف(:ط40ボن) 

إشكゅله  المتعベヤ  ،  و أن يصوパ(مفヰومゅ النظريる و التجربる)في معゅلجته لヤنص أن يحدد موضوعه ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
 るميヤالع るء المعرفゅفي بن るو التجرب るبين النظري るالعاق るمن قبيل.  بطبيع るقشゅيل و المنヤتحヤل るヰالموج るسيゅته اأسヤو يطرح أسئ  : ゅم

 النظريる و مゅ التجربる ؟ و  مゅ دور  كل واحد منヰمゅ في بنゅء المعرفる العヤميる ؟

 :حو التゅليو يمكن توزيع نボط الفュヰ عヴヤ الن        

 .ن 10:  تحديد موضوع النص -
 .ن 10: صيゅغる اإشكゅل  -
- るقشゅيل و المنヤتحヤل るヰالموج るسيゅاأس るヤاأسئ るغゅن 10: صي. 
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 (نボط  0: ) التحヤيل  

ه تحديد أطروحる النص و شرحゅヰ، و تحديد مفゅهيمه و بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅヰ، و تحヤيヤفي  المترشح تعين عヴヤ ي      
فا بد من  .الحجゅج المعتمد في الدفゅع عن تポヤ اأطروحる التي مفゅدهゅ أن التجربる ا تكفي وحدهゅ لبنゅء المعرفる العヤميるتحヤيل 

 ポذل ュو يمكن أن يت ،ゅم るد نظريゅاعتمるصر اآتيゅول العنゅمن خال تن: 
 ...(  تكゅمل، جدل، تازュ) بط بينゅヰ النظريる، التجربる، المعرفる العヤميる، و بيゅن العاقれゅ التي تر: حديد مفゅهيュ النصـ  ت
 اعتبゅر التجربる عنصرا أسゅسيゅ في بنゅء المعرفる العヤميる؛ -
 ارتبゅط التجربる بゅلوقゅئع التي تشكل أسゅس بنゅء المعرفる العヤميる؛ -
 التجربる، مع ذلポ، ا تسمح وحدهゅ ببنゅء المعرفる العヤميる؛ -
 ا قيمる لوقゅئع خュゅ و ا لتجربる خゅلصる؛ -
- ュヤي؛ العヤボع ヵء نظرゅبن 
- るوليボو مع ゅو ترتيب ゅئع تنظيمゅو الوق るالتجرب ヴヤع るتضفي النظري... 
- ゅヰمن بين るع عن اأطروحゅفي الدف れゅد آليゅاعتم :るヤثゅالمم (ゅر ا تبني بيتゅاأحج るمراكم/ゅمヤئع ا يكِون عゅتكديس الوق) ،

 ...الدحض
 

 :و يمكن توزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحو التゅلي      
- ゅヰالنص و شرح るن 10: تحديد أطروح 
- ゅヰبين れゅن العاقゅالنص و بي ュهيゅن 10: تحديد مف 
 ن 10: تحヤيل الحجゅج المعتمد -
 

るقشゅالمن :   (ط 45ボن) 

 れゅنゅوفتح إمك ゅو حدوده ゅヰمع إبراز قيمت ゅヰئجゅو نت ゅヰتゅボヤمنط るءلゅمن خال مس るقش اأطروحゅالمترشح أن ين ヴヤيتعين ع
 :ر في اإشكゅل الذヵ يثيره النص، و يمكن أن يتュ ذلポ من خال العنゅصر اآتيるأخرى لヤتفكي

 

- るاأطروح るإبراز قيم: 
 ااعتراف بدور التجربる في بنゅء المعرفる العヤميる؛ -     
 التほكيد عヴヤ الحوار و الجدل و التكゅمل بين النظريる و التجربる في بنゅء تポヤ المعرفる؛ -     
 :وحるإبراز حدود اأطر  -
 أهميる الخيゅل في بنゅء النمゅذج العヤميる؛  - 
 المبدأ الخاベ في العュヤ المعゅصر هو الريゅضيれゅ حيث تصبح النظريる موجるヰ لヤتجربる؛ -
- るسمゅالح るالتجرب るأهمي ... 
 

 :و يمكن توزيع نボط المنゅقشる عヴヤ النحو اآتي
-  ゅو حدوده ゅヰبإبراز قيمت るاأطروح るل حول أهميぼゅن 10: التس. 
-  ヵل الذゅتفكير في اإشكヤأخرى ل れゅنゅن 10: نصثيره اليفتح إمك . 
 

ゆالتركـي :   (ط 40ボن) 

تعين عヴヤ المترشح أن يصوパ تركيبゅ يستخヤص فيه نتゅئج تحヤيヤه و منゅقشته مع إمكゅنيる تボديュ رأヵ شخصي مدعュ،  و يمكن ي    
る و اإشゅرة إلヴ اختاف التوجれゅヰ بين العヤمゅء من حيث إعطゅء اأولويる إبراز أهميる التكゅمل بين النظريる و التجربأن يتュ ذلポ من خال 

 ...لヤنظريる أو التجربる، و أن النゅボش اابستمولوجي لヰذا اإشكゅل له أهميる إذ يكشف عن دينゅميる العュヤ و تطوره 

 :و يمكن توزيع نボط التركيゆ عヴヤ النحو اآتي
-  るقشゅيل والمنヤالتح るن 10: خاص. 
 . ن 10: إشكゅل ورهゅنゅتهأهميる ا  -
 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -

 

るيヤالشك ゆالجوان( :طن 40ボ) 
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 :و يمكن توزيعゅヰ عヴヤ النحو اآتي

 .نボطる 10: تمゅسポ العرض -
-  るغヤال る10: سام るطボن. 
 .نボطる 10: وضوح الخط -

ن جゅء بゅه، المنظمる العربيる لヤترجمる، ط  حمゅدヵ ب.ترجمる و تボديュ د 22Α-229العュヤ و الفرضيる،ص هنرヵ بونكゅرヵ،: مرجع النص
  .، بيروれ ، لبنゅن 2442، 2


