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فヤسفるال  

 るداآشعبるنيゅاإنس ュوヤالع ポヤمس るنيゅاإنس ュوヤوالع ゆا 

المゅدة
 

るأو الشعب ポヤالمس 

 مدة اإنجゅز

 المعゅمل

ン 

ヴ 

 لصفحるا

 

 

        

   

  

  

 

 

 

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

 :المヱضヱع اأヱل

 هل حريる الشخص مجرد ヱهュ؟                                

 :المヱضヱع الثゅني

 ."るヤ لمنゅهج العュヱヤ التجريبيるتボتضي دراسる اإنسゅن منゅهج ليسれ كゅヰヤ ممゅث  " 

 .ュヱ اإنسゅنيる من نمヱذج العュヱヤ التجريبيるحدヱد استゅヘدة العヤ( ヵ)انطاقゅ من الヱボلる، بّين 

 :المヱضヱع الثゅلث

يعتボد معظュ النゅس أن الحيゅة السعيدة تعتمد عヴヤ امتاポ الخيراれ الخゅرجيヱ ،るهュ ا يذهبヱن إلヴ هذا الرأヵ بغير "     
ヱا شポ أنポ . بادتヱボュヰن في جميع شヱぼنヱ ュヰيبヤغヱن النجゅح عヴヤ الرغュ من مبرر، فنحن ناحظ أن بعض النゅس يヱف  

لボد عرفれ رجゅا أسرفヱا في الثるボ بゅلثرヱة ヱالحظ ヱالヱボة ( ...)صゅدفれ في حيゅتポ حゅاれ أخرى حدث فيゅヰ العكس
ボدر تヱヘقュヰ السゅبベ في النجゅح يشتد عمベ إحسゅسュヰ بゅإخベゅヘ ب ヱ. ي عヤيュヰ بゅانحدار إلヴ هヱゅيる الشゅボءض  قヱلヰذا 

 . يحヘههュ عヴヤ النヱヰض بمゅ يرヱن  مヘرヱضゅ عヤيヱュヰسヱء الحظ ヱيشعرヱن بゅلخجل من أن ヱضعュヰ الحゅضر ا
      ヱ ء الヱمس سヤن ゅكن ゅحظلم   ボمثل هذا ال ヴشゅأن نتح ゅينヤس، فإن عゅاء النぼヰب ュヤي ヵدة في د  الذゅأن السع ュヤنعヱ ر

 ベヤيتع ゅاأمر فيم ポكذلヱ るالطيب るسيヘالن るلゅالح ヴヤتعتمد ع ゅإنمヱ ،ة الكبيرةヱالثر ポامتا ヴヤع ュヱボة ا تゅالحيュلجسゅب .
هゆ ، بل سيخヤع هذه الصるヘ عヴヤ من ゅ  ヱخرةفヤن يصف إنسゅن أحدا من النゅس بほن  سعيد الحظ لمجرد أن  يرتدヵ ثيゅبゅ ف

بゅلمثل ا يصف المرء نヘسヱ  ゅ. حتヱ ヴلヱ لュ يكن ل  نصيゆ من الهخرف الخゅرجي الصحヱ るتمتع بゅلمهاج الصحيح،
 ヴヤعمن يتح るヘنمنع هذه الص ゅلكننヱ ،ゅذبヰن مゅدة إا إذا كゅلسعゅب ゅنゅا إنسヱ ،るヘボمث ゅسヘن れنゅسعيدة إا إذا ك ゅヰنほب

 ."  كヱن ل  قيمる في ذات تبمظゅهر الهينる الヘخمる دヱن أن 
 

 ّヤل ح(ヵ )  قشゅن ヱ (ي )النص 
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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4مヴ/2ヴ1  ريخゅدرة بتゅ2الصヶ  144نونبرΑ الت 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ربو
 ュرق るوكذا المذكرة الوزاري ،るسفヤ49الفン/2ヴ  ريخゅدرة بتゅ142يونيو  12الصヴ  ن الوطنيゅلمواضيع اامتح るأطر المرجعيゅب るصゅالخ

 الموحد لヤبكゅلوريゅ، مゅدة الفヤسفる؛

و الボيュ لع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 الخطوط ا  -
 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

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

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

، وذلポ أن التボويュ في مゅدة الفヤسفる هو 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  -
و  44/14نيゅ وتربويゅ أن يضع المصحح سボفゅ محددا لتنボيطه، يتراوح مثا بين 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 إشゅヰدヵ محكوュ بإطゅر مرجعي يتوقف عヤيه مصير المترشح 22/14

مثا، بゅلنسبる لمترشحي الشعゆ  14ع2ヴ  ヴヤأو  2ンأو  21إن 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 ( ヴوンذاれ المعゅمل )والمسゅلポ التي تشكل فيゅヰ الفヤسفる مゅدة م⊥

ュヰالمتفوقين من. 

-  るطボن ヴヤع れヤتحرير حص るع كل ورقゅ4ضرورة إخضン/14 ا るتداول داخل لجنヤأقل ل ゅفم ポوذل ،るجنヤال 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. 

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 ا تتطゅبベ مع عنゅصر  -
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تヤميذ في ضوء روح  اإجゅبる، جزئيゅ أو

 .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الف(ヴ るطボن ) 

الشخص )   و موضوعه( لوضع البشرヵ و اأخاベ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صر اإحراج (و الحريゅو أن يبرز  عن ،(るرقゅأو المف :)ュالشخص وه るحري/るيヤفع るボيボالشخص ح るحري.  ベヤل المتعゅاإشك パوأن يصو
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ゅヰلゅعن أفع るولぼمس るヤقゅع ゅره ذاتゅعتبゅالشخص ب るيل و الم.  بمدى حريヤتحヤل るヰالموج るسيゅته اأسヤمن قبيلو يطرح أسئ るقشゅن  : ゅم

ュهي مجرد وه ュأ るيヤفع るボيボالشخص ح る؟ و هل حريるالحري ゅ؟الشخص؟ م   

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

 .ن 10:  تحديد مجゅل السぼال و موضوعه -
-  るرقゅصر المفゅن 10: إبراز عن. 
- るرقゅل و اإحراج أو المفぼゅل من خال التسゅاإشك るغゅن 10: صي. 

 (نボط  5: ) لتحヤيل  ا

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      
 るالمائم るسفيヤالف るالمعرف ( جيゅء حجゅو بن ュهيゅر و مفゅمن أفك)... ،るصر اآتيゅول العنゅمن خال تن ポوذل: 

- るواعي るヤقゅع れ؛الشخص ذا 
 :الحريる هي الボدرة عヴヤ ااختيゅر و الفعل -
 الحريる محدودة دائمゅ بمゅ أنゅヰ اختيゅر داخل حボل من الممكنれゅ؛ -
 الجヰل بゅأسبゆゅ يولد الوهュ بゅلحريる؛ -
 ...مجرد وهュ ،و الفعل  اعتゅボد الشخص في قدرته الكゅمるヤ عヴヤ ااختيゅر -

 
 :و يمكن توزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحو التゅلي      

- 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 0 :استحض 
             -  るسفيヤمين الفゅمضヤجي لゅء الحجゅن 0 :البن 
 

るقشゅالمن :   (ط 42ボن) 

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 اأطروحる من خال
るصر اآتيゅمن خال العن ポذل ュل، و يمكن أن يتゅاإشك: 

 حريる الشخص ا حدود لゅヰ بゅعتبゅره مشروعゅ منفتحゅ عヴヤ كل اإمكゅنれゅ؛ -
 و اإكراهれゅ إلヴ إمكゅنれゅ لヤحريる و الفعل؛ عوائベقدرة الشخص عヴヤ تحويل ال -
 الボدرة عヴヤ التعゅلي عヤيゅヰ؛ه يمتポヤ عヴヤ الرغュ من تعدد اإكراهれゅ الطبيعيる و ااجتمゅعيる التي تحكュ و جود الشخص، فإن -
 ...كヤمゅ استطゅع الشخص فュヰ الضروراれ كヤمゅ ازداد حريる و تحررا  -
 حريる الشخص هي حريる نسبيる و مشروطる بوضعه المركゆ؛ -
 

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

ゆالتركـي :   (4ン طボن) 

ヵ شخصي مدعュ،  و 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 رأي   
 ヴرة إلゅمن خال اإش ポذل ュو تعدد يمكن أن يت ヵوضع البشرヤيد المميز لボالتع ヴلنظر إلゅالشخص ب るلي لحريゅبع اإشكゅالط

 .شروطه و أبعゅده 
 

 :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: بداء الرأヵ الشخصي المبنيإ -
 

るيヤالشك ゆالجوان( :4ンن) 
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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 42: وضوح الخط -

 

 

 

 

るولボال: 

 ュヰالف(ヴ るطボن ) 

،  و أن يصوパ إشكゅلゅヰ المرتبط (اإنسゅنيる مفヰوュ العヤوュ)في معゅلجته لボヤولる أن يحدد موضوعゅヰ ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
 るنيゅاإنس ュوヤالع るميヤمن قبيل.  بع るقشゅيل و المنヤتحヤل るヰالموج るسيゅته اأسヤ؟ :  و يطرح أسئるالتجريبي ュوヤالع ゅ؟ مるنيゅاإنس ュوヤالع ゅم

العヤوュ التجريبيる لتحボيベ العヤميる؟ أا  كيف تصبح دراسる الظواهر اإنسゅنيる دراسる عヤميる؟ مゅ حدود استفゅدة العヤوュ اإنسゅنيる من منゅهج
 يمكن لヤعヤوュ اإنسゅنيる أن تبني نموذجゅ لヤعヤميる خゅصゅ بゅヰ؟

 :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  -
- 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. 
 
 (نボط  5: ) ل  التحヤي

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 : 

 ...(ضゅدت) ゅهيュ العヤوュ اإنسゅنيる، العヤوュ التجريبيる، المنヰج،  و بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅヰ ـ  تعريف مف    
 خصوصيる الظواهر اإنسゅنيる من حيث إنゅヰ تتميز بゅلوعي و اإرادة و الحريる؛ -
 سعي العヤوュ اإنسゅنيる إلヴ اكتسゆゅ العヤميる و الموضوعيる؛ -
 ゅنيる جراء تداخل الذاれ و الموضوع ؛ الصعوبれゅ التي تواجゅヰヰ العヤوュ اإنس -
 محゅولる عヤمゅء اإنسゅن اعتمゅد منゅهج العヤوュ التجريبيる و تكييفゅヰ مع طبيعる الظواهر اإنسゅنيる؛  -
 وュ اإنسゅنيる و نجゅح العヤوュ التجريبيる جعا من هذه اأخيرة نموذجゅ لヤعヤميる؛ヤتほخر مياد الع -
 ...اإنسゅنيる  أهميる المنヰج التفヰمي في دراسる الظواهر -
 .. أمثるヤ من تゅريخ العヤوュ، المゅボرنる بين الدراسれゅ التجريبيる و الدراسれゅ اإنسゅنيる: تحヤيل الحجゅج  -
 

 :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 
 ن 10: لحجゅج المفترض أو المعتمدتحヤيل ا -
 

るقشゅالمن :   (ط 42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: 

 :براز قيمる اأطروحるإ -            
 التほكيد عヴヤ إمكゅنيる الدراسる العヤميる لヤظواهر اإنسゅنيる؛ -
 استفゅدة العヤوュ اإنسゅنيる من منゅهج العヤوュ التجريبيる دون إغفゅل خصوصيる الظواهر اإنسゅنيる الゅボبるヤ لヤفュヰ؛ -
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           - るن حدود اأطروحゅبي: 

 هر اإنسゅنيる؛ュぼ المنヰج التجريبي مع خصوصيる الظوااعدュ ت -
 صعوبる الجمع بين المنヰج التجريبي و المنヰج التفヰمي؛ -
 ..ضرورة التفكير في نموذج لヤعヤميる خゅص بゅلمجゅل اإنسゅني -
 

 :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. 
 . ن 10: اإشكゅل الذヵ تثيره الボولるفتح إمكゅنれゅ أخرى لヤتفكير في  -
 

ゆالتركـي :   (4ン ط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    
تجريبيる ذاتゅヰ من الゅ تشヰده العヤوュ إبراز أهميる النゅボش المفتوح حول عヤميる العヤوュ اإنسゅنيる و اإشゅرة إلヴ مأن يتュ ذلポ من خال 

 .تحواれ عヴヤ صعيد المنヰج

 :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الجوان( :4ン طنボ) 

 :تيو يمكن توزيعゅヰ عヴヤ النحو اآ

 .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لبول مو るولボال. 

 :النص

ュـــــヰالف(:4ヴطボن) 

،  و أن يصوパ إشكゅله  المتعベヤ بتمثاれ (مفヰوュ السعゅدة)في معゅلجته لヤنص أن يحدد موضوعه ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
ゅヰヤتحصي ベدة و طرゅمن قبيلو يطر.  السع るقشゅيل و المنヤتحヤل るヰالموج るسيゅته اأسヤ؟  و :  ح أسئゅヰヤدة؟ وهل يمكن تحصيゅالسع ゅم

 كيف يتュ ذلポ؟

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

 .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. 

 

 (نボط  5: ) لتحヤيل  ا

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      
 れالنفس و الجسد ا في الخيرا るدة تتمثل في صحゅأن السع ゅدهゅالتي مف るاأطروح ポヤع عن تゅج المعتمد في الدفゅيل الحجヤتح

 :من خال تنゅول العنゅصر اآتيるيمكن أن يتュ ذلポ الخゅرجيる، و 
) تربط بينゅヰ  و بيゅن العاقれゅ التي ... السعゅدة، الخيراれ الخゅرجيる، الصحる و المزاج الصحيح: حديد مفゅهيュ النصـ  ت   

るسببي ،ュد، تازゅمل، تضゅتك  )... 
 زيف ااعتゅボد بほن السعゅدة تتمثل في امتاポ الخيراれ المゅديる ؛ -
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 يراれ المゅديる تぼدヵ إلヴ الشゅボء؛الخ -
 السعゅدة الحるボ تكمن في الصحる النفسيる و الجسديる؛ -
- ゅヰمن بين るع عن اأطروحゅفي الدف れゅد آليゅاعتم :るرنゅボالم ،るヤاأمث... 
  

 :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 
 ن ゅ :10ن العاقれゅ بينゅヰتحديد مفゅهيュ النص و بي -
 ن 10: تحヤيل الحجゅج المعتمد -
 

るقشゅالمن :   (ط 42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
 :ゅصر اآتيるأخرى لヤتفكير في اإشكゅل الذヵ يثيره النص، و يمكن أن يتュ ذلポ من خال العن

                 - るاأطروح るإبراز قيم: 
 الكشف عن تعدد تمثاれ السعゅدة؛ -     
 ...التほكيد عヴヤ إمكゅنيる تحصيل السعゅدة عند توفر البعدين الجسدヵ و النفسي -     

                 -  るإبراز حدود اأطروح: 
 السعゅدة مجرد مثゅل أعヴヤ  لヤخيゅل ؛ -
- ゆヤدة مطゅ؛ السعポلفعل المشترゅب ベボعي يتحゅجم 
 :السعゅدة أفベ لヤفعل و ليسれ شيئゅ نحصل عヤيه -
- るشخصي れゅلرغب ベيボمجرد تح れو الغير و ليس れنحو الذا ゆدة واجゅالسع. 

 :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. 
 . ن 10: نصثيره اليرى لヤتفكير في اإشكゅل الذヵ فتح إمكゅنれゅ أخ -
 
 

 
ゆالتركـي :   (4ン ط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    
وجود اإنسゅن و كحゅفز لヤعمل، مع التほكيد عヴヤ إبراز أهميる موضوع السعゅدة كفضيるヤ أخاقيる تضفي معنヴ عヴヤ أن يتュ ذلポ من خال 

 ...البعد الجمゅعي لヤسعي نحو السعゅدة

 :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الجوان( :4ン طنボ) 

 :وزيعゅヰ عヴヤ النحو اآتيو يمكن ت

 .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 -
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