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

 :المヱضヱع اأヱل

 لヤحボيるボ؟ اヱحيد اهل يمكن اعتبゅر التطゅبベ مع الヱاقع معيゅر

   :ثゅنيالمヱضヱع ال

" るاةهي الالعدالヱゅمس." 
 .أبعゅدهゅ( ヵ)مضمヱن هذه الヱボلヱ る بِين ( ヵ)أヱضح 

 
 :ثゅلثالمヱضヱع ال

ي لتجربته الخゅصヱ る لذاكرته يشكل ヱحدة متميزة تمゅمゅ عن تポヤ التي ヤ  بأن الحゅصل الك   منゅ انطبゅع أكيدヱاحد لكل "    
؟ إذا قمنゅ بتحヤيل هذا المュヱヰヘ فإننゅ سنجد، عヴヤ "اأنヱ"ゅ لكن مゅ ". اأنゅ"يسمي هذه الヱحدة ヱ ،ゆ هヱ أヵ شخص آخر

 るالمنعزل れゅمن المعطي るعヱاأرجح، أنه يعني مجم(れゅذكري ヱ ゆرゅتج )إل るفゅالتي تتجم  إض るاأرضي ヴ ポヤت ゅヰقヱع ف
れゅتأمل ذاتي سنكتشف أن . المعطي ヱن أゅاستبط るيヤبعم ヱ"ゅاأن"  れゅالمعطي ポヤت れゅقه بثبヱتنبني ف ヵس الذゅاأس ヱه

ゆرゅتجヱ れゅنِ نتخي  ل .من ذكري るلدرج ヴدامボال ゅئنゅعن جميع أصدق ゅِغبن ヱ د بعيدヤب ヴإل ゅفرنゅس ゅل أنن ゅأننヱ ،ュヰنゅسي
إن . نゅ نヘعヤه مع أヱلئポ الボدامヴي، من التعرف عヴヤ أصدقゅء جدد ヱ شゅركنゅهュ حيゅتュヰ بَصَخゆ أكبر ممゅ ك  تمكنゅ، بゅلتゅل

 るلنسبゅب ゅヰد أهميتボヘلتدريج تゅب れأصبح ゅヰمن أن ュالرغ ヴヤع るديمボال ゅتنゅأبدا، حي ،ゅة الجديدة لن ينسينゅس في الحيゅاانغم
ゆئゅنتحدث عنه بضمير الغ ヱ ゅボبゅه سゅ ن  ヱ مع ذلポ، فإن مجرى حيゅتنゅ لن يعرف  (...) لنゅ، فمゅ زلنゅ نذكر الشゆゅ الذヵ ك 

هュن ヱحتヴ لヱ تمك  . ا مヱتゅ ヱゅ ــゅعانボط من دفعنゅ إلヴ نسيゅن كゅفる الذكريれゅ، فإنه لن يكヱن قد قتヤنゅ أヱ أفボدنゅ  أحد 
 ゅدنヱجヱ ゅرنゅعتبゅصبゅأشخゅ ". 

                     
   .(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 ال 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تربو
 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 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 الخطوط   -
 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 

، بゅإضゅفる إلヴ النボطる اإجمゅليる (ة) المفصるヤ عヴヤ ورقる تحرير المترشح يتعين عヴヤ السゅدة المصححين تثبيれ نボط التصحيح الجزئي -
 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  44/14ق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بول

 .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  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 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 ل 40/14ضرورة إخضヤأقل ل ゅفم ゅحرص ポوذل ،るجنヤال ベر منسゅالتصحيح، بعد إخب るجن
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 -
،るبゅصر اإجゅعن ヤود الشخصي المبني لヰالمج ヴاأول るلدرجゅويمه بボمن المصحح أن يراعي في ت ゆوヤفإن المط ،ゅيヤأو ك ゅفي مترشح جزئي

 .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ال (4 るطボن ): 
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، ヱ أن يبرز  (مュヱヰヘ الحボيるボ) ヱ مヱضヱعه ( المعرفる)اポ مجゅله في معゅلجته لヤسぼال أن يعبر عن إدر( ة)يتعين عヴヤ المترشح           

 るرقゅヘصر المゅاقع: عنヱمع ال ベبゅالتط ヱه るボيボحヤحيد لヱر الゅالمعي /るボيボحヤحيدا لヱ راゅاقع معيヱمع ال ベبゅل .  ليس التطゅاإشك パヱأن يص ヱ
るボيボحヤحيد لヱر الゅاقع المعيヱمع ال ベبゅن التطゅإذا ك ゅبم ベヤالمتع  .ヤيطرح أسئ ヱمن قبيل るقشゅالمن ヱ يلヤتحヤل るヰجヱالم るسيゅته اأس : るボيボالح ゅم

 ュأ るボيボحヤحيدا لヱ راゅاقع معيヱمع ال ベبゅر التطゅاقع؟ هل يمكن اعتبヱمع ال ベبゅالتط ゅم ヱييرإゅمع ポゅ؟  أخرى ن هن 

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط 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.  ゅإبراز عن るرقゅヘن 10: صر الم.  るرقゅヘالم ヱ لぼゅل من خال التسゅاإشك るغゅن 10: صي. 
 

 (نボط  5: )   التحヤيل

مヱظゅヘ  اأطرヱحる  المヘترضる في السぼالعヴヤ الヱقヱف  عنゅصر اإشكゅل ヱ أسئヤته اأسゅسيヱ る تحヤيل  (ة) المترشحتعين عヴヤ ي      
 るالمائم るيヘسヤヘال るالمعرف(ءゅبن ヱ ュهيゅヘم ヱ رゅجي   من أفكゅحج...  ) ،るصر اآتيゅل العنヱゅمن خال تن ポذلヱ: 

ヘـ  تعريف مゅاليه ュベبゅالتط ヱ رゅالمعي ヱ るボيボ؛ح 
 الحボيるボ هي التطゅبベ مع الヱاقع؛ -
- るمبني れليس ヱ اقعヱة في الゅمعط るボيボ؛الح 
 الحヱاس هي الطريベ إدراポ الحボيるボ؛ -
 ...يميل اإنسゅن التゅボヤئي إلヴ الربط بين الحボيボي ヱ الヱاقع -
 

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحヱ التゅلي
                                         - るسيゅته اأسヤأسئ ヱ لゅصر اإشكゅيل عنヤن 10: تح. 
                                         - るالمائم るيヘسヤヘال るظيف المعرفヱت : 

                                                                                 -  ゅヰيヤل عゅااشتغ ヱ ュهيゅヘر المゅن 0استحض 
                                                                                 -  るيヘسヤヘمين الゅمضヤجي لゅء الحجゅن 0البن 

るقشゅالمن :   (ط 50ボن) 

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

 تمتポヤ اأطرヱحる الゅボئمる عヴヤ التطゅبベ مع الヱاقع مشرヱعيる نظريる؛ -
 استحゅلる حصر الحボيるボ في معيゅر ヱحيد؛ -
 البداهる معيゅر لヤحボيるボ؛ -
 ヘعる معيゅر لヤحボيるボ؛المن -
 الحدس معيゅر لヤحボيるボ؛ -
- るボيボحヤر لゅاآراء معي ベゅヘات... 
 

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط المنゅقشる عヴヤ النحヱ اآتي
              -  ゅヰئجゅنتヱ ゅヰتゅボヤد منطヱن حدゅال عبر بيぼالس ゅヰترضヘالتي ي るحヱاأطر るقشゅن 10: من. 
 . ن ヘ :10كير في اإشكゅلطرح إمكゅنれゅ أخرى تヘتح أفベ الت -              

 
ゆالتركـي :   (ط 50ボن) 

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نيる تボديュ رأヵ شخصي مدعヱ  ،ュ  (ة) تعين عヴヤ المترشحي    
ゅد معيゅر ヱحيد لヤحボيるボ مヰمゅ إبراز  الطゅبع اإشكゅلي لمسألる الحボيヱ るボ معゅييرهゅ، مع اإشゅرة إلヴ صعヱبる اعتميمكن أن يتュ ذلポ من خال 

 ...كゅنれ أهميته

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط التركيゆ عヴヤ النحヱ اآتي
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                                                           -  るقشゅالمنヱ يلヤالتح るن 10: خاص. 
                                                           - ゅرهヱ لゅاإشك るتهأهميゅن 10: ن . 
 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -                                                           

 

るيヤالشك ゆانヱ(ن 50: )الج 

 :ヱ يمكن تヱزيعゅヰ عヴヤ النحヱ اآتي   

 العرض ポسゅ10: تم るطボن.   るغヤال る10: سام るطボن.  ح الخطヱضヱ :10 るطボن. 
 
 
 

るولボال: 

ュヰヘال (ط 4ボن) : 

، ヱ أن يصパヱ إشكゅلゅヰ المتعベヤ بطبيعる (العدالヱ る المسヱゅاة)في معゅلجته لヱボヤلる أن يحدد مヱضヱعゅヰ ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
 مゅ العدالる ؟ مゅ المسヱゅاة؟  ヱ هل العدالヱ  :る يطرح أسئヤته اأسゅسيる المヱجるヰ لヤتحヤيل ヱ المنゅقشる من قبيل. العاقる بين العدالヱ る المسヱゅاة 

 هي المسヱゅاة؟

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط الュヰヘ عヴヤ النحヱ التゅلي        

 るلヱボع الヱضヱن 10:  تحديد م.   لゅاإشك るغゅن 10: صي.  るقشゅالمن ヱ يلヤتحヤل るヰجヱالم るسيゅاأس るヤاأسئ るغゅن 10: صي. 
 

 (نボط  5: )   التحヤيل

ヱ تحديد مゅヘهيمヱ ゅヰ بيゅن العاقれゅ التي تربط بينヱ ،ゅヰ تحヤيل ه تحديد أطرヱحる الヱボلヱ る شرحゅヰ، تحヤيヤفي   (ة)المترشحتعين عヴヤ ي    
 ポذل ュيمكن أن يت ヱ ،るحヱاأطر ポヤع عن تゅج المعتمد في الدفゅالحجるصر اآتيゅل العنヱゅمن خال تن: 

ヘـ  تعريف مヰالتي تربط بين れゅن العاقゅبي ヱ اةヱゅالمس ヱ るمي العدالヱヰم ゅ (مل، تضمنゅتك)... 
-  るالعدال ヵء كل ذゅإعطるلヱانين الدヱق ベفヱ هボح ベ؛ ح 
-  るヤمゅاة هي معヱゅانين؛االمسヱボال ベء تطبيゅن تمييز أثنヱس دゅلن 
 العدالる تتحベボ بゅلمسヱゅاة الكゅمるヤ بين النゅس؛ -
 ضرヱرة تحボيベ المسヱゅاة بين النゅس ヱ مراعゅة حヱボقュヰ الطبيعيヱ る الゅボنヱنيる؛ -
 ارتبゅط العدالる بゅلمぼسسヱ れゅالتطبيベ الحرفي ヱالمヱضヱعي لヱボヤانين؛ -
 .تحヤيل الحجゅج المヘترض في الヱボلるـ 
 

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط التحヤيل عヴヤ النحヱ التゅلي      
                                        - ゅヰشرح ヱ るلヱボال るحヱن 10: تحديد أطر 

                                        - ゅヰبين れゅن العاقゅبي ヱ るلヱボال ュهيゅヘن 10: تحديد م 
 ن 10: تحヤيل الحجゅج المヘترض أヱ المعتمد -                                        

 
るقشゅالمن :   (ط 50ボن) 
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ヶ        
ヱ حدヱدهヱ ゅ فتح إمكゅنれゅ أن ينゅقش اأطرヱحる من خال مسゅءلる منطゅボヤتヱ ゅヰ نتゅئجゅヰ مع إبراز قيمتゅヰ ( ة)يتعين عヴヤ المترشح        

るصر اآتيゅمن خال العن ポذل ュيمكن أن يت ヱ ،تثيره ヵل الذゅكير في اإشكヘتヤأخرى ل: 

← るحヱاأطر るإبراز قيم: 
-  ュヰヤمゅتع ヱ れゅاجبヱال ヱ ベヱボس في الحゅي كل تمييز بين النヘتن ゅヰأن るس العدالゅاة هي أسヱゅالمس ュرهゅعتبゅاطنين بヱينمヱゅمتس  ュゅأم

 الゅボنヱن؛
 :ゅن حدヱد اأطرヱحるبي ←

- れゅئヘلبعض ال るلمゅظ るعدال ベボيح ゅفي مجتمع م るボヤاة مطヱゅ؛  إقرار مس 
 ضرヱرة إغنゅء مュヱヰヘ العدالる بأخذ اإنصゅف بعين ااعتبゅر؛ -
 الヘئれゅ؛بعض أهميる خベヤ التمييز اإيجゅبي لصゅلح  -
 ...المسヱゅاة التゅمる قد تぼدヵ إلヴ قتل رヱح المبゅدرة ヱ اابتكゅر -
 

 :ヱزيع نボط المنゅقشる عヴヤ النحヱ اآتيヱ يمكن ت
                                    -  ゅدهヱحد ヱ ゅヰبإبراز قيمت るحヱاأطر るل أهميヱل حぼゅن 10: التس. 
                                    - るلヱボتثيره ال ヵل الذゅكير في اإشكヘتヤأخرى ل れゅنゅن 10: فتح إمك . 

 
ゆالتركـي :   (ط 50ボن) 

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نيる تボديュ رأヵ شخصي مدعヱ ،ュيمكن أن يتュ ( ة)تعين عヴヤ المترشحي  
إبراز الطゅبع اإشكゅلي لعاقる العدالる مع المسヱゅاة، مع أهميる التركيز عヴヤ مبدأ اإنصゅف كتصحيح لヤعدالる من حيث هي ذلポ من خال 

ゅبين الن るمゅاة تヱゅنمسヱنゅボال るحرفي ベفヱ سるالعدال ュヱヰヘير مヱتط ヴإل ヵدぼل أن يゅأن من شأن مثل هذا السج ヱ ،. 

 
 :ヱ يمكن تヱزيع نボط التركيゆ عヴヤ النحヱ اآتي

                                       -  るقشゅالمنヱ يلヤالتح るن 10: خاص. 
                                       - ゅرهヱ لゅاإشك るتهأهميゅن 10: ن . 
 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -                                       

 

るيヤالشك ゆانヱ(ن 50: )الج 

 :ヱ يمكن تヱزيعゅヰ عヴヤ النحヱ اآتي   

 العرض ポسゅ10: تم るطボن.   るغヤال る10: سام るطボن.  ح الخطヱضヱ :10 るطボن. 

        .                   Alain انالヱボلる أ      

 

 :النص

ュـــــヰヘال(:ط54ボن) 

هヱيる أسゅس المتعベヤ ب، ヱ أن يصパヱ إشكゅله  (مュヱヰヘ الشخص)في معゅلجته لヤنص أن يحدد مヱضヱعه ( ة)يتعين عヴヤ المترشح           
 れنゅإذا ك ゅمヱ الشخص るيヱヰمتغيرةهذه ال ュأ るبتゅمن قبيل. ث るقشゅالمن ヱ يلヤتحヤل るヰجヱالم るسيゅته اأسヤيطرح أسئ ヱ  : ゅالشخص؟   م ゅم

 الヱヰيる ؟ فيュ تتحدد هذه الヱヰيる؟ ヱ هل تぼدヵ التغيراれ التي تヤحベ  الشخص إلヴ ضيゅع هヱيته؟ 

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط الュヰヘ عヴヤ النحヱ التゅلي        
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ヶ         ع النصヱضヱن 10:  تحديد م.   لゅاإشك るغゅن 10: صي.  るقشゅالمن ヱ يلヤتحヤل るヰجヱالم るسيゅاأس るヤاأسئ るغゅن 10: صي. 
 

 (نボط  5: )   حヤيلالت

ه تحديد أطرヱحる النص ヱ شرحヱ ،ゅヰ تحديد مゅヘهيمه ヱ بيゅن العاقれゅ التي تربط بينヱ ،ゅヰ تحヤيل تحヤيヤفي   (ة)المترشحتعين عヴヤ ي      
 ポذلヱ ،るالشخصي るيヱヰال れゅس ثبゅأس ヱه ゅヰبذات ゅعي اأنヱ أن ゅدهゅヘالتي م るحヱاأطر ポヤع عن تゅج المعتمد في الدفゅل من خال تالحجヱゅن

るصر اآتيゅالعن: 
 ...(  تكゅمل، جدل، تازュ) ヱ بيゅن العاقれゅ التي تربط بينゅヰ .. الشخص، اأنゅ، التجربる الخゅصる، الذاكرة: حديد مゅヘهيュ النصـ  ت

 ؛متميزا بゅلヱحدة ヱ ااستمراريる اعتبゅر هヱيる الشخص كا ヱاحدا-
-  ヱ ゆرゅمن التج るمترابط ヱ るヤمゅحدة متكヱ رة عنゅ؛هذا الكل عبるيヱヰال れゅضل ثبヘب れゅالذكري 
 الヱعي بゅأنゅ هヱ أسゅس الشعヱر بゅلヱヰيる الشخصيる؛ -
 يعي اإنسゅن أن اأنゅ هي أسゅس هヱيته عن طريベ ااستبطゅن ヱ التأمل الذاتي؛    -
 ...السヘر إلヴ الباد البعيدة: اعتمゅد آليれゅ في الدفゅع عن اأطرヱحる أهمゅヰ آليる المثゅل -

 :التحヤيل عヴヤ النحヱ التゅليヱ يمكن تヱزيع نボط       
                                        - ゅヰشرح ヱ النص るحヱن 10: تحديد أطر 
                                        - ゅヰبين れゅن العاقゅبي ヱ النص ュهيゅヘن 10: تحديد م 
 ن 10: تحヤيل الحجゅج المعتمد -                                        

 
るقشゅالمن :   (ط 50ボن) 

أن ينゅقش اأطرヱحる من خال مسゅءلる منطゅボヤ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 
るصر اآتيゅمن خال العن ポذل ュيمكن أن يت ヱ ،يثيره النص ヵل الذゅكير في اإشكヘتヤل: 

   ← るحヱاأطر るإبراز قيم: 
 عヴヤ ثبれゅ هヱيる الشخص ヱ ترابط مكヱنゅتゅヰ؛التأكيد  -
 ...يحゅفظ عヴヤ هヱيته عبر ثبれゅ اأنゅ  همヰمゅ لحれボ الشخص من تغيراれ فإن -

   ← るحヱد اأطرヱإبراز حد: 
 ...الذاكرة التي اعتبرれ كأبرز مكヱنれゅ الヱヰيる الشخصيる يمكن أن تتعرض لヤمحヱ أヱ التヤف  -
 ث شرヱخ في بنيる اأنヱ ゅ يزعزع ثبゅتゅヰ؛تأثير الظرヱف عヴヤ الشخص قد يぼدヵ إلヴ إحدا -
- ゅغيرهم ヱ المجتمع ヱ لجسدゅأخرى ك れゅالشخص بمعطي るيヱقد تتحدد ه.. 
 أهميる دヱاュ الطبع  في ヱحدة هヱيる الشخص ヱ استمراريتゅヰ؛ -
 ...  دヱر الغير في تحديد هヱيる الشخص -

 :ヱ يمكن تヱزيع نボط المنゅقشる عヴヤ النحヱ اآتي
                      -  ゅدهヱحد ヱ ゅヰبإبراز قيمت るحヱاأطر るل أهميヱل حぼゅن 10: التس. 
                      - るلヱボتثيره ال ヵل الذゅكير في اإشكヘتヤأخرى ل れゅنゅن 10: فتح إمك . 

 

ゆالتركـي :   (ط 50ボن) 

ديュ رأヵ شخصي مدعヱ ،ュ يمكن 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نيる تボ( ة)تعين عヴヤ المترشحي    
ヱ يمكن تヱزيع ... مヱاقف الヤヘسヘيる بصددهゅاختاف الإبراز الطゅبع اإشكゅلي لمسألる هヱيる الشخص، ヱ تعدد أبعゅدهヱ ゅأن يتュ ذلポ من خال 

 :نボط التركيゆ عヴヤ النحヱ اآتي

                               -  るقشゅالمنヱ يلヤالتح るن 10: خاص. 
 . ن 10: أهميる اإشكゅل ヱرهゅنゅته -                               

 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -                               
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ヶ        
るيヤالشك ゆانヱ(ن 50) :الج 

 :ヱ يمكن تヱزيعゅヰ عヴヤ النحヱ اآتي   

 العرض ポسゅ10: تم るطボن.   るغヤال る10: سام るطボن.  ح الخطヱضヱ :10 るطボن. 

 :مرجع النص
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