
*oxfiÂd* r I{Hû{S
loldjo$l I âStrt{ 

'l§[i§
Â s§{llY 

"xx3*J#
o

tqrj;:ljdil,rljé.Jlf
' 4rp.JÊrt, ùtilliü.ï !,

'slgfl t o.àJl.J|

'fi.13Tr Ê:)ifr e."!.àbert ,r-ié (ç;) +ûar

l}rJ*rl gc $+bût rpt'fu clo

s(itirf erÂ-er+rt

".J{irt $?Jl f!s,3f { #s|!â*jp }"
.Lostr;i (d ;xl ealrËrt ûeuàA (ç) g.àsl

r&Ilill Z"À9*rl

ô! A{eki?}'t ,l**rt ,:3i+ §b .Aàr,â+rt JJ,!â:J g.r,,+lJt ÉUj;l êËa gô âty$t ô! ,

bj.*É lrits ôjâIiJJ,.i*Jt àX-9.lgjt{r- <rt. afaeh^crt ,bl O" erbstl ,êo,ffr elao3
LS§fl g-:3 ôi .l+ â,.âti 6*>tgtnlgr &tlo3 é A4+,Z3Tg"qr: ar!!;,ag,*l ;{r!grft+§:fr9*3
fi,ürJsà,t ' q,-t'tl rgÊTt G*ai ôi r.k-ô-r^llâîl ço tô"r-g Êtr,rrE .Wâlti.le irrjr*r tg;,1ltg

cJy; ô. r! il.téJl 4:*r3t.it ü[Ë5Èi ôl,a.3yf edâ:lld )ti .ôrlr,...Jr 9 ;53Jr ,!*rt ô$rüJ,
ô.. ï! ôl'l.4 & ôt*3}l, cr+*lE ilité:eoJ.e.ir.E+tt trl*Îr ûLÿlt çf .rrSTr g. ô,J4)ti,a

ô6Il dJ*., gl**+Iâ G'Ë çlô tfu tc {Jê *l+ rü*ig.lrt ô! .t€{§ r.àà iê éf ;^lgu}t ô.t;
.ôCJÂ:fb J.!6J)rt j5É ,itdJ I natu,t 9}dêhj*:rt

<r-l.r* dlStÊ #\,*, ôllrt+ d:r*tt+ ô[...rïf ày ,a**f.f t *â4 ôs3çjvo ülgdrt ô!
:[.! é 64r;ït C, 4i3)L r,I),li ô. f! gali 

clrâf..,C }r jO J .ld-*:d 9eà cr,-t9 aàt.rOT

" .ûl3dJl Jô 'l.rl9 rtlâi
.(4*) aâ3§9 od;Jt (,r) .rt'

k à§EL.§
r*:r.b$ k g ele,

tFU{rsâ{,

t /t$X §{r.It.$L/t oLselL
2O161§b.§*Xl;rltJl

:,s hg i.:;:rf9;t+l.rl .....i.t, elJt... o .§



6    
1
  

 

 لصヘحるا

 

 

        

2 

2 

 ュيヱボتヤطني لヱالمركز ال 

 れゅنゅاامتحヱجيهヱالتヱ 

 اامتحا┈ الوطني ال┇وحد للبكالوريا

 2O16 تددراية لدヱرة ااا

  - عنゅصر اإجゅب  -
 RR05 

るヘسヤヘال 

 لشعゆ العヤميヱ るالتボنيヱ るاأصيるヤ كل مسゅلポ ا

 

المゅدة

るالشعب  ヱا أポヤلمس 

 مدة اإنجゅز

 المعゅمل

   

  

  

 

 

 

 

 عنゅصر اإجゅبヱ るسュヤ التنボيط

るمゅع れゅヰجيヱت 

 :المترشحين، يرجヴ من السيداヱ れ السゅدة اأسゅتذة المصححين أن يراعヱاالمترشحヱ れゅ سعيヱ  ゅراء احتراュ مبدأ تكゅفぼ الヘرص بين 

-   ュرق るزاريヱالمذكرة ال れゅتضيボريخ  40/201مゅدرة بتゅ2الصヶ  نبرヱ144نΑ ال ュيヱボلتゅب るボヤالمتعヱ دةゅي لمヤهيほالت ヵヱنゅالث ポヤلسゅب ヵヱترب
 ュرق るزاريヱكذا المذكرة الヱ ،るヘسヤヘريخ 20/ 490الゅدرة بتゅ12الص  ヱنيヱحد  1420يヱطني المヱن الゅاضيع اامتحヱلم るأطر المرجعيゅب るصゅالخ

 لヤبكゅلヱريゅ، مゅدة الヤヘسるヘ؛

ヱ الボيュ العゅمる لヤمنヰجيヱ るلヤمضゅمين المعرفيる الヤヘسヘيる التعゅمل مع عنゅصر اإجゅبる المボترحる، بヱصゅヰヘ إطゅرا مヱجゅヰ يحدد الخطヱط   -
 るالمدرسي ゆة تعدد الكتゅمع مراع ،ュزヤيعتبر المرجع الم ヵج الذゅヰالمن れゅقヱمع منط ゅمゅالمترشحين، انسج れゅبゅفي إج ،ゅفرهヱالمنتظر ت

 المعتمدة، ヱإبゅボء المجゅل مヘتヱحゅ أمュゅ إمكゅنيれゅ المترشحين إغنゅء هذه اإجゅبヱ れゅتعميゅヰボ؛

-  るيヘسヤヘال るئيゅاإنش るبゅالكت れゅヘاصヱم ヴヤالمترشحين ع れゅبゅفر إجヱت : るقشゅالمنヱ يلヤح، تدرج التحヱل المطرゅتحديد اإشكヱ عヱضヱالم ュヰف
るجيヰالمن れاヱالخط ポسゅتمヱ رゅح اأفكヱضヱヱ るغヤال るسام ،ゆالتركيヱ.... 

るفيゅإض れゅヰجيヱت 

، بゅإضゅفる إلヴ النボطる اإجمゅليる (ة) المヘصるヤ عヱ ヴヤرق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 المヘسرة لゅヰ؛

، ヱذلポ أن التヱボيュ في مゅدة الヤヘسるヘ هヱ أسゅسヱ14/14 ゅ  44/14يتعين عヴヤ السゅدة المصححين مراعゅة سュヤ التنボيط الذヵ يتراヱح مゅ بين  -
بنゅء  ヱ22/14  44/14قゅنヱنيヱ ゅتربヱيゅ أن يضع المصحح سゅヘボ محددا لتنボيطه، يتراヱح مثا بين  تヱボيュ مدرسي، ヱبゅلتゅلي فمن غير المボبヱل

 .عヴヤ تمثاれ خゅصる حヱل المゅدة، سيمゅ أن اأمر يتعベヤ بゅمتحゅن إشゅヰدヵ محكュヱ بإطゅر مرجعي يتヱقف عヤيه مصير المترشح

مثا، بゅلنسبる لمترشحي الشعゆ  14عヴヤ  20أヱ  20أヱ  21إن حصر التنボيط مゅ بين حد أدنヴ معين ヱحد أقصヴ يヱقヘه المصحح عند  -
ِيزة م∠ يحرュ المترشحين من ااستゅヘدة من امتيゅز معゅمل المゅدة ヱخゅصる المتヱヘقين ( 0ヱ0ذاれ المعゅمل )ヱالمسゅلポ التي تشكل فيゅヰ الヤヘسるヘ مゅدة م⊥

ュヰمن. 

-  るطボن ヴヤع れヤتحرير حص るرقヱ ع كلゅرة إخضヱل داخل ل 40/14ضرヱتداヤأقل ل ゅفم ゅحرص ポذلヱ ،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الحرص عヱ ،مترشحヤل るヘالمنص るعيヱضヱالم ヴヤع. 

الشرヱط المنヰجيヱ るالمضゅمين المعرفيる المنゅسبる لヤمヱضヱع، ヱكゅنれ هذه المضゅمين ا تتطゅبベ مع  (ة) إذا تヱفرれ في إجゅبる المترشح -
،るبゅصر اإجゅعن ヤد الشخصي المبني لヱヰالمج ヴلヱاأ るلدرجゅيمه بヱボمن المصحح أن يراعي في ت ゆヱヤفإن المط ،ゅيヤك ヱأ ゅفي  (ة)مترشح جزئي

 .ضヱء رヱح منゅヰج مゅدة الヤヘسヱ るヘإشكゅاته ヱ مطゅلゆ اإطゅر المرجعي

 :السぼال

ュヰヘال (ط 4ボن ): 



6    
2
       

 

   عنゅصر اإجゅبる – 2016  ستدراكيるالدヱرة اا -مヱحد لヤبكゅلヱريゅ اامتحゅن الヱطني ال
  ヱاأصيるヤكل مسゅلポ الشعゆ العヤميヱ るالتボنيる  - الヤヘسるヘ: مゅدة -

 

RR 05  るحヘالص 

   

ヶ        
، ヱ أن ةبرز  (مヱヰヘمゅ الヱاجヱ ゆالحرة ) ヱ مヱضヱعه ( اأخاベ)دراポ مجゅله في مゅバلجده لヤتぼال أن ةバبر عن إ( ة)ةدバةن عヴヤ المدرشح           

ヱ أن ةصパヱ اإشيゅل المدمحヱر حヱل طبةバ  الバاق  بةن .الヱاجゆ ا ةدゅバرض مع الحرة / الヱاجゆ ةدゅバرض مع الحرة : عنゅصر الدゅボبل أヱ اإحراج
مゅ الヱاجゆ؟ مゅ :  ئヤده اأتゅتة  المヱجヰ  لヤدحヤةل ヱ المنゅقش  من قبةلأهي عاق  دゅバرض أュ عاق  ديゅمل، ヱ أن ةطرح أت:  الヱاجヱ ゆ الحرة 

 الحرة ؟ ヱ هل ةدゅバرض الヱاجゆ مع الحرة  أュ إنヰمゅ ةديゅمان؟ 

 :ヱ ةمين دヱزةع نボط الュヰヘ عヴヤ النحヱ الدゅلي        

 عهヱضヱم ヱ الぼل التゅن 10:  دحدةد مج. 
   رقゅヘصر المゅن 10: إبراز عن. 
 ل من خالゅغ  اإشيゅرق  صةゅヘالم ヱ لぼゅن 10: الدت. 

 

 (نボط  5: )  الدحヤةل 

مヱظゅヘ  اأطرヱح   المヘدرض  في التぼالعヴヤ الヱقヱف  عنゅصر اإشيゅل ヱ أتئヤده اأتゅتة  ヱ دحヤةل  (ة)المدرشحدバةن عヴヤ ة      
 :اآدة  ヱذلポ من خال دنヱゅل الバنゅصر، (  ...من أفيゅر ヱ مゅヘهةヱ ュ بنゅء حجゅجي  )المバرف  الヤヘتヘة  المائم  

 ي الヱاجヱ ゆ الحرة ؛ـ  دバرةف مヱヰヘم      
 ـ  ادتュゅ الヱاجゆ بطゅبع اإيراه ヱاإلزاュ ةنヘي يل اردبゅط له بゅلحرة ؛      
 ـ قد ةيヱن الボةュゅ بゅلヱاجゆ مجرد ادبゅع ا إرادヵ لتヤط  الゅバدة؛ 
الخضヱع لأنゅ اأعヴヤ المتدبطن لヤنヱاهي زجرヵ لヱボヤانةن ヱالخヱف من الゆゅボバ أヱ الـ  البゅعث عヴヤ الボةュゅ بゅلヱاجゆ هヱ الطゅبع  

 ...اأبヱة 
 صدヱر الヱاجゆ عن المجدمع ةنヘي عنه يل حرة   ヱةحヱله إلヴ مجرد عゅدات اجدمゅعة ؛  -     

 :ヱ ةمين دヱزةع نボط الدحヤةل عヴヤ النحヱ الدゅلي
 .ن 10: دحヤةل عنゅصر اإشيゅل ヱ أتئヤده اأتゅتة  -
 : دヱظةف المバرف  الヤヘتヘة  المائم  -

                 -  ゅヰةヤل عゅااشدغ ヱ ュهةゅヘر المゅن 0اتدحض 
 ن 0البنゅء الحجゅجي لヤمضゅمةن الヤヘتヘة    -                 

 

 (نボط 50)   : المنゅقش 

أن ةنゅقش اأطرヱح  من خال متゅءل  منطゅボヤدヱ ゅヰ ندゅئجヱ ゅヰ طرح إميゅنゅت أخرى دヘدح أفベ الدヘيةر في ( ة)ةدバةن عヴヤ المدرشح   
 :يゅل، ヱ ةمين أن ةدュ ذلポ من خال الバنゅصر اآدة اإش

 حرة  ااخدةゅر هي الدافع لボヤةュゅ بゅلヱاجヱ  ゆلةس  المةヱا ت الذادة  ؛ -     
 ـ ادصゅف الヱاجゆ بطゅبع اإيراه ا ةنヘي الحرة ؛     
 ـ اردبゅط الヱاجゆ بゅلحرة   دほيةد لمبدأ المتヱぼلة  اأخاقة  عヴヤ اأفゅバل؛     
 ؛ゅط أداء الヱاجゆ  بゅلحرة   شرط لادصゅف بゅلصヘ  اأخاقة ـ اردب     
 ...الボةュゅ بゅلヱاجゆ  في اردبゅطه بゅإرادة الحرة  -

 :ヱ ةمين دヱزةع نボط المنゅقش  عヴヤ النحヱ اآدي      
                    -  ゅヰئجゅندヱ ゅヰدゅボヤد منطヱن حدゅال عبر بةぼالت ゅヰدرضヘح  الدي ةヱقش  اأطرゅن 10: من. 

 . ن 10: طرح إميゅنゅت أخرى دヘدح أفベ الدヘيةر في اإشيゅل -                    
 

ゆالدريـة:    (ط 50ボن) 

أن ةصパヱ دريةبゅ ةتدخヤص فةه ندゅئج دحヤةヤه ヱ منゅقشده مع إميゅنة  دボدةュ رأヵ شخصي مدعヱ  ،ュ ( ة)دバةن عヴヤ المدرشح ة    
الヱاجゆ  مع الحرة  ヱ اإشゅرة إلヴ الرهゅنゅت اأخاقة  المردبط   بゅلヱاجゆ  إبراز  الطゅبع اإشيゅلي لバاق ةمين أن ةدュ ذلポ من خال 

ゅバم ゅمヰطゅفي اردب ヱعن اآخر أ ゅال أحدهمボالحرة  في اتد ヱ. 

 
 :ヱ ةمين دヱزةع نボط الدريةゆ عヴヤ النحヱ اآدي
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ヶ        
 .ن 10: خاص  الدحヤةل ヱالمنゅقش   -                              

 . ن 10: أهمة  اإشيゅل ヱرهゅنゅده -                              
 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -                              

 

      (ボطن 50: )الجヱانゆ الشيヤة 

 :ヱ ةمين دヱزةゅヰバ عヴヤ النحヱ اآدي   

 رضバال ポتゅط  10: دمボن. 
   غヤط  10: تام  الボن. 
 ح الخطヱضヱ :10  طボن.                   

 

 

 

るلヱボال: 

ュヰヘال (ط 4ボن ): 

ヱجヱد الغةر ب،  ヱ أن ةصパヱ إشيゅلゅヰ المدベヤバ (مュヱヰヘ الغةر )في مゅバلجده لヱボヤل  أن ةحدد مヱضヱعゅヰ ( ة)ةدバةن عヴヤ المدرشح           
ت؟  ヱ مゅ دヱر مゅ الغةر؟ مゅ الヱعي بゅلذا:  ヱ ةطرح أتئヤده اأتゅتة  المヱجヰ  لヤدحヤةل ヱالمنゅقش  من قبةل.  ゅلヱعي بゅلذات اردبゅطه بفي 

 ヱجヱد الغةر في دحボةベ الヱعي بゅلذات؟

 :ヱ ةمين دヱزةع نボط الュヰヘ عヴヤ النحヱ الدゅلي        

  لヱボع الヱضヱن 10:  دحدةد م. 
  لゅغ  اإشيゅن 10: صة. 
  قشゅالمن ヱ ةلヤدحヤل  ヰجヱتة  المゅاأت  ヤغ  اأتئゅن 10: صة. 

 

 (نボط  5: )  الدحヤةل 

ه دحدةد أطرヱح  الヱボل  ヱ شرحヱ ،ゅヰ دحدةد مゅヘهةمヱ ゅヰ بةゅن الバاقゅت الدي دربط بةنヱ ،ゅヰ حヤةヤدفي  (ة)المدرشح دバةن عヴヤ ة      
 ポذل ュةمين أن ةد ヱ ، حヱاأطر ポヤع عن دゅدمد في الدفバج المゅةل الحجヤصر اآدة دحゅنバل الヱゅمن خال دن: 

 ヘرةف مバـ  د ゅヰت الدي دربط بةنゅاقバن الゅبة ヱ ،عي، الذاتヱالغةر، ال ュهةゅ (ュمل، دضمن، دازゅدي)... 
 اإنتゅن يゅئن ةدمةز بヱعي الذات؛ -
 في الゅバلュ مع الغةر؛اإنتゅن ةバةش  -
 الغةر ضرヱرヵ لヱعي اإنتゅن بذاده؛ -
 ...الヱجヱد مع الغةر شرط لبنゅء الゅバلュ المヱضヱعي -

 ...لゅボئュ عヴヤ اتدحضゅر شヱاهد دゅرةخ الヤヘتヱ ،  ヘ من الヱاقع المバةشدحヤةل الحجゅج المヘدرض ヱ ا

 :ヱ ةمين دヱزةع نボط الدحヤةل عヴヤ النحヱ الدゅلي       

                                                  - ゅヰشرح ヱ  لヱボح  الヱن 10: دحدةد أطر 
 ن 10: مゅヘهةュ الヱボل  ヱ بةゅن الバاقゅت بةنゅヰدحدةد  -                                                  
 ن 10: دحヤةل الحجゅج المヘدرض أヱ المバدمد -                                                  

 
 (نボط 50:   ) المنゅقش 
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ヶ        
فدح إميゅنゅت  أن ةنゅقش اأطرヱح  من خال متゅءل  منطゅボヤدヱ ゅヰ ندゅئجゅヰ مع إبراز قةمدヱ ゅヰ حدヱدهヱ ゅ (ة) ةدバةن عヴヤ المدرشح

 :أخرى لヤدヘيةر في اإشيゅل الذヵ دثةره، ヱ ةمين أن ةدュ ذلポ من خال الバنゅصر اآدة 

 :إبراز قةم  اأطرヱح  ←     
 الدほيةد عヴヤ أهمة  ヱجヱد الغةر في ヱعي الذات؛ -
 الدほيةد عヴヤ الطゅبع الバائボي لヱعي الذات؛ -

 :بةゅن حدヱد اأطرヱح  ←   
 بمバزل عن الغةر؛ ةمين دحصةل الヱعي بゅلذات -
 ヱجヱد الغةر دヰدةد لヤذات ヱ قضゅء عヴヤ دヘردهゅ؛ -
- ゅヰقدراد ヱ لة  الذاتゅバنظرة الغةر دشل ف... 
 

 :ヱ ةمين دヱزةع نボط المنゅقش  عヴヤ النحヱ اآدي
                -  ゅدهヱحد ヱ ゅヰح  بإبراز قةمدヱل أهمة  اأطرヱل حぼゅن 10: الدت. 

 . ن 10: لヤدヘيةر في اإشيゅل الذヵ دثةره الヱボل فدح إميゅنゅت أخرى  -             
 

ゆالدريـة:    (ط 50ボن) 

أن ةصパヱ دريةبゅ ةتدخヤص فةه ندゅئج دحヤةヤه ヱ منゅقشده مع إميゅنة  دボدةュ رأヵ شخصي مدعヱ  ،ュ  (ة) دバةن عヴヤ المدرشحة    
، مع اإشゅرة إلヴ دバدد المヱاقف الヤヘتヘة  إبراز الطゅبع اإشيゅلي لヱعي الذات في عاقده بヱجヱد الغةرةمين أن ةدュ ذلポ من خال 

 ...الدほيةد عヴヤ ضرヱرة احدراュ الغةر من حةث هヱ ヱعي آخر بゅلذاتヱ بخصヱص هذا اإشيゅل؛ 

 :ヱ ةمين دヱزةع نボط الدريةゆ عヴヤ النحヱ اآدي 

 .ن 10: خاص  الدحヤةل ヱالمنゅقش   -                          
 . ن 10: اإشيゅل ヱرهゅنゅدهأهمة   -                          
 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -                          

 

 (ボطن 50) :الجヱانゆ الشيヤة 

 :ヱ ةمين دヱزةゅヰバ عヴヤ النحヱ اآدي   

 رضバال ポتゅط  10: دمボن. 
   غヤط  10: تام  الボن. 
 ح الخطヱضヱ :10  طボن. 

          ポلبヱل  لمةشةل هヱボالMichel Houellebecq                       

 

 

 

 

 :النص

ュـــــヰヘال:(ط 54ボن) 
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،  ヱ أن ةصパヱ إشيゅله  المدベヤバ بغゅةゅت الدヱل  (مュヱヰヘ الدヱل )في مゅバلجده لヤنص أن ةحدد مヱضヱعه ( ة)ةدバةن عヴヤ المدرشح           

من اإنتゅن ゅةゅدゅヰ ؟  ヱ مゅ الميゅتゆ الدي ةجنةゅヰ مゅ الدヱل  ؟ مゅ غ:  ヱ ةطرح أتئヤده اأتゅتة  المヱجヰ  لヤدحヤةل ヱ المنゅقش  من قبةل.  
 الバةش في إطゅرهゅ؟ 

 :ヱ ةمين دヱزةع نボط الュヰヘ عヴヤ النحヱ الدゅلي        

 ع النصヱضヱن 10:  دحدةد م. 
  لゅغ  اإشيゅن 10: صة. 
  قشゅالمن ヱ ةلヤدحヤل  ヰجヱتة  المゅاأت  ヤغ  اأتئゅن 10: صة. 

 

 (نボط  5: )   الدحヤةل

ه دحدةد أطرヱح  النص ヱ شرحヱ ،ゅヰ دحدةد مゅヘهةمه ヱ بةゅن الバاقゅت الدي دربط بةنヱ ،ゅヰ دحヤةヤفي   (ة) لمدرشحادバةن عヴヤ ة      
حرة  الヤバヘة  لأفراد دحベボ في إطゅر الدヱل  ヱ قヱانةنゅヰ، خافゅ دحヤةل الحجゅج المバدمد في الدفゅع عن دポヤ اأطرヱح  الدي مゅヘدهゅ أن ال

 :من خال دنヱゅل الバنゅصر اآدة مين أن ةدュ ذلポ ة، ヱ حゅل  الطبةバ  لヤحرة  المدヱحش  الدي يゅنت لュヰ في 
 ...(  ديゅمل، دازュ، دضゅد) الدヱل  ، الحرة ، الバنف، الボバل، ヱ بةゅن الバاقゅت الدي دربط بةنゅヰ : حدةد مゅヘهةュ النصـ  د

 في غةゆゅ الدヱل  دتヱد الحرة  المطボヤ  الدي دヱجゅヰヰ اأهヱاء؛ -
 مطボヤ  تةゅدة الバنف ヱ الشゅボء ヱ الヱヘضヴ؛دندج عن هذه الحرة  ال -
 دحمي قヱانةن الدヱل  المヤية  الヘردة ؛ -
 أمゅ في إطゅر الدヱل  فإن الحرة  دصبح مボنن  ヱ مثمرة؛ -
 ...ةندج عن هذا الدボنةن اأمن ヱ الرخゅء ヱ ةتヱد الボバل -
 ...اعدمゅد آلةゅت في الدفゅع عن اأطرヱح  من بةنゅヰ المゅボرن  -

 :ع نボط الدحヤةل عヴヤ النحヱ الدゅليヱ ةمين دヱزة       

- ゅヰشرح ヱ ح  النصヱن 10: دحدةد أطر 
- ゅヰت بةنゅاقバن الゅبة ヱ النص ュهةゅヘن 10: دحدةد م 
 ن 10: دحヤةل الحجゅج المバدمد -
 

 (نボط 50)   : المنゅقش 

ヱ حدヱدهヱ ゅ فدح إميゅنゅت  أن ةنゅقش اأطرヱح  من خال متゅءل  منطゅボヤدヱ ゅヰ ندゅئجゅヰ مع إبراز قةمدゅヰ (ة) ةدバةن عヴヤ المدرشح
 :أخرى لヤدヘيةر في اإشيゅل الذヵ ةثةره النص، ヱ ةمين أن ةدュ ذلポ من خال الバنゅصر اآدة 

 :إبراز قةم  اأطرヱح  ←
 أهمة  الバةش في إطゅر الدヱل ؛ -        
 ..ヱ الرخゅء ボرار دغゅة  الدヱل  دحボةベ اأمن ヱ اات -        

 :إبراز حدヱد اأطرヱح  ← 
 دヱل  ا دخدュ إا نヘتゅヰ؛ال  - 
 - ュヰئゅرخ ヱ سゅدة النゅバال تヱرة زヱلضرゅني بバل  ا ةヱال الدヱز... 
  

 :ヱ ةمين دヱزةع نボط المنゅقش  عヴヤ النحヱ اآدي
-  ゅدهヱحد ヱ ゅヰح  بإبراز قةمدヱل أهمة  اأطرヱل حぼゅن 10: الدت. 
 . ن 10: فدح إميゅنゅت أخرى لヤدヘيةر في اإشيゅل الذヵ دثةره الヱボل  -
 

 (نボط 50)    :لدريـةゆا

أن ةصパヱ دريةبゅ ةتدخヤص فةه ندゅئج دحヤةヤه ヱ منゅقشده مع إميゅنة  دボدةュ رأヵ شخصي مدعヱ  ،ュ  (ة) دバةن عヴヤ المدرشحة    
إبراز الطゅبع اإشيゅلي لغゅةゅت الدヱل ، مع المراهن  عヴヤ الدヱل  الدةمボراطة  الدي دحدرュ حベヱボ اأفراد ヱ ةمين أن ةدュ ذلポ من خال 

 ...مゅعゅتالج
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 :ヱ ةمين دヱزةع نボط الدريةゆ عヴヤ النحヱ اآدي

 .ن 10: خاص  الدحヤةل ヱالمنゅقش   -         
 . ن 10: أهمة  اإشيゅل ヱرهゅنゅده -         
 .ن 10: إبداء الرأヵ الشخصي المبني -          

 

 (ボطن 50) :الجヱانゆ الشيヤة 

 :ヱ ةمين دヱزةゅヰバ عヴヤ النحヱ اآدي   

 رضバال ポتゅط  10: دمボن. 
   غヤط  10: تام  الボن. 
 ح الخطヱضヱ :10  طボن. 

 

 مرجع النص:   
Thomas Hobbes : Le citoyen ou les fondements de la politique ( De Cive);Trad. Samuel Sorbière ;1649 ; 

P. 106 ed. numérique. (بدصرف)    


