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 :في أحد الヨواضيع الثاثة اآتية (ي) اكتب
 

 : الヲヨضネヲ اأヱل
ゲバョ ゅレレِّفる الゅヨضリョ ヶ الわحユّ فョ ヶجンゲ الΑケゅわخ ؟ ヨゎ لワ         

 
  ヶルゅんال ネヲضヲヨال  : 

 د .إラ الレバف ヲワ القラヲルゅ الヲحギΒ لヨヤجれゅバヨわ الヶわ ا قラヲルゅ لゅヰ               ذ 
                               リالقولة بِي リطاقا مル(ي)ا ラوルف و القاレالع リطبيعة العاقة بي. 

 
 : الヲヨضネヲ الゅんلث

الュヲヤバ الヲョ ヶわضゅヰハヲ اإルسヴヤハ ラゅ اأケجح، リΒよ リョ أقュギ الュヲヤバ الケ ヶわسろヨ حضケゅاョ ゅレゎاョحゅヰ اأヱلゲらわバゎ ノョ ヱ ،ヴ  ذ   
ク ヱلك أユヤハ ラ الレفس ユヤハ ヱ ااجク . ネゅヨわلك  فإヱ ラضゅヰバ الحゅلヶ، إクا ゅョ قヲよ ラケヲضュヲヤハ ノ الطょΒガョ ،るバΒら جギا لゅョΔل

 .ヱغゅよ ヶワ ،ゅヨワゲΒلわأكリΒよ リョ ،ギΒ كل الュヲヤバ الゎ ヶわقュギ الケゅバヨف الفضفゅضヱ るاأقل Αقヱ るΒレΒاأكゲん إثりケゅ لヤجギل
 ゲワاヲヌل الヲح ヶルقاハ ゲّء فゅレよ ヶف れゅよヲバالص ギأش ヶفゲバヨا الحقل الグワ ヶف ヮاجヱ ヵゲゼらال ゲّالف ラأ ،ラクاضح إヲال リョ    

るΒルゅسルأجل . اإ リョ ネاゲالص ヱ حثらال ヶف キキゲわال るヤحゲョ れコヱゅجゎ ギق ュヲヤバال ログワ ラأよ لヲالق ノΒطわسル ا ュヲΒال ヴわحヱ
キヲجヲ؟ . الるΒハゅヨわااج ヱ るΒفسレال ゲワاヲヌヤل ヶルقاハ ゲΒفسゎ りキاヱ لكク ノョ ギヰゼル ゅレルل إヲالق ノΒطわسル لヰف 

ゅヰハヲضヲヨل ソゅガال ノよゅالط ヲワ ゅヨルإ るΒルゅسルاإ ュヲヤバال ゲأخわل るΒسΒئゲال ゆゅらاأس ギأح ラأ  ،ケاゲاإق ヶغらレΑ     . ンゲΑ ラゅسルإゅف
ヮわヨΒق リョ  حطΑ ラأ ヮΒヤハ るΒハヲضヲヨال るفゲバヨال ょΒلゅق أسΒらطゎ ラشأ リョ るΒأخاق ゅゎاク ヱ اゲا حキゲف ヮفسル. 

ゅヰレΒルاヲلق ノضゅخ るバΒらالط リョ ءゴج ヲワ ثΒح リョ ラゅسルاإ るاسケギل ネヱゲゼョ ءゅレよ أجل リョ اケゅらا جキヲヰجョ ゲョاأ ょヤطゎ ギلق   ... ヱ
るバΒらالط ュヲヤハ ァクヲヨル ュاギガわسゅよ ラゅسルلإ ユヤハ ءゅレらよ ラヲんحゅらال ュゅق りギハ れاヱゅحョ ギバよ .د       

 (يه)الレص و ルاقشه (ي)حلل 
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 ゲタゅレハ اإجヱ るよゅسユヤ الレわقΒط
るョゅハ れゅヰΒجヲゎ 

 :سケヱ  ゅΒバاء احゲわاギらョ ュأ ゅّゎفぽ الفリΒよ ソゲ الゲわヨشحゲΑ ،リΒجリョ ヴ السりキゅ اأسりグゎゅ الヨصححリΒ أゲΑ ラاヲハا
 -  ユقケ るΑケاコヲال りゲكグヨال れゅΒضわقョ04/142 خΑケゅわよ りケキゅ16 الص ゲらルヲル 2007 ヵヲルゅんك الヤلسゅよ ヵヲよゲわال ユΑヲقわلゅよ るقヤバわヨالヱ 

 ユقケ るΑケاコヲال りゲكグヨا الグكヱ ،るسفヤالف りキゅヨل ヶヤΒワأわخ 159الΑケゅわよ りケキゅ27 الص ゲらヨسΑキ 2007 خΑケゅわよ るレΒحヨ26 ال ゲΑاゲら2010 ف 
 ユقケ ろحゎ37؛るسفヤالف りキゅョ ،ゅΑケヲلゅّらヤل ギحヲヨال ヶレデヲال ラゅحわョاا ノΒاضヲヨل るΒバجゲヨال ゲデأゅよ るタゅガالヱ ، 

 -  るΒسفヤالف るΒفゲバヨال リΒョゅضヨヤلヱ るΒجヰレヨヤل るョゅバال ヅヲطガال キギحΑ ゅヰجヲョ اケゅデإ ゅヰفタヲよ ،るحゲわقヨال るよゅاإج ゲタゅレハ ノョ لョゅバわال
 ょわّال キギバゎ りゅハاゲョ ノョ ،ュゴヤヨال ノجゲヨال ゲらわバΑ ヵグال ァゅヰレヨال れゅقヲطレョ ノョ ゅョゅسجルا ،リΒشحゲわヨال れゅよゅإج ヶف ،ゅワゲفヲゎ ゲヌわレヨال

 الケギヨسるΒ الヱ ،りギヨわバヨإよقゅء الヨجゅل ョفヲわحゅ أュゅョ إれゅΒルゅّョ الゲわヨشحリΒ إغゅレء ログワ اإجΒヨバゎヱ れゅよゅقゅヰ؛
 - るΒسفヤالف るΒئゅゼルاإ るよゅわّال れゅفタاヲョ ヴヤハ リΒشحゲわヨال れゅよゅإج ゲفヲゎ : لΒヤحわال ァケギゎ ،ゥヱゲطヨل الゅّاإش ギΑギحゎヱ ネヲضヲヨال ユヰف

るΒجヰレヨال れاヲطガسك الゅヨゎヱ ケゅّاأف ゥヲضヱヱ るغヤال るョسا ،ょΒكゲわالヱ るゼقゅレヨالヱ.... 
 

るΒفゅإض れゅヰΒجヲゎ 
 るفقゲョ るΒلゅヨاإج るقطレال ヴإل るفゅإضゅよ ،شحゲわヨال ゲΑゲحゎ るقケヱ ヴヤハ ヶئゴح الجΒصحわقط الル ろΒらんゎ リΒصححヨال りキゅالس ヴヤハ リΒバわΑ

 ゅよلヨاحるヌ الヨفسりゲ لゅヰ؛
 リΒよ ゅョ ゥヱاゲわΑ ヵグط الΒقレわال ユヤس りゅハاゲョ リΒصححヨال りキゅالس ヴヤハ リΒバわΑ00/20 ヱ 20/20 りキゅヨك ،るسفヤالف ヶف ユΑヲقわال ラلك أクヱ ،

 ゥヱاゲわΑ ،ヮطΒقレわا لキギحョ ゅصحح سقفヨال ノضΑ ラأ ゅΑヲよゲゎヱ ゅΒルヲルゅل قヲらقヨال ゲΒغ リヨف ヶلゅわلゅよヱ ،ヶسケギョ ユΑヲقゎ ゅسゅأس ヲワ ،るΒسケギョ
 リΒよ اんョ00/20 ヱ 15/20 ゲΒصョ ヮΒヤハ قفヲわΑ ヵキゅヰإش ラゅحわョゅよ قヤバわΑ ゲョاأ ラأ ゅヨΒس ،りキゅヨل الヲح るタゅخ れاんヨゎ ヴヤハ ءゅレよ 
 .الゲわヨشح

 ギレハ صححヨال ヮقفヲΑ ヴأقص ギحヱ リΒバョ ヴルキأ ギح リΒよ ゅョ طΒقレわال ゲحص ラ12إ ヱ13 أ ヱ14 أ ヴヤハ 20 ヶشحゲわヨل るらسレلゅよ ،اんョ 
りゴΒِ∠ヨ⊥ョ りキゅョ るسفヤالف ゅヰΒّل فゼゎ ヶわلك الゅسヨالヱ ょバゼال( لョゅバヨال れاク3ヱ4)  りキゅヨل الョゅバョ コゅΒわョا リョ りキゅفわااس リョ リΒشحゲわヨال ュゲحΑ

ユヰレョ リΒقヲفわヨال るタゅخヱ. 
 るقطル ヴヤハ ろヤحص ゲΑゲحゎ るقケヱ كل ネゅإخض りケヱゲ03/20ض ،るレجヤسق الレョ ケゅらإخ ギバよ ،حΒصحわال るレاخل لجキ لヱاギわヤأقل ل ゅヨف 

ゅレّヨョ لكク ラゅك ゅヨヤك ポゲわゼヨح الΒصحわال ヴヤハ ソゲالحヱ ،شحゲわヨヤل るصفレヨال るΒハヲضヲヨال ヴヤハ ゅタゲلك حクヱ. 
 ノョ قよゅطわゎ ا リΒ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Βفゲバヨال リΒョゅضヨالヱ るΒجヰレヨال ヅヱゲゼشح الゲわヨال るよゅإج ヶف れゲفヲゎ اクإ

 ヶレらヨال ヶصガゼال キヲヰجヨال ヴلヱاأ るجケギلゅよ ヮヨΑヲقゎ ヶف ヶハاゲΑ ラصحح أヨال リョ ゆヲヤطヨال ラفإ ،ゅΒヤك ヱأ ゅΒئゴج ،るよゅاإج ゲタゅレハ
ヮゎاゅّإشヱ るسفヤالف りキゅョ ァゅヰレョ ゥヱケ ءヲض ヶف グΒヨヤわヤل .

 

 :السぽال

ユـــــヰالف:  ( قط04ル ) 
     ウセゲتヨال ヴلハ リيتعي(り)لカاキ ابتهィま ゲطぽي  ラأ メاイفة مゲعヨتبط بالゲヨال メاムセاإ パوダي ラوأ ،オيケالتا ュوヰمف リヨي، وضゲالوضع البش 

  .التاケيガية، وأラ يتジاءヨハ メا クまا كاラ اإジルاラ يジتطيع بفضلヰا التユムエ في مダيロゲ التاケيガي
 

 ( ルقط05:  )الわحヤـــΒل
   ウセゲتヨال リم ゲヌتレي(り)  ユيワفاヨد الレハ ليلهエيقف في ت ラأ( オيケالتا ンゲイم ،ユムエية، التガيケفة التاゲعヨال) وحةゲا اأطヰحول ユヌتレوالتي  ت ،

 ゲタاレفي ضوء الع マلクية، وガيケفة التاゲعヨال リطاقا مルا オيケالتا ンゲイفي م ユムエه التルاムمみب ラاジルاإ ラا أワキوالتي مفا ،メاぽジضة في الゲفتヨال
 :اآتية 

 まبゲاコ معالユ مشゲوネ الヨعゲفة التاケيガية الヨبレي ハلヴ اハتヨاキ الوثائق و ルقدワا و ハまاりキ بレاء الエاキثة التاケيガية まما موضعة أو فヨヰا؛- 
 まبゲاコ أラ الヨعゲفة التاケيガية تقدハ ュبゲا وケキوシا للジヨتقبل و تشムل مィゲعا للグاكりゲ وヨルوィクا يقتدン به لتفゲジ الエاضゲ؛- 



 
 
 

  2012-

 
 

NR04 
るالصفح

2   
2      

    - メتد れاゲو الطف れاゲو التغي れاケوالثو ュالتقد ラوأ りキاケية و اإゲエي و الハتع بالوヨه يتルا له أレيイシ ザو لي オيケفي التا  ゲثぽي ラاジルاإ ラأ ラبيا
 ハلイル ヴاゥ مقاタدロ؛

 ...まبゲاコ أラ اأحداゐ التاケيガية ليろジ وليدり للダدفة أو لضゲوヨハ りケياء بل ワي ルتيイة لレوネ مリ القダدية - 

        (ネヲضヲヨلゅよ るطらゎゲヨال ゅΑゅالقضヱ ユΒワゅفヨヤا لョゅش ラゅا كクا إギΒل جΒヤحわال ゲらわバΑ) 
 

るゼقゅレヨال(  : قط05ル )  
     ウセゲتヨلل リムヨي(り)  ゲタاレاء العハتدシبا マلクضة، وケأو معا りيدぽمواقف  م ヴلハ ゥفتاルباا メاぽジضة في الゲفتヨوحة الゲاأط ズاقレي ラأ

 :اآتية
  و ا لضゲوりケ تウヨジ بالتレبぽ بل ワو تداカل معقد للعلل تレتレハ アه الダدفة ؛فダاレハ ゥها يガضع التاケيオ لレヨطق قابل لا- 
 ا معゲفة بヨا ا يتケゲム و ا بヨا ا يガضع للضゲوクま ،りケ الエدゐ التاケيガي فゲيد بطبيعته؛- 
 مリ الダعب ااシتفاりキ  مケキ リوサ التاケيオ أラ كل مゲحلة حاضりゲ تتヨيゴ بゲヌوف カاタة ؛- 
 -ォケللتا ゴيヨヨة الヨジو الワ コواイل الヌو ي ンدوィ ラوキ ヴا تبقヰاتケاグルま ラみف  ケゲムا تت オيケالتا ゐأحدا ラا أヨب.... 

(ベゅΒسヤل るヨائョヱ るハヲレわョ りギヨわバヨال るヤんョاأヱ الヲاأقヱ れاゅاإح ろルゅا كクإ りギΒج るゼقゅレヨال ゲらわバゎ) 
 

ょΒكـゲわال:   (قط03ル ) 
 ウセゲتヨلل リムヨي (り)オيケالتا ンゲイفي م ユムエا في التワケوキية وガيケفة التاゲعヨالي للムセالطابع اإ  コاゲبま ヴلま ،اقشتهレليله ومエت リلص، مガي ラأ .

ラاジルلية اإハفا メية و حوルاジルتقبل اإジم メحو メぼالتفا パوジاقية تカة أヨلジا مヰفتダة بハوゲل مشヌت  ュالتقد りゲムف ラأ ヴلハ. 
( ヶصガش キヲヰجョ リハ اゲらバョヱ るゼقゅレヨالヱ لΒヤحわال ノョ ゅヨسجレョ ラゅا كクا إギΒج ょΒكゲわال ゲらわバΑ) 

 
 るΒヤّゼال ょルاヲالج:   (قط03ル ) 
 
 
 

るلヲالق: 
ユヰالف:(04ラ ) 

أポケギΑ ラ أラ الヲヨضわΑ ネヲأキ ゲデاخل ョجゅل السゅΒسヱ ،るضョ リヨفユΒワゅ الحق ヱالギバالヱ るالレバف؛  ヱأΑ ラصパヲ اإشゅّل   ヴヤハ リΒバわΑ(り) الゲわヨشح 
 ろルゅا كクإ ゅョヱ ، れゅバヨわجヨال ヶف リΒルاヲالق ゆゅΒلغ るΒヨわح るجΒわル ヲワ فレバال ラゅا كクإ ゅヨハ ءلゅسわΒف ، فレバالヱ ラヲルゅالق リΒよ るاقバال るバΒらطよ قヤバわヨال

 .القヲاゎ リΒルحリョ ギ ظりゲワゅ الレバف 
 ( 05ラ):الわحΒヤل

الヲقヲف ギレハ الヨفユΒワゅ الユヌわレゎ ヶわ حヲلゅヰ اأヱゲデحる الわヨضるレヨ فヶ القヲلヱ るحجゅجヱ،ゅヰالょワグゎ ヶわ إلヴ الわأكヴヤハ ギΒ جリョ ゲヌわレΑ(り)  キヲ الゲわヨشح 
 ハاقる إقصゅء リΒよ ギハゅらゎヱ القヱ ラヲルゅالレバف، クヱلك فヶ ضヲء الゲタゅレバ اるΒゎΓ ؛

-  キゅタゲヨلゅよ ラヲّΑ ラاヱギバال ラヲّلヱ ヮゎاク ءヶゼال ヶف ょغゲΑ ノΒヨالج ラヲّلヱ ロキギヰわΑ ゲطガال ラأ ヮゎゅΒح ヴヤハ ドゅحفヤل キゲكل ف ヴバسΑ るバΒらالط るلゅح ヶف
 لヤضΒバف فヶ حヮゎゅΒ؛

 فヶ ظل غゆゅΒ القラヲルゅ الضよゅط لバヤاقリΒよ れゅ الノわヨわΑ サゅレ الجよ ノΒヨحるΒバΒらデ るΑゲ غゲΒ أラ كل فヤヨΑ キゲك حゅレわョ るΑゲسヱ るらقヮゎヲ؛ -

- ノΒヨالج ギض ノΒヨالج ゆゲلح るΑキぽヨالヱ ءゅقらヤل るレョゅالض りギΒحヲال りギハゅالق ヮفタヲよ るバΒらالط るلゅح ヶف りヲلقゅよ ゅレョゅف كレバال ヴقらΑ... 

                            (ネヲضヲヨلゅよ るطらゎゲヨال ゅΑゅالقضヱ ユΒワゅفヨヤا لョゅش ラゅا كクا إギΒل جΒヤحわال ゲらわバΑ) 

るゼقゅレヨال: ( 05ラ ) 
 :فゅレョ ヶقヮわゼ لأヱゲデحる الわヨضるレヨ فヶ القヲلる  ااルفヲョ ヴヤハ ゥゅわاقف りギΑぽョ أケゅバョ ヱضクヱ ، るلك  فヶ ضヲء الゲタゅレバ اリّヨΑ (り) るΒゎΓ لゲわヨヤشح 

 Αحギ الحق الヴヤハ ヶレらヨ الゅバわقギ اإケاヱ ヵキالバقاリョ ヶル الレバف Αヱحヲل ヮわバΒらデ؛ -

 わゎحヲل الحるΑゲ الطるΒバΒら إلヴ حらゎヱ ،るΒルギョ るΑゲطل الヱギلる الレバف ゅよحヱ ロケゅّわاロキゅヨわハ أキاり شるΒハゲ لわحقΒق اأリョ؛ -

 الわسぼゅل ョ リハحユハコ るΑキヱギ الヱギلる الحヱ キゅΒاحリョ ゅワケゅّわ ثるヨ لレバヤف الヶハゲゼ؛ -

 ...الわسぼゅل ゅヨハ إクا كリョ ラゅ الネヱゲゼヨ لجヲء الリΒョヲヤヌヨ إلヴ القキ りヲفリハ ゅハゅ الレفس -

(ベゅΒسヤل るヨائョヱ るハヲレわョ りギヨわバヨال るヤんョاأヱ الヲاأقヱ れاゅاإح ろルゅا كクإ りギΒج るゼقゅレヨال ゲらわバゎ) 
ょΒكゲわال: ( 03ラ ) 

أゎ リョ ،ゾヤガΑ ラحゅレョヱ ヮヤΒヤقヮわゼ، إلヴ إゲよاコ الطノよゅ اإشゅّلヱ ヶالバヨقギ لバاقる  الレバف ノョ القヱ ラヲルゅالحق  ノョ القリّヨΑ(り)   ゅョヱ ،りヲ لゲわヨヤشح 
ラヲルゅالقヱ الحق るلヱキ ゅسゅأس ユヰゎ れゅルゅワケ リョ لゅّا اإشグワ ヶف ゲΒّفわال ヮحゲطΑ. 

( ヶصガش キヲヰجョ リハ اゲらバョヱ るゼقゅレヨالヱ لΒヤحわال ノョ ゅヨسجレョ ラゅا كクا إギΒج ょΒكゲわال ゲらわバΑ) 
 

 るΒヤّゼال ょルاヲالج (03ラ ) 
ヶヨΑケ جポケゅョ ラゅ القヲلる ل
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ゾレال: 

 
ユـــــヰالف:  ( قط04ル ) 

        يتعيハ リلヴ الヨتケキま ウセゲاポ أラ الレص يレدキ ァケاカل مイاメ الヨعゲفة، ضリヨ مفヰوュ العلوュ اإジルاルية، وأラ يダوパ اإムセاメ الヨتعلق 
 ろルا كاクま اヨハية، وルاジルاإ りゲワاヌوضعة الヨتبطة بゲヨال れعوباダية والルاジルاإ ュوضعية العلو リハ  メاءジية، فيتルاジルاإ ュية العلوヨبعل

 .ハلヨيتヰا ワケيレة بتطبيق ヨルوハ ァクلوュ الطبيعة 
 ( ルقط05:  )الわحヤـــΒل

 ユワأ ラأ ンゲه، والتي تィاイص وحレوحة الゲا أطヰحول ユヌتレالتي ت ケاムواأف ユيワفاヨد الレハ ص الوقوفレليله للエفي ت ウセゲتヨال ヴلハ リيتعي
タعوباれ بレاء ハقاルية ハلヨية في العلوュ اإジルاルية تリヨム في الطابع الガاソ لإジルاラ بوタفه クاتا أカاقية تتヨتع بالゲエية، وクلマ في 

 :ضوء العレاゲタ اآتية
 تゲカほ العلوュ اإジルاルية في بレاء فハ ゲムقاルي حوメ موضوヰハا مقاルケة مع ハلوュ الطبيعة ؛  - 
 الطابع الガاソ لヨوضوネ العلوュ اإジルاルية يشムل أハ ユワائق لعلヨية ハلوュ اإジルاラ؛- 
 ...مエاواハ れلوュ اإジルاケキ ラاシة الヌاりゲワ اإジルاルية ケキاシة موضوハية اقتداء بعلوュ الطبيعة- 

                            (ネヲضヲヨلゅよ るطらゎゲヨال ゅΑゅالقضヱ ユΒワゅفヨヤا لョゅش ラゅا كクا إギΒل جΒヤحわال ゲらわバΑ) 
るゼقゅレヨال(   : قط05ル ) 

 :يリムヨ للヨتウセゲ في مレاقشته أطゲوحة الレص ااルفتاハ ゥلヴ مواقف مぽيدり أو معاケضة، وクلマ مカ リاメ العレاゲタ اآتية 
 ؛ (..الヨوضوハية ، التفジيゲ ،التレبぽ،اليقيレية  )イルاゥ الアヰレヨ التゲイيبي في ケキاシة الヌاりゲワ الطبيعية وبレاء ヨルوァク للعلヨية -  
 - サケالدا ヴلハ チゲية، تفゴمゲية والゲエي والハالو キبعاほا بヰامジيبي و اتゲイالت アヰレヨال リハ ُدレية، التي تルاジルاإ りゲワاヌية الタوダカ

 مゲاハاログワ り اأبعاキ واカتياケ الアヰレヨ الヨائユ؛
 ؛(الفيゴياء الヨعاりゲタ )قダوケ الアヰレヨ التゲイيبي وحدوロキ في مイاメ الطبيعة- 
 ...بレاء العلوュ اإジルاルية لヨレوカ ァクاソ لヨوضعة الヌاりゲワ اإジルاルية يعتヨد الفユヰ والヨشاケكة العاطفية - 

(ベゅΒسヤل るヨائョヱ るハヲレわョ りギヨわバヨال るヤんョاأヱ الヲاأقヱ れاゅاإح ろルゅا كクإ りギΒج るゼقゅレヨال ゲらわバゎ) 

 ょΒكـゲわال:    (قط03ル ) 
ウセゲتヨلل リムヨي(り)   يةルاジルاإ ュية في العلوヨالعل ュوヰمف メي حوィولوヨتيジاإب スقاレية الヨワأ コاゲبま ヴلま ،اقشتهレليله ومエت リلص، مガي ラأ

.وتعدキ الヨواقف  بダدワキا  
( ヶصガش キヲヰجョ リハ اゲらバョヱ るゼقゅレヨالヱ لΒヤحわال ノョ ゅヨسجレョ ラゅا كクا إギΒج ょΒكゲわال ゲらわバΑ) 

 
 

ゾレال ノجゲョ:  
تヨィゲة بتゲダف "العقل" ィيل غاシتوラ غゲاイルي   

  Gilles-Gaston granger : la Raison,  PUF, pp : 73/75, QSJ, 1965. 
 

 


