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 (ヰ 41) اﾝنﾇガﾈ : أガا   

لグ ــｭｯل عـجقأه｀يｱ اｭｯ   ヴﾝ أｯنｭء اｿ｀ﾝاﾁس ｯ｀ガينｭــﾋｭｾــي ｀ــــｭﾈﾁفــاﾝ｀عـــــガﾁف قｭل       
 :ل ــﾝعا

4- vﾜــــــvﾗـــｯِ グﾝｭـــ  فــــْلـــِعـــﾝـي اhﾌــــــــــ｀ـــــــُــلـــｲِｭ 
ـُــــــي  ﾁガا           ــــن ي ـــــــــــــف ヰ=ـــــِيــــــｯ>ـ

ﾝـــيـــحــاvﾝ ｰｭاأ｀ــــنــــــ ｭاـــــــــﾁガ 

2- vـــفvﾜج ْ ـــــガــــَـــ<ｿ ﾝـــــاgﾀﾝُلـــــيــــ ｯِِهـــــ 
س ـــــــｯِــــvﾝ ْ ــــــvﾜガ              اااًاـــــــــــِتـْــــــاع
ﾝــــــــايـــــح>ـــا=ヰ ｯاـــــــــــــــــه س=ـــــــﾁガﾁ 

3- vــــــايـــتｯ ｿــــﾝــــعـــه اﾚُلـــــガ ــــــُــهギًｿ 
=ﾁガﾆًْاــــــــــــــｿ             تガي ــــلـــــعــــتـــْســـ
ﾝـــــنـــاﾗس=ــــــガ ｯــــﾆ اــــــــــــــــعـــهﾁガ 

  
 ｿ ヰَｧاﾁِســــــــ｀ــــــــاｭ ﾝء>ــــــــنـْـــــأｯَأ -1

vـــــــــــــنﾗْـُـــت      سي       ــــــــــــ  ُلـiـــــــــｦ｀ــ
 َلـــــــــــ = اأ｀ـــــــﾜـــــيــــــف

ﾝــاﾜــــــــｯاــــــــيــــــــﾁ 

5- vـــــس=ـــــفﾚْــــــيــــــــｭً لﾝِــــ｀ــــ`  ヰْــــــــــｿاﾁس 
ﾁِـــــــــــيuﾉｭ            vﾝـــــــــvقــــن ｭــــــــ ｿ

`ِــــتvــــｯـــــــــــأْن  ｲـــنـــــــﾜاـــــــــــ  اهـــــــﾁガ 

 اｿ=ــــــــــــｯِـــｮ اﾝِســتvـــــــﾜْــــــتvــــــس> -6
ｯِــــﾜُــــُلــــ  ع=ــــــــــガّج             ًاガ اﾀｧــــــــــــｲْｿ 
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vﾝـــــヴِـــــــــ`  ｭــــــنــــﾜـُــــــــ   ـ
vيــــــــنﾈاــــــــﾁ 

7- vــــــــفヰْج> إｿـــــــــــــｲِ ﾝــــاｾُـــــﾋـــــ=ｮガ 
ｭجｯـــــ<ｯــــْيــِنــヴـــــ       ｭ     vﾋـــــُتـْــــــعــــــــلــــ  
 ﾁガｿاـــــــُـــــヴｯ ｭـــــــِتـــــــــنgــــــــي ｿ=ج=ــــــــــف

8- ﾈْأガـــｯــــــتـــــْحـــｯ  ـــــヴـــــﾝِ ｭا ـــــــــِعـــــْل
  ـــــــــــتــــنـــــــｭ           ﾜُガــــنـــــــــــــﾈْــــــِح

 ﾁガاــــــــــــــｿ ســـــجــــ`>ــــﾝ ｭلــــــヴـــﾝガـــــــح

  

ـْــvﾗـــــــــｯِ اｿ=ــــｯِــــــاガｲِ ﾝ>ـــــــﾀｧا اﾁت -9  ﾉِـــــــــي
 ــا=ــــｭجـــــعـــــفv              ـــــــــــْلــــــِع

ـُــــــｭヴ يـــــلـــــأه  ﾁاـــــــــــــــｿيـــــــسي قvـــــــ`ْـ

ｭ ـــــヴــــｯ ヰガــــــﾜــــヰ يــــــギガ ｀ــــــﾚْـَــــガي ـــ 41
ﾊـــيــــعـــﾗــــ   ｭ         ي>ــْغガــــــvــــن<`  グــــــ ヰ
 ﾁاــــيــــــﾚــــｭ فـــــヴـــــﾅُ ｯــــــيــــعــــــي
`=ـــــــْيـــvﾝ ـヰْــــﾜِــــvﾝガ ـــ 44  ｭ ـــعـــــﾗِــــتــــنـــــــس 
ｯــــــــــلـــــــعـــu ــــتــــــــف            ــグًـ ـﾝـــــــــ  
 ﾁاــــيـــﾊـــنgـــﾘ اﾝــــُلـــــاﾁ ｾُﾝاــــــْحـُــي
ヰ ـــــــْسـُــــس حــــــــ  اｯ>ـــــْلـــِعــｭ اﾝـــﾀｧا ｀ -42 
ｾُــــــْلــــﾘٍ            vــــــــــــــف<ﾁـｶِ ه ــــــــلـــــأه

 ـﾁاـــــــــيـــــــــثـــــــــــﾁا ﾜــــــــــيــــــｾـ
 43- <` ガــــــｧِ ｭヰْ ا أغــــــفｭـْــــــــــ=ﾁـــنــا ｭ
ـُــــــــع  ـヰْــــﾜِــــــｭ       vﾝガ    ـــــــــــガ｀ــــــلـ
`=ـــــلــــｭا أْســــــف ｭ ـــــــنــــــــ

 ـﾁاــــــــــــيــــــــ｀ـــــﾊـ

                             
   . 4959اﾝجاء اأガل ؛ اｯﾋﾝعｱ اﾝسｿｭسｱ   –ي ـــガاヰ اｭﾈﾁﾝفــｿي

 ｰﾁهـــــــｭﾚﾝا ｱ｀ｭﾚااست ｱعｯﾋ｀ ﾇ ،52  ｭهｿعｯ ｭ｀ガ ( فﾁﾈتｯ). 

   

    
في شعケﾃ على  ﾞﾃـــــﾄ. شｯعﾃ عｮﾃقي، ﾃ ヮヱوﾁｮ حﾟｮ ｳﾞﾃبعｶ وｮإحيｯء في ﾟｮعｮﾃق ( 4915 -4875: ) ｀عガﾁف اｭﾈﾁﾝفي  

 ｯيｯقضﾟｮ  ｳعيｯヱｵاجｮ  . ｯيﾃشع ｯカｮيوﾁ لفﾀ (فيｯصﾃﾟｮ ヮｮيــوﾁ)   ｳوعカｵヱ ضيعｮوヱ ول فيهｯカｵ ، (ｳبويﾃｵ ،ｳعيｯヱｵجｮ ، ｳسيｯسي) 
        ｰｿعｭس｀ ｹガﾁﾆ : <جｿــｮガﾋｾﾝا ｲ :ُظـــعｴヱ ｴﾁｵشｮو ｰｭｯصヱﾟｮ - ｮｱجنｿﾝ :ｳヱظلﾟｮ - ﾁيﾊنﾝا :ヮحسﾟｮ. 
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                         vــــــــف<ﾁｶِ: ﾃـــヱفعل أ(ءｯجﾃﾟｮ ヮヱ) ى ــــカيغ  :ｯيカغــ ﾃيصي .  
 

 :اكـــتب موضوعــــا إنشائيا متكاما تحلل فيه النص تحليا أدبيا مسترشدا بما يأتي

 .ヱضع النص في سيゅقه التケゅيガي ヱاأキبي -
- ゲلق るضيゲضع فヱメヱيتين اأらمن ال ゅاقトابع اءته انゲالヱ . 
- りحدヱ كل ラヲヨمض コاゲإبヱ النص れحداヱ تحديد. 
- るاآتي れゅنヲムヨال メتحليل النص من خا:  س ) : النص معجمケداヨء الゅأبن ケヱキ حقلヱ ،العلم りئدゅحقل ف ヴعل るالدال れاケゅらالعヱ ドゅاألف

 コاゲمع إب ،キاらلゅقي بゲفي ال るالعاق  るヨئゅبين الحقلينالق).  اゅヰيفتドヱヱ るيゲالشع ケヲلص.  عゅالداخلي: اإيقヱ جيケゅガال.  るاللغ ゆヲاأسلヱ.  
- りاءゲالق るضيゲالتحقق من فヱ ئج التحليلゅكيب نتゲت. 
- コاゲإبンي إليه مدヨينت ヵグبي الキاأ ケゅثيل النص للتيヨت. 

 
  ｭنيｭث:  ｲｭﾗﾝｦ｀ﾝا ｱاسﾁｿ (6  ヰ) 

      ヰيثه عｿح ﾘｭفي سي ゲガاｿع｀ﾝا ｿ｀ل أحガﾚي ｱفيｭﾚثﾝا ﾁｿｭﾈ｀ﾝا  ﾁعـــｭﾆﾝا ｱｯﾁتج ｲتي أغــنﾝا
ｴيｿحــﾝا:  

        "<ﾊガ ،ｱ｀يｿـــﾚﾝا ｱيﾁعــــﾆﾝاء اガاأجــــ グحガاست ｿقــــ ｴيｿحﾝا ﾁعـــــｭﾆﾝا ヰｧ<ヰّــ` 
<ﾁعـــﾆ تيﾝني اｭع｀ﾝا ヰ｀ اﾁثيـــﾜ         ｧِガ ،ءｭ｀ｿﾚﾝا ﾁｭعـــﾆأ ｭヴعــــلي ｲガـــﾋانヰَ vتｭﾗتﾝا グﾝｧ ه

ﾚِلh عヰ اﾝتｭﾗته グﾝｧ اﾁｿｭﾈ｀ﾝ اﾝثｭﾚفيガ ｱاﾆﾝعﾁيｱ اأجنｯيﾝガ ،ｱعل ﾛﾝﾀ نｭتج ｀ヰ أنه تلﾛ اﾝثｰガﾁ اﾆﾝعﾁيﾝ ｱ  يヰﾜ ي
 ｭヴﾊعｯ ヰتلف عｾتي تﾝا ギﾁｾاأ ｲｭفｭﾚثﾝا ヰيｯガ ｱيｯﾁعﾝا ｱفｭﾚثﾝا ｹガﾁ ヰيｯ انهｿجガガ  ﾁﾜفي ف ｶيف ي｀اﾜ فﾁع

ﾘي｀ِا ヰأ ｭヴｯ ﾍｭﾋاست ｰｿيｿج ｭيｦﾁｯ ايج｀ﾝا ﾛﾝﾀ ヰ｀ ｶﾁｾي ヰأガ ،يخﾁｭتﾝا ヰ｀ ｭنｭﾜ｀ガ ｱغﾝガ ｭحガﾁ  اقعガﾝا ｰﾁﾆق
  ..."اﾝعｯﾁي

 .ｭﾌهｰﾁ اﾆﾝعﾁ اﾝحｿيｿ :ｴاゲガ اﾝ｀جﾋｭيـــأح｀ｿ اﾝ｀ع                            
 ﾋ4 2112 .ﾇ54. اｿﾝاﾁ اｯﾝيｭﾊء .｀ﾜتｱｯ اｿ｀ﾝاﾁس                                 

 

ﾜتガ ｮا، "ｭﾌهｰﾁ اﾆﾝعﾁ اﾝحｿيｴ "  فvـgﾝｦـــ`=ﾁｿ ヰ｀ガاستﾛ  ،انﾋلヰ｀ ﾘ هﾀا اﾋﾚ｀ﾝع         
 :｀ガﾊガعｭ تﾁｯا فيه ｀ｭ ي･تي

 ﾝا ﾘｭع سيﾋﾚ｀ ف؛ﾝّｦ｀ﾝا ヰ｀ﾊ 
 ｀ ﾍガتنﾁｿｭﾈ ـــثﾚعــｭﾆﾝا ｱفｭـــــｴيｿحﾝا ﾁ؛ 

 ﾍガتنﾝا اﾀه ｱء أه｀يｭغنｧ في ｱيﾁعﾆﾝته اｯﾁتج. 
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 دليل التصحيح 
 

 توجيれゅヰ خゅصة بعمヤية التصحيح: أوا 
   ュديボت : 

تعتبر محطة التصحيح محطة حゅسمة في مسゅر عمヤية التボويュ، خゅصة في اامتحゅنれゅ اإشゅヰدية، أنゅヰ تتوج مسゅرا           
وفي . متحゅن السゅبボة من جヰة أخر طويا  من تحصيل المترشحれゅ والمترشحين من جヰة، وأنゅヰ تعزز كل عمヤيれゅ اا

إطゅر الجヰود المبذولة إحكュゅ تدبير كل محطれゅ اامتحゅن تنظيميゅ ومنヰجيゅ، وحرصゅ عヤى ضمゅن الموضوعية والمصداقية 
صول إلى تボديراれ موضوعية إجراء التصحيح، وتحボيゅボ لمبدإ تكゅفؤ الفرص بين المترشحれゅ والمترشحين، ومن أجل الو

ا لنتゅئج تボويュ عمヤية التصحيح لヤسنواれ المゅضية، واستحضゅرا لヤتحول والتطور الヤذين يعرفヰمゅ واستثمゅرومنصفة، 
، تحゅن فرصة  لتボويュ اأداء الفعヤيوأخذا بعين ااعتبゅر سيベゅ تصريف المنゅヰج عمヤيゅ، ومن أجل أن يكون اام ،التدريس

أوزان مكونれゅ الوضعية ااختبゅرية في وضع  ممゅ يستヤزュ ضرورة تكييف مボتضيれゅ اإطゅر المرجعي في التボدير الكمي
يﾁجヰ｀ グ اﾝسيｿاガ ｲاﾝسｰｿｭ اأسｭتｰﾀ اﾜ｀ﾝلﾗيｯ ヰإجﾁاء  تعزيزا لヰذا التوجهゅر، وإعمゅل المرونة في تصحيحه، وااختب

  :يｱتﾈحيح اﾍガﾊガ｀ﾝ ااستﾝｭｯ ｿｭﾆﾁتガجيｲｭヴ اآت

 

 ｭヴاحلﾁ｀ تلفｾ｀ حيح فيﾈتﾝا ｱع｀ليﾝ ｰﾁﾋｦ｀ﾝا ｰﾁﾋس｀ﾝا グﾝｧ ｿｭااااستنガ ،  ﾀヴｯ ｱﾈｭｾﾝا ｲاءاﾁججｭｯ  تااﾝ
ガ ،ｱع｀ليﾝااｭنجｧｭه ｯ｀ ﾘﾚيح ゲﾀﾝا ガنحﾝا グعلｩｿｭ  ｱعيガﾊガ｀ﾝف  اｭﾈاجنガﾇﾁﾗﾝا ｦفｭﾜتガ؛ 

  ﾁيｿﾚفي ت ｱعيガﾊガ｀ﾝاガ ｱقｿلﾝ ｭيｾガفي تｭﾜﾝني اｭ｀اﾝحيا اﾝاガ ｱﾚستح｀ﾝا ｱيｭعنﾝا ﾁيﾁتحﾝا ﾘاﾁガياء أｧ グعل ﾇﾁحﾝا
 ガ ｲｭاﾝ｀تﾆﾁحيヰ؛أｿاء اﾝ｀تﾆﾁح

 ﾝا ﾁيｿﾚتﾝا グعل ﾇﾁحﾝاءاｿعي أガﾊガ｀ ガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝاヰحيﾆﾁت｀ﾝهي  ،ا ｭ｀ﾜ  ｱيﾁｭヴ｀ﾝا ｲｭيガست｀ﾝا ヰااガأ ｰｭاعﾁ｀ガ
 ؛｀حｰｿｿ في ﾝｿيل اﾝتﾈحيح

  ガأ ｱحガﾁﾋ｀ﾝا ｱلｫاأس ヰع ｱﾊﾁتﾗ｀ﾝا ｲｭｯｭإجﾝ ｱنﾜ｀｀ﾝيغ اﾈﾝا ﾁｭｯع اعت｀ ، ｰｿｿح｀ ｮﾝｭﾋ｀ﾝ ｱｯستجي｀ﾝا ﾁｭｯاعت
ｱحﾁتﾚ｀ﾝا ｱｯｭاجج ﾁﾈｭحيح عنﾈتﾝيل اﾝｿ في ت في ｭヴｯ يست･نس ｱيﾊﾁأ  ｲاءاｿي  أガﾚガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝاヰحيﾆﾁت｀ﾝ؛ا 

  ｱعيﾊガﾝا ﾁﾈｭعن ヰ｀ ﾁﾈل عنﾜ ヰاガ ｮحسｯ اءｿاأ ﾁيｿﾚتガ ،ﾍガﾊガ｀لﾝ يﾝｭ｀اجج ﾋيﾚتنﾝا ゲｿｭﾗت グعل ﾇﾁحﾝا
ﾁيﾁتحﾝا ｱقﾁガ في ﾛﾝﾀ ｲｭｯثｧガ ،ﾋيﾚتنﾝفي سل  ا ｲｯث｀ ガه ｭ｀ﾜ ،ｱيﾁｭｯتｾ؛اا 

 اج ｱﾋﾚنﾝع اﾊガ لｯق ｱقｿ لﾜｯ ｱيｫجاﾝا ﾋﾚنﾝا ｮｭاحتس ｱاجعﾁ｀ グعل ﾇﾁحﾝاｱيﾝｭ｀؛ج 

  ｿيﾚتﾝحيحاﾈتﾝيل اﾝｿ في ｰｿﾁاガﾝا ｲｭヴجيガتﾝｭｯ. 
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ｭنيｭث:ﾈｭســـعــــنــガ ｱｯｭاجج ﾁــلــﾋيﾚتنﾝا   
 ( ヰ  41) اﾝنﾇガﾈ : أガا

1-  ヰيﾁقｵﾟｮ.......................................................................................... ..2  ヮ 

 ﾘｭ اﾝنﾇـــــسي

ｮاｵصｯل بﾟｯغｮ ، ｰﾃاｻｯｵﾙカ على ｷﾟｮقｯفﾟｮ ｳغﾃبيﾟｮ ｳﾞ : ،ｳبعｶ وｮإحيｯء في ヱﾟｮشﾃق ﾟｮعﾃبي ｷヱ ヮヱل عوヱｮل ظギوﾃ حﾃ - أ
ｯギｷوبع ｯギｭｯحيｩ ل علىヱعﾟｮو ｳأصيلｮ ｳبيﾁأｮ ｳفｯقｷﾟｯشبع بｵﾟｮ. 

 ー-  ｳضギカﾟｮ ﾃهｯظヱ ﾋبع ﾁصﾃ :ヰعليｵﾟｯب ヰｯヱｵاهｮ ىﾟｩ ｲعوﾁﾟｮو ｳｷيﾁحﾟｮ ﾅﾃｮﾁヱﾟｮ ﾃوギظ.  

ｸ- ｮ ﾃشعﾟｮ ｴｯヱقوヱ على ﾄｯﾞｵﾃاｮ ﾍｯبｵﾃاｮو ،ｳيｷｮﾃｵﾟｮ ｳيﾃشعﾟｮ ｸﾂｯヱカﾟｮ ｲｯﾞｯحヱب ﾝﾟﾂو ｳهبيﾂﾟｮ ケﾃفي عصو ヰيﾁقﾟｮ بيﾃعﾟ
ﾃعصﾟｮ ｯيｯبقض ( :ｳيヱعليｵﾟｮو ｳفيｯقｷﾟｮو ｳيカﾍوﾟｮو ｳعيｯヱｵاجｮ ｴｯوضوعヱﾟｮ)... 

- ｲءｮﾃقﾟｮ ｳضيﾃف :ﾟｮ ﾃشع ﾉｭｯصﾀﾟ ﾉカﾟｮ ﾁجسيｵ ヮيギوجヱﾟｮ ヮيﾃشｨヱﾟｮ ヮヱ ｯاقﾍカｮ شحﾃｵヱﾟｮ ﾄﾃيبﾁقليｵ : على ｳفظｯحヱﾟｮ
ゲوｵسヱ لﾞشﾟｮヮوヱضヱﾟｮ ゲوｵسヱ على ﾁيﾁجｵﾟｮل  )، وﾞ ｳبﾃｯحヱ في ヰعلﾟｮ ｳيヱهｧب ﾃعｯشﾟｮ ヮｯヱيｩ ،ﾃعصﾟｮ ｯيｯبقض ﾍｯبｵﾃاｮ

 .)ﾟｮشبｵヱﾟｮ ｰｯعلヰ في ｵحقيق ギカﾟｮضｳ، وعقﾁ أヱله على أカوﾀｵﾟｮ ﾏｮلف

 2- ﾝــعــاﾉﾁ  
  ヰギﾙﾟｮ............................................................................ ............3 ヰ  - أ

 . ﾁوﾟｮ ﾃعلヰ في カｵويﾟｮ ﾃعقول وﾃﾟｮفع ヮヱ قيｮ ｳヱإカسヱﾟｮ ヮｯعカويｳ(  ﾟｩ ..ｰ3ى .... ｰ1  : )ﾟｮوحｮ ｲﾁأوﾟى -
- ｳيカｯｷﾟｮ ｲﾁوحﾟｮ:(  ｰ4  ... ىﾟｩ ...8  )ヰعلﾟｮ ｰلﾍﾟ ヰهﾄﾙوح ﾅﾃｮﾁヱﾟｮ ءｯカأب ｲعوﾁ. 
- ｳｷﾟｯｷﾟｮ ｲﾁوحﾟｮ ( : ｰ9  ... ىﾟｩ... ｰ13   )اق وأهﾀأｯب ヰعلﾟｮ ﾍｯبｵﾃｮヰヱأｮو ﾁｮﾃأفｮ قيﾃ ه فيｵيヱ. 

ｮ -   تحليلﾝا 

-  ｳيヱعجヱﾟｮ حقولﾟｮ..................................................................................2 ヰ 

 في ﾃﾟｮقي بﾟｯباﾁ ﾁوﾃ أبｯカء ﾅﾃｮﾁヱﾟｮ حقل ｮﾁل على  فﾟｮ ｲﾁｭｯعلｮﾁ ヰل علىحقل 
 ｮﾃوカ–  ｮﾄｮﾄｵعｮ–  ｮﾃوﾃس–  ゲﾁه–  ｮﾁشﾃ– 

 –يغカى  -يقوゲ –فيﾋ علｵﾃｮ-  ヰوｵ– ｴسｵعلي 
 ｮﾃضيカﾟｮ–  لقﾀ ヮحس–  ｮﾃيｷﾞ ｮﾃيﾀ–  ｯカﾃﾄأغ- 

ｯカヱأسل 

 ｮﾃبيﾞﾟｮ لヱأｮ ヰﾞل فيヱｨｵ–  ｮﾃهوﾄ ヰﾞカヱ ｴｵبカأ– 
 ｮعلو ﾁباﾟｮ ヰﾞب ｰسﾞｵس–  ｮﾃضيカ ヰﾞカヱ ｴﾁوج– 

 ｮﾃوﾁب ヰｵلعﾍ 

-  ｳعاقﾟｮヮحقليﾟｮ ヮبي ｳヱｭｯقﾟｮ :لヱｯﾞｵو ﾍبｮﾃｵ ｳعاق 

  ﾗ.....................................:................................. ...2 ヰتｭヴاﾁガﾈﾝ اﾆﾝعﾁيﾌガガ ｱي -

-  ｳギبｯشヱﾟｮ على ｳヱｭｯقﾟｮ ｲﾃصوﾟｮ ｳカヱهي :ｰﾁｭااستع ": ｮﾃوﾃبه س ヮيﾄحﾟｮ ﾅبﾟ "–  " ｰوﾍﾀﾟｮ ｴجــــﾁ"– " ｮﾃوﾁب ヰｵلعﾍ
"-  " ヰعل ﾋيﾙب ｴوｵﾃｮ " 

- ｭヴتﾗيﾌガ :ｳعــيｯカقــｩ ｳيﾃيｷｧｵ ﾟｮ وجهｵﾟｮ ヰｭاｵﾉカلﾟ يヱعليｵ. 

- ﾍｭﾚ4 ................................:............................................................اجي  ヰ 

 (حﾃف ｮﾃﾟｮء ヱﾟｮوصول بﾟｧف ﾟｮوصل ) ﾃﾟｮوﾟｮ–  ザقｯفيﾍヱﾟｮ ｳلقカ –  ｳظﾟｮ ヰｯشﾃﾍيヮ – -بحﾟｮ ﾃوｮفﾃ: اجيﾍｭﾚ اﾁｭｾﾝجي  -
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 .. (ｯヱヱ ﾁヱﾟ أسヰギ في بﾍء ｮإيقﾏｯف ｮوｵوﾟｮي حﾟｮ .ﾃعيｮﾃﾟｮ–  ヮء  –ﾟｮسيヮ : ) اأガﾈاｲ تﾁﾜاﾃｮﾃﾞｵﾟｮ :ﾁ: اجيﾍｭﾚ اｿﾝاｾلي -

-  ﾌｭﾗﾝاأ ﾁاﾁﾜت : ﾁباﾟｮ ــ ヰعلﾟｮ– ﾅﾃｮﾁヱﾟｮ–  لقﾀﾟｮ– ｱفيﾁﾈﾝيغ اﾈﾝا ﾁاﾁﾜفعيل  –فعول : ت.... 

- ｮガاأسلガ ｱلغﾝ4.......... .......................................................................... :ا ヰ   

- ｮيﾝｭاأس ﾍガتن:  ザﾃبﾀﾟｮ ｰأسلوｮ–  يｭｯشカإｮ ｰأسلوｮ ( ءｮﾁカﾟｮ ｰأسلو-   ﾃヱأｮ ｰأسلو) 

- ｮيﾜﾁتﾝ2..... .........................: .............................................................ا  ヰ 

ｳبقｯسﾟｮ ｴｯويｵسヱﾟｮ ヮヱ ｯاقﾍカｮ  حليلｵﾟｮ جｭｯｵカ ｰيﾞﾃｵ ｲءｮﾃقﾟｮ ｳضيﾃف ﾉحيヱｵو. 
- ｱ｀تｭｾﾝ4......... ........................: ..........................................................ا ヰ  

ｯカｵول قضｯيｯ ) ، وヱﾟｮضヱوヮ ( ﾟｮ ﾍヱカقصيﾟｮ ｲﾁعヱوﾁيｳ) يبﾃｵヱﾟｮ ﾄﾃشح ｯヱｵカｮء ﾟｩ ﾉカﾟｮى شعｵﾟｮ ﾃقليﾁ على ヱسｵوﾟｮ ゲشﾞل 
ｵﾟｮ ىﾟｩ ｲعوﾁﾟｮو ﾃعصﾟｮ  ｳيﾃويカｵ ｳصاحيｩ ｳيｨﾃ وفق  ヰعلي.) 

 
          ゅنيゅــــفــالمؤل ةسادر: ثれゅ ( :6  ن) 

 
 (ヰ 4) ـ اﾝتｿﾚي 

ﾂｩ يｵحｰｵｯﾞﾟｮ ｶﾁ عヱﾟｮ ヮصﾃﾁｯ  ؛(ｵجﾃبﾟｮ ｳغﾃبｳ وﾟｮضيﾏｯ ) وضع ヱﾟｮقﾍع ضヮヱ سيｯق ﾟｮقضيｵﾟｮ ｳي يعﾟｯجﾙﾟｮ ｯギصل カｯｷﾟｮي 
ｶيﾁحﾟｮ ﾃعｯشﾟｮ ｳبﾃجｵ ｴカي أغｵﾟｮ ｳفيｯقｷﾟｮ.. 

 

 ﾍ: (1ヰ)اガﾊガ｀ﾝـ 

 : في ﾃｯﾍｩ حﾁيｷه عヱ ヮصｷ ﾃﾁｯقｯفﾟｮ ｳشｯعﾟｮ ﾃحﾁيﾟｩ ｶىيشيﾃｵヱﾟｮ ﾃشح 
 .ﾙﾟｮلسｳﾙ وﾃｯｵﾟｮيخ وﾟｮعلوヰ وｮأسﾍｯيﾃ وｮأﾃｵカوبوﾟوجيｯカヱ :ｯبع ｷﾟｮقｯفｳ في ﾞل ヱجｯاｯギｵ -أ

ｰ-قﾃشﾟｮ ｳفｯقｷﾟｮ أصولｳصوفي  :يﾟｮ ﾃﾞﾙﾟｮو ｴｯカｯيﾁﾟｮ (ヰｯيﾀﾟｮو ﾃｯﾍعﾟｮي وヱوﾃﾟｮ ヮيﾁﾟｮ جال)ｴｯカｯيﾁﾟｮ،  ｳيﾁカギﾟｮ
ｳسيﾃｯﾙﾟｮ2...................................................................................................وヰ 

ｸ-  ヰﾄｵلヱﾟｮ ﾃشعﾟｮ :ｮﾁوﾃيカبلوｯب، ﾃｮيلوｩو،  ｯﾞﾃوﾟو ،ｴيوﾟｩو ، ｴヱﾞح ヰظｯカو. 
 ﾁ-  عヱ علｯﾙｵﾟｮ ﾃعصﾟｮ ｯيｯقض (. ، ｳيヱقو ،ｳيカｯسカｩ ، ｳسيｯسي ｯيｯخ .....قضﾟｮ) 
ﾄيギﾟｮ ﾁاﾟي ، وأﾟف ﾟيلｳ  يأبسيｲﾃ عｲ  ، ｲﾃｵカسيﾃ،  وﾟｮشعﾟｮ ﾃقﾁيヰوﾟｮحﾁيカﾟｮ ｶبوﾟｮ ザقﾃﾞﾟｮ ヮ､ﾃيｷﾟｮ( : ヰقｯفﾟｮ ｳشعبيｳ -ـ ه

 ،ｳيلﾟ؛و  
ﾃعصﾟｯب ﾍｯبｵﾃاｮ   ｶｮﾃｵﾟｮ بيعｯカ؛وبي 

 ﾝﾟﾂﾟ يلｷヱｵﾟｮ ヮﾞヱل  يｯｷヱء أｮﾃشعﾟｮ  ﾋبع ｰﾃｯجｵب :ｮ ي ، يوسفｵｯبيﾟｮﾃصبوﾟｮ ﾁعب ｻل ، صاｯﾀﾟ............ 2ヰ 

         ｱ｀تｭｾ:   حليلｵﾟｮ جｭｯｵカ ｰيﾞﾃｵ. ( 4 ヰ) 
 

          


