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  ینتظر من المترشح أن یشاطر الكاتب رأیھ )6
  :ھذا في مرحلة أولى ثّم یبّین حدوده من قبیل 

  :مشاطرة الّرأي     * 
  )العولمة( العالم قریة صغیرة -       
  لقطیعة مع العصر استحالة ا-       
   تطّور وسائل االّتصال-       
   تعالق المصالح اإلنسانّیة-       
  )وحدة المصیر( المصیر المشترك -       
  :یمكن للمترشح أن یشیر إلى : بیان الحدود     * 
 اعتبار المكتسبات الحداثّیة رافدا من -       

  .روافد الھوّیة دون اعتبارھا مكّونا أساسّیا
 . إمكانّیة الّسقوط في مأزق االنبتات-       

  
  
 

  
ینتظر من المترشح إنتاج نّص :  إنتاج الفقرة )7

  :یفّسر فیھ الّرأي كأن 
/ مجانبة الحقیقة : یحّدد فھمھ لكلمة الوھم    * 

  ...عدم تحّقق المسعى/ الوقوع في الخطإ 
  :یبّین كیف یكون االستغناء عن اآلخر وْھًما    * 
علومھ وأسباب  استحالة االستغناء عن -      

  .نھضتھ
 االرتباط باآلخر أصبح الیوم أمًرا حتمّیا -      

  .ولم یُعْد خیاًرا
) عبر منتجاتھ( حضور اآلخر في حیاتنا -      

  .یحول دون ذلك
  :یبّین كیف یكون التجاھل وْھًما    * 
   تجاھل اآلخر یعكس خطأنا في فھم ذواتنا-      
ر ھي في حقیقة  كّل دعوة إلى تجاھل اآلخ-      

  .األمر تجاھل للواقع
  :یبّین كیف أّن إلغاء اآلخر وْھٌم    * 
   عدم امتالك القدرة على إلغائھ-      
   إلغاء اآلخر ضرب من ضروب العنصرّیة-      

    
  :  ُیراعى في تقویم عمل المترّشح قدرتھ على ←

  االتیان بأفكار طریفة -
  بناء تحریر مترابط -
سیر المناسبة والكتابة استعمال أدوات التف -

 .بلغة سلیمة 
      
 

  
  سبع نقاط

  
  
  
  
  
  

   لألفكـــــــــارنقطتان
  للمنھـــــجثالث نقاط 

 للغــــــــــــةنقطة  
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   :بین یدي االمتحان
منطق فھم النّص، : اسمھ یقوم على منطقین علیھاختبار دراسة النّص كما یدّل  

إلى قراءة متأنّیة قصد سبر ، فاألّول یحتاج جاوز ذلك الفھمتومنطق القدرة على 
أغوار النّص وفھم الطاقات التوجیھّیة التي یستند إلیھا، خاّصة أّن تلك النصوص 

 في إخضاع النّص إلى األسئلة  الفھمیتمّثلو، ..المقترحة ھي باألساس حجاجّیة
ئلة معرفة أسأسئلة معرفة سطح، و: المصاحبة وھي أسئلة من أصناف ثالثة

عمق، وأسئلة معرفة ورأي وھذا الصنف الثالث من المعرفة ھو ما یحّقق 
المنطق الثاني أي التجاوز، فأنت ال تفھم النّص إّال بقدر اختالفك معھ، اختالفا 
بسیطا أو عمیقا، ألّن الدرس ھاھنا  لیس في المسایرة فحسب بل في المعاندة 

أنت أنت، صانع فكرك ومحّطم األوثان التي أصال التي تكون بھا تلمیذنا العزیز 
تتعّلم الیوم لتسقطھا جمیعا، ولالستفادة من دراسة النّص ینبغي لك أن تمّر 

  :بمراحل ھي أساسّیة في سبیل تحقیق االستفادة المعنوّیة والمادّیة ومنھا
 

  لھ وجوه متعددةواالستعداد:    
شلمترعلى ثقافة ال فیشتم: ديالماجھ الو -
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التراكیب  أن یجتنب المترّشح إلى  من كذلویحتاج ، المفید والعبارة الواضحة المؤّدیة للغرض مبدأ االختصار -

التي تأّكد من سالمتھا،  منھا عنده المعھود سوى لكلماتا وال یكتب من األخطاء توقعھ في الملتویة المعّقدة التي
 واألھّم أخیر أن یفھم أّنھ یتصالح مع لغتھ من خالل تحقیق أرقى العالمات

 وشكرا                                                  . 
 
   

   الباھر النجاح لكم نرجو                                       


