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تصحيح اختبار انفصم األول في مادة انفهسفت 

 

: عرض األطروحت

ػجض اإلَسبٌ ػٍ انخزكش أيش طبٛؼٙ -       

انكثشة ٔانخُٕع فٙ انزكشٚبث ٔانصٕس انؼمهٛت ٔاخخالطٓب ٔحذاخهٓب ٚجؼم يٍ   : انبشُْت      - 

. انصؼب ػهٗ اإلَسبٌ حزكش يب ٚحخبجّ يٍ ركشٚبث ْٕٔ أيش طبٛؼٙ

. كثٛشا يب ٚؼٛك انُسٛبٌ إَجبص أػًبل يًٓت ٔضشٔسٚت يًب ٚشكك فٙ طبٛؼٛخّ: َمذ انبشُْت      - 

 

:  عرض نقيط األطروحت

ػجض اإلَسبٌ ػٍ انخزكش لذ ٚكٌٕ ظبْشة يشضٛت       - 

إرا فمذ اإلَسبٌ انمذسة ػهٗ انخزكش بشكم دائى صبس انُسٛبٌ ظبْشة يشضٛت، ٔأفمذ : انبشُْت      - 

.  اإلَسبٌ إَسبَٛخّ ٔأَضنّ يُضنت انحٕٛاَٛت

. صحٛح انُسٛبٌ انًشضٙ سهبٙ، نكٍ انُسٛبٌ انطبٛؼٙ أيش ػبد٘ فٙ اإلَسبٌ :َمذ انبشُْت      - 

 

: انتركيب

 انُسٛبٌ انًؤلج ٔانؼبسض طبٛؼٙ ٔػبد٘ أيب انُسٛبٌ انذائى ٔانًسخًش فٕٓ يشضٙ ٚجب       -

 .انٕلبٚت يُّ ٔػالج انًصببٍٛ بّ

 

: خاتمت
.          انُسٛبٌ ظبْشة طبٛؼٛت لذ ٚخحٕل إنٗ ظبْشة يشضٛت ٚجب انٕلبٚت يُٓب
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" اننص: "انموظوع انثاني

 

: اإلشكانيت
. إبشاص أًْٛت انهغت كًظٓش يٍ يظبْش انحٛبة فٙ ػًهٛت انخكٛف يغ انؼبنى انخبسجٙ-

. طبٛؼت انهغت ٔأشكبنٓب نذٖ اإلَسبٌ ٔانحٕٛاٌ أثبسث َٕػب يٍ انُمبش حٕل يبْٛخٓب ٔٔظٛفخٓب- 

يب ْٙ انهغت ٔيب ٔظٛفخٓب؟ - 

 

: موقف صاحب اننص

 
انهغت شبكت صٕحٛت َسمٛت سيضٚت ٚؼبش بٓب كم لٕو ػٍ أغشاضٓى،ٔظٛفخٓب إَسبَٛت اجخًبػٛت حُخٓٙ 

إنٗ ضًبٌ انخٕاصم بٍٛ أفشاد انمٕو انٕاحذ،حمٕو ٔظٛفخٓب يٍ خالل االحفبق بٍٛ انًخكهى ٔانسبيغ 

.حٕل انشيٕص ٔدالالث انشيٕص  

 

:انمسهماث وانحجج  

 
.ألٌ انهغت َظبو إشبساحٙ ثببج نذٖ انًخكهى ٔنذٖ انسبيغ-   

.ٕٚجذ احفبق بٍٛ انًخكهى ٔانسبيغ حٕل اإلشبسة ٔانًشبس إنّٛ، حٕل انذال ٔانًذنٕل-   

 يب احفك ػهّٛ ػهًبء انهغت لذًٚب ٔفٙ ٔانهغت أداة حفكٛش ٔحؼبٛش ٔحخبطب ٔحفبْى ٔحٕاصم، ِ- 

.ػصشَب  

.ألٌ انهغت يخؼذدة بخؼذد انًجخًؼبث،فٓٙ حضًٍ انخٕاصم فٙ يجخًؼٓب-  

ألٌ انهغت حمٕو بذٔس َمم انفكش ٔانثمبفت فٙ بٛئت نغٕٚت ٔثمبفٛت يؼُٛت ْٔٙ ٔظٛفت اجخًبػٛت أيًٛت - 

.إَسبَٛت ال حخحمك إال ببنهغت  

لًٛت انهغت ٔلًٛت َسك انشيٕص نٛسج يسخًذة يٍ طبٛؼت انُسك انشيض٘ َفسّ بم يٍ االحفبق - 

.انحبصم بٍٛ األطشاف انًسخخذيت نهُسك انهغٕ٘ انشيض٘ حٕل انذال ٔيذنٕنّ  

دٔس انهغت ْٕ َمم انخأثٛش يٍ انًؤثش انًهمٙ إنٗ انًخأثش انًخهمٙ، ْٕ يب ٚحصم يٍ انكبحب َحٕ - 

.انمبسئ ٔيٍ انًخكهى َحٕ انسبيغ  

ٚمٕو انجٓبص انؼصبٙ بخشجًت اإلشبساث انصٕحٛت إنٗ يؼبَٙ ٔأشٛبء ٚكٌٕ االحفبق لذ حصم - 

.حٕنٓب  

 

:انتقييم  

 
حؼشٚف ابٍ جُٙ نهغت ٚشًم نغت اإلَسبٌ ٔإشبساث انحٕٛاٌ ٔانهغت انطبٛؼٛت ٔانهغت غٛش - 

.انطبٛؼٛت  

.انهغت أشكبل ٔإَٔاع ال حُحصش فٙ انهغت انًُطٕلت-  

فٙ نمذٚى حى انخشكٛض ػهٗ أصم انهغت نكٍ فٙ ػصشَب ٚخى االْخًبو ببنذٔس االجخًبػٙ - 

.ٔانحضبس٘ نهغت  

.ٔظٛفت انهغت ال حخصم ببنذيبؽ ٔحذِ بم ببنجبَب انُفسٙ ٔانؼمهٙ ٔاالجخًبػٙ نذٖ اإلَسبٌ-   

انخشجًت انشيضٚت انذيبغٛت انمبئًت ػهٗ االحفبق بٍٛ طشفٙ انخٕاصم ْٙ حشجًت ػمهٛت َٔفسٛت - 

.ٔاجخًبػٛت نذٖ اإلَسبٌ حخخهف حًبيب ػٍ انخشجًت انغشٚضٚت انفطشٚت انحٕٛاَٛت  
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نهغت َسك سيض٘ يخؼذد األشكبل ٔاألَٕاع ٔظٛفخّ انخؼبٛش ٔانخٕاصم يحهٛب ٔأيًٛب ،ٚمٕو ا: اننتيجت

ػهٗ االحفبق بٍٛ أطشاف انخٕاصم،ٔٚخخهف ػًب ٚسخخذيّ انحٕٛاٌ ألَّ يشحبط ببنحٛبة اإلَسبَٛت 

.انؼبلهت انخٙ حصُغ انخبسٚخ ٔحبُٙ انحضبسة  


