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(أحرار) انثبَيخ نطُخا  

  اٌذٚسة اٌؼاد٠ت

  انهغخ انعرثيخ :انًبدح 
 

نًـىضــــــــىعا  
األكبديًيخ انجهىيخ نهترثيخ وانتكىيٍ 

 نجهخ اندار انجيضبء انكجري

 

 

 ثيٍ انعبنًيخ وانعىنًخ 

 

أِا اٌؼا١ٌّت، فٟٙ طّٛح إٌٝ االسحفاع باٌخصٛص١ت . اٌؼٌّٛت إسادة ١ٌٍّٕٙت، ٚباٌخاٌٟ لّغ ٚإلصاء ٌٍخصٛصٟ   

. اٌؼٌّٛت ادخٛاء ٌٍؼاٌُ، ٚاٌؼا١ٌّت حفخخ ػٍٝ ِا ٘ٛ ػاٌّٟ ٚوٟٛٔ: إٌٝ ِغخٜٛ ػاٌّٟ

ٔشذاْ اٌؼا١ٌّت فٟ اٌّجاي اٌثمافٟ، وّا فٟ غ١شٖ ِٓ اٌّجاالث، طّٛح ِششٚع، ٚسغبت فٟ األخز ٚاٌؼطاء،    

طش٠مٙا إٌٝ جؼً اإل٠ثاس " أٔا ثا١ٔت"بٛصفٗ ". إٔٙا طش٠ك األٔا ٌٍخؼاًِ ِغ ا٢خش. فٟ اٌخؼاسف ٚاٌذٛاس ٚاٌخاللخ

ٚعٍبٗ خصٛص١خٗ، ٚباٌخاٌٟ ٔف١ٗ ِٓ " ا٢خش"أِا اٌؼٌّٛت فٟٙ طّٛح، بً إسادة الخخشاق . ٠ذً ِذً األثشة

. اٌؼا١ٌّت إغٕاء ٠ٌٍٛٙت اٌثماف١ت، أِا اٌؼٌّٛت فٟٙ اخخشاق ٌٙا ٚح١١ّغ ".اٌؼاٌُ"

اٌصشاع . ٚاالخخشاق اٌثمافٟ اٌزٞ حّاسعٗ اٌؼٌّٛت ٠ش٠ذ إٌغاء اٌصشاع اإل٠ذ٠ٌٛٛجٟ ٚاٌذٍٛي ِذٍٗ   

اإل٠ذ٠ٌٛٛجٟ صشاع دٛي حأ٠ًٚ اٌذاضش ٚحفغ١ش اٌّاضٟ ٚاٌخشش٠غ ٌٍّغخمبً، أِا االخخشاق اٌثمافٟ ف١غخٙذف 

: ٠غخٙذف اٌؼمً ٚإٌفظ ٚٚع١ٍخّٙا فٟ اٌخؼاًِ ِغ اٌؼاٌُ: األداة اٌخٟ ٠خُ بٙا رٌه اٌخأ٠ًٚ ٚاٌخفغ١ش ٚاٌخشش٠غ

". اإلدسان"

ِذً ٌفظ آخش واْ وث١ش االعخؼّاي باألِظ، فٟ ػصش اٌصشاع - اإلدسان–ٌمذ دً ٘زا اٌٍفظ ا١ٌَٛ    

واْ اٌصشاع اإل٠ذ٠ٌٛٛجٟ ِٚا . (...اٌٛػٟ اٌطبمٟ، اٌٛػٟ اٌمِٟٛ، اٌٛػٟ اٌذ٠ٕٟ)" اٌٛػٟ"اإل٠ذ٠ٌٛٛجٟ، ٌفظ 

فٙٛ ٠غخٙذف أٚي ِا ٠غخٙذف " االخخشاق اٌثمافٟ"أِا . إٌخ....٠ضاي ٠غخٙذف حشى١ً اٌٛػٟ، حض١٠فٗ أٚ حصذ١ذٗ

ٚباٌخاٌٟ عٍب اٌٛػٟ، ٚا١ٌّٕٙت ػٍٝ ا٠ٌٛٙت اٌثماف١ت اٌفشد٠ت . اٌغ١طشة ػٍٝ اإلدسان، اخخطافٗ ٚحٛج١ٙٗ

. ٚاٌجّاػ١ت

فٟ صِٓ اٌصشاع اإل٠ذ٠ٌٛٛجٟ وأج ٚع١ٍت حشى١ً اٌٛػٟ ٟ٘ اإل٠ذ٠ٌٛٛج١ا، أِا فٟ صِٓ االخخشاق اٌثمافٟ    

، إٌٝ جؼٍٗ ٠شحبط "حغط١خ اٌٛػٟ"فٛع١ٍت اٌغ١طشة ػٍٝ اإلدسان ٟ٘ اٌصٛسة اٌغّؼ١ت اٌبصش٠ت اٌخٟ حغؼٝ إٌٝ 

بّا ٠جشٞ ػٍٝ اٌغطخ ِٓ صٛس ِٚشا٘ذ راث طابغ إػالِٟ إشٙاسٞ، ِث١ش ٌإلدسان، ِغخفض ٌالٔفؼاي، داجب 

... ٌٍؼمً

، أػٕٟ حؼط١ً فاػ١ٍت اٌؼمً ٚحى١١ف إٌّطك "إخضاع إٌفٛط"ٚباٌغ١طشة ػٍٝ االدسان، ٚأطاللا ِٕٙا، ٠خُ    

ٚاٌٙذف حىش٠ظ ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ . ٚاٌخش٠ٛش ػٍٝ ٔظاَ اٌم١ُ، ٚحٛج١ٗ اٌخ١اي، ٚح١ّٕط اٌزٚق، ٚلٌٛبت اٌغٍٛن

ِؼاسف إشٙاس٠ت حشىً فٟ ِجّٛػٙا ِا ٠ّىٓ أْ ٔطٍك : االعخٙالن ٌٕٛع ِؼ١ٓ ِٓ اٌّؼاسف ٚاٌغٍغ ٚاٌبضائغ

". ثمافت االخخشاق"ػ١ٍٗ 

 .1998 ثيرود ،يركس دراضبد انىحدح انعرثيخ  َدوح فكريخ،، انعرة وانعىنًخ، يحًد عبثد انجبثري
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 :اقرأ انُض ثى أجت عٍ األضئهخ اآلتيخ

 ( َقط 10 )درش انُصىص : انًجبل انرئيص األول

 

 (ن1..)...................................................حأمم انؼىىان وانفقرة األونى ثم صغ فرضيت انىص .1

وضغ انكاحب حذودا بيه انؼىنمت وانؼانميت، فما انؼىنمت؟ وما انؼانميت؟ وما أبؼادهما في انمجال انثقافي  .2

 (ن2..)...........................................................................................؟انىص حسب

أجرد األنفاظ وانؼباراث انذانت . يخىزع انىص حقالن دالنيان، حقم انؼانميت انثقافيت وحقم انؼىنمت انثقافيت .3

 (ن2..)..................................................................ػهى كم حقم ثم اركر انؼالقت بيىهما

 (ن1)"............انؼانميت إغىاء نههىيت انثقافيت، أما انؼىنمت فهي اخخراق نها وحمييغ: "حهم قىنت انكاحب .4

 (ن1).............................في انىص، مثم نه واركر وظيفخه في انىص" أما" حضىر انرابظ كررث .5

 (ن3...)........... انىصركب ما حىصهج إنيه مه إجاباث في فقرة مركسة مغ إبذاء رأيك في مىضىع .6

 ( َقط 4 )يكىٌ عهىو انهغخ : انًجبل انرئيص انثبَي 

  

 (ن2:............)حي، بؼذ وقهه إنى ورقت انخحريراسخخرج مه انىص جمهت حفسيريت و ضؼها في انجذول اآل-1

 

 (ن2........)....... كهمت مقخرضتحهما ايج بجمهخيه حامخيه مفيذحيه، حخضمه أوالهما كهمت مىحىحت، وثاوي.2

 

 ( َقط 6 )انتعجير واإلَشبء : انًجبل انرئيص انثبنث 

  

وُعهب مىك إجراء مقابهت مغ أػضاء  انؼىنمت،بمىضىع  حهخم االوخراط في جمؼيت دونيت    نذيك رغبت في

. ةمكخبها نهىظر في اسخحقاقك انؼضىيت في انجمؼي

  انمهاراث انخي اػخمذحها نهخؼبير ػه اسخحقاقكمحذدا اإلجراءاث انخي قمج بها إلوجاح انمقابهت،   اكخب ػه

 .ػضىيت انجمؼيت
  
 

انجمهت انمفِسرة انجمهت انمفسَّرة انجمهت انخفسيريت 

   


