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يعتبز هذا اندنيم إطبرا عبمب نهتوجيه واالستئىبس
انسؤال

دنٍم ػُاطش اإلخاتح
انمجبل انزئيسي األول :مكون انىصوص (  10ن )

انُمظ

1

ػُٕاٌ انُض ٌذل ػهى ػاللح ٔطٍذج تٍٍ اإلَساٌ ٔانرًٍُح  ،انًظذس ٌكشف ػٍ انشْاٌ انخاص ٌ 1
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تانرًٍُح ْٕٔ اإلَساٌ نزنك ٌفرشع فً انًٕضٕع أٌ ٌؼانح لضاٌا اإلَساٌ ٔانرًٍُح.
ذحذٌذ أفكاس انُض األساسٍح  /نألسرار طالحٍح ذمذٌش اإلخاٌح يغ َٕع يٍ انًشَٔح
ٌمذو انًرششح خٕاتا ٌكشف ػٍ إدساكّ نًضًٌٕ انمٕنح يٍ يثم :انرشكٍض ػهى يحٕسٌح اإلَساٌ
فً انرًٍُح  /اإلَساٌ إرا أحسٍ اسرثًاسِ ًٌكٍ أٌ ٌخذو خًٍغ انمطاػاخ فً انًدرًغ ٌٔحمك
انرًٍُح ...
انحقم اندال عهى مجبل انتىمية  :يفٕٓو انرًٍُح – إخضاع انرًٍُح – انرًُٕي -ػًم ذًُٕي-
اندذٌذ نهرًٍُح – ػًهٍح انرًٍُح – انًُظٕس انرًُٕي -انرداسب اإلًَائٍح ...
انحقم اندال عهى انمجبل االجتمبعي  :انخطاب االخرًاػً – االخرًاػٍح – لطاع اخرًاػً-
ذًٍُح اخرًاػٍح – أفشاد انًدرًغ... -
انعالقة بيه انحقهيه  :ػاللح ذشاتظ ٔذالصو ،إر انرًٍُح انرً ال ذخذو انداَة االخرًاػً نٍسد
ترًٍُح
إتشاص انًُظٕس اندذٌذ نهرًٍُح يٍ خالل انُض :اػرثاس اإلَساٌ انشأسًال انحمٍمً فً كم ذًٍُح
– اسرثًاس اإلَساٌ تشكم ػمالًَ ْٔادف – ذثمٍف انفشد تاػرثاسِ انؼُظش انفاػم فً كم ذًٍُح-
أي يششٔع ال ٌضغ اإلَساٌ فً حساتّ يششٔع يؼاق
إظٓاس ًَارج يٍ األسهٕب انرمشٌشي ٔ ،تٍاٌ ٔظٍفح األسهٕب ًْٔ اإلخثاس ٔاإلػالٌ َٔمم
انًؼهٕيح إنى انًسرًغ  /انماسئ ...
كراتح فمشج ذهخض أفكاس انُض ،يغ إتذاء ٔخٓح انشأي فً انًطهٕب
انمجبل انزئيسي انثبوي  :مكون عهوو انهغة (  4ن )
اسرخشاج يظذسٌٍ طُاػٍٍٍ
ذشكٍة اندًهرٍٍ حسة انًطهٕب
انمجبل انزئيسي انثبنث :مكون انتعبيز واإلوشبء (  6ن )
انمذسج ػهى كراتح يٕضٕع ٌسرحضش فٍّ دٔس اإلَساٌ فً انرًٍُح تاػرثاسِ يٕسدا يًٓا
انمذسج ػهى كراتح يٕضٕع يرشاتظ األفكاس ٔيُسدى
انمذسج ػهى كراتح انًٕضٕع خال يٍ األخطاء انهغٌٕح
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