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لمقارنة اطريقة      

 
 كتابة مقالة في مضمون النص

 الطرق       
 

  المراحل

 فكشح)  شبئؼخ فكشح غشػ+  رًٍٓذ
 َفٍٓب انًشاد االغشٔؽخ خصٕو

(ٔرفٍُذْب  

 فكشح) شبئؼخ فكشح غشػ +  رًٍٓذ
 انذفبع انًشاد االغشٔؽخ خصٕو

(ػُٓب  

 َؾٕل ثؾٍشرؾذٌذ انًشكهخ :  رًٍٓذ
 غبثغ راد يسأنخ انى انًٕظٕع

  ، عذنً

انًفبٍْى ثعجػ االسزؼبَخ_    
 انًزؼهمخ انًظبْش يٍ انؾزس_ 

انًفٕٓيٍٍ ثٍٍ ثبنؼاللخ  

 انًؼشفخ)  نهُص انفهسفٍخ  انًشعؼٍخ ئثشاص (رًٍٓذ_)
(،انٕعٕد ،األخالق  

  ثبنًٕظٕع االؽبغخ لصذ انًفبٍْى ثعجػ االسزؼبَخ أ_

 المدخل
     

 

 
 
 
 
 
 

ن04  

 انزً انفكشح ًْٔ َمٍعٓب غشػ
 ٔدؽعٓب) رفٍُذْب انى َسؼى

(ٔسفعٓب  

        انشبئؼخ انفكشح َمٍط غشػ

 انى َسؼى انزً انفكشح ًْٔ)
(اصجبرٓب  

 انًٕالف ثٍٍ انزؼبسض اثشاص
 انمعٍخ ؽٕل (ــ)ٔ)+(  انًزؼبسظخ

انًٕظٕع ؽٕل  انفكشي انؼُبد ٔاثشاص  

 أعّ يٍ ٔعّ انى االشبسح   ـ
 غشػ انى َُزمم ؽزى االخزالف
 االشكبل

 انجؼذ - انُص كزبثخ انى دػذ انزً ٔاالسجبة انؼٕايم
 انُص ٌؼبنغّ انزي نهًٕظٕع  - ٔانزبسٌخً انفكشي

  انًٕظٕع ؽٕل انًٕالف اخزالف انى االشبسح أ

المسار  
   

 انشد ًٌكٍ كٍف:  رسبؤل غشػ
 ػهى ٔانشد االغشٔؽخ ْزِ ػهى

 اَصبسْب؟

 انذفبع ًٌكٍ كٍف:  رسبؤل غشػ
 ٔرجٍُّ (االغشٔؽخ)  انًٕظٕع ػٍ

خصٕيّ؟ ػهى ٔانشد ثّ ٔاالخز  

 أ)+( انمعٍخ ْم: رسبؤل غشػ
 فًبرا  (ــ)أٔ( +) ركٍ نى ؟ٔئرا(ــ)

 سزكٌٕ؟

 ٔ  أ ثٍٍ كبٌ ارا:  رسبؤل غشػ
 ْزا ٌؼًُ ْزا فٓم اخزالف  ة

 ثًٍُٓب؟يب رمبسة ال اٌ ٌؼًُ
ٔة؟ أ ثٍٍ انفشق يب أ انؼاللخ  

 ئرا ،يضال  ػُّ اعبثخ ثًضبثخ انُص ٌكٌٕ رسبؤل غشػ
 : انسإال ٌكٌٕ انفهسفخ أًٍْخ ػٍ ٌزؾذس انُص كبٌ
؟انفهسفخ لًٍخ يب  

طرح  
 التساؤل

 ػشض يُطك االغشٔؽخ :) انزً  
(ٔاثطبنٓب َفٍٓب َشٌذ  

 ؽٍش يٍ االغشٔؽخ يٕلف ـ ظجػ
فكشح ْٕ  

 انجشُْخ+ يسهًبرٓب ـ ػشض
(انفالسفخ +االيضهخ الٕال) ػهٍٓب  

  سفغ االغشٔؽخ ثؾغظ شخصٍخ  
عذٌذح : االسزئُبط ثًزاْت 

 يؼبسظخٔ يإسسخ فهسفٍخ
 انًؼهٕيبد) نالغشٔؽخ

(نًؼبسفأ  
 َمذ يُطك يُبصشي االغشٔؽخ : 

       انى يُطمٓى االشبسح ـ اػبدح

  (فكشرٓى )

 ـ َمذِ

ػشض يُطك األغشٔؽخ :)انزً 

(صؾزٓب اصجبد انى َسؼى  
 ؽٍش يٍ االغشٔؽخ يٕلف ـ ظجػ

فكشح ْٕ  
 ػهٍٓب انجشُْخ+  يسهًبرٓب ـ ػشض

(انفالسفخ+األيضهخ الٕال)  
انذفبع ػٍ االغشٔؽخ ثؾغظ 

شخصٍخ : االسزئُبط ثًزاْت 

 انًؼهٕيبد) يإٌذح فهسفٍخ
(ٔااللٕال ٔااليضهخ ٔانًؼبسف  

 َمذ يُطك انخصٕو:
 ـ ػشظّ

 ـ َمذِ

 ػشض يُطك األغشٔؽخ:
االغشٔؽخ ػُٓب رذافغ انزً انفكشح ـ  
   ٔيسهًبرٓب يُطهمبرٓبؽغغٓب ٔ  ـ

( االفكبس انًؼهٕيبد)     
 اسبط ػهى ٔانجشُْخ االسزذالل ـ

  انًسهًبد ْزِ
يُبلشخ :َمذ االغشٔؽخ ٔيُبلشخ 

انًٕلف سهجٍبد ٔاظٓبس انؾغظ  
 ػشض يُطك َمٍط االغشٔؽخ :

  االغشٔؽخ ػُٓب رذافغ انزً ـ انفكشح
  ٔثشآٍُْب ؽغغٓب ـ يسهًبرٓب

 يُبلشخ:َمذ َمٍط االغشٔؽخ 
انزشكٍت : يٍ خالل انغًغ ثٍٍ 

)  ٌكٌٕ... ٔلذ صبنش يٕلف فً انًٕلفٍٍ
  سأي شخصً ءٔاثذا  (رغبٔصا أ رغهٍجب

 أٔعّ االخزالف :
 يضال  االخزالف يسزٌٕبد اثشاص

 ،انٓذف، فٌانزؼش)  ؽٍش يٍ
...(انٕظٍفخ،انطجٍؼخ  

أٔعّ انزشبثّ: اثشاص يسزٌٕبد 

(،ٔانُشبغ انًصذس) انزشبثّ  
غجٍؼخ انؼاللخ : غجٍغ انؼاللخ 

 ، رالصيٍخ ، ركبيهٍخ)  ٔة أ ثٍٍ

(رذاخهٍخ رعًٍُخ، ػكسٍخ،  

يٕلف صبؽت انُص:انؾم انزي ٌمزشؽّ صبؽت 

 يٍ انًمذيخ فً انًطشٔػ انسإال ػٍ كاعبثخ انُص
انُص فً انٕاسدح االفكبس خالل  

انؾغظ ٔانجشاٍٍْ :رؾذٌذ االفكبس كًسهًبد نهجشُْخ 

)  ٔااليضهخ انًؼشفٍخ انًبدح ثبسزؼًبل ٔاصشاءْب ػهٍٓب
 رٕظٍفٓب كٍفٍخ+انُص يٍ نهؾغخ انزًضٍم+ انؾغخ َٕع
(انًٕلف رجشٌش فً  

انُمذ ٔانزمٍٍى :ٌٔكٌٕ ثزؾذٌذ اٌغبثٍبد ٔسهجٍبد 
 انًزؼهمخ ثبنًؼبسف رنك فً َٔسزؼٍٍ انًٕلف،

.ٌٓذيّ أٔ انًٕلف ٌذػى يب يُٓب نُخزبس ثبنًٕظٕع  
انشأي انشخصً : ٌٔجُى يٍ خالل انؼٕدح انى انزشكٍت 

  عذنٍخ يسبنخ ٌؼبنظ انُص كبٌ اٌ
 ٌمبسٌ صبؽجّ كبٌ اٌ انؼاللخ ثطجٍؼخ ثبالسزؼبَخ أٔ

  يفٕٓيٍٍ ثٍٍ

 
 
 

محاولة حل  
 االشكال

ن21  

 خبغئ  انًٕظٕع أٌ ػهى انزأكٍذ
 نهذفبع لبثم ٔغٍش صؾٍؼ ٔغٍش
  ػُّ

 ػٍ انذفبع يششٔػٍخ ىهػ انزأكٍذ
 االغشٔػ

صؾزٓب ٌإكذ يب انى االشبسح يغ  

دانؼُب ثبغشاف انززكٍش  
 رهخص خالصخ ثٕظغ ٔركٌٕ

 فً انٕاسدح انغضئٍخ االسزُزبعبد
  انزؾهٍم

  ثًٍُٓب انؼاللخ ثطجٍؼخ انززكٍش

(انؼاللخ  ؽمٍمخ)   
 ثؾٍش انًمذيخ فً انًطشٔػ انسإال ػٍ اعبثخ رمذٌى
 رغُت يغ ػُّ َٔبرغخ انزؾهٍم يٍ يسزٕؽبح ركٌٕ

  االسزُزبط صٍبغخ فً ٔانؼشٕائٍخ انصذفخ
 فً انجؾش َزبئظ رغًغ نهزؾهٍم خالصخ ثزمذٌى أ ــ

  انًشكهخ

 
    حل االشكال    

ن40  

ل
كا

ش
ال
 ا
ح

ر
ط

 

 إعداد : أ.اصغير مصطفى


