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   ا -ا  :  ل  / ١س

ا  ا  

١(- ممك اا  ل   
٢(-   :       كا  ر واا  ممرادة اا 

      ر وف ام )        رة ا-       وف اظ  -  
  را ا. (  

١(- لُ  ا ا   
٢(-   : و ُ و  ة طظ  أن.  

إذا   ود اارة دي إ د             : ل
  ادن

    ا  ... ا  .. ا..  ا إا   أمر ا و ا / ٢س
أدا   أدا   

١-  ا یتمثل فی :  ا :  
١- وو ا ا واع :( اا-  ا - ا (  
٢-  إرادل ار( اا    ا (  
٣- نم د  و  اض او ا رات اا.  

١-  ا ا     :            نما   لك أ
   إرادل اا م رادة إا:   

١- ء اأ  .  
   ارة  ج ا  ااض دون اع د اض-٢

٢- ا ا :   
١- ف اا :  ا  و أم    و  
٢- ماأو ا ن اره ا م أ   .  
٣- أو ا ا اا ه أ  

٢- ا ا :    نمإن ا:-   
١- ر اا  ة إرادة  م ار اا   
٢-            و د أا إ م إم ، ا م  ر

.  

٣- ا ا  :  

 دات اد و  دا ..    :  
  .  ن ة أو  دون اره :    أة  -١
٢-  ط  :  أو  ن  مد    
٣- ا  :       د)       و      

 م( 
  أو  د أن  در دل أن ا  ك

رة.ان ا  ن ا ءد ا ا  

٣- ا ا :  
          م اء ا ا إن و)    أو ا ا (.

                ل ااءات ا د م دا  ض
 ا دل وت ا د  ب دات او 

               امه ا ذا و  ن  م  نمأن ا 
  .وات

    ) ×/ ( ج                                       ا)  × أو =(أت اء ا  امن / ٣س

     ف اة اا : -                      جم  ا أن ا ء اا   ا ت اا أ
  .و   ا اي ن ا  ذ ا ،ت   ام دة 

       ذ....... . اع ا ا ك امم  أب ظر ا ا / ٤س

 أمء أول   ا ن   ا ا ا ا  امن)  م (  اع  -١
٢-ز ا ت آ  م  ك إ ا اا ا رردت ا .  
٣- ت مدارون (  أ (ر ا رهأنا   د   ت ات ا ؛  دة ار ام ء و نم.  
�.دون أن ن   ذ إرادة أو  ، ام ارا   اء  م  ت اء ) ل (  أت أث -٤ �

      ارةه (..   ( ا رة  رت   / ٥س

١(-   )  ( أن و ا ا:- 
١-ا  دةا ا ر ال أن ا :  )نإم (  أدر د  ءأ   ذةاس را ا   
٢-أي أن ا  تر  رة ا  ا  ورة ا ي داا ا   ا.  

  ) .  ) د اد من ا ام  / ٦س

٢ - ما  ا  ن  )  (.....  ذا  ؟ ؟ و    ......ج /ا  

  و اا: أ أ اب اول  
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   ا وإ  ا  دي إ  ارو  أن إدرا م اء : من ا ام / ج
 ٢(-   امه او) ا- اا -ا  (  آ  إ  دي      
  .وا...... إذا مت إ رة  م   ذ رة  آ: ل 

 ن وظ ا   ارت ا ن  ام    ،                 ام اذ       ام اا   -)٣
 آ .  

    )=/ (ج                                                  ا)  × أو =(ود أ ا  )  ( أم / ٧س

  .إ  د دة    ،  ود  ا ار أن أ ا ( (  رأى -١
٢ -  و م دم  آ اا  ار  د ال ... و :  دو  ل  رو ا ا 

   ،  دى ا .  

  . م   .....   ال امم آ و / ٨س

١(-  ممل ا ة؛ إرادة ث م و آ ممل اأن ا  ر )را وا ا وظ ( 
  . أن ال  ا اراد    أء ا   مج  اء وااس)  (  ى -)٢

    ) ×/ ( ج                                                      ا)  × أو = (  ) ( ا ارادى   / ٩س
١-  ور   آ ط  ى أم    رادىا ا  أن  ى  )  لوا   واا

   )  أى
 ٢-  ل و اا  ا   اا   ة ....  و إرادة   ا.  
   .  اف دى  إ زدة ت ا و ارش و اار ا و اب أو اد  ة دا اف:ل  

  و ................ ا ا اري إ اد  رذ) رو ( د / ١٠س
أن  ا وان وازدر ارة أدى إ امر اف واي أدى إ د اق وال ا و               )  رو  )ى   -١

اد اأ  ء وا ر ا. 
  .ت اا    ورس ا    أأن امن  ا) رو  ) ى  - ٢

٣ -   ) رو(د ا  ردة و موا  رم م  اا مما ا ع إا إ  .   

 )  رو )  امر ة ا ا اس   :د ا ا  / ١١س
١-ر  ) رو ( ة ) اسارض  )  اا  ا  أن ا  ا ، ا  م  رةا  اد ز و

  . ارض  
   اد ا د  ار ا ا-)٢           ا ا ا-)١ : أن ه اة أدت إ) رو ) ى  -٢

  م) ...  رو)  أس ا  ا و ا ا ا / ٢١س
١ - ر   ) رو  (سا ة ا ة ديو م )ا ا ( و ا ا  ا ، رادة ا  ريا    
  .و ون اد  ه    و  ، امن اا  ا   او و  ا  مأن ا ) رو (  رأى - ٢
٣ - رون واا إ زادت ا ا إ راا  لما ون؛ وزاد ا راا إ ا  ل ا و .  
٤- أن ا ى رو    دا  عم  اا:- 
١ - ا    ا   ادا  ر٢                    .         ا-اد ا ا را ا    
   .  آ     وج ا واا واا  ات ا د    وار-٣

  م)  ... رو )  ا أ و إح ا   / ٣١س

١.           ممق ان ا ق ؛ا   ءد واا  ا  وا ا  أن ا ى رو
أ وا ة وط. 

٢. ا وظ : إ ان اما  ش يا ا ا م    ادا  دة 

 إ  ا  ا او   ط ا   ا أ  اا ا   ا اد                       .٣

 را   اط  م .  

    ) ×/ ( ج          )             × أو =...() رو  )  ااط ا  و م  / ٤١س

١. ا م ح و ما ا  اطأن ا ى رو. 
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٢.   ادا  رن ا 

٣.    ا  ا اطى أن ا   وئ ا .....:   
  .وب ااض  ة -)٢            .                                       ات -)١
٤   .اطوئ ا      ): ا  دا  ا  ا أ إم(.   

   أ. (.... .. ر  ) ن وده أ    امن   / ٥١س

 لى أل   لقضية 
  .و ر  ا  و  اة ، أن امن  ا  اي   ه ا ( ر   ) ر -١

  ؟ )  ر   )  ا ا .س
  ).ا... م ) ،  ات ا ا    د  ة و ا ر اد راد اة  أن ن  ( 
٣-  ا  ) ر  (   نم  دو ا ا  ا :  
١- ا ا  ) ا م دا  ا                   (٢- دا ا )  ا  د اا م (  
  . من  ا اد  اي ر   ا ا ا ن ا  و  امن -٤

   اد  ا ؟ل  (ر )  اب ا د . س
١(- ما ب اا  مأ  م  .   ٢(- ر اا  ن يا ما  ا   .  

    )=/ (ج                          ا)  × أو =(...) ر ( ا و ا زن  / ٦١س

 لقضــترتبط ه لى كاآلتيـية بالقضـذ  أل  :ية 

١.              و  م ذ    ر أو  نما دا )   ون اما      أ   ن ) .   ا
و ون م إذا دا ار اود ا دي إ م . 

  )ذا ن اد أ  ا من              إ)(ر ) ل  .٢
   أا ا  ا در ان أول آ و  :  أ  لو م  د و  و.  

   و ل  ....... )ر   )  ار  ا/ ٧١س

١.  إنا ر وا ا م  فوا ا  دة إ دي   در اا . 
ا اي ر أ      م ا اار وا   ا أو ا  ن ا :                       ل

 تر و  . 

تر ( يفر  .٢ لقلق) سا  : بين نوعين من 

)١( -   :ا    .                           )٢ (-  : و ا ما دي إ  

ب ا  واي   ا  ل إ   وأم  أورو  ا (         ر  ( إن ا ادي اي ه      .  ٣
  .....ام ؛ دت إ  ا ا وامر ا واة 

  

  

  .م ...... د در اا ا د ام ا / ١س

ما    ار ا   يا ا  أ أ  

ا  
 ء ات،أا ،وا واا  ،

  اات
ة اا  ا ا  

   
 ارت ن  

ا  ت اا ،مما اا  ا  ا ا  
دور   -    م  

   
امت   اما ، اطل، اا   ا ا  ا ي  ا  

ا   رات اا  ، ى او ا  ا  ا   و م  

  

 ا اا   : امأ أ اب 
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     ؟ اذ رااأي  ا ...... اة  ا ا   ا  /  ٢س

لطالب  :  ال يـــد  خالقيا:   ألقصى  لخير  لمنفعة هي    : للذ  
١( ا دةإن اا و ا ا   ق. 
 )     أو   أن  ا ر  اة  ( - : ادة-)٢
  .ة واة    (   أ ( ا ان ل اة -)٢

لطالب : ثانيا  لخلقي للذ ال تصلح  تكو مصد لإل:  لم يؤيــد    : لز 
 ب ا و ذ:-   

١ -م إ   ة اأن ا اوا   مما ا ام   ) ا مان ) ان و اما  كو.  
    . إن اق ن إمم ر   امن  اان-٢

    أ  ............ .. ) ا ) م  امم أ اة ام/ ٣س

لطالب : ال  يد  إلنسانية :   لحيا    ألنانية هي مبد 
١ - م مأم  نمن أن ار ،  رأى او ا ا     و ا د  .  
٢ -  مما ط  نم  ممك اا  يا د ا  
٣ - ا  ى  ا  ل   ا د اا  أن أ أ أ   .  

  .     ر ال  أا     زدة  و و   ا: ل 

لطالب : ثانيا ال تطوير:  لم يؤيد  غم محا ناني  تجا    :لمنفعة 
١-ا   ا    مأم  نمن أن ال ا .  
٢-            ا      أن ا     ....  ل :             ردة أ ون ا ر اا  ا

 ا ا  ،  واأ  و  

     أ .......... م ا  ر اا ا  ا /  ٤س

لطالب : ال  يد  لخلقي :   إللز  لفعل مصد    :  نتائج 
١(-        ياء اأي ا  د  ا إن ا      

 . اد  ا اي اءه اب ورس ا اي اءه ااب:ل
٢(- نمن أن اى ا  اؤ ل اا   ا اؤ ن ل اا   مأم   

لطالب : ثانيا لسامية  :  لم يؤيد  لقيم  لرفيعة ــألخغفا     :ال 
  .أ ان ا امم وأا  ا ودور ا وا ا) أ(
   ا ا ا  ا اة وا وامم أس ق-)ب(

    ) ×/ ( ج                      )               × أو =...(   ا ا  رياق  /  ٥س

٢ -   ا ا    و  قا  .......... أ  

لطالب : ال  يد  ضعي تجريبي -١   :  ألخــال علم   :  
١ - ا   ا ا   و  قا ا ا  ا  ف أنا  ة:   
 .  ا   اع   و  ااء ة ف ا ام ا  ر-)أ

  ا   اق ا   أ وإ   ات ا ادة ا ا واف  - )ب
وف ا و ا ا . 

٢-          ا ف ما دى إ ا ا   ،       ة م  لد اا    ق ،   وإ
 و  درا   ، وف ا و ا ظ...  

ية عامة -٢  :لطالب  لم يؤيد : ثانيا  ألخــال  تكو معيا   : طبيعة 

١(- و م  قا   ر  ا  دةق اا   ق وا  ن أن    أي. 
٢(- إ  ن  و   اأط  م ا   ا أ ا .  
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   )=/ (ج                                       ) × أو =(... ا ا   ا ا/ ٦س

٢ - ا ا  زوا  قا ( ج                                 )                    × أو =...(   م /× (    

٣_ا د ا ا   ا م و  ...... أ   

ال  لطالب :   يد  ألخالقي-١:   لقيم  لمجتمع يحد      :ةــــ 

� -  ا إن ا ) ون و او ا اا..ا (      ،ج ظم  يا وف ا دا  .  
٢ -  ا أن ا ذ     و م ،  آ إ    ن ، اى     

 آ   ل .......  رذ: رذ  ا ا  ب ا   ، رذ   ا ا  أ.  

٣ -  أو زوا طا   قا ن أن مى ا  ....... ذا ؟  
 آ إ   ا  فن ا ، ء اا   ...... ة ىأ م  د أن ا  وإ.  

لطالب : ثانيا  ألخــال  تغير مبا-٢:  لم يؤيد    : دي إ :ئها   نسبية 
   ا اةت ظر ا- ٣  ا ا                            - ٢.          ا  اء -١

    ) ×/ ( ج                                  )          × أو =...( ر اا ا  ا ا ا /٧س

١ - ا  ا ا  ا ار ا . 
٢ - أو ا ا     نم د يا أ  و ،  رفا او ا واو ا دئ و اا   يا 

   أن   ك و  ر أن.........   : دا دا ت ا .  
٣(- ر    ة  ا إن ا    ا دي ؛ وب ار واا   

  . اا وا ادي

    ) ×/ ( ج                                                     )     × أو =...( اا ا إ ااس و ا يرد / ٨س
١ -  ت ااس و اا إ ارد ا ق   : رن ا ت عا  و أ أر.  
٢-  ا إ ارد ا ن  : رما  و د د أوا ك ان ا  .  

  و ل ......... ت ا ا   / ٩س

٢ - م و   ا ي ا )...= ( ج                                             )   × أو /× (   ر )٢(   

٣ -    نمي (  ا... ()= (ج           ) × أو /=(    ر  )٤(   

  لخلقية لحاسة   :خصائص 
١ - ط :  -    اس ا د   ، نما  ا ا   و.  
٢ -  : -    نما   ود    ،  عا  ومما  .  
٣ -  : -    ل ا  ا و ا ا  ، ء ا  ءا  و.  
٤- :  -      ج إ  س اا ط  و ا ا  ا .  
٥- ا : -       ىات أ   )) أو ا ا ا)) ا    ا  س ا.  
٦- ط  ا : - ١(-و ا ا ا  ا ا  ا أ    د     

   . و ا اا  أ إذا    ا  ا ا   ا-)٢                                               

لخلقية من خال تخيل شخص يسأله فيقو شافتسبريطر  :     مثا - ♥ لحاسة  يه في   :-  
ا  : س ؟؟ا   ارة و أما  ذا  

  .و أم   را اارة ، م أ ا ا :  ي
ض   : اارة اا را  أن   و  د ب ام .  

  . د رؤ را ا  إم : ى
ا   :  ا  ر  م اى   ى  ا  ن    ذا.  

  .إ إذا  م ط ة  ء ا  ،  إس دا م ر   اك ه ا:   ى 
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    أ ا ..... اا ا أت   م د / ١٠س

ثر على فلسفته -)١( لتي  مل  لعو   .   ا ا-)ب (.        وف اة  ها -)أ   (:  
  .  م ا ار-)د   (                ا ا -)ج(                                                                 

    اا واد- ) ا ا            ج-) ام ا        ب-)أ: سما فلسفة كانـط ) ٢(

لعقل عند كانـط -)٣( قسا   :  
   وال: ا ا - )٣                    .  واق: ا ا - )٢                 . وا : ا اي -)١

  م ....... ( م ( اا ر اق  / ١١س

٢ - م  أ   ل ا( ج                                                             )            × أو =...(  ا /× (    

١(- ر  ) م (ق إرد ا:  
  ).اا ا) ا أو امن أو ا وأم  أن ن دا   :       ر -أ

     امن و  اان واط ن ا ا   م ة     -ب
اة ا  ا دئ ا  قا   ا. 

 أن ال ا  أن   ارادة اة ادة)م (  ى -)٢

٣(- ل ا      أ  أي   إراد   ر ا.  
  . م ...م ار ز اا  ا /  د اد ا  م / ٢١س

  اا:       ورة ذا  ن ام اا ا أداء ا  
١ - ا د ا   نم   ،أ   أن  نم ا دئ ا .  
 ى م أن    ا  و ام دة   ط اء ؛ و أن ط امن  ا  أن ن -)٢

 ا   نما   ا اما .....ا  ن اما م  ن اما  نم.  

    م  اوا ا  م / ٣١س

٢ - م   قا   طا وا( ج                                 )            × أو =...( ا /× (   

    ) م (  و ا واا  م : -    

لشرطي-)١( مـــر  أل لمطلقـــــــــة-)٢(  ــــــة  مــــر  أل    

١-               ا  .     و    د و
  :ل . أاف أى 

 إذا أردت أن رك ا   اب و  اق - ١
 دا.  
   قا    واه ا.  

١-         اى   ا  ،          ا  ن مو  ،  و
 ا .  

  وا  ،  أ اء -١  -:ل 
 و  اق دا ،  ا  اب - ٢

  ا ل ان ا و   

  و  امن ا  م  / ٤١س
١- و  و :    ا  م ممما ا  ا و .  
٢- ر  :   ةا درب ا   ؛ و ة اا  ءاتي ا  .  
٣- ا   :    ىاف أأ  و  م) ة ؛  اا . (  
٤-  ى وط و  :   ا ط    ، ا دئ ا  فو.  
٥- ما  رادةا  ان :    ق ا أ  رادةا  ن.� �

    ) ×/ ( ج                             )            × أو =...(  ءات  ) م  )  اا ا  / ٥١س

  م ض أن ظوف امن    دئ ا:           اءات  
  وأم  اوف  ذ وج ء    .

  . ل اق ن ر أا  ب    أار دو و  م :  ل

  .....ا   )  (  أت اد اا / ٦١س

  ا   : -  ١(-   و مما ا  ) نطأ- أر . (  



               )                          -      - افا       ( 

                                                                                                                                      ٨

  
٢(- ا ا  م   يا :-   
١ - ا   ان وا  نما   أر ق إ ) ٢)                          ا- ة ا قا ار   

   ) ×/ ( ج                             )            × أو =...()  ( ا اام  أر ى ا  / ٧١س

   )  (ا  ى ث إ مما :-  
� �

  )ا  ، اط ( ا    )ا ( ا    )ا  ( اام    اة

ظا  ����������������������� ������������������������� ����������������������� �

ا  ��������������� ���������������� ���������������� �

٣ -  ل )سه ا  مر إم ن إمأن ا ،ا  وا رك ا و طا أ(   

       ذ .......  ا    و اال / ٨١س

  ف ) ( م ا : أو ط رذ  و  ..   رذا  و را ن ا : -  

  ســــــــــــط بين  لفضـــــيلة

ه  اد  اا  

ا  ر  اا  

ا  ا  ا  

اا  ا  ما  

   ه ارة . ) .. )  اة ا   امن إ اة ا  / ٩١س

  ) =/ (ج                             ) × أو =(...  ا  ا ا   اات - ٢

أن  اة ا    امن   اة اام و ا إ اة اط  (                       (  ى   -)١
    اي  امن  اانو ا ن ا

٢(-   ات اا     م    امة ا ا ات اا أ ا ا 
  اان 

  را  ؟ اذ اأي  ا ............ ق ة ا     ا/ ٢٠س

  ) =/ (ج                    ) × أو =(... امن   م  ا ة  - ٢

١(- ل  :؟ ا  دال اام    أن  نم ة اا  ا ك اا  

◄     )  (    ك ان ا                       ا  ا دن ا أن  ؛ ا  لد اة ا   
  . و اما ا ق أا  ق و ا أو 

اع  أن ا د  ا    ن            ؛   و  ا ،    م     أن امن     )  (  رأى   -)٢
 اد اأ  ارض واا و ة واا  ا.  

٣(-    أ  )  (     ا  لد اة ا    ا و ا ك اأن ا   ،      و
 ة اا ظ ...... ا ا  .  

    اا  ) ا و ا )  د اد    / ١٢س

)١(-  ٌا  :    ورو  إ    و  لر ا  ا  را .  

)٢(-  َا:   ا  ل اا  ا با    . ....   
  .    اَأن ا  ا )  اا  ( ى -)٢(

 . و ل ال   ذ ط ا أن    ، ا  أراد  أن  :    ل

    ) ×/ ( ج                    )            × أو =...(  اة ام    ) اا( ار ا  و ا  / ٢٢س

١(- ا  :)ا    (                                )٢(- ا  : ) ارا    ةا(  
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)٢(-      وا ا  ر ا :   إ   دار   دار اة أى اه      ا  نما  
  ا   اة وه   اب  اة ام

  د  ذ .....   من  زل ا  ) اا )  / ٢٣س

 لي ( ير لغز هي  )   ية ثالثة منا  لهد   : 

)١(-وا ا  :  ا ط  و ا ا ط )  َوَُْْه اَََْ ( .    
)٢(-ما ا :  ل   ا ا  ) ىَوًُ ُْْوا َزاَدََْا ََِو اُْاََ َُْآ  (  

)٣(-ا ا  : رك ا ا   ر اق ا )  )ىَا َُ ِى اَُ نإ ْ (   

    ) ×/ ( ج                        )            × أو =...( )اا   ) ا و  ا   ا/ ٤٢س

)١( -  إ د وا ا  اع      ا  وا  �لقـحسنه لش سن مانما لح بيح ر 

لشرــــقبح ما    .  ه 

)٢( -    )اآراء   )  اا ت اأ  وا ا  . ..   

)٣( -    )اا   (  ر أم   د ا و   ..... ا ا   إذ أم )ا  بمقيا  ) ا

   . اع وا  وا  ؛ ً وا اع وا    ...  معا لعقللشر 

   )    اا )  د اد ة ا  /  ٢٥س

لتخيل  -)١(   )  ا    ادة ى ا اب وااب  اذن(   )  اا )ل ا :  قو 
)٢(-       ا  نما        نو   ا ،        ن   نما  و

 ط.  

    ه ارة     .....  أن اة اام  أ ى ا إ ) اا )  ى /  ٢٦س
)١( -  ل ا )اا  (   )  ر نما    ى إا وأ ا   ه و ا   اتا 

 ةطا    
)٢( -   ر نما اتا د تاما       
و رم  ود   ،  أن رة ارض     إ أم اة اام أ ى ا إور أن  -)٣(

 موا ا م   
   :   د(  اا( ى   -)٤(

واء  : ا ء اد ، إا  ث عوا                                ما  : ودات اا  ا   

    ه ارة     .....       ) اا)  ا   /  ٢٧س

   ) اا (   ة : 
)١( - ة اا :   ) ا (  و  و )  ا- ا  (  
)٢( - امة اا :   ) ا (  و  و  ) هد -اا (  
)٣( -ة اا  :   ) ا (  و  و  ) ر -اا (  
)٤(- اا ا:   ) اا (   ةوا رذ  و  ) را ( أو ا  

   .      م  )  ...... اا ( اا    ا  /  ٢٨س
  اا  :ى اع او  رة و  اا ا   را    ،   ا  ء   

ة  ، اوا رذ  رذ  و ، ار  ) ا(   

٢(-  ل أن    .   اذا وـــلج ن  ، ا ةـــلعد

   .اع  و وط اة وامن  وا  اذا  إ اال  واب ا -)٣

   )       اا ) ق  و م و    اب ا/  ٢٩س

  جهين العتد يحصل على   :  هما هذ 



               )                          -      - افا       ( 

                                                                                                                                      ١٠

  

    .من  اد إ ول ي   ا : ا اول  - )١(
)٢( - ما ا: ة وا قه ا با 

  إلما تكو لحسنة  كما ير  ألخال     :مر فاكتسا 
  ة أرب ال ا -)٣(                                  د ال ا   -)٢(                                                 ة  - )١(

          ) اا )  د ا و اف  اق   /  اذ أماع اات  اا    /  ٣٠س

  لخير   : نــــو 

)١(- ات ا  :   )   لوا وا وا ا. (  

)٢(- ات ان  : و )  ل ال وطة واوا ا(  

)٣(-رات اا   :  و ) ا و وا ل واا.(  

)٤(-ات اا   : و ) ه وه وور ا ا. (  

 ألخ لي(ال عندــغاية    ء  وور   ء  ا اوادة  ا ا   )لغز

 و   و      

   أ ..... ا  ام ا و ام   ) اا  )   /  ٣١س

٢ -  و ا دة ادة اا   ا ور ا اا ( ج)    × أو =...(  أ /× (    

  اليجابية نب    : لجو

   ا  ا    ماع  ا و: س  ال -)١(
   اإ وا و وال اة إ ا ووه  م   : ل اة -)٢(
  . ا ادم   أ   :قااز مة  -)٤(

  نب    : لسلبيةلجو

)٣(-    :   ن وأرطن أما .  
 )٥(-  أاا دور ا ا  :  دةا  و وا ددة اا  ةا .   

  )     -  ي  ( اذ أ امدات ا و  إ  /  ٣٢س

  مسكويه  شافتسبر

١-  ان ما :  

 . و   أ أ    اس 

٢-ا  قا   :  

             رل اد  و ل اد  سا  أن
 اا ر سك ا  أ أ...  

 ٣ -   أي   ا ر ن لا ا

  :ء

ن اق ا   ارادة امم ادة            
 ا ا أن  اد ؛ و        : ل  ..وا  امة  

ا   أن ا    

  أي أطن أر  أ ا دون أن             -)١
  . أى ت 

    اآن ا    اق             -)٢
 و ا ا ،  

٣(-   ) ( و  ا  ا ا 
  اة ا ،    ة 

و ا.   

  

  



               )                          -      - افا       ( 

                                                                                                                                      ١١

  


