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 التقديم

)الوضع البكشري  المجال العامكشكا  أتدد  يي  ن  أكتب تقديما لموضوع اإل
هوية الكشخص وما يجع  مثال: ) والموضوع الخاصفهوم الكشخص مثال( مو

المفارقة ( وأددد نناصر الكشخص هو نفس  رغم اختالف األمكنة واألزمنة 
نقو  أ  المتضمنة بكشك  صريح أو ضمني يي اإلكشكا  )مثال  والتقابلأ

السؤا  اإلكشكالي يتضم  تقابال وهو أ  هوية الكشخص يمك  أ  تتأسس نلى 
 تتساؤالالفكر كما يمك  أ  تتأسس نلى اإلرادة(. ويي األخير نقوم بطرح 

وتتضم  تساؤالت تتضم  اإلكشكا  الرئيسي الذي سنقوم بتدليل    وإشكاالت
 أخرى مرتبطة ب 
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 ي  السؤا  اإلكشكا  م  خال :أقوم بتدل
شرح مضمونيمهشرح ألفاظه ومفاه  ونبر  نبر تحليل السؤال (1

السؤال وما يبد  يي  ويسأ  نن . 
بأطرودة ما )يستدس  أ  تكو  هي األطرودة   (2 اإلجابة عن اإلشكال

المتضم  يي السؤا ( وأكشرح وأدنم تلك األطرودة نبر دجاج 
 مترابط: موقف، قولة، مثا ....
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  التي اكشتغلت نليها يي التدلي  نبر:بمناقشة األطروحةم أقو
  ليها يي التدلي ، نبر نقدها وبيا ن التي اكشتغلتمساءلة األطروحة (1

إمكانية خطئها أو ضعفها وذلك نبر توظيف دجاج: موقف، أقوا ، 
 تعريفات، أمثلة )واقعية أو تاريخية أو نلمية أو متخيلة ايتراضية...(

 أخرى ووجهات نظر صوراتاالنفتاح على تاالجابة ن  اإلكشكا  نبر  (2
 ونبر إثارة قضايا أخرى أخرى

الخاتمة 

 نموما بصياغة خاتمة للموضوع، ويمك  أ  نقوم ييها بما يلي: أقوم
  وقيمت  الفكرية والمعريةأهمية اإلشكالبيا   (1
نامة لما تم التوص  إلي  يي التدلي    (2 صياغة خالصات واستنتاجات

 كشةوالمناق
يكو  بمثابة إجابة ن  اإلكشكا  وتدنيم  نبر قولة  إبداء  (3 رأي شخصي

 أو موقف أو مثا ....

الجوانب 
الشكلية 

تلعب الجوانب الكشكلية دورا مهما يي صياغة الموضوع اإلنكشائي، وم  بي  
 ما يجب أ  ننتب  إلي  نذكر:

 وضوح الخط وجماليته
كو  الموضوع اإلنكشائي مترابط، والذي يجعل  يجب أ  يترابط العرض:  

ترابط مترابط هو ندم خروج  ن  الموضوع وارتباط  باإلكشكا . وأيضا 
الدجاج وترابط اللدظات، ال يجب مثال أ  أهم  المناقكشة، وال يجب أ  أبدأ 

 بالمناقكشة قب  التدلي ، وال يجب أ  أخلط بي  التدلي  والمناقكشة...
 ياللغة هي الوسيلة التي نتواص  بها مع القارئ، واي خطأ لغوي :سالمة اللغة

 قد يؤدي إلى إددا  خل  يي المعنى...
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