
     

 

 

 

  :النص

العالم، فكان ذلك سببا في قيام  (بقاع)من المشاكل في كثير من  قد تعرضوا للعديد األطفالإن       

الدولي بإعداد مجموعة من الحقوق الخاصة بحمايتهم، و قد وقعت عليها مجموعة من الدول،  المجتمع

زم بتوفير تللطفل كامل الرعاية و الحق في الحياة، و تل الدولوهي حقوق متنوعة منها أن تضمن هذه 

 الحماية له من كافة أشكال العنف و االستغالل.

و مزاولة  تعترف هذه الدول الموقعة على االتفاقية بحق الطفل في التعليم و الراحة و وقت الفراغو      

التدابير لحمايته من أداء أي عمل خطير يمثل إعاقة  جميعتناسب سنه و تتخذ  (التي)األلعاب و األنشطة 
 لتعليمه.

 بتصرف 302. الكتاب األول ص المتعلقة بحقوق اإلنسان المواثيق الدولية

 ن(8) :مكون القراءة

:حدد المجال الذي ينتمي إليه النص بوضع عالمة أمام الجواب المناسب 

 االنسانية                القيم الحضاريةالقيم االسالمية             القيم        

   :اقترح عنوانا للنص.................................................................................................................................................................... 

    بالضد اشرح: 

 ........................................................................ ≠ تعترف...............         ...................................................................... ≠الرعاية      

 :اذكر بعض أشكال العنف الذي يمارس على األطفال 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 ما يناسب من النص:يتضمن النص قيمة حقوقية، استدل عليها ب 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 :صغ فكرة عامة 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 :إلى نشر  يدعو فيهدة "نداء" للشاعر محمد الحلوي الذي استظهر البيت الشعري من قصي المحفوظات 

 التعاون و السلم بين بني البشر:      

........................................................................................................................................................................................................................ 

 2102-2102السنة    في مادة اللغـة الـعربيـة )األسدوس األول( 2فـرض محروس رقم: 

 .......................................القـسم:    /    إعدادي ثانوي األولىالـمستـوى:     /      ...............................................التاريخ: 

 ..............................................................................................................................................الشخصي: االسـم العائلي و 

  

 

 إمضـاء األب أو الولي: إمضـاء اإلدارة: الـمالحظـة: الـنقـطة:
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  ن(6) :مكون الدرس اللغوي

 اشكل ما تحته خط بالشكل التام: -1
 استخرج من النص: -3

 

 :ع واألمر إلى واو الجماعة و ياء المخاطبة رفي المضاباعي اسند الفعل ر -2

 

 التغيير الطارئ األمر المضارع الضمير الفعل

 
 ىرع

  واو الجماعة 
................................. 

 
................................. 

 
........................................................................ 

  ياء المخاطبة
................................. 

 
................................. 

 
........................................................................ 

 

 

 :في النص اعرب ما بين قوسين -4

 ................................................................................................................................................................................................ بقاع:

  ................................................................................................................................................................................................التي: 

 حول إلى المثنى و الجمع المؤنثين العبارة التالية: -5

 "إن األطفال قد تعرضوا للعديد من المشاكل"

 ............................................................................................................................................................................المثنى المؤنث: 

 ............................................................................................................................................................................الجمع المؤنث: 

 اسما مجرورا بكسرة ظاهرة اسما منصوبا بفتحة ظاهرة اسما مرفوعا بضمة ظاهرة 
 

............................................................. 
 

................................................................. 
 

............................................................... 

 إعرابه حالة بنائه اسما مبنيا

 

............................................................. 
 

............................................................. 
 

............................................................. 




