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ِِ ال ْمئيَّلِأ      بئَلٍأ وَيْمُليَن  ِملْن لِبل َْ لئُماوٍأ وأ ُْ ِِ علام أللٍو وِْ ْفل ٍ للط ِ بَدأِت الدَّعَواُت لإلْعالِن عن يْوٍم عالِمي 

ِِ ىللخ ْْيِصليو يَلْومٍ  وَّ ُُ اللدَّ ِأ لألُمِم الُمَِّْحدَّةِ  َحْيُث دَعت َ ِميل ٍ  الئَامَّ ِِ بلِ   َحْيلُث ي ُل علالَِمي  ِِ لالْحِْفَلا ْفل وُن للط ِ

ِِ َ ِميئًا  َوَملا شاِهًداوَ  َْمًزاهذَا اليَْوُم  ُُ َْْقِديُمل ُ لَُملْم  بافَلا َِأ ىللخ الُمَطالبَلِأ بُِحقُلوِق  علخ ُحقُوِق األْطفَا يَِ ل

 ِِ ِ ِ  الُمَشررِرِديناألْطفَللا لل واألَلَلل ُِ  المْ  ُوبللأِ ا  والللذين يَِئينللون  للي الَم للاِطِ  َحظ  و َُ يَّللأً  ِْيَ للأً للُحلل َِ َمِئيَنللأُ ُمْز

ِث الطَّبيِئيَِّأ. َِ       والَ َوا

ِِ الئلالِم بئيلِد الطَّفُوللأِ       َُ َ غْيََها من ُدوَّ ُِ الَ َزاوِ ِ  َْْحَِْف ِ ِ   الئلالِمي  اللذ  يَُصلاِدُو الفَلاَِْم ملن  لوان ِملن  ُل

ُُ عللخ علاِْقِممْ  اِ هُلم بَْمَ لأُ   ىيَما ًا م َما بِأنَّ األْطفَ عامٍ  ُُ الُمُلَْقبَِ اللذيَن يَقَل ْ يَا وِزي َُْملا  َوهُلم َنلبَا  الَحيَلاةِ اللدَّ

وٌ بِ َاُء الوَطِن   َِ ٌُ عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .واِجبَات  من  مِمْن ُحقوٍق  َوَما َعلَْيمِ  مَما لمُ بِ  َنبَا

 األسئلة

 نقاط( 03) أسئلة الفهم: -أ(

       1)-  ِ ُِ بِئيدهم الئاَلمي   ؟ مْخ يحْفِ األطفا

 ؟ما هو نئوَك وأ ت َْى الموات من األطفاِ األبَياء يموْون بُبُ الحَوُ  -(2       

َحة  ة  بَ ع  " صَ ال لمْين اُْيَج من الُ د ثم وظو مَادو  -(3          "، فَر 

 نقاط( 03) :أسئلة اللغة -(ب

 أعَُ ال لمات الْي ْحْما يط  ي الُ د. -(1       

 اُْيَج من الُ د:-(2       

 

     

ُُ علخ عاِْقِمْم بِ َاُء الوَطنِ  ال ملأ الْاليأ: " المفَدحوِ ىلخ  -(3        ُُ الُمَُْقبَِ الذيَن يَقَ  " َوهُم َنبَا

 " بَدأ"   ي  لمأ َُ ُبُ  ْابأ الممزة  -(4       

  نقاط( 04) :الوضعية اإلدماجية -(ج

َِْفيدون   ُْ  َما.بِ ِمْ َما وواِ بَاٌت يَقُوُمون األطفاِ َ غَيَِهم من ال َّاِس لُمم ُحقُوٌق ي

ُْ  قلللَة  ملللن     ا ِلللَك  12ىللللخ  8ا ُْللل ََ لللَِْك َوِ ي ُْ ات َْْحلللدَُّث  يَملللا علللن ُحقُولِلللَك وَواِ باِْلللَك  َْحلللو أ ًَ ُلللط

اَعأ الم صوبأ ََ فًا األ ئاِ الم َ ْحْما وَوط َِك  موظ ِ   .ثم ُط ِ

 1من  1الصفحة 

 مطلقا مفعوال فعال مثاال فعال معتال ناقصا
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 األجوبة

 نقاط( 03) أسئلة الفهم: -أ(

ِ  ي -(1        ُِ بِئيدهم الئاَلمي   .الَفاتَِح من جوان ِمن كُل ِ عام   يحْفِ األطفا

 بالحزن واألسى واألسفحين أَى الموات من األطفاِ األبَياء يموْون بُبُ الحَوُ أنئَ  -(2       

َحة "اُْيَج من الُ د ثم وظو مَادو ال لمْين  -(3          " َصع بَة  ، فَر 

 جدا)صعبة(  مزريةكانت حياة الجزائريين إبان االحتالل الفرنسي /  مزريةصئبأ = 

 في قلب أمي.البهجة والفرحة / نجاحي في امتحان نهاية المرحلة االبتدائية أدخل  بهجةفرحة = 

 نقاط( 03) :أسئلة اللغة -(ب

 أعَُ ال لمات الْي ْحْما يط  ي الُ د. -(1       

 الظاهَة علخ آيَه. الفتحةم صوُ وعالمأ  صب  على كلمة رمزا اسم معطوف : شاهًدا

 أل    مُ مذ َ ُالم. الياء اوعالمأ  َه ةم َوَ صفة: المشردين

 الظاهَة علخ آيَه. الكسرة"  وعالمأ  َه منُ: " اسم مجرور واجبات:

 اُْيَج من الُ د:-(2       

 

 

ُُ  الذيالُمَُْقبَِ  َشاب   َوهُو ىلخ المفَد ال ملأ الْاليأ: " حوِ -(3         " بِ َاُء الوَطنِ  عاتِقهِ  علخ يَقَ

 بفتحمسبوقة أل ما  " بدأ ي  لمأ "  على األلف المتطرفة ُبُ  ْابأ الممزة -(4       

  نقاط( 04) :الوضعية اإلدماجية -(ج

َِْفيدون ِمْ َما وواِ بَاٌت يَقُوُمون ِمْ َما.    ُْ  األطفاِ َ غَيَِهم من ال َّاِس لُمم ُحقُوٌق ي

أملللن  الحيلللاة والئلللي   للليم ملللا   ملللن حقلللي  أسرررتفيدَ أن  لللُ يوأ لللا  طفلللِ للللي حقلللوق  ثيلللَة  

   لللي األ لللِ ىذا  ئلللت والنلللَُ ىذا عطنلللت و لللذلك الحللل وُلللالم  وملللن حقلللي انُلللْفادة ملللن المويلللأ  
والئلللالج ىذا مََلللت   والَاحلللأ ىذا ْئبلللت  وللللي الحللل   للليال لللوم  لللي و  ملللا  للللي الحللل   لللي اللئلللُ

وللللي الحللل   لللي الْئبيلللَ علللن َأيلللي ب لللِ "،  العلرررم نرررور والجهرررل  رررالمالحللل   لللي اللللْئلم ألن " وأيَلللا 

 .حَيأ

َة  والْلللي ْْمثلللِ  لللي طاعلللأ واللللدا  قيلللام بوا بلللاْي ال ثيلللاُلللْفادْي ملللن حقلللولي يلللدعو ي ىللللخ ال 
واحَْامممللللا أل ممللللا ُللللبُ و للللود   وأل ممللللا ْئبللللا  ثيللللَا  للللي َْبيْللللي  عمللللال بقللللوِ   ْئللللالخ: 

"  وملللن وا بلللي احْلللَام  يَا لللي ون أُلللير ىلللليمم ألن ال لللاَ أوصلللخ عليللل  ال بلللي وبالوالررردين إحسرررانا"
. مللا يللدعو ي "فليحسررن إلررى جررار مررن كرران يررهللمن بررا  واليرروم ا خررر " صلللخ   عليلل  وُلللم  قللاِ: 

حلللين   لللي ب لللاء هلللذا اللللوطن واللللد ا  ع للل  أشرررار  أن  وملللن وا بلللي الوا لللُ بلللاحَْام القلللوا ين الئاملللأ

 .أ بَ

 ثيلللَ ملللن أطفلللاِ الئلللالم صللللاَت اليلللوم ْمَلللم حقلللولمم  للللذا ي للللُ عللللخ ال ميلللُ أن يلللو َ لمللللم     
 الحمايأ الالزمأ.

 مفعوال مطلقا فعال مثاال فعال معتال ناقصا

 َمِئيَنأُ  يقُ  ولُت ي ُ  و ُت دَعت  دعخت
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