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اسم التلميذ(ة) :................................
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مدة االنجاز : ساعتان

بسم هللا الرحمن الرحيم
الدورة األولى

2004 يناير 15 التاريخ : الخميس

معهد موالي عبدالعزيز للتربية و التعليم
الخاص (طنجة)

2004 ـ 2003 الموسم الدراسي :

الموحدالموحد المؤسسيالمؤسسي فيفي مادةمادة اللغةاللغة العربيةالعربية
النص :

تعدتعد عمالةعمالة األطفالاألطفال ظاهرةظاهرة سلبيةسلبية فيفي كثيركثير منمن دولدول العالمالعالم ،، وو خاصةخاصة الدولالدول التيالتي الال زالتزالت فيفي طورطور النموالنمو .
وو قدقد أيقنتأيقنت المنظماتالمنظمات الدوليةالدولية خطورةخطورة هذههذه الظاهرةالظاهرة وو آثارهاآثارها السلبيةالسلبية ،، فأصدرتفأصدرت قراراتقرارات وو أعدتأعدت

قبيلقبيل سنسن الخامسةالخامسة عشرةعشرة. األطفالاألطفال اتفاقياتاتفاقيات تحرمتحرم تشغيلتشغيل
ان هناك عوامل كثيرة مسببة لمشكلة عمالة األطفال في المجتمعات النامية ، منها زيادة أعداد أفراد األسرة ، و تواضع

الدخل األسري ، و انخفاض مستوى المعيشة ، و التفكك األسري ، و األطفال غير الشرعيين و المشردين ، و وفاة عائل
األسرة ، و انعدام االتصال المباشر بين األسرة و المدرسة ، و زيادة الهجرة من البادية الى المدينة ...

...ان عمالة األطفال واحدة من أخطر المشكالت التي تعوق مسيرة الدول النامية نحو التقدم ، و ان امكانية الحد منها
تتمثل في التطبيق الكامل لقانون االلزام في التعليم ، و تقديم مساعدات مالية لألسر المعوزة، لتمكن أطفالها من

االستمرار في التعليم ، و رفع مستوى الوعي بأهمية التعليم و خطورة األمية و عمالة األطفال ، و االهتمام ببرامج محو
األمية و تعليم الكبار من خالل المؤسسات التربوية المختلفة و وسائل االعالم كالتلفاز و الصحف...مع ضرورة اصدار

قوانين رادعة ألولياء األمور و أصحاب العمل الذين يسمحون لألطفال بالعمل .
عمالة األطفال ـ د.علي الشخيبي
635 ـ 634 : 3 موسوعة سفير
بتصرف

األسئلة :

أوال ـ الفهم :

1ـ اشرح من خالل النص : (1ن)
ـ رادعة :................................................... ـاألسر المعوزة :....................................

2ـ استخرج من النص ضد : (1ن)
ـ االنقطاع :................................................ ـالترابط :.............................................

3ـ ماذا كان رد فعل المنظمات الدولية تجاه ظاهرة عمالة األطفال؟ (1ن)
.................................................................................................................................

4ـ اذكر سببين لمشكلة عمالة األطفال ؟ (1ن)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

ثانيا ـ المحفوظات :

ـ أتمم البيتين : (2ن)
......................................................... يا خادم الجسم.........................................
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..............................................انسان .........................................................

ثالثا ـ الشكل :

ـ اضبط بالشكل التام الفقرة األولى من النص. (2.5ن)

رابعا ـ التطبيق :

1ـ استخرج من النص اسما مصغرا و بين وزنه و فائدته مع شكل الوزن : (0.75ن)

فائدته وزنه اسم مصغر

2ـ استخرج من النص اسم آلة و اسم مكان و بين وزن كل واحد منهما مع الشكل :
(1ن) وزنه :..................................... أـ اسم آلة :..............................
(1ن) وزنه :..................................... ب ـ اسم مكان :........................

(1ن) 3ـ استخرج من الفقرة األولى اسما منسوبا ، و بين التغيير الذي وقع عليه :
التغيير الذي وقع عليه عند النسب اسم منسوب

(0.75ن) 4ـ أتمم الجدول مع شكل أصل الكلمة :
سببه االعالل أصلها الكلمة

البادية

(1ن) ـ أعرب ما تحته خط في النص : 5
..........................................................................................................................

(6ن) خامسا ـ االنشاء :

أيقنت حكومات و شعوب معظم دول العالم أهمية الطفولة ، و من ثم حرصت على أن تقدم لها كافة أوجه العناية و
الرعاية . غير أن نسبة ال يستهان بها من األطفال لم تساعدها ظروفها على االستفادة من هذه الخدمات.

اكتب موضوعا ـ في ستة أسطر ـ تصف فيه معاناة هؤالء األطفال و تستعرض من خالله الظروف التي أجبرتهم على
االلتحاق بالعمل ، و تقترح الحلول الناجعة للحد من ظاهرة عمالة األطفال.

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

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