
 
 ــفـيمـنــّظــمــة اليـونـيـس                                 :نّـصّ ال

  وذلك م،1946ولَِة الِتي تَأَسَّـَسـْت عام ـاليونيسف هي ُمنَظََّمةُ اْألَُمِم اْلُمتَِّحَدةِ ِللطُّف   
ضَ   اتِجِ ع ْت للـدَّمـارِ ـِلغـَرِض ِرَعـايَِة َضَحايَـا اْلُحـُروِب في الـدَُّوِل التي تَعَـرَّ  نـالنـَّ

انِيَِّة، علًما بأّن  هـا مدينة ّظـمة َمقَ هذه المنالَحْرِب اْلعَالَِميَِّة الثـَّ  ة،يّ األمريك نيويوركـرُّ
 ُمعيّن يِر مستوىـالمتعلّقة بِتَْوفـيف لتحـقـيـق العـديـد مـن األهـداِف ونيسـو تسعى الي

 من الـّرفـاهيّـة لألطفاِل.
َهـْت ُجُهـوَدَها نحو البرامج العامة ِلتَْحسـيـِن حياةَ 1950و بعد عام       األطفال، م َوجَّ

 اليُونيسيفِت ـعَ ـسَ و في حاالت الّطوارئ المختلفة، ال سيّما في البلدان األقّل نُُمّوا،  
 في جـمـيع  اـهُكلَّ َح اْألْطفَاِل حقـوقَهم ـْضَمـُن َمنْ ـمـن البرامـج التي تَ  ددـع يـذـإلى تَْنف

ي خ  ُم لَهُ ـالَ عَ الْ  لَ وْ حَ  ـاإقليمً  و ةً دولـ )99عن( ا ما ال يَِقلُّ دماتهأنحاء العالم، حيُث تُغَّطِ  و اإلمكانيات َم،ـم الّدعِم، بحيث تُـقَـّدِ
 لٍ ـبَِشكْ وَّ ـمالنُّ نُ ـمَ ـورةٍ تَضْ ـْم في الحياةِ بِصُ ـاِجِهـْم، و إْشراِكهِ ـإلْدم م، و تَْسعىـتِهـو سالمَ  مـفِي ِحمايَتِهِ  اِهـمُ ـ، و تُسَ الالّزمة 

ّيٍ وس  ن معـّدِل الـوفيّات.ـم لّلُ ـيُقَ  اِممّ  م،ـيـلـِصّحِ

 واـانـواء كـسَو تُؤّمن ُمنَظَّمةُ اليونيسف أّن التّعليَم هو واِحٌد من الحقُوِق األساسيِّة ِلَكافَِة البََشِر، بغّضِ النَّظر عن جنسهم    
 ن ـم المراحِل، و ذِلكَ   لكافـةِ يمِ ـلـصوِل على فُـرِص أْفـضَل للتّعـودها في سبيِل الحُ ـيث تَُصبُّ كـافة جهـا، بحـذُكـوًرا أم إناثً 

ِهـم في التّعـلي ٍة عن حـرمان فـئة منـيّ ـواقَب سيِّئـة للغايِة تَْنتُُج بصوَرةٍ حتمـآثَـاًرا و ع  ناكـُمْنَطلَق أّن ه  ِم.األطفال ِمْن َحـقِّ

ـُكم العِ  بَلِ ـيَـَراِت ِمْن أَنْ ـةُ ِلْلخَ ـاَرعَ ـسـَردٍُّد، فاْلمُ ـدوَن تَ  رِ الَخيْ إلى اْلَخْيِر  واـسعا      ولـيـأو المُ رُق أو الـّدين ـاألْفعاِل، ال يَُهمُّ
 ، و قـد صدق الشاعر حين قال:السيّـاسيّـة أو الفكريّـة، المهم اإلنسانيّة

ـْلـِم َشـْرقـا و َمغْ دة َوْحــَو يَا َرّب ِمـْن أْجـِل الّطـفـول ِربــاـَهـا      أَفِـْض بَـَركـاَت الّسِ

 األســــئـــلــــة
 ن)12الـجــزء األّول: (

 ن)04الـوضـعـيّـة الجزئيّة األولى: (
ف اليـونيسيـف. (باختصار)1 ـ عـّرِ

 . 1950يـونـيـسـيـف بعد و مطالب ال ـ بيّـن أسـس 2 

ص النّّص في فكرة عامة مناسبة. 3   ـ لّخِ

  نتائج . رادف  كلمة: ـ استخرج من النّّص م 4 

   ة من النّّص.ـويّ ـربـة تـمـيـط قـبـنـتــ اس 5 

 )ن08(: الـوضـعـيّـة الجـزئـيّة الثّـانيّـة

 ـ أْعـِرْب ما تـحـتـه خط  في النّّص. 1

 .ـ  أَْفـــَضـل ـجــرامــبــ عـلِّل سبب امتناع  الكلمتين اآلتيتين للّصرِف:  2
 أقلب الّصفحة½   

 

تانـاعـس : المّدة 2019/2020نة الدراسيّة: السّ  طـمتوسّ  4المستوى: ـوشـام حـمّ مّ حـ ة:ـطـوسّ ـتـم
 ةـــيّ ـربــــة العـــغـــاللّ  مـيـاديــن يـفّول األ لثّــالثــياار ــبــتــاخ
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ـونيسيـ تسعى اليو تسعى الي
ــّـفـاهيفـاهيّـة لألـة لألطفا ّلـرمن الـر

مم َوج19501950عام بعد عام 
وُمّوا، م نُ ّّلبلدان األقلي البلدان األقل

لبرامـج التي تمـن البرامـج التي ت
خي خ ي يّطِ طغَ هها ماا ما ال يخخخدماتهدماتهُ

هتِهِه ـم،هـهـتِِهمممــََو سالمو سالمـــممهـَتماي
ّّااا الـوفي الـوفيات.ات. معـّدِّل

ون من الحقوق ددو واح هو واحٌد ِِ
ُ الح الح ـصولحححــِفي سبيلها في سبيل

ةةٍٍ حتم حتم صور بصوَرَ ـٍة  عيــيّمممــتُُج

َََ أ أََنْنَْخ نم ِمنْنْ ِ األلـــببََلِلنننـــيَـَراتاِتِ
 قال:حين قال:

ِـم ش ـــْل ّـــكـاَت السكـاَت الِسِ رـَر ـ بَ ْْض

du



. 
 ّص.ــ مــا نــوع النّ  3
ـًرا لـهاـمـط الغـن النّ ـبيِّ ـ   4  .لب على النّّص و ُمـؤّشِ
ا مُ ـ  5 hوعـه و غـرضه.ـنًا نـيّ ـبَ ـاستخـرج من النّّص ُمـحـّسـنًـا بـديـعـيـ 
 

ا بتوظيف كلمة   6 hر".ـيـ"الخـ أنتج جملـةً تـتـضّمـُن توكيًدا معنويـ 
 
ا يـتـضّمـُن كلمة  ـبِ ـيhا َطـلـائـشـوبًا إنـلـب أســ ركّ  7 hـولـــة".ـــفــالّط"يـ 
 

  رف الّروّي.ـنًا حـيّ ـبَ ـروضيhا البيت الّشعري مع وضع الّرموز، مُ ـاُكتب ع ـ 8
 
 ـ استخرج من الِفقَرة األخيرة جملــة بسيــطـة، ُمـبَـيِّــنًا عـنــاِصـَرهـــا. 9
   

 ن)08الـــجــزء الــثّــاني: (

  ة:ـيّ ـاجـة اإلدمـيّ ـعـوضـال

هـا بِـْذرةُ اإلْنـسـولى بالّطـفـولة أن يُـْعـتَ "أ      ند:السّ   ة."ـانـيّــنى بِها ألنـَّ
 

   
 
 

ـيّـاق:     ... ويالت الحروب أنحاء العالم من االستغالل، و  يعاني األطفال في ُمـعـظـمالّسِ
ا صh ـتب نـن اإلنساني، اُكالتّضامــطع انطالقـا من الّسند، و ما درست في مق عليـمة:التّ 
ا تـوجـيهـيـسـفـت hـريـ hهأطـفـال سـوريااني مـنها ـالتي يُعا عـن المشاكـل يـ        ا نِـداءـ، ُمـوّجِ

    .سوريافي  ولةالطُّف اذِ ـقَ نْ إِ  ِل قَـْصـدَ َدخُّ بذلك، للتّ  المعنيّـة انيّة العالميّة ـمات اإلنسظّ نـللم
ـ       ( سّطر تحت المطلوب) .  تــشــبــيــها ـ اسـتـثـنـــاءً ِتـبـاســـا ـ ـاق  ا:ـفمـوّظِ

 

 

 

 ال تكتب بالقلم األحمر، و استغل كّل وقتك، وال تتسّرع في اإلجابة، ففهم الّسؤال نصف الجواب.   مالحظة هامة:

ـم عملك، واكتب بخّط واض                     م ورقةً منّظمـة نّظِ  و نظيفة.ح، قـّدِ

 

 "بالتّوفيق للجميع"               
 انتهى   2/2
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sـرعـاكتبكتب عـ

ِقستخرج من اـ استخرج من الفقر

ن)0808ـث الــثّــاني: (ــاني: (

ـــةة:يـــيّجـاج

ــعـْعْـتـتََ ــُـأن يـفـولة أن ي ِهـــنىنى بِهتتتــّ

        


