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  2102/الثانية إعدادي/الفرض الكتابي الثاني األسدس األول

 

 مادة اللغة العربية -                            ..…………………………: الثانوية اإلعدادية  -

 الفرض الكتابي الثاني األسدس األول 

 : الرقم الترتيبي - : القسم - : اسم التلميذ -

 

 :نص االنطالق  -

 في إطار استراتيجية مركز حقوق الناس التي دأب عليها منذ سنوات والرامية         
 إلى التربية على المواطنة ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، نظم المركز بشراكة مع

من  وزارة حقوق اإلنسان وبتنسيق مع وزارة العدل وكتابة الدولة في الشباب وبدعم
 قافلة المنظمة الجنائية الدولية، واليونسيفمؤسسة فريدريش نومان األلمانية ، 

والتهذيب ،  التربية على حقوق اإلنسان في كافة مراكز إعادة التربية ومراكز اإلصالح
 .الوطني ومراكز حماية الطفولة ، ونوادي العمل االجتماعي على الصعيد

بمجال  والجمعيات المهتمة والنزالء استفاد من برامج هذه القافلة المربون        
على احترام حقوق الطفل والتشبع بقيم  الحث حقوق اإلنسان ، وقد كان الهدف منها

التسامح والمساواة والعدل وغير ذلك من مبادىء حقوق اإلنسان النبيلة التي من 
 الطفل وتمكنه من أن يحيا حياة طبيعية خالية من مظاهر العنف تحمي شأنها أن

 هذا وقد نظمت مسابقات ثقافية في مجال حقوق اإلنسان تخللتها...واالستغالل
... العقلي لهذه الفئة تتالءم والمستوى ورشات للرسم والموسيقى والمسرح

الجوائز على الفائزين  وختمت القافلة جولتها األسبوعية يوم األحد بتوزيع
مة اإلنسانية واالرتقاء الكرا وتحسيسهم بثقافة حقوق اإلنسان ودورها في تحقيق

 ...بالشعوب
  -بتصرف – 71،  71ص. 4002عن التقرير السنوي لوضعية حقوق اإلنسان بالمغرب لسنة 
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 (ن6)التعبير واإلنشاء : ثالثا 
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