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ستُشَارِك  أن الجزائر رسةإدارةُ المدَأعلَنَتْ  ينحوزاد شَغَفُها شَغُوفَةً بالمطالَعة، تلْميذَةً  تْانَكَ
 اِئزوفي المسابقة ج وناِئُل الْفَاِئزةُ اَألوشَرالْع نَحميسي القراءة العربي، وا في مشروع تحدهارِسدبِم

راءةَ خَمَل قتُكْم على َأن ها ذَِلكعى، فَشَجركُبة ستابا بِاللّغة العربيسة جوازات ين كها في خَموتُلَخِّص
ت على مستوى ولما شَرعتْ ِلجان التّحكيم في مرحلة التصفيا. ثالثة شُهور تتجاوزة لم في مدسفَر 

ترِيُأجارِس ودالم اء سابقة بين المالْقُرالختيار أب سينتَنافيذَةُ ال القراءة، طَالْمالتِّلم هذلَتْ هتََأه
في المسابقة الوالئية، فَتُوجتْ بِلَقَبِ بطلة  ةكَشارمَئة وسبعين متَنَافسا للممع ما يزِيد عن الْمتَميزةُ 

 نطُقْحليمة طيرش، التي تَ ةقَلَِّأتَالمالْقارئةُ فهل عرفْتَ من تَكُون هذه البطلة؟ إنّها . تَحدي القراءة
  .ةاالبتدائي ةالخامسسنة البمدرسة حمراوي إبراهيم في قسم  سردببلدية الحاسي، والية غليزان، وتَ

           .واستعمال وقتها فيما ينفع ويفيد الكُتُب،قُدراتها على االهتمام بقراءة هذه التّلميذة أثبتت لقد 
  

  األسـئلة  ] لوالية غليزان تحدي القراءة العربيمسابقة في لجنة التحكيم عن  [                                                                
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لَهوي حالَم الَّذلَى الْعع هرصب فْتَحيو قْلَهع يرني تَابانِ كيسٍ لِإلنْسلج رخَي .  
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