
13/10/2019اإلخوة بعلي                                                              التاريخ: متوسطة 
دة:  ساعة واحدةـــمستوى الثالثة متوسط                                                            الم
الفرض األول للثالثي األول في مادة اللغة العربية

دراتـــالمخ         د:ـــالسن
   المخدرات مواد سامة  تؤثر على الجهاز العصبي لمتعاطيها. إّن المخدرات ظاهــرة اجتماعية سلبيـة، 

اد ــا إذا اعتـلك المخدرات مدمنـات المجتمع مهما اختلفت ثقافتها وحضارتها. ويصبح مستهـتمس كل فئ
ا ـن طريق مـواإلدمان على المخدرات ال يدفع الشبان إلى الموت البطيء ع على استهالكها باستمرار؛

أو  "دزـاإلي"ة بمرض فقدان المناعة المكتسبة ـتسببه من التهابات رئوية والتهابات الكبد، وحتى اإلصاب
ة ــأسلح رقة، واالعتداء على اآلخرين، وحملالسيدا فحسب، بل تدفعهم أيضا إلى الجنوح فيتعودون الس

محظورة، واالنضمام إلى جماعات األشرار...
   وغالبا ما يختار مروجو المخدرات ضحاياهم من فئة المراهقين، ويلجـأون إلى إغراء القُصَّر بدخول 

أنهم دخلوا تجربة الموت البطيء."تجربة ممتعة" فيقعون في الشرك وهو ال يدرون 
ن ماتت ـن هؤالء المروجين الذيـذرا مـم حــة، وأعظـيقظوا أكثر ــن والشبان أن يكونـى المراهقيــفعل   

وحوشا ال تعرف الرحمة.ضمائرهم، وأضَحوا 
1) فهم النص:

)1.5(أعط عنوانا آخر للنص. - 
)1(متى يقع متعاطي المخدرات في اإلدمان؟ - 
)1(ما هي آثار اإلدمان على المخدرات على سلوك المدمن؟ - 
)1( ممنوعة. -النص: أِلفهات مرادف ما يلي من  - 

2) قواعد اللغة:
)2( أعرب ما تحته خط في النص. - 
)1( استخرج من النص فعال ماضيا مبنيا على الضم معلال ذلك. - 
حدد حروف المعاني الواردة في العبارة التالية مبينا نوعها:  - 

)3(حذرا من هؤالء المزوجين الذين ماتت ضمائرهم وأضحوا وحوشا ال تعرف الرحمة". "أعظم
3) تذوق النص:(1.5)

حلل الصورة البيانية الواردة في العبارة اآلتية مبينا نوعها:  - 
"هؤالء المروجون الذين ماتت ضمائرهم" 

4) الوضعية اإلدماجية:(8)
تعتبر السرقة آفة اجتماعية خطيرة تهدد أمن المجتمعات واستقرارها. :السياق 

-38المائدة –قال تعالى: ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)) السند: 
مقترحا حلوال  لسرقة وأخطارها على الفرد والمجتمع: اكتب فقر تفسيرية تبين فيها أسباب االتعليمة

للظاهرة موظفا فعال ماضيا مبنيا على السكون.

قـــى                                 بالتوفيـــانته
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على استعلى استهال
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