
                                           لعيم  التتوّس      متوّسطة :......................................................                                        الّسنة الثّالثة من التّ 
 التّدة : ساعتان

 2019/2020التّقوي  التستتر األّول في اليغة اللعربمّة                                                      اللعام الّدراسي : 
 : ّسندلا

التخّدرات موادٌّ ساّمة تؤثّر عيى الجهاز اللعصبّي، وتجلعل متلعاطمها يشلعر أّول األمر بالّراحة والّسلعادة ، قد تصل إلى    
ن ، لكن سرعان ما يختفي ذلك األثر ويحلّ محيّه الّشلعور بسوء الحال واالنقباض والوحدة . وهذا الّشلعور حّد الهمجا

الجديد يدفع بالتتلعاطي إلى البحث عن جرعات أخرى . فإذا تناول كّتمّة جديدة ول  يشلعر بالّراحة كتا حدث أّول األمر ، 
 ضاعف الكّتمّة ،وهكذا حتّى يصبح مدمنا.

واإلدمان عيى التخّدرات ال يدفع الّشبّان إلى التوت البطيء عن طريق ما يسبّبه من التهابات رئويّة والتهابات الكبد ،   
وحتّى اإلصابة مرض فقدان التناعة التكتسبة فحسب ، بل يدفلعه  أيضا إلى الجنوح فمتلعّودون الّسرقة واالعتداء عيى 

 م إلى جتاعات األشرار .اآلخرين وحتل أسيحة محضورة ، واالنضتا
وغالبا ما يختار مرّوجوا التخّدرات ضحاياه  من فئة التراهقمن الّذين تتراوح أعتاره  بمن سبلعة عشر وعشرين   

 دخيواعاما تقريبا ،وييجأ الترّوجون إلى إغراء القُّصر بدخول تجربة متتلعة ، فمقلعون في الّشرك وه  ال يدرون أنّه  
 تجربة التوت البطيء.

فلعيى التراهقمن والّشبّان أن يكونوا أكثر يقظة ، وأعظ  حذرا من هؤالء التّرّوجمن الّذين ماتت ضتائره  ، فأضحوا    
 وحوشا ال تلعرف الّرحتة.

       اقرأ الّسند جمّدا ثّ  أجب عن األسئية الّتي تيمه.   األسئية:
 ن(4الوضلعمّة األولى : )

  أثرين ليتخّدراتّسند ـ استخرج من ال1
.......................:............................................................................................................................

 ن1...........
ـ استنتج فكرة عاّمة 2
...............................................................................................................................:..................هل

 ن1......................................
                                                                                                ن 0,5............ـ اشرح: محضورة =................3

 ن0,5.........................الّشرك=..........
ـ استنب  قمتة مستفادة  من النّص 4

...................:................................................................................................................................
 ن1................

 الوضلعمّة الثّانمة:
 :في الّسندـ أعرب ما تحته خ  1

الكي
 مة

 إعرابها

 
دخي
 وا

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

 ن1........................................
 

 
حّدد نت  النّص مع ذكر مؤّشرين له ـ2
:...................................................................................................................................................

 ن1...........
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 في الجتيتمن اآلتمتمن:"إذا "ـ قارن بمن التلعنى الذي أفادته 3
ضاعف لّراحة كتا حدث أّول األمرتناول كّتمّة جديدة ول  يشلعر با إذاف،

 ن0,5................................................................................:.............الكّتمّة
 بالشرطة تداهته   إذابمنتا بلعض التراهقمن يتلعاطون التخّدرات

 ن0,5.............................................................................................:....................
حيّل الّصورة البمانمّة اآلتمة ثّ  سّتها:ماتت ضتائره  ـ 4

..................................................................................................:.......................................... 
 ن1.......................................................................................................................................

ـ صّت  جتية تتضّتن أسيوبا إنشائمّا طيبمّا باستلعتال كيتة 5
 ن1............................................................................................:التخّدرات:......................

ـ رّكب طباقا باستلعتال الكيتتمن اآلتمتمن في جتية مفمدة: األشرار 6
 ن1...........................................................................................واألخمار:.............

أصدر حكتا عيى مرّوجي التخّدرات ـ 7
..............................................................................................:.....................................................

 ن1..............
ـ بّرر سبب اختمار الترّوجمن ضحاياه  من فئة 8

1..............................................................................................................................التراهقمن.:.....
 ن

 ن(8الوضلعمّة اإلنتاجمّة اإلدماجمّة)
ا ، فاحترت بمن : وأنت ماّر بمن أروقة التتوّسطة ، تفاجأت بتجتوعة من أصدقائك يدّخنون في ركن من أركانهالّسند  

 الزمالة التي تكنّها له  وبمن واجب التّبيمغ عنه  .
 195:قال تلعالى : "وال تيقوا بأيديك  إلى التّهيكة "البقرة الّسماق

، مبرزا  الطريق الّذي اتبلعته أمام هذا التوقف مع شرح  حّرر نّصا تفسمريّا تلعّرف فمه التّدخمن وتبمّن مخاطره التّلعيمتة :
 األسباب ، ومتّبلعا تقنمات التّحرير الكتابي الّتي درستها .

 وّظف في عرضك فلعال ماضما مبنمّا ، وال النّاهمة ، وعالمات الوقف التناسبة.
    ...................................................................... .................................................................

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

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