
 2023-2022السنة الدراسية:                                              مكي                      متوسطة الشهيد غوثي
 المدة: ساعة واحدة.                                                 متوسط                            الثالثةالمستوى: 

 لفصل األول في مادة اللغة العربيةل األولى ةالوقفة التقويمي  

 القسم:                               اإلسم و اللقب:                                                             :السند

سلبًا على المدمن وتنتج عنها أضرار صّحيّة ونفسيّة واجتماعيّة ما يؤثّر في  جتمعات وتنعكس  ا الم  آفّة تعانيه   دمان  اإل    
رفض القيم والمبادىء العائليّة واألخالقيّة  ضرار اإلدمان على المخّدرات:فمن األالمدمن وفي محيطه وفي المجتمع ككّل. 

لّسرقة،  لجنوح )الميل نحو القتل، ااالنحراف الّسلوكّي وا و،التّحّدي المتزايد للوالدين وللمجتمع ،والّدينيّة
الذّهان )اختالل عقلّي(، ومرض  بمرض   حدوث أمراض نفسيّة مزمنة واضطرابات عقليّة كاإلصابة   العصابات،...(

 االكتئاب، والقلق، والهلوسة..
 
اإلدمان على المخّدرات  ،ذلك أنّ  دول عديدة أموال كثيرة لمواجهة هذه اآلفة التي التهمت الشباب الضعفاء َصرفت  فلقد      

 .عليها تطوير المجتمع وتقّدمه الّطاقات الّشابّة الّتي يتوقّف من أخطر ما يمكن أن يواجه مجتمعاتنا في العصر الحالي، وي فقدنا
  رسميّة.، ومؤّسسات  تربوي ة  ، ومؤّسسات  مدنّي   فكلّنا مسؤولون من أهل، ومجتمع   ، 

 .واعين، ساهرين، حاضنين لشبابنا   للمخّدرات. فلنكن   هي يقظة  المجتمعغفلة       
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 "لمواجهة هذه اآلفة التي التهمت الشباب  :"اهها ثم اشرح  سم  في هذه العبارة صورة بيانية،-4
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 مط الغالب على النص، واذكر مؤشرين لهالنّ  دحد  -5

 .............................................-1هما:النمط الغالب هو:.........................................المؤشران 

2-............................................ 

 :ضع عالمات الترقيم المناسبة في هذه الفقرة-6

مقهى  فقني الىااستيقظ محمد من نومه ثم ذهب الى بيت صديقه عمر وقرع الجرس فخرج عمر من بيته فقال له محمد هل تر

  االنترنيت فأجاب عمر نعم لكن انتظرني قليل أللبس مالبسي

  
 
 
 
 
 

   جاح ــّـــــوالّن وفيقـــّـــــبالت               
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