اللغة العربية (المشتركة)

األول ثانوي

أ  .علي أسامة 0154856870
بسم هللا الرحمن الرحيم
عليمي في مادّ ة اللغة العرب ّية (المشتركة)
امتحان الفاقد ال ّت
ِّ
مــــنـــصــــة جـــــو أكـــــاديـــمـــي

اليوم .......................... :

للصف األول ال ّثانوي
ّ

التاريخ :

0007/77/

لدرس " المئوية األولى تحديات وتطلعات" اقرأ ال َّنص ث َّم أجب ع َّما يلي"
س :7من خالل دراستك
ِ
إنّ المرحلة الّتي تأسست فيها ال ّدولة األردنيّة مرحلة مليئة باألحداث ال ِجسام الّتي غيّرت شكل العالم والمنطقة في أحقاب
الحرب العالميّة األولى ,وما ّ
تمخض عنها من فراغ سياسيَّ شرقيّ األردن ,في ظل غياب حكومة مركزيّة جامعة؛ ممّا
استدعى قيام سمو االمير عبد هللا بن الحسين بخطوة تاريخيّة ,عندما وصل إلى لبنان قبل مئة عام أي عام ( 1291م),
ُعيدا البوصلة إلى أُفقها العربي الّذي نادت ب ِه ّ
باد ًئا مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة ,م ً
الثورة العربيّة الكبرى ,وبُنيت عليه
أركان ال ّدولة األردنيّة فيما بعد ,إنَّ بناء ال ّدولة األردنيّة الحديثة قد بدأ في تلك اللحظة الحاسمة إذ تاقت ال ّنفوس إلى قائد
هاشميّ  ,فتوحّ دت القلوب ,وتعاضدت السّواعد حول األمير عبد هللا؛ لتكون البيعة األولى في طريق التأسيس والبناء
الصّعب ,وكانت المُعيقات أكبر من اإلمكانات ,لك ّنه عزم الرّ جال ,واصرارهم في ظ ِّل ك ِّل ال ّتحديات.
 )7ما المقصود بالمفردات ال ّتالية:
تعاضدت......................................... :

اإلصرار......................................... :

ال ُمعيقات......................................... :

البيعة......................................... :

ِ )0ب َم ا ّتصفت المرحلة الّتي تأسست فيها الدّ ولة األردن ّية؟
...............................................................................................................................
 )3ب ّين العالقة بين ال ّثورة العربية الكبرى وتأسيس الدولة األردنية؟
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
السواعد حول األمير عبد هللا"؟
الصورة الفنية في "
فتوحدت القلوب ,وتعاضدت ّ
ّ
 )6ب ّين ّ
...............................................................................................................................
 )8استخرج من ال ّنص ما يلي:
أ) جمع تكسير......................................... :

ب) اسم علم......................................... :

ج)اسم فاعل من فعل ثالثي .......................................

د) جمع قلة ........................................... :
و) اسم مرة ...................................... :

هـ) اسم فاعل من فعل غير ثالثي ...........................

ز) ُعد إلى النص واكتب العدد ( )7207الوارد في النص بالحروف مراع يا قواعد كتابة العدد
...............................................................................................................................
 )4ضع عالمة الترقيم المناسبة" :إنَّ بناء الدّ ولة األردن ّية الحديثة قد بدأ في تلك اللحظة الحاسمة
هاشمي"
ال ّنفوس إلى قائد
ّ
1

إذ تاقت
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اإلجابات
 )7ما المقصود بالمفردات ال ّتالية:
تعاضدت :تعاونت وتناصرت

اإلصرار :تشبّث وإمعان

ال ُمعيقات :المشاكل

البيعة :المعاهدة

ِ )0ب َم ا ّتصفت المرحلة الّتي تأسست فيها الدّ ولة األردن ّية؟
اإلجابة  :مرحلة مليئة باألحداث ال ِجسام الّتي غيّرت شكل العالم والمنطقة في أحقاب الحرب العالميّة األولى
 )3ب ّين العالقة بين ال ّثورة العربية الكبرى وتأسيس الدولة األردنية؟
إنَّ بناء ال ّدولة األردنيّة الحديثة قد بدأ في تلك اللحظة الحاسمة ( الثورة العربية الكبرى) ,إذ تاقت ال ّنفوس إلى قائد
هاشميّ  ,فتوحّ دت القلوب ,وتعاضدت السّواعد حول األمير عبد هللا؛ لتكون البيعة األولى في طريق التأسيس والبناء
الصّعب.
السواعد حول األمير عبد هللا"؟
الصورة الفنية في "
فتوحدت القلوب ,وتعاضدت ّ
ّ
 )6ب ّين ّ
شبّه السّواعد بإنسان له ذراعان يضم األمير عبد هللا.
 )8استخرج من ال ّنص ما يلي:
ب) اسم علم :عبد هللا

أ) جمع تكسير :نفوس
ج)اسم فاعل من فعل ثالثي باد ًئا

د) جمع قلة  :أحقاب

هـ) اسم فاعل من فعل غير ثالثي  :م ً
ُعيدا

و) اسم مرة  :بيعة

ز) ُعد إلى النص واكتب العدد ( )7207الوارد في النص بالحروف مراع يا قواعد كتابة العدد
عام ألفٍ وتسعمئ ٍة وواح ٍد وعشرين
 )4ضع عالمة الترقيم المناسبة" :إنَّ بناء الدّ ولة األردن ّية الحديثة قد بدأ في تلك اللحظة الحاسمة
ال ّنفوس إلى قائد
ّ
هاشمي" .

؛ إذ تاقت

ــاح
لــلــــج
َمــــــــــــــع َتــــ َمــــ ّنـــ ّيــــاتــــي
ـــو ِق َوالـــ ّن َ
ـــمـــيــــع بــالـــ َّتـــ َف ّ
َ
ــج ِ
ِ
ــجــانـــيــة لِ َ
َو ُيـــمــــ ِكـــ ُنـــ ُكــــم االســـ ِتــــ َفــادة مِـــن الـــدّ ورا ِ
األول َثـــــا َنوي
ـــطـــ َلـــ َبة ّ
ت الــــ َم َ
الـعــا ّمـة
َعـــلَـــى
مــــنـــصـــة جــــو أَ َكــــاديـــمـــي َمـــع ُنــخــــ َبــة مِــن ُم َعــلِّــمِـي ال ّثــا َنــو ّيــ ِة َ
ّ
ــــعلِّم اللغ ِة العربي ِة للمرحل ِة ال ّثانوية (التوجيهي)
األ ُســـ َتــــاذ عـــــــلـــــي أ ُســــامــــة ُم َ
على مــــــــنــــــــصـــــــة جـــــــــــــو أكــــاديـــمي
لالستفسار واالنضمام لمجموعات األول ثانوي التواصل (واتس) على الرقم 0154856870 :
9

