مدارس التربٌة الرٌادٌة
دكتوراه لغو ونحو /جامعة الٌرموك
د.عمر عقلة الدعجة
 : facebookعمر عقلة الدعجة
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
وزارة التربٌة والتعلٌم
امتحان نهائً لطلبة الثانوٌة العامة للدورة الشتوٌة  0277 / 0272م ( نصوص مهمة )

إعداد  :د .عمر عقلة الدعجة

السؤال األول  :اقرأ النص اآلتً  ،ثم أجب عما ٌلٌه :
أما عناٌة الملك الحسٌن بن طالل – طٌب هللا ثراه – بالقدس  ،فقد كانت تشكل استمرار تد ُّفق
نهر العطاء الهاشمً ،إذ أوالها عناٌة موصولة * مدٌنة ومؤسسات ومقدسات  ،واعتنى بإعمارها
فً عدد من المراحل كانت أوالها سنة  7621م  ،واشتملت استبدال قبة جدٌدة من األلمنٌوم
المذهب بالقبة الجدٌدة بعد تفكٌكها  ،ثم جاء اإلعمار الثانً للقدس سنة  7627م  ،الذي حال
االحتالل اإلسرائٌلً دون إتمامه  ،وفً عام  7626م أمر جاللته بإعادة تشكٌل لجنة إعمار
المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة * للمبادرة إلى العمل السرٌع لترمٌم وإصالح آثار الحرٌق
الذي أتى على أكثر من ثلث المسجد األقصى ومنبر صالح الدٌن  ،الذي كان تحفة فنٌة نادرة من
خشب األرز المطعم بالفضة  ،دون وجود مسمار واحد فٌه * وأمر جاللته بوضع الخطط إلعادة
البناء وترمٌم الزخارف الداخلٌة والقبة من الداخل والخارج * ثم أمر عمٌد بنً هاشم جاللة الملك
الحسٌن – رحمه هللا – بالبدء باإلعمار الهاشمً الثالث لقبة الصخرة * وإعادة بناء منبر صالح
الدٌن لٌضمن للمدٌنة هٌبتها وإشراقها .
 .7كٌف كانت عناٌة الملك الحسٌن بن طالل بالقدس ؟
 .0بكم مرحلة مرَّ إعمار الملك الحسٌن بن طالل للقدس ؟
 .8فً أي سنة كانت المرحلة األولى من اإلعمار  ...والمرحلة الثانٌة  ...والمرحلة الثالثة ؟
 .1عال َم اشتملت مرحلة اإلعمار األولى .

 .5علل  /ما السبب الذي حال دون إتمام المرحلة الثانٌة من اإلعمار ؟
 .2عال َم اشتملت المرحلة الثانٌة لإلعمار الهاشمً للقدس ؟

 .7علل  :تشكٌل لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة .
 .3ما ممٌزات منبر صالح الدٌن ؟
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 .6عال َم اشتمل اإلعمار الهاشمً الثالث لقبة الصخرة ؟

علل  :أمر الملك الحسٌن  -رحمه هللا -بالبدء باإلعمار الهاشمً الثالث لقبة
.72
الصخرة وإعادة منبر صالح الدٌن .
ضع مكان عالمة ( * ) عالمة الترقٌم المناسبة .

.77

ما الجذر اللغوي للكلمات اآلتٌة :
.70
َّب
 عناٌة -طٌ َ

 -استمرار

 -تدفق

 -العطاء

 -العطاء

 -الهاشمً

 -موصولة

 -مؤسسات

 -مقدسات

 -اعتنى

 -إعمارها

اشتملت

 -استبدال

 -قبة

-

-االحتالل

 تفكٌكها -إعادة

 -تشكٌل

 -ترمٌم

 -إصالح

 فنٌة -بالبدء

 المطعم -بناء

 -المذهب

 -إتمامه

 -جاللته

 -المشرفة

 -المبادرة

 -آثار

 -منبر

 -الخطط

 -الزخارف

 -هٌبتها

 -إشراقها

 -حا َل

( َبٌِّن  /وضِّح ) الصورة الفٌنة فً جملة  ( :استمرار تدفق نهر العطاء
.78
الهاشمً) .
.71

ما معانً المفردات اآلتٌة :

 -تدفق

 -أوالها

 -موصولة

 -الم َُذهَّب

 -ترمٌم

 -تحفة

 الم َُطعَّم

 -الزخارف

 -هٌببتها

 -إشراقها

اضبط الكلمات اآلتٌة ( بحسب المطلوب ) :
.75
 الدال فً كلمة ( مقدسات ) الكاف فً كلمة ( تشكل ) -المٌم والذال والهاء فً كلمة ( المذهب )

 -القاف فً كلمة ( قبة )
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 -المٌم والشٌن والراء فً كلمة ( المشرفة )

 -المٌم والراء فً ( منبر )

 -التاء فً كلمة ( تحفة )

 -الخاء فً كلمة ( الخطط )

 -المٌم والطاء والعٌن فً كلمة ( المطعم )

.75عالم ٌعود الضمٌر :
 -الهاء فً ( ثراه )

 -الهاء فً ( أوالها )  -الهاء فً ( بإعمارها )

 الهاء فً ( تفكٌكها )  -الهاء فً (إتمامه) -الهاء فً (رحمه )

 -الهاء فً ( جاللته )

 -الهاء فً ( هٌبتها )  -الهاء فً ( إشراقها )

 الهاء فً ( أوالها ) -الهاء فً ( واحد فٌه)

