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 (  عالمة 02: ) ل األول السؤا

  : ثم أجب عن األسئلة التي تليه "  آل عمران"  النص اآلتي من سورةاقرأ      

ا "   ن ي َكاأُلنَثى الذََّكرُ  َوَلْيَس  َوَضَعتْ  ِبَما َأْعَلمُ  َوالّلهُ  أُنَثى َوَضْعُتَها ِإن ي ب  رَ  َقاَلتْ  َوَضَعْتَها َفَلمَّ ْيُتَها َواِ  ن ي َمْرَيمَ  َسمَّ  ِواِ 
يََّتَها ِبكَ  ُأِعيُذَها َهرا َفَتَقبََّلَهرا( 63) الررَِّجيمِ  الشَّْيَطانِ  ِمنَ  َوُذر   َدَخر َ  ُكلََّمرا َزَكِريَّرا َوَكفََّلَهرا َحَسرنا   َباترا  نَ  َوَأنَبَتَهرا َحَسرن   ِبَقُبرو    َربُّ
 ِبَغْيررِ  َيَشرا ُ  َمرن َيرْرُز ُ  الّلرهَ  إنَّ  الّلرهِ  ِعنردِ  ِمرنْ  ُهروَ  َقاَلرتْ  َهررَذا َلركِ  َأنَّى َمْرَيمُ  َيا َقا َ  ِرْزقا   ِعنَدَها َوَجدَ  اْلِمْحَرابَ  َزَكِريَّا َعَلْيَها
َقراَ  َرب  (04) َيَشرا ُ  َمرا َيْفَعر ُ  الّلرهُ  َكرَذِلكَ  َقرا َ  َعراِقر   َواْمَرَأِتري اْلِكَبرُ  َبَلَغِنيَ  َوَقدْ  ُغاَلم   ِلي َيُكونُ  َأنَّىَ  َرب   َقا َ  (63) ِحَساب  
بَّرَك َكِثيررا  َوَسرب ْ  بِ  اْجَع  ْبَكراِر ل َي آَية  َقاَ  آَيُتَك َأالَّ ُتَكل َم النَّاَس َثاَلَثَة َأيَّام  ِإالَّ َرْمرزا  َواْذُكرر رَّ ِِ ِلرَك ِمرْن  ...( 04)اْلَعِشري  َوا ذََٰ

ُهْم َيْكُفُ  َمْرَيَم َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُموَن ﴿َأنَباِ  اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَلْيَك َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ُيْلُقوَن َأْقاَلمَ  ﴾ ِإْذ َقاَلِت 00ُهْم َأيُّ
ْنرُه اْسرُمُه اْلَمِسريُ  ِعيَسرى اْبرُن َمرْرَيَم َوِجيه را ِفر ِبيَن ي الردُّْنَيا َواخْآِخرَرِة َوِمرَن الْ اْلَماَلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ اللَّرَه ُيَبش ُرِك ِبَكِلَمة  م  ُمَقررَّ

اِلِحيَن﴿0٤﴿ ِلِك 03﴾ َوُيَكل ُم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد َوَكْهال  َوِمَن  الصَّ ﴾ َقاَلْت َرب  َأنَّىَٰ َيُكوُن ِلي َوَلد  َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشر  َقاَ  َكذََٰ
َوُمَصد قا  ل َما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوأِلُِح َّ َلُكم َبْعَض  ...﴾03وُن﴿اللَّرُه َيْخُلُ  َما َيَشاُ  ِإَذا َقَضىَٰ َأْمر ا َفِإنََّما َيُقوُ  َلهُ ُكن َفَيكُ 

ب ُكْم َفاتَُّقوْا الّلَه َوَأِطيُعوِن   " (٤4)الَِّذي ُحر َم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكم ِبآَية  م ن رَّ
 

 عالمات  6        : اخآتية وجذورها  فّسر معاني المفردات: 4س
 .  ألجأ إليك لتحفظها : عوذ : أعيذها   -. ولدتها : وضع : وضعت  -             
        مكان العبادة: حرب : المحراب  -. عهدها بالرعاية : كفل: كفلها   -نشأة طيبة  أنشأها: نبت : أنبتها  -                

 يسود قومه ويفوقهم : سيد : سيدا    -. يسوق لك خبرا سارا : بشر : يبشرك   - -
 .عقيم ال تلد : عقر : عاقر  -  .أدركه المشيب : كبر : الكبر  - .من يعصم نفسه عن النساء عفة : حصورا  -

ْنهُ "  ما داللة  :2س   عالمتان    .....دفعا لتوهم األلوهية  ؟"  ِبَكِلَمة  م 
 عالمتان    ؟  الّسالم عليهما بيحيى البشرى زكريا استقبل كيف :6س

 متعجبا فرحا ومتسائال كيف يأتيه الولد وقد بلغه الكبر ومرأته عاقر
 ؟أشارت اآلية الكريمة ألمر خارق للعادة بيّنه   : 0س

 

 عالمتان.  على حم  زوجتهدلياّل   -عليه الّسالم  -بّين األمارة التي منحها اهلل تعالى لزكرّيا  :٤س
ما فضل هللا تعالى على مريم عليها الساّلم ؟ اختارها بين سائر النساء فخصَّها بالكرامات َوطَهََّرها من األدناس  :3س

لتكون مظهر قدرة هللا في إِنجاب ولد واألقذار ومما اتهمها به اليهود من الفاحشة واختارها على سائر نساء العالمين 

 . دون أب 
 .اذكر ما يستوجبه هذا الفضل ؟         لزوم عبادة هللا بإخالص وطول الركوع والسجود في الصالة  -ب
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 عالمتان      :في الكلمة المخطوط تحتها وّض  داللة . 3
َبة  َهب  َقالَ َربِّ : )قال تعالى   - ًة َطيِّ يَّ  . ( لِي ِمن لَُّدنَك ُذرِّ

              .لمسألة ساعدتني على حّل ا َهبكَ  -      
 

 عالمتانالتمني  ؟  تَغُربي أيتها الّشمس اَل : قول القائل  في نهيالبالغي الذي خرج إليه ال ما المعنى :8س
  عالمتان     طوع / حل   ؟َأِطيُعونِ /    أح َّ : ما الجذر اللغوي لك  من : 9س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقرأ األبيات الشعرية اآلتية من قصيدة واحّر قلباه ثم أجب عما يليها من : (عالمة 02)السؤال الثاني 

 : أسئلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (عادة سؤال الجذر يكون منفصال في اختبار الوزارة )  :وّضح معاني المفردات اآلتية وبيّن جذورها : 0س

 أسعدكم : سرر : سّركم    -بارد : شبم :  شبم   -.يعيب(: وصم)يَِصمُ   -

  .مفردها ديمة، وهي المطر يدوم في سكون من غير برق أو رعد: الديَم -

 

 مّم يشكو الشاعر في البيت األول ؟ *: س :7س

 .من جفاء سيف الّدولة وبرود قلبه، ومن َسقَم ألّم به وأَحّر قلبه نتيجة هذا الجفاء               

 . التعُجب   غرض االستفهام في البيت هوماالمعنى الذي خرج إليه االستفهام في البيت الثاني ؟     -: 3س
 

 .ذلك في البيت الثاني الدولة وحّب اآلخرين له، بيّن وازن الشاعر بين حبّه لسيف *: س: 4س
برى جسده، وحّب اآلخرين لسيف الّدولة حّب الّشاعر لسيف الدّولة صادق ليس فيه تملّق أو تكلّف وقد أنحله وأ      

 .ظاهره صادق وباطنه متكلّف 

 . ؟       انتشار شعره في البالد وزاعتداده بنفسه .. " أنا الذي نظر األعمى " ما داللة قول الشاعر *: س: 5س

 ؟ " فَما لُجْرحٍ إذا أْرضاكُُم ألَُم : " ما داللة قول الشاعر: 6س
 .لدولة فهو يرضى باالتهامات إذا كانت تسعده شدة حبه لسيف ا             

 

 َسَقم ُ جْسمي وحالي ِعْندُه ومن ب   َشِبمُ اه مّمن قْلُبُه واحّر قْلبَ 

 سيِف الّدولِة اأُلَمُم  وتدَّعي ُحبَّ  بَرى َجَسدي ُحبًّا قد  َأْكتُمُ ما لي 

 الظَُّلمُ إذا اْسَتَوْت ِعْنَدُه األْنواُر َو  ِبناِظرِه َوما اْنِتفاُع أخي الّدْنيا 
 َصَممُ َو أْسَمَعْت َكِلماتي َمْن بِه  أنا الذي َنَظَر األْعمى إلى أَدبي 
 َفما لُجْرح  إذا أْرضاُكُم أَلمُ  إْن كاْن َسّرُكُم ما قاَ  حاِسُدنا 

 الد َيمُ إلى َمْن ِعْنَدُه  ُيزيلُُهنَّ  الّذي عندي َصواِعُقهُ  الَغمامَلْيَت 

 َيِصمُ َو َشرُّ ما َيكِسُب اِنساُن ما  َشرُّ الِبالِد َمكان  ال َصديَ  ِبهِ 
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 ؟ "  الّذي عندي َصواِعُقهُ  الَغمامَلْيَت " وضح الصورة الفنية في : 2س

صّور الشاعر سيف الدولة سحابًا، وصّور إيذاء سيف الدولة صواعق تنتج عن : الَغمـاَم  الـذي ِعنـدِي  َصواِعقُـهُ 

 . هذا السّحاب

 الصواعق ؟      يعود على (يزيلهنّ )الضمير في -: 2س

 ؟  كما وردت في الكتاب المقررمناسبة القصيدة // ما موضوع القصيدة  : 9س
 هذه القصيدة قد عاتب فيها المتنبي سيف الدولة على سماعه أقوا  الواشين فيه        

 : ما العاطفة البارزة في: 44س

 عاطفة الفخر#أنا الذي نَظََر األْعَمى إلى أدَبي              َوأسَْمَعت َكلِماتي َمْن بِه َصَممُ                             

 " .طني سأكتب عنك يا و " اكتب أربعة أسطر شعرية من قصيدة : 44س
******************************************************************** 

 .... ثم أجب " فن السرور " اقرأ النص اآلتي من نص : السؤال الثالث 

وجز  كبير من . المصاعب ، ويخل  الّسرور حوله ومع هذا كّله ففي استطاعة اِنسان أن يتغّلب على ""    
اِخفا  في خل  الّسرور يرجع إلى الفرد نفسه ، بدلي  أّنا نرى في الّظروف الواحدة واألسرة الواحدة و األّمة 

لى جانبه أخوه الذي يخل  من كّ  شي  حزن ا ؛ فالعام   الواحدة من يستطيع أن يخل  من كّ  شي  سرور ا ، وا 
عام  خارجّي : له عالقة كبيرة في إيجاد الجّو الذي يتنّفس منه ؛ ففي الّدنيا عامالن اثنان  –ال شّك  –الشخصّي 

ذ ا  وهو كّ  العالم ، وعام  داخلّي وهو نفسك ؛ فنفسك نصف العوام  ، فاجتهد أن تكسب النصف على األقّ  ؛ وا 
ال قيمة له بالنسبة إليك إال بمروره بمشاعرك ؛  فرجحان كفتها قريب االحتما  ، ب  إّن النصف اخآخر وهو العالم

له أو تقّبحه ، فإذا جلوت عينيك ، وأرهفت سمعك ، وأعددت مشاعرك للّسرور ، فالعالم  نه ، وتجم  فهي التي تلو 
 "".الخارجّي يتفاع  مع نفسك فيكون سرور ا 

   .                                         الفش  : خف  : اِخفا   -وّض  معاني المفردات اخآتية وبين جذورها ؟ : 4س
 . أصبحت الرؤية واضحة : جلو : جلوت  -   . يقهر : غلب : يتغّلب  -   . مي  إلى جهة : رج  : رجحان  -
  دققت :  ف هر : أرهفت  -
 . داخ  النفس والعالم الخارجي : عوام  صناعة السرور اثنان : التي يدور حولها النص الساب  ؟  الفكرةما  : 2س#
 . املين الداخلّي والخارجّي في جلب الّسرور لإلنسان وّض  أثر الع: 4س
 

 .ما دلي  الكاتب على أن اِخفا  في خل  السرور يرجع إلى الفرد نفسه ؟ كما ورد في النّص : 2س
 

ذ ا فرجحان كفتها قريب االحتما  -وض  الصورة الفنية في : 6س  . ّور النفس والعالم بكفتي ميزان ص:  وا 
 . صور العالم إنسانا يمشي مكتسبا قيمة :  العالم ال قيمة له بالنسبة إليك إال بمروره بمشاعرك -
 . صّور المشاعر بإنسن يلّون ويزّين : فهي التي تلّونه  -

 فيض الخاطر من أي كتاب أِخذ هذا النّّص ؟  : 0س -: 3س



 فلسطين _ عاصمة_القدس#                                                                        

  7821786070مدارس االحتراف الدولية    منى الدباغ / بربور مركز فكرة ط/ مركز األمل الثقافي الهاشمي الشمالي # 

 .ثم أجب عن األسئلة التي تليها ( سأكتب عنك يا وطني ) اقرأ األسطر الشعرية التالية من قصيدة : السؤال الرابع 

 (0) 
 عنَك يا وطنيسأكتُب .0

 وأرسمُ لوحةً للّشْوِق تسكُن رحلةَ الّزمنِ .7
 يةً للُحبِّ أحملُها وتحملُنًيوأرفعُ را.3

 سأكتُب كلَّ ما أهوى.4
 وما يَْحلو إلى الَوطَنِ .5

 سأذكُر أنَّك البُْشرى.6
 وكلُّ الخيِر للبََشرِ .2

 فآتي كلَّما هتفَتْ .2
 ِظاللُ الشَّْوق تطلبُني.9

 متّدْت ذراُعَك َكي تعانقَنيوآتي كلّما ا.01

 بشوٍق ثّم تحُضنَني.00            
 سآتي كلَّما نهَضتْ .07            

 ُرباَك الطُّْهُر تسألُني.03                             

 سآتي في شعاعِ الّشمسِ والظَّلْماء والقمرِ . 04

بى طَْوًعا. 05     سأرِجعُ للرُّ
 وأحملُ ُغربتي شوقًا. 06         

 وأطوي رحلةَ األ يّاِم واألوجاعِ والِمَحنِ .02                

 الخبر المفرح أو السارّ : بشر : البشرى  -     أحّب بشدة   : أهوى  -: فسر معاني المفردات اآلتية وبين جذورها : 0س
 .ما ارتفع من األرض ، مفردها ربوة : ربو : رباك  -       عال صوته : هتف : هتف  -

 .  عّبر الّشاعر عن شوقه لوطنه، اذكر مظهرين لهذا الشو  -أ: 2س
كتابته شعرا في وطنه، ورسمه لوحة  في شوقه إلى ". بشو  ثم تحضنني"و " ظال  الشو  تطلبني"و " للشو وأرسم رحلة "  

 .وطنه 
 :األردن بلد الخير مع قلة موارده -ب      

األردّن بلد الخير والعطا  والمساعدة   ".سأذكُر أّنك البشرى، وكّ  الخير للَبَشر" في قوله  استخرج من المقطع ما يُد ُّ على هذا؟ 
 .لكّ  من يحتاجه ويلجأ إليه

 والّطوفان اللي  شراعمن أّي ديوان أخذت هذه القصيدة ؟  : 6س
 إلى ماذا أشار الّشاعر في القصيدة؟  إلى أّيام اغترابه عن الوطن  :0س
صّور كالمه في وطنه ": وأرسم لوحة للّشو  تسكن رحلة الزمن"   - :وّض  الصورة الفنية في قو  الكاتب : ٤س
 .  لوحة جميلة، دفعه شوقه إلى كتابتها( يدة التي كتبهاالقص)

 .....وأطوي رحلة  # . رْفض الّشاعر فكرَة االغتراب الّنفسي -:استخرْج من القصيدة ما يُد ُّ على: 3س

 . سأذكر، سنتي، سأجع ، سأبقى: استخدام السين في قوله :ما الغرض من: 3س

 .ا  في القريبالسين تُد ُّ على المستقب  القريب، بمعنى تحق  إنجاز هذه األفع                

 ....................... اكتب أربعة أبيات من قصيدة واحّر قلباه للمتنبي : 8س

 وطن واحد
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                                                   ..... ثم أجب " سأكتب عنك يا وطني " اقرأ النص اآلتي من قصيدة      

 ال أهوى سواك مدًىسأبقى فيك  

 وأحيا فيَك حتّى لْحظِة القَدَرِ 

 قةَ الصَّدْرِ أجعلُ ِمْن ترابِك إْذ تسامى َخفس

 وأغسلُ في مياِهك ما يبٌدِّدُ قْسوةَ الدَّْهرِ 

 وأنِسُج ِمْن ربيِعَك ما يخلِّدُ بْهَجةَ العُْمرِ 

 ولْسُت أكوُن مُْغتَِربًا

 ٌ  إذا طّوفُت في الّدنيا

 وقٍ وعْدُت إليَك في ش

 وحبٍّ ال حدودَ لهُ 

 رياحِ اللّيِل إعصاًرا يسآتي ف

 وآتي في نسيِم الفجِر أحالًما

 فأنَت العالُم المزروعُ في ذاتي

 وأنَت أنا

 وأنَت بِشارةُ الخبرِ 

 عالمتان    .الواردة في النص  "   طّوفتُ " وكلمة  " تسامى" ما معنى كلمة . 4

 تنقّلت /// ارتقى وارتفع 

دُ قسْوةَ الدَّْهرِ أغسلُ ف: ما داللة العبارة التالية . 2  عالمتان     .ي مياِهك ما يبٌدِّ

 ينسى همومه وآالمه في وطنه 

 عالمتان   .فأنَت العالُم المزروعُ في ذاتي: وض  الصورة الفنية في قو  الشاعر . 6

 .صور وطنه بنبات يزرع وصور نفسه أرضا زرع فيها 

 عالمتان  دنو/ عود  ؟  الواردة في النص (الدنيا ) و لكلمة  ( عدتُ ) ما الجذر اللغوي لكلمة . 0

 عالمتان    ؟"تسامى، تعلو، تنامى: " ما قيمة توظيف الشاعر أفعاال  من مث   .٤

 .الّشاعر؛ وطنه الحبيب األردنّ  كّ  هذه األفعا  فيها معنى السمّو والرفعة والنمّو ، وهي صفات الوطن الذي اشتا  إليه

 عالمتان     اذكر عملين أدبيين للشاعر كما وردت في الكتاب المقرر. 3

 والّطوفان اللي  وشراع ، الّطري  وهامش ، االنتظار وجدار ، اخآتي للغد وندا  ، واالغتراب الّصمت أغنيات
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالمات  6:         كّل منها وبحر امبينا تفعيالته ةاآلتي قطّع األبيات_ 0: عالمات  2  السؤال الخامس

 

ُد في غٍد نَْظراً َسديدا    فما بَلََغ الَمقَاِصَد َغيُر َساع ٍ  -أ   يَُردِّ
 (البحر الوافر التام)    - -ب /  - - -ب /  -ب ب  –ب  //    - -ب /  -ب ب  -ب/ -ب ب  -ب

 فعولن     تنمفاعلْ  مفاعلتن    فعولن   مفاعلتن       مفاعلتن
 مَع َفِهمْ َن السَّ ررررّمن أحسَ               َظ الَعهَد َوفى           رررررفِ رررَمن حَ  -ب 
 (مجزو  الرجز )   -ب ب  -/ -ب  -      - -ب ب  -/  -ب ب  - 

 مستعلن  علنفمست      مستعلن  مستعلن
  عالمتان:                       امأل الفراغ بالكلمة المناسبة ؛ ليستقيم الوزن العروضّي في األبيات اخآتية _ 2
 َوَأحِبب ِبَأيّاِمِه َأحِببِ ...........              َأال َحبَّذا ُصحَبةَ  - 
 المدّرسِ  -لّشريِف             دا -ج               الَمكتبِ  -ب             الكتاِب    -  أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : عن األسئلة التي تليه  اقرأ النص اآلتي ، ثم أجب ( ةعالم 02) : السؤال الرابع 

ن الح  ثقي  ،  كّله إن هذا الدين قوي  "         ن اِنسان، وا  فليأخذ أحدكم ما يطي  ؛ فإن العبد  ، مضياع للفرص وا 
  يسعَ فلصنع األثر ، ، فمن أراد منكم أن ي وابتعادة الهجرتها ، خاف عليها السآمة إذا كّلف نفسه من العم  فو  طاق

 ."إلى عمله وليقف َوقفة المستبشر بالفالح في موضع وجوده

 عالمات  8     :استخرج من الّنص الّساب  ما يلي  :4س

 مستبشر  : اسم فاع  لفع  غير ثالثي -ب             مضياع /صيغة مبالغة  - أ

 فليسع // خاف : جواب شرط  -د                             موضع: اسم مكان -ج 

 كّله:  توكيد ا معنويًّا -و                        ابتعادة الهجر : ر هيئة مصد -هر 

 الدين   امطابق بدال -ح                                  ثقي  صفة مشّبهة -ز
 

ا (  يسعَ  )أعرب كلمة  (2  عالمتان   .المخطوط تحتها إعراب ا تامًّ
 فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة وهو جواب الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو                      

 نعالمتا  . (هواُؤها) وكلمة  (تْسألني)سبب كتابة الهمزة في كلمة  بّين (6

 عالمتان   :حّدد العالمة اِعرابية للكلمتين المخطوط تحتهما فيما يلي ( 0

  ( األلف ألنه ملح  بالمثنى )  . كالهمانج  الطالبان  - ( ضمه مقدرة للتعذر )  .الطالبين نج   كال -
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 تعالما3      :نوع المنادى هو " لحّب ، تفديك األرواح والمق  ا يا موطن: " في عبارة  (٤
    مضاف. د       شبيه بالمضاف .ج                نكرة مقصودة . ب                 نكرة غير مقصودة . أ

 

 : هي همزة وصل ألنها (  فاندفعوا) الهمزة في كلمة  (6

 ماضي الفعل الرباعي  . أمر الفعل الرباعي        د. أمر الفعل الثالثي     ج. ب         أمر الفعل الخماسي. أ     

 :هو( امتّد ) مصدر المرة من الفعل ( 2

 امتدادة واحدة . د      امتدادة. ج   مدّة . ب   امتداد . أ     

 ............ ( : أشكُركم و : ) الكلمة الصحيحة لملء الفراغ في ُجملة ( 2

 أبناأكم . أبنائكم                      د . أبناؤكم                ج. ب                      أبناءكم. أ

ـــر : السؤال الخامس   ـــيـ ـبـ ــعــ  عالمة 05                                                                                             التــ

                        
    .الحكاية  /// لتلخيصعّرف ا. أ:    0س 

ادة صوغه من جديد بلغة الكاتب الخاصة  بإيجاز  فن   نثرّي ، يقوم على  قرا ة الّنص، ثّم إع : الّتلخيص             
و تكثيف من غير إخال  بأفكاره ومعانيه التي أرادها صاحب الّنّص األصلّي، و من أهم شروطه األمانة في نق  األفكار 

 .، و تدوينها  بّدقة

 .  اكتب إعالنا لطلب توظيف  /// .  ب إعالنا لشقة للبيعاكت. ب 

  شاغرة وظائف                                                   

 في الكائنة للميكانيك الحديثة الّشركة مؤسسة في للعم  الّشواغر من معّين عدد توافر عن العم  وزارة تعلن      
  العم  مكتب يراجع أن الّشواغر هذه أحد م   في الّرغبة ديهل من فعلى ، سحاب مدينة في الّصناعّية المدينة

 43944444444: م ، أو االتصا  على الرق الخبرة شهادات معه مصطحب ا
  البيع أو لإليجار مفروشة شقة                                              

 ب المقا الرئيس الّشارع على تقع حديقة مع سفرة و صالون ، نوم غرف ثالث من يتكون أو  طاب  في شّقة    
 43844444444: ، للمراجعة يرجى االتصا  على الرقم  األردنّية للجامعة

 :( عالمات 01)     :اكتب في واحد من الموضوعات الّتالية 

 . (وحمايتها واجب قومّي وركيزة الثقافة اللغة العربّية هوّية األمة  )مقالة بعنوان - 4

 . طبيب جع  من الطّب مهنة إنسانّية ال ربحّية  قصة- 2
 .قصة امرأة الجئة فقدت طفلها في رحلة اللجو    -3
 . مقالة عن دور الهاشميين واألردنيين في الدفاع عن المسجد األقصى وعروبة القدس واألراضي المقدسة   -4

 منى الدباغ : معلمتك ...                         ن أنت المسلم الذي تحّب أن تراه ك                   
 


