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 السؤال األّول:  

 :عمران، ثم أجب عن األسئلة التي تليهااقرأ اآليات الكريمة من سورة آل أ. 

َ اْصَطَفى آَدَم َونُوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَِمينَ ))  ُ َسِميٌع َعِليمٌ  * إِنَّ َّللاَّ يَّةً بَْعُضَها ِمن بَْعٍض َوَّللاَّ إِْذ قَالَِت  * ذُّرِ

ًرا فَتَقَبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَت السَِّميُع اْلعَِليمُ اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َرّبِ إِنِّي نَذَْرُت لََك  ا َوضَ *  َما فِي َبْطنِي ُمَحرَّ ا قَالَْت َرّبِ إِنِّي ـــعَتْهَ ــــفَلَمَّ

ْيتَُها َمْريََم َوإِنِّي  ُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنثَى َوإِنِّي َسمَّ يَّتََها مِ َوَضْعتَُها أُنثَى َوَّللاَّ اِن ـشَّْيطَ ــــَن الــــأُِعيذَُها بَِك َوذُّرِ

ِجيمِ  ِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا قَاَل فَتَقَبَّلََها َربَُّها بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَنبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا َوَكفَّلََها َزَكِريَّا كُلََّما َدَخَل َعلَْيَها َزكَ *  الرَّ

َ يَْرُزُق َمن يََشاء بِغَْيِر ِحَسابٍ يَا  ِ إِنَّ َّللاَّ هُنَاِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَّهُ قَاَل َرّبِ َهْب ِلي ِمن *  َمْريَُم أَنَّى لَِك َهذَا قَالَْت هَُو ِمْن ِعنِد َّللاَّ

يَّةً َطيِّبَةً إِنََّك َسِميُع الدَُّعاء َن فَنَاَدتْهُ اْلَمالئَِكةُ *  لَُّدنَك ذُّرِ قًا بَِكِلَمٍة ّمِ ُرَك بَِيْحيَى ُمَصّدِ َ يُبَّشِ َوُهَو قَائٌِم يَُصلِّي فِي اْلِمْحَراِب أَنَّ َّللاَّ

اِلِحينَ  َن الصَّ ِ َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَبِيًّا ّمِ ُ يَْفعَُل قَاَل َرّبِ أَنََّى يَكُوُن ِلي ُغالٌم َوقَْد بَلَغَنَِي اْلِكبَُر َواْمَرأَتِي َعاقٌِر *  َّللاَّ قَاَل َكذَِلَك َّللاَّ

بََّك َكثِ *  َما يََشاء  ((يًرا َوَسبِّْح بِاْلعَِشّيِ َواإِلْبَكارِ قَاَل َرّبِ اْجعَل ّلَِي آيَةً قَاَل آيَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم النَّاَس ثاَلثَةَ أَيَّاٍم إاِلَّ َرْمًزا َواْذكُر رَّ

 م.حدد موضعًا فيه إشارة إلى عيسى عليه الّسال .1

 د. ال شيء مما ذكر        ج. زكريا                              ب. آل إبراهيم                   أ. آل عمران             

جريًا على عادة أهلها نذرت امرأة عمران ما في بطنها لخدمة بيت المقدس راجية القبول من هللا تعالى، بم استعانت   .2

 على تحقيق ذلك؟

 ب+جد.               بالعبادة والّطاعةج.          صدق التوّكل على هللاب.                           زكريا أ. 

 :المعنى الّذي أفادته الجملة المعترضة "وهللا أعلم بما وضعت" .3

 د. أ+ب    ج. الدعاء                           المولودة هذه شأن تعظيمأ. جعلها وابنها آية للعالمين    ب. 

 ما داللة الزمن المضارع للفعل "أعيذها"؟  .4

 الدعاءد.              االستمرار والتّجّددأ. التّمني                          ب. الثبوت والتجدد                ج. 

 لفظ "عاقر" يستوي فيه المذّكر والمؤنّث، تجمع للمذكر بقولنا: .5

 ج. عاقرات                        د. عقراء                            عُقَّرب.                            عواقرأ. 

 بـــ: استقبل زكريا البشرى بيحيى عليهما الّسالم .6

 استبعاد تحقّقها في موازين البشرب.                                                 اكثيرً  اذكرً  هللا ذكرأ. 

 ُحسن الّظند. عدم التّكلم مع النّاس                                             ج. 

 الواردة في اآليات الكريمة: معنى كلمة )األبرص( .7

 ج. الذي ال يسمع                    د. جميع ما ذكرالذي يولد أعمى               ب. مرض يصيب الجلد           أ. 

 بلفظة الهبة في قوله تعالى على لسان زكريّا عليه الّسالم: "رّب هْب لي من لدنك ذُّرية طيّبة"؟لماذا جاء الطلب  .8

 استبعاد تحقّقها في موازين البشربسبب ب.                        سبب أو تدّخل أو وسيطتكون بألّن الهبة أ. 

 ألّن الهبة هي عطاء من غير ِعَوض أو مقابلد.                                    محضغير  إحسان الهبةج. ألّن 

 

 

                0790524758أ. عبد المجيد الحسنات 

 وزارة التربيّة والتعليم /المملكة الأردنيّة الهاشميّة

 2020امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 

 7/7/2020اليوم: الثلاثاء                                                                                    المبحث: اللغة العربيّة                         
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 ؟  " أنّى يكون لي ُغالم" االستفهام في قوله تعالى:ما المعنى البالغّي الذي خرج إليه  .9

 د. النفي             والتعّجب االستبعادالتّقرير                         ج. ب.                       التّشويقأ. 

 (؟تّدخرونلكلمة ) ةاللغويّ  المادةما  .10

 ذخريّدخر                            ج. اّدخار                           د. ب.                            دخرأ. 

بََّك َكثِيًرا َوَسبِّْح بِاْلعَِشّيِ ) ...المحسن البديعي في قوله تعالى:   .11  :(َواإِلْبَكارِ َواْذكُر رَّ

 الطباق                          ج. الّسجع                           د. التوريةب.                       الجناس أ. 

........................................................................................................................................... 
 ب. حدد على نموذج الماسح الضوئي رمز اإلجابة الصحيحة على الترتيب:

 لجمال ناجي هي: المجموعة القصصية التي أخذت منها قصة ) رسم القلب( .1

 د. ما جرى يوم الخميس          أ. مواليد األرق             ب. عباءات الفرح األخضر     ج. شجرة الّدفلى على النهر يغني  

 استوحى القاّص جمال ناجي عنوان قصته من: .2

        ال شيء مما ذكرد.    شكل القلب الذي منحه إياه صديقهج.      وصية صاحبهب. التي تشبه القلب      شكل النبتة أ. 

مماثلة من نفس المنشأ، والتي تحمل متكاملة من خاليا المجموعة من خالل درس الحساسية فإّن المقصود بـــ ) ال .3

 ( هو:وظيفة محددة، كالنسيج الطالئي، والنسيج العصبي، وغيرها من أنسجة الجسم

        األغشية المخاطيةد.                         أنسجة الجسمج.  الشعيرات الدقيقة           ب. األجسام المضادة         أ. 

 ( على:بالّصور مألى الجدار من المتبقية المساحة) العبارة اآلتية:  تدلّ  .4

 والتجّهم العبوسد.                  السنّ  في التقّدمج.    للقاصّ  الماديّة األوضاع سوءب.    الكثيرة القاص ذكرياتأ. 

 هما:من خالل درس النهضة العربيّة المتجددة فإّن المنطلقين اللذين انبثقت منهما الثّورة العربيّة الكبرى  .5

 أ + ج ج. التمسك بقيم اإلسالم النّبيلة    د.                       ب. حّب السيطرة    أ. حفظ كرامة العروبة  

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

 : الثّانيالسؤال  
 أ. اقرأ النّص الّشعرّي اآلتي من قصيدة ) سأكتب عنك يا وطني( للشاعر محمود فضيل التّل، ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

 ىد  بقى فيك ال أهوى سواك مأس

 وأحيا فيَك حتّى لحظِة القََدرِ 

 سأجعُل ِمْن ترابِك إذْ تسامى َخْفقةَ الّصدرِ 

 دَّْهرِ وة السق دُدّ يبك ما هفي ميا سلُ أغو

 رِ مْ العُ  َجةَ هْ ب دُما يخلّ  ِمْن ربيعكَ  جُ نسِ أو

 أكوُن ُمْغتَِرب ا لْستُ و

 نيادّ في ال تُ فوّ طإذا 

 في شوق   إليكَ  تُ وعدْ 

 لهُ  ال حدودَ  وحبّ 

 ار  إعصا لِ يلّ ال سآتي في رياحِ 

 ام  أحال رِ سيم الفجني في وآت

 في ذاتي عُ والمزر مُ العال فأنتَ 

 وأنٌت أنا

 رِ الخب شارةُ بِ  نتَ أو

 يا أردنّ  الحبّ  تَ أنو

 ور  في األفكار  والصّ  والوجدانُ  فُ يْ أنت الطّ 

 معنى كلمة ) الوجدان( الواردة في النّص الّشعرّي: .1

        ال شيء مما ذكرد.                      منبع الشعورج.                    الخيال  ب.               ما يراه النائمأ. 

 على: "أنَت الّطيُف والِوجداُن في األفكاِر والّصور"  قول الّشاعر: يدلّ  .2

  حضور الوطن في نفس الّشاعر وفي مخيلته وعقلهب.                          مدى تعلّق الّشاعر بوطنهأ. 

 لوطنه بالحماية الّشاعر عاءدد.        أّن الشاعر يحّب جغرافية بلده المتنوعةج. 
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 :( المقطع الذي يمثل هذه اإلشارة هوحتّى مماته ه أّن حّب الوطن يتنامى في نفسأشار الّشاعر إلى )  .3

 ارً إعصا لِ يلّ ال ب. سآتي في رياحِ                      سواك مدىهوى سأبقى فيك ال أ أ.

 في شوقٍ  إليكَ  تُ وعدْ د.                        في ذاتي عُوالمزر مُ العال فأنتَ ج. 

 العاطفة البارزة في النّص الشعرّي السابق هي: .4

        ب + جد.                          الفخر واالنتماءج.                       الّشوق ب. الحزن والحسرة        أ. 

 "؟سأجعل، سأبقى "استخدام السين في قوله:  الغرض من  .5

 أ. السين تدّل على الدعاء للوطن

 لالستقالل والّرفعة والشرف والكرامة والنّصر والُهويّة الوطنيّةرمز السين ب. 

 السين تُدلُّ على المستقبل القريب، بمعنى تحقق إنجاز هذه األفعال في القريبج. 

 د. جميع ما ذكر

 ":وأغسُل في مياهك ما يبّدُد قسوة الدَّْهرِ الصورة الفنية في قول الّشاعر: " .6

 قاسيًا، كما صّور القسوة بجسم يُغسل صّور الشاعر الّدهر إنسانًاأ. 

 القسوة خيوط يُنسج بهاالذي له الربيع الّدهر بصّور الّشاعر . ب

 صّور الّشاعر األردن نباتًا، كما صّور ذاته أرًضا يزرع فيهج. 

 :محمود فضيل التلالديوان الّشعرّي الذي أخذت منه قصيدة ) سأكتب عنك يا وطني( للّشاعر  .7

 نداء للغد اآلتي ب.                                    واالغتراب أغنيات الّصمتأ. 

 جدار االنتظارد.                                          شراع الليل والّطوفانج. 

 . من دواوين الّشاعر محمود فضيل التّل:8

 "شراع الليل والّطوفان" و " نداء للغد اآلتي"  ب.                                      أغنيات الّصمت واالغترابأ. 

 " و "هامش الطريق"                        د. جميع ما ذكرجدار االنتظارج. " 

........................................................................................................................................... 
 ب. حدد على نموذج الماسح الضوئي رمز اإلجابة الصحيحة على الترتيب:

 من دواوين الّشاعر حيدر محمود، مّما ورد في الكتاب المقّرر: .1

 د. المجمل             ج. الخمائل             ب. فيض الخاطر           أ. من أقوال الّشاهد األخير       

 المخاطب في قول الّشاعر حيدر محمود: ) يا حبيب القدس نادتك القباُب( هو الملك: .2

 ج. الحسين بن طالل  د. عبد هللا األول ابن الحسينأ. طالل بن عبد هللا        ب. عبد هللا الثاني ابن الحسين    

 الغرض الّشعري لقصيدة )واحر قلباه( للّشاعر المتنبي: .3

 د. الهجاء           ج. الّرثاء                         ب. العتاب                               أ. الغزل      

 الضبط الصحيح لكلمة ) الرسم( في قول المتنبي: ) ال تستقل بها الوّخادة الرسم( هو: .4

سِم     سُم                                أ. الرَّ سُم                          ب. الّرِ َسم           ج. الرُّ  د. الرُّ

 الضبط الصحيح لحرف ) الالم( في كلمة ) َكلُم في قول المتنبي: ) قد ضمن الدر إال أّن َكلُم( هو: .5

 د. الفتحة             ج. السكون                     ب. الضمة                                أ. الكسرة   

 ه الّسمر( في قول الّشاعر حيدر محمود: ) والجباه الّسمر أعراس فِدى(:المقصود بــ ) الجبا .6

 أ. العّمال الماهرون                    ب. الّشعراء العرب               ج. ُمطربو األعراس     د. الجيش العربيّ 
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 عن األسئلة التي تليه:اقرأ النّّص اآلتي من " النهضة العربيّة المتجّددة "، ثم أجب : الثالثالسؤال  
كما تنسجم مع القيَم اإلنسانية المشتركة  )   (ة المسؤولة ال تنفصل عن تغليب العقل والحكمةإن اإلرادة العربية الحرّ )) 

ك بها إلى تحقيق األمن للجميع. إن البحث في هذه القيم المشتركة يسهم في كشف الوجه الحقيقي التي يؤدي التمسّ 

هذا المسعى، نحن بحاجة إلى التركيز على المشتركات العالمية واإلقليمية، وتفعيل دور المؤسسات وفي إطار ، للتطرف

اإلقليمية والعربيّة، التي تحمل أولوياتنا وتحّدد معالمها بصورة مستقلة. وال ريب في أن مستقبل العمل العربي يكمن في 

نعانيه اليوم من أعراض الوهن على الصعيد الحضاري يؤكد فما  ،فضاء يدعم التعاون والتكامل بين دول اإلقليم وشعوبه

 ((.واإلبداع واإلنجاز وتعزيز ثقافة العمل والمشاركة ،الحاجة إلى التجّدد في مختلف الميادين

 

 النّص؟الواردة في معنى كلمة ) التّطرف (  -1

 الظلمد.                  جاوز حّد االعتدالج.                  انفرد برأيه من غير مشورةب.                  اللومأ. 

أشار سمّو األمير الحسن إلى التمّسك بالقيم اإلنسانية المشتركة للبشر على اختالف أجناسهم وطوائفهم وأصولهم،  -2

 .بيّن أهميّة ذلك

 تحقيق أمن المجتمعب. كشف الوجه الحقيقي للتطرف                                         أ. 

 جميع ما ذكرد.  تفعيل دور المؤسسات اإلقليمية والعربيّة                           ج. 

 هي:لسمّوه نظرة مستقبليّة في تحسين واقع العالم العربّي، و -3

 التجّدد في مختلف الميادين، وتعزيز ثقافة العمل والمشاركة واإلبداع واإلنجاز أ. 

 فقط دون الحاجة لبيان صورة اإلسالم السمحة العمل على تفعيل دور المؤسسات المحليّةب. 

 عدم التطرق للقضايا العربيّةج. 

 ال شيء مما ذكرد.  

 :الواردة في النّصّ  "فضاء لكلمة "  الجذر اللّغويّ  -4

 أ. فضي                  ب. فضو                                            ج. فضض                            د. فضة

 "كشف الوجه الحقيقّي للتّطرف :" إّن البحث في القيم اإلنسانيّة المشتركة يسهم فيالمخطوط تحتها  عبارةال تدلّ  -5

 على: الواردة في النّصّ و

 أ. تشجيع المسلمين على عدم االهتمام باالتهامات الموجهة لهم

 لغير المسلمين ب. عدم التّطرق لألديان األخرى فال حاجة لبيان صورة اإلسالم

 يمثّله ال آخر رداء ءاور يتستر الذي التّطّرف حقيقة إظهارج. 

 المادة اللغويّة لكلمة ) تنسجم(: -6

 أ. تنفعل                  ب. فعل                                               ج. نجم                                د. سجم

 :إليه النّّص الّسابقالفن األدبّي الذي ينتمي  -7

 أ. خاطرة                 ب. قصة                                             ج. سيرة                               د. مقالة

 :"فيك هللاُ  ك بار"و " عليك هللا " عّوض :مثل من جمل تفيده الذي المعنى -8

 د. الرجاء     ج. التعجب                                                           أ. الدعاء                 ب. التمني        

 أخذت مقالة " الكلمة الحلوة" من كتاب: -9

 د. مواليد األرق              ج. ما جرى يوم الخميس            ب. رجل خالي الذهن            أ. عندما تشيخ الذئاب

 هي: الواردين في النصّ  بين القوسينعالمة الترقيم المناسبة  -10

 ؟د.                                      ؛ج.                                                 .  ب.                       ،أ. 
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قلباه(، ألبي الطيب المتنبّي، ثم أجب عن األسئلة التي  اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة ) واحرّ : الرابعالسؤال  
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 الغرض الشعرّي للقصيدة التي أخذت منها األبيات الّسابقة.                                                   .1
 د. الحسرة                             ج. العتاب                          ب. الرثاء                       أ. المدح     

                                                                                    هي: العاطفة البارزة في البيت األول .2
 تماءنج. الحنين                            د. الحب واإل          ب. الّشوق                                         الفخرأ. 

                                                                 :األبيات( المخطوط تحتها في مُ ــــــِص ــيَ معنى كلمة )  .3
                             يعيب د.                ج. ما يكسبه اإلنسان                 ب. يترك أثر                  أ. يمتنع عن الطعام

 :هي كناية عن ما تحته خّط في البيت الثاني الكناية في .4
 د. التعب والضيق                               ج. الكرم      راحة الفكر، واالطمئنانب.                 أ. الحزن       

 هو: األسلوب اإلنشائي في البيت الثالث .5
 د. التعجب                         االستفهام                      ج. التمني     ب.                        النداء أ. 
 .                                                                      من األبيات الّسابقة البيت الذي يدّل على اعتداد الّشاعر بنفسه .6

   الّسادسد.                              الخامسج.                          الثّانيب.                          األّولأ. 
 .                                                                      من األبيات الّسابقة أّن العتاب هديّة األحبابالبيت الذي يدّل على  .7

   الّسادسد.                              الخامسج.                          الثّانيب.                          األّولأ. 
 الحكمة التي تضمنها البيت الّرابع: .8

 عهود وال ذمم ويضيعونها ب. المعارف عند أهل العقول ال   أ. المعارف عند أهل العقول عهود وذمم ال يضيعونها
 ال شيء مما ذكرد.                            العتاب سبيل للمودة والمحبة ج.

لجأ الّشاعر إلى أساليب شتّى في عتابه، منها: التعريض بالّرحيل، والتذكير بالواجب، البيت الذي تضمن أسلوب . 9
 العتاب بالتذكير بالواجب هو:

   الّسادسد.                              الخامسج.                          الّرابعب.                          األّولأ. 
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 "، ثم أجب عن األسئلة التي تليه: الحساسية"  درس اقرأ النّّص اآلتي من: الخامسالسؤال  
ل ـــامــعــفي هذه الحالة تكمن في ت ةورطّن الخإف ،بصعوبة البروتيناتأما إذا استطاعت األمعاء أحيانًا امتصاص هذه )) 

ج عن ذلك تفاعالت كيميائيّة تعرف نتيف ،ى لهادّ تتصة وعندها تتكّون أجسام مضادّ  ،معها على أنّها أجسام غريبة م الجس

ح ـــّي ينجئذاغين تبرو أيّ  وع من الحساسيّة هو معارك كيميائيّة تحدث بيننّ هذا ال ويمكن القول إنّ  ،بأمراض الحساسيّة

تتكّون من أنسجة الجسم؛ لحمايتها تي ة الالمضادّ  ماألجسا نبيو، مهضنسجته من غير أفي الوصول إلى خاليا الجسم أو 

جزيء  فيعدّ  ،وقد تسبّب بعض األغذية الحساسيّة لإلنسان من مثل اللبن له. يمن هذا البروتين الغريب الذي يجب التصدّ 

ي ـــــــا فخً وقد تحدث من سكر اللبن )الالكتوز( الذي يسبب انتفا ،عن حدوث الحساسيّة منه الً البروتين في اللبن مسؤو

دى ـــب الحساسيّة لومن األغذية األخرى التي تسبّ  ،ويصاحب االنتفاخ مغص وإسهال بعد فترة وجيزة من تناوله، المعدة

 . ((بعض األشخاص البيض والّسمك

 

 إلى أي فّن أدبّي ينتمي هذا النّص؟ .1
 السيرةد.                    المقالة العلميّة .ج                         الخاطرةب.                  المقالة االجتماعيةأ. 
                                                                                           : حساسيّة اللّبنمن أعراض  .2

 د. ب + ج                   مغص وإسهال ج.               انتفاخ في المعدةب.                   أ. تفاعالت كيميائية
 لكلمة ) حساسيّة( الواردة في النّص                                                          ةاللغويّ  المادة .3

 د. يحسّ        ج. حاس                                                 حسسأ. حسة                                ب. 
 ماذا يحدث إذا استطاعت األمعاء أحيانًا امتصاص هذه البروتينات بصعوبة؟                                    .4

 تتكّون أجسام مضاّدة تتصّدى لها ب.                                  معها على أنّها أجسام غريبة تعامل الجسمأ. ي
 د. جميع ما ذكر                ض الحساسيّةينتج عن ذلك تفاعالت كيميائيّة تعرف بأمراج. 

                                           :قارب في معناه الكلمة اآلتية: " تواجهها "التركيب الذي ي .5
 د. ال شيء مما ذكر      ب. تصارحها                       ج. تفتك بها                                       تتصّدى لهاأ. 
 من كاتب المقال العلمّي " الحساسيّة"؟ .6

 خليل السكاكينيد.         جبران خليل جبران ج.                   نصر معوضب.                          جمال ناجيأ. 
 نّص " الحساسية":الكتاب الذي أخذ منه  .7

 ب. ما جرى يوم الخميس                                  أ.  التكنولوجيا الحيوية لمنتجات اللبن الثانوية
 د. العلوم الطبيّة                                                   الغذاء والوقاية من األمراض ج.

الة تنقل النبات من حالة الركود إلى ح التي جنسي،الال تكاثر ال خاليامن خالل درس الحساسية فإّن المقصود بـــ )  .8
 (:النشاط أو العكس، ولها أشكال كثيرة ومختلفة في الفطريات والطحالب والجراثيم وغيرها.

        األغشية المخاطيةد.                 األبواغ      ج.               الشعيرات الدقيقة ب.            األجسام المضادة      أ. 

 الفطريات":الضبط الصحيح لحرف " الفاء" في كلمة "  .9
        السكوند.                 الفتحة      ج. الكسرة                           ب. الضمة                             أ. 
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 المجيد الحسنات عبد أتمنى لكم مزيد ا من التفوق والنجاح/ أ.

 السؤال األّول أاإلجابات النموذجية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ب د ج د أ ب ب ج د د أ

 األّول بالسؤال اإلجابات النموذجية 

1 2 3 4 5 

 د أ ج أ د

 السؤال الثاني أاإلجابات النموذجية 

1 2 3 4 5 6 7 8    

    د ج أ ج د أ ب ج

 السؤال الثاني باإلجابات النموذجية 

1  2 3 4 5 6 

 د أ ج ب ج أ 

 السؤال الثالثاإلجابات النموذجية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  أ د أ د د ج ب أ د ج

 السؤال الّرابعاإلجابات النموذجية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

   ب أ د ب أ ب د أ ج

 السؤال الخامساإلجابات النموذجية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

   أ ج ج ب أ د ب د ج


