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1.   تقديم برنامج تربوي شامل لطلبة المدرسة الذين يتم اختيارهم على أساس الكفاءة والقدرة وفق أفضل األساليب االختبارية الموضوعية المتاحة.
2.   تطوير مستويات عليا من مهارات البحث العلمي ومهارات التفكير والتفكير الناقد ومهارات االتصال بهدف مساعدة الطلبة في االنتقال 

      من مرحلة اكتساب المعرفـة إلى مرحلة توظيفها في استقصاء ومعالجة مشكالت حقيقية في عالم الواقع.
3.   تزويد الطلبة بخبرات تعّلم فريدة خارج اإلطار الصفي من خالل برامج إثرائية متخصصة بالمهارات الحياتية والقيادية والريادية تؤهلهم 

      للعالم الخارجي وللتعليم الجامعي وللعمل فيما بعد.
4.   تنمية مفهوم الذات وتقوية مشاعر االنتماء واإلحساس بالمسؤولية نحو المجتمع.

5.   تقديم برامج وفرص تعلمية متنوعة بالشراكة مع مؤسسات وطنية وعربية ودولية تفتح آفاقهم نحو التغيرات العالمية وتحديات القرن.

مؤسسة الـملك الحـسين

معهـد اليـوبـيل

المدرســة فـي سطور 

أهداف المدرسة:

ــى  ــز الوصــول العــادل إل ــز والعمــل علــى تعزي ــة الملــك الحســين فــي العطــاء المتمي أنشــئت مؤسســة الملــك الحســين لمتابعــة نهــج جالل
الفــرص االقتصادية-االجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة، والثقافيــة للنســاء، والشــباب، والمهمشــين. وقــد بنيــت المؤسســة، جزئيــًا، علــى 

ــا. ــور الحســين والتــي تعــود إلــى مــا يقــرب مــن اربعيــن عاًم ــادرات التنميــة المســتدامة الرائــدة لمؤسســة ن مب

واليــوم، يتبــع لمؤسســة الملــك الحســين ثمانــي مراكــز ومعاهــد تعمــل فــي مجــاالت التنميــة الشــاملة المســتدامة ومنهــا معهـــد اليوبيـــل، 
الـــذي يضـــم مدرســـة اليوبيـــل ومركـــز اليوبيـــل للتميـــز التربـــوي، ويعمل على االرتقاء بالمعايير التعليمية الوطنية واإلقليمية من خالل تطوير 
المناهــج المبتكــرة والبرامــج التدريبيــة لمعلمــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة فــي األردن والمنطقــة العربيــة، ويرتبــط بشــبكة واســعة مــن 

المؤسســات التربويــة فــي المنطقــة العربيــة والعالــم.

يعمــل معهــد اليوبيــل علــى تطويــر المناهــج التعليميــة والتدريبيــة، وتوفيــر الفــرص لمعلمــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة وطــالب المنــح 

الدراســية وأســرهم مــن مختلــف الخلفيــات، للحصــول علــى أحــدث أســاليب التعليــم والتدريــب.

مدرســة اليوبيــل، مدرســة ثانويــة مختلطــة رائــدة وغيــر ربحيــة تأسســت عــام 1993 لتطويــر اإلمكانــات األكاديميــة والقياديــة للطــالب 

ــا  ــز علــى تعليــم العلــوم والتكنولوجي ــة فــي االردن والمنطقــة، مــن خــالل التركي المتميزيــن مــن مختلــف الخلفيــات االجتماعيــة - االقتصادي

والهندســة والفنــون والرياضيــات )STEAM(، التفكيــر الناقــد والمواطنــة.

تقــّدم المدرســة برنامجــًا تعليميــًا شــاماًل للطلبــة المتميزيــن مدتــة الدراســية أربــع ســنوات، بهــدف تلبيــة احتياجاتهــم وتعليمهــم بأســاليب 

تعمــل علــى تنميــة قدراتهــم وميولهــم وإطــالق طاقاتهــم اإلبداعيــة. ويبلــغ عــدد طلبــة المدرســة حوالــي 500 مــن المتميزيــن أكاديميــا 

أصحــاب المواهــب الفطريــة موزعيــن علــى شــعب بحــد أقصــى 25 فــي الشــعبة الواحــدة.

ــات داخــل  ــًا وذوي الفكــر الناقــد مــن أجــل مواجهــة التحدي ــة الجيــل القــادم مــن القــادة - المســؤولين اجتماعي وتهــدف المدرســة إلــى رعاي

مجتمعاتهــم والعمــل علــى المســاهمة فــي بنــاء جســور التواصــل مــع جميــع أنحــاء العالــم. كمــا أنهــا جــاءت لتكــرس أهميــة الثــروة البشــرية التــي 

تتصدرهــا عناصــر الموهبــة واإلبــداع، ولتكــون نموذجــا فريــدا فــي اســتيعاب أحــدث االتجاهــات فــي اإلصــالح التربــوي والمدرســي.
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التميز في المنهاج التربوي 
تقدم المدرسة برنامجًا تربويا متكاماًل ومتميزًا يهدف إلى تنمية وتطوير استعدادات الطلبة  وقدراتهم في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا 

بشكل خاص، إضافة إلى العلوم اإلنسانية واالجتماعية واللغات والفنون والموسيقى والرياضة، مع التركيز على تطوير الشخصية القيادية 
ومهارات الموهبة واالبداع.

و تلتزم مدرسة اليوبيل بالمناهج التعليمية لوزارة التربية والتعليم باإلضافة إلى برامج الشهادة البريطانية، ولكنها تسعى فوق ذلك إلى 
تقديم مناهج أكثر تطورا من حيث العمق والشمول واالتساع في العلوم واآلداب والفنون، وإلى تقديم مساقات جديدة إضافة لما هو 

متوفر في الخطط الدراسية الرسمية.

برنامج الشهادة البريطانية : : تعتمد المدرسة مجلس جامعة كامبريدج المتحانات برنامج الـ A-Level /  IGCSE  ، والذي يرّكز 
على تنمية مهارات الطلبة في التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي، والبحث المعلوماتي وحّل المشكالت، ويعّدهم بتمّيز للمرحلة القادمة 

في دراستهم. ويتم دراسة هذا المنهاج في أكثر من مائة دولة في العالم، ويعاَدل عالميًا بالشهادة البريطانية الثانوية العامة.

وتدّرس المواد األكاديمية للمرحلة األساسية IGCSE على مدى سنتين دراسيتين يقّدم بعدها الطلبة االمتحانات الخارجية الرسمية. 
وهي ُتعّد كأساس لدراسة المستويين: العاليAS والمتقدم A2. والتحضير المتحان كمبريدج المتقدم يستغرق عامين ويوّفر مرونة في 

اختيار المساقات التي تناسب الطلبة. 

وتعترف الجامعات العالمية بشهادة كيمبردج A/As Level كاستعداد مميز للدراسة الجامعية. وهناك بعض الجامعات التي تحتسب عامًا 
جامعيًا كاماًل للطلبة حاملي شهادة A/As Level بحيث يوّفر عليهم عامًا دراسيًا كامال في الجامعة.
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 Youth Exchange & Study Program (YES(
وهــو برنامــج التبــادل الشــبابي، بــدأ ســنة 2002 وتشــرف عليــه مؤسســة أميديســت والممــّول مــن وزارة الخارجيــة األميركيــة ، لدراســة الصــف 

العاشــر فــي الواليــات المتحــدة لمــدة ســنة دراســية واحــدة.

يقيــم الطلبــة مــع عائــالت تســتضيفهم فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة و يلتحقــون بمــدارس ثانويــة أمريكيــة، كمــا يشــاركون بنشــاطات خاصــة 

فــي حقــول خدمــة المجتمــع و التدريــب القيــادي للشــباب و نشــاطات أخــرى مــن شــأنها مســاعدتهم علــى تقويــة الفهــم الشــامل للثقافــة 

األمريكيــة واكتســاب المهــارات القياديــة. و يقــوم هــؤالء الطــالب بتمثيــل بالدهــم مــن خــالل أداء دورهــم كســفراء ثقافييــن وذلــك بتقديــم 

صــورة عــن تراثهــم الغنــي للمجتمــع األمريكــي المضيــف.

  United World Colleges   كليات العالم المتحد
تأسســت مــدارس كليــات العالــم المتحــد عــام 1962 و تضــم ثمانــي عشــرة مدرســة ثانويــة منتشــرة فــي خمــس قــارات. ويتــم اختيــار الطــالب 

للدراســة بتلــك المــدارس مــن خــالل لجــان وطنيــة فــي أكثــر مــن 140 بلــدًا فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى أســس الجــدارة وإمكانياتهــم األكاديميــة 

واإلبداعيــة. تقــدم مــدارس كليــات العالــم المتحــد ولجانهــا الوطنيــة منــح دراســية كاملــة وجزئيــة، وتقبــل كذلــك عــدًدا محــدوًدا ممــن يدفعــون 

رســوما كاملــة، كمــا وتنظــم كذلــك سلســلة مــن البرامــج التعليميــة القصيــرة. 

تتبــع مــدارس العالــم المتحــد منهــاج دبلومــا البكالوريــا الدوليــة للســنتين النهائيتيــن مــن التعليــم الثانــوي. ويحصــل طلبــة اليوبيــل فــي كل عــام 

علــى المراكــز األولــى فــي امتحانــات التنافــس علــى مقاعــد هــذه البرامــج مــع طلبــة المــدارس األردنيــة األخــرى.

باإلضافة إلى برنامج شهادة الثقافة البريطانية الدولية. تقّدم المدرسة للطلبة فرصًا إضافية لاللتحاق في البرامج الدولية 
خارج األردن، مثل:
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طلبة وخريجو مدرسة اليوبيل 

علــى مقاعــد الدراســة: يظهــر بعــض طلبــة اليوبيــل تميــزًا اســتثنائيًا، مثــل صــالح الديــن الــذي فــاز بجائــزة إنتــل للرياضيــات التطبيقيــة عــام 
2013، ممــا ألهــم وكالــة ناســا بتســمية كويكــب الحــزام الرئيســي باســمه. عــام 2014.

 أنشــأ فريــق مــن الطالبــات تطبيًقــا للهاتــف المحمــول احتــل المرتبــة 20 عالمًيــا فــي فئــة األلعــاب التعليميــة والترفيهيــة بعــد فوزهــن بالمركــز 

األول فــي تحــدي التطبيقــات. 

البعــض اآلخــر مــن الطلبــة المتميزيــن مخترعــون، مثــل هالــة ورائــد اللذيــن قامــا بتطويــر تطبيــٍق للهاتــف المحمــول للكشــف المبكــر عــن مــرض 

الزهايمــر مــن خــالل أداة تصويــر قزحيــة العيــن، اّمــا وعمــر وحمــزة فقــد ابتكــرا نظــارات ذكيــة “للســمع والــكالم” مــن خــالل ترجمــة حــركات 

العيــن إلــى كلمــات منطوقــة ومكتوبــة علــى تطبيــق للهاتــف المحمــول.

عند التخرج: يحصـــل 100 % مـــن خريجـــي المدرســـة علـــى قبـــول فـــي أفضـــل الجامعـــات األردنية والعربيـة واألجنبية، ويحصـل حوالـي 20%  
منهـم علـى منـح دراسـية، كاملـة أو جزئيـة، وذلـك مـن خـالل شـراكات المدرسة مـع جامعـات وطنيـة وعربيـة وأجنبيـة.

الحيــاة المهنيــة: كذلــك تفخــر مدرســة اليوبيــل بــأن العديــد مــن خريجيهــا يتولــون مناصــب قياديــة فــي األردن والمنطقــة ويحتلــون 
ــارزة فــي شــركات مرموقــة مثــل غوغــل ومايكروســفت وياهــو وغيرهــا،  مثــل الخريــج  ســند الــذي طــّور أحــدث منتجــات شــركة  وظائــف ب

توشــيبا فــي اليابــان وحصــل علــى العديــد مــن بــراءات االختــراع فــي جميــع أنحــاء العالــم الختراعاتــه فــي تقنيــات الرقائــق الدقيقــة والنواقــل 

ــا. ــر معهــد ماساتشوســتس لللتكنولوجي ــر فــي مختب ــًا ســند باحــث زائ ــة. وحالي الكهربائي

اإلقامــة الداخليــة : يضــم حــرم مدرســة اليوبيــل ســكنا للطــالب وســكنا للطالبــات، الســتيعاب الطلبــة مــن جميــع أنحــاء األردن وخارجــه، 
مّمــا يوفــر تجربــة ســكنية آمنــة ومريحــة بإشــراف المدرســة علــى مــدار الســاعة.

ــة ثقتهــم بأنفســهم، وتعّظــم تجربتهــم  ــة علــى النضــوج وتنمي ــد مــن الطلب ــة داعمــة تســاعد العدي ــة اجتماعي ــة بيئ وتعــّد المدرســة الداخلي

المدرســية، وتســهل الوصــول المســتمر إلــى هيئــة التدريــس ومرافــق المدرســة. وتوفــر مدرســة اليوبيــل غــرف نــوم مجهــزة الســتيعاب مــا 

بيــن 2 الــى 4 طلبــة، واماكــن مشــتركة للتواصــل االجتماعــي والدراســة.

قصص نجاح، بعض من كل: 
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المنح الدراسية – لطالب البرنامج الوطني فقط

الــــقـــبــول 
تســعى مدرســة اليوبيــل إلــى تســجيل 120-100 طالبــا وطالبــة مــن المتميزيــن أصحــاب المواهــب الفطريــة ســنويًا، ويخضــع القبــول، ســواء 

ــر هــي:  للبرنامــج الوطنــي أم للبرنامــج الدولــي )IGCSE(، لمجموعــة مــن المقاييــس متعــددة المعايي

ــل  ــى الدخـ توفــر المدرســة منحــًا دراســية كاملــة أو جزئيــة لعــدد مــن الطلبــة الراغبيــن بااللتحــاق بالبرنامــج الوطنــي، وتعتمــد قيمــة المنحــة علـ
اإلجمالــي لألســرة، حيــث تغطـــي المنحـــة الرســـوم المدرســـية والســـكن أو جــزءا منهــا، وال تشـــمل أثمــان الكتـــب والـــزي المدرســـي والمواصـــالت.

األقساط للعام الدراسي 2022/2023 - للطلبة الذين ال تنطبق عليهم شروط المنح
)تكون الرسوم لعام دراسي واحد فقط ويحق للمدرسة زيادتها سنويا(

JD 4,750

JD 7,750JD 7,000

JD 4,200

الوطني

رسوم طلبة السكن

• مستوى التحصيل األكاديمي ) معدل العالمات المدرسية آلخر ثالثة فصول حسب الصف الذي يتقدم له الطلبة في
   المواد األساسية التالية: التربية اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، العلوم، االجتماعيات (.

• اختبار االستعداد األكاديمي ) لفظي،رياضي،منطقي( حسب أداء الطلبة المتقدمين. 
• اختبار اللغة اإلنجليزية “خاص بالطلبة للقبول في الصف العاشر للنظام الوطني )في حال توفر مقاعد(”.

.)EPoC( اختبار تقويم القدرات اإلبداعية الكامنة •
• الكتابة التعبيرية: القدرة عن التعبير عن الذات.  

• المقابلة الشخصية – لمعرفة السمات السلوكية والقيادية.

•  القدرة على تلبية المعايير األكاديمية لمدرسة اليوبيل.
•  االستعداد للعمل على دعم رسالة مدرسة اليوبيل وقيمها.

•  توفر الدافعية والشغف للتعّلم والتفاعل في برامج مدرسة اليوبيل 
•  قبول التعّددية واحترام وتقّبل اآلخر.

سمات الطلبة المطلوبة للقبول:

شروط التقدم:

• أن يكون المتقدم في الصف الثامن األساسي لدى تقديمه للطلب حسب ما يلي:
     - أن ال يقل معدل التحصيل الدراسي للمتقدم في آخر ثالثة فصول دراسية )السنة السابقة والفصل األول من العام الحالي )عن:

           * للبرنامج الوطني:   88% 
           * للبرنامج الدولي :   %85 إذا كان في مدرسة ذات منهاج وطني
                                         %80 إذا كانت المدرسة ذات منهاج دولــــي 

• في بعض الحاالت وحسب توّفر مقاعد يمكن أن يتقدم الطالب /الطالبة  للصف العاشر حسب ما يلي:
      - أن ال يقل معدل التحصيل الدراسي للمتقدم في آخر ثالثة فصول دراسية )السنة السابقة والفصل األول من العام الحالي )عن:

          *  للبرنامج الوطني :   90% 
          * للبرنامج الدولــــي :   %85 إذا كان في مدرسة ذات منهاج دولي

A-Level/ IGCSE
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المرحلة األولى: تقديم طلب االلتحاق

يتــم فتــح بــاب التقــدم بالطلبــات إلكترونيــا مــن شــهر كانــون الثانــي وحتــى شــهر تمــوز مــن كّل عــام. ويتــم اإلعــالن عــن مواعيــد االختبــارات عــن 
طريــق موقــع معهــد اليوبيــل اإللكترونــي وعــن طريــق وســائل التواصــل االجتماعيــة الخاصــة بمعهــد اليوبيــل، وكذلــك عــن طريــق التعميــم علــى 
المــدارس مباشــرة مــن خــالل وزارة التربيــة والتعليــم.  وتقــام اختبــارات القبــول خــالل تلــك الفتــرة حســب مواعيــد يتــم اإلعــالن عنهــا مــن خــالل 

موقــع معهــد اليوبيــل ومنّصــات التواصــل االجتماعيــة الرســمية للمعهــد.. 

www.jubilee.edu.jo :يعبأ الطلب إلكترونيا من قبل الطالب/الطالبة وولي األمر على الرابط

إذا اســـتوفى الطلـــب جميـــع الشـــروط المطلوبـــة، يتلقـــى المتقـــدم بريـــدا إلكترونيـــا فيـــه التفاصيـــل الخاصـــة باســـتكمال إجـــراءات التقـــدم ودفـــع 
الرســـوم الخاصـــة بامتحانـــات القبـــول.

رسـوم االمتحان 
يتـم دفـع رسـوم االمتحان حسـب نـوع البرنامـج إّما نقـدا لقسـم المحاسـبة فـي معهـد اليوبيـل، وإمـا بالتسـديد عـن طريـق البنـك العربـي فـرع 

الشميسـاني تحـت حسـاب رقـم                                              باسـم مؤسسـة الملـك الحسـين / مركـز اليوبيـل للتميـز التربـوي.

تشمل عملية قبول الطلبة لاللتحاق بمدرسة اليوبيل ثالث مراحل هي:

مراحل القبول 

35JDبرنامج الوطني

150JD (IGCSE( برنامــج الشــهادة البريطانيــة

0118/246641/4/502
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المرحلة الثانية: التقييم والمقابلة

(EPoC( اختبار تقويم القدرات اإلبداعية الكامنة إيبوك

بمجــرد اســتالم الطلــب المكتمــل ومراجعتــه، ســيتم التواصــل مــع مقــّدم الطلــب، إذا كان مؤّهــاًل لخــوض المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة تقييــم 
االســتعداد األكاديمــي واإلبــداع الكامــن والكتابــة التعبيريــة، ومــن ثــم المقابلــة الشــخصية. 

 :(JSAT( اختبار االستعداد األكاديمي

يتقــدم الطلبــة فــي جميــع البرامــج )الوطنــي باللغــة العربيــة وبرنامــج الثقافــة البريطانيــة باللغــة اإلنجليزيــة( المتحــان اختبــار االســتعداد األكاديمي 
لمدرســة اليوبيــل؛ والــذي يهــدف إلــى قيــاس القــدرات العقليــة والمعرفيــة فــي المجــاالت اللفظيــة والرياضيــة والمنطقيــة فــي صفــوف المرحلــة 

األساســية ضمــن االفتــراض بــأن قيــاس هــذه القــدرات يمكــن أن يكشــف عــن اســتعداد الطالــب الحالــي للتعّلــم فــي المســتقبل.

ــار مــن متعــدد (، بحيــث يقيــس عــدة مهــارات مثــل االســتدالل والعالقــات والمتقابــالت،  ــار مــن أســئلة موضوعيــة ) فئــة االختي يتكــون االختب
وال يهــدف لقيــاس التحصيــل الدراســي الســابق، كمــا أنــه ال يســتهدف قيــاس القــدرات العقليــة الفطريــة، ولكنــه مصّمــم لتقييــم قابليــة الطلبــة 

لتعّلــم المعــارف والمهــارات األكاديميــة الالزمــة للنجــاح فــي مدرســة اليوبيــل . 

يقيس اختبار االستعداد األكاديمي لمدرسة اليوبيل ثالث قدرات لدى الطالب المتقّدم وهي:

1. االختبــار اللفظــي: ويهــدف إلــى تقويــم الحصيلــة اللفظيــة والقــدرات اللغويــة، مثــل القــدرة علــى تحليــل وفهــم النصــوص اللغويــة، والقــدرة 
علــى التمييــز الدقيــق بيــن معانــي المفــردات والتعابيــر المتشــابهة فــي المعنــي، والقــدرة علــى اســتيعاب الســياق اللغــوي ومكوناتــه.

ــة المعطيــات الحســابية  ــم القــدرة علــى المحــاكاة فــي الرياضيــات عــن طريــق تحليــل وتطبيــق ومقارن ــار الرياضيــات: ويهــدف إلــى تقوي 2. اختب
والجبريــة والهندســية. ويتألــف مــن نوعيــن مــن الفقــرات ؛يعتمــد النــوع األول علــى حــل تماريــن ومســائل رياضيــة متنوعــة ،ويعتمــد النــوع الثانــي 

علــى مقارنــة كميــة لتعبيــرات رياضيــة .
3. اختبــار المنطــق: ويهــدف هــذا االختبــار إلــى تقويــم القــدرة علــى المحــاكاة المنطقيــة المجــردة التــي تضــم عمليــات االســتقراء واالســتنباط 

والقيــاس بالمقابلــة، وذلــك عــن طريــق إدراك العالقــات واالســتدالل واســتخدام قواعــد المنطــق فــي التوصــل إلــى اســتنتاجات صحيحــة.

أنمــاط مــن التفكيــر، وهــي: التفكيــر التباعــدي االستكشــافي التصويــري؛ التفكيــر التباعــدي االستكشــافي اللغــوي؛ التفكيــر التقاربــي 
التكاملــي التصويــري؛ التفكيــر التقاربــي التكاملــي اللغــوي.

     • يتم تقديم االختبار باللغة العربية للبرنامج الوطني وباللغة اإلنجليزية لبرنامج الثقافة البريطانية.
     • يتم تطبيق االختبار في جلستين، ومدة كل جلسة 45 دقيقة.

     • يتم التصحيح من قبل لجنة خاصة، وُتحّمل المعلومات والبيانات ونتائج التطبيق على الموقع اإللكتروني الخاّص ،وبناًء 
        عليه يتم التحليل وبناء الملفات الشخصية )Profiles( الخاّصة بالطلبة المتقدمين.
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الكتابة التعبيرية:
تتــم مباشــرة بعــد اختبــار EPoC بحيــث يقــوم المتقــدم/ة بكتابــة البيــان الشــخصي مــن خــالل كتابــة فقــرة تعبيريــة بحــّد أقصــى 150 كلمــة ضمــن 

التعليمــات الخاّصــة وخــالل 20 دقيقــة.

يتــم تقييــم الكتابــة التعبيريــة بحســب نمــوذج يعكــس المنطــق والتعبيــر الكتابــي إمــا باللغــة العربيــة وإمــا باللغــة اإلنجليزيــة. ويعّد البيان الشــخصي 
فرصــة داعمــة للطلبــة للتعبيــر كتابيــًا عــن التوقعــات والطموحــات، ويتــم مــن خاللــه التعبيــر عــن االهتمامــات واألهــداف المســتقبلية. كمــا 

ويعكــس مــدى شــغف واهتمــام الطالــب فــي االلتحــاق بمدرســة اليوبيــل، وإمكانيــة المســاهمة بخدمــة المجتمــع المحلــي. 

بعــد االنتهــاء مــن تقديــم هــذه االختبــارات، يتــّم اســتدعاء الطلبــة المرشــحين للقبــول والمؤّهليــن لالنتقــال للمقابلــة الشــخصية 
مــن خــالل البريــد اإللكترونــي، وذلــك خــالل مــدة ال تزيــد عــن أســبوعين مــن تاريــخ عقــد اختبــار اإليبــوك. 

المقابلة الشخصية:

تعقــد لجنــة المقابــالت المؤلفــة مــن معلميــن وتربوييــن مقابلــة شــخصية لــكل طالــب/ة مدتهــا 20 - 30 دقيقــة بهــدف التعــرف علــى الســمات 
الســلوكية والشــخصية، مــن خــالل إتاحــة الفرصــة للطلبــة للتحــّدث عــن الميــول واالتجاهــات والتطلعــات المســتقبلية.  ويتــم فــي المقابلــة 

تعريــف الطلبــة ببرامــج المدرســة والحيــاة المدرســية واإلجابــة عــن أيــة استفســارات لديهــم.

توّفــر المدرســة منحــًا دراســيًة كاملــًة أو جزئيــًة لعــدد مــن الطلبــة مّمــن اجتــازوا شــروط التأّهــل للمنافســة علــى المنحــة، ويتــم اإلعــالن عــن نتائــج 
المنــح بعــد إنهــاء جلســات التقييــم وإعــالن النتائــج.

تعتمــد قيمــة المنحــة التــي تمنــح للطالــب علــى الدخــل اإلجمالــي لألســرة، وتغطــي المنحــة التــي تقّدمهــا المدرســة الرســوم المدرســية والســكن 
الداخلــي للطلبــة مــن محافظــات الشــمال والجنــوب، والوافديــن مــن خــارج المملكــة، وال تشــمل رســوم الكتــب والــزي المدرســي والمواصــالت. 

 .

المرحلة الثالثة: طلب المنح الدراسية –  للبرنامج الوطني فقط
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َتعقد المدرسة خالل العطلة الصيفية “المدرسة الصيفية التحضيرية” للطلبة الذين يتّم قبولهم لاللتحاق بالمدرسة، حيث تهدف 

إلى تهيئة الطلبة الجدد وتعريفهم بالمدرسة وبرامجها وأنظمتها. يتم إعطاء الطلبة دروسًا في بعض المواد األكاديمية مثل: اللغة 

اإلنجليزية والرياضيات والحاسوب والروبوت ، باإلضافة إلى مهارات تطوير الشخصية واألنشطة المنهجية الالصفية والتي تعمل على 

 تعارف الطلبة بعضهم ببعض، مّما يساهم في إعدادهم للتعامل مع التغييرات المقبلة عليهم .

وتوّفر المدرسة لطلبة المحافظات خدمة اإلقامة الكاملة في السكن الداخلي خالل أيام األسبوع الدراسي مع العودة لألهل في 

عطلة نهاية االسبوع.

•  يتم تسجيل الطالب بشكل رسمي عند تسديد الرسوم وتسليم ملف الطالب كاماًل لقسم التسجيل.

•  يلتزم الطالب المقبول بحضور المدرسة الصيفية التحضيرية التي يتّم فيها إعداد الطلبة للحياة المدرسية وبرنامج المدرسة 

    قبل بدء الدراسة.

•  يتم إعالم أولياء األمور بإجراءات االنتقال والمدرسة الصيفية للطلبة عند تسديد الرسوم واستكمال إجراءات التسجيل عبر

.Edunation المنصة اإللكترونية للمدرسة    

• ُيعّد الطالب/ الطالبة مستنكفًا إذا تخّلف ولي األمر عن دفع الرسوم في المواعيد المحّددة، ويفقد حقه في المقعد 

   والمنحة الحاصل عليها .

التسجيل في المدرسة

المدرسة الصيفية التحضيرية
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االختبارات المستخدمة في عملية تقييم الطلبة
اختبار االستعداد األكاديمي )النسخة العربية) للبرنامج الوطني

تقع هذه االختبارات في قسمين يجيب عليهما الطالب في جلستين متتاليتين )135 دقيقة(، يتخللهما استراحة.

القسم األول: يتناول االستعداد اللفظي)األسئلة من 40-1(، وجزءًا من االستعداد المنطقي  )األسئلة من -41 55( ، ومدته 60 دقيقه.

يتألف االستعداد اللفظي من ثالثة أنواع من األسئلة هي:

)1(  المترادفات: ويطلب من الطالب أن  يختار الكلمة أو التعبير األقرب في المعنى للكلمة أو التعبير المذكور في السؤال.
)2(  المتقابالت: ويطلب من الطالب استنتاج عالقة ترتبط بهما كلمتان، واختيار كلمتين ترتبطان بالعالقة نفسها من بين عدد 

       معطى من الكلمات وتكون العالقة في االتجاه نفسه في الكلمتين في السطر األول من السؤال.
)3(  إكمــال الجمــل: ويطلــب مــن الطالــب إكمــال جملــة معطــاة فيهــا فــراغ أو فراغــان مــن بيــن عــدد مــن الكلمــات حســب عــدد الفراغــات فــي 

الجملــة بحيــث تكــون الجملــة بعــد تعبئتهــا بالكلمــة أو بالكلمتيــن جملــة صحيحــة.

القسم الثاني : يتناول االستعداد الرياضي ) األسئلة من 90-56( ، وجزءًا من االستعداد المنطقي ) األسئلة من 100-91 ومدته 75 دقيقه(.

يتألف االستعداد الرياضي من ثالثة أنواع  من األسئلة هي:

)1( اختيار رمز اإلجابة الصحيحة من بين عدد من اإلجابات التي يمكن الوصول إليها نتيجة الحل.
)2( اكتشاف العالقة بين سلسلة من األعداد واستنتاج العدد الذي يكمل السلسلة.

)3( يتنــاول النــوع الثالــث معطيــات، يتضمــن كل معطــى مســتطياًل يحتــوي علــى كميــة تمثــل عــددًا حقيقيــًا. والمطلــوب تحديــد فيمــا إذا كان 
العــددان متســاويين أو أن األول هــو األكبــر أم الثانــي هــو األكبــر أم أن المعطيــات غيــر كافيــة.

 

 تتألف أسئلة االستعداد المنطقي والمتضمنة في قسمي االختبار من  أربعة أنواع  من األسئلة هي:

)1( المتقابــالت: وتتألــف الفقــرات فــي هــذا النــوع مــن ســطرين يحتــوي الســطر األول علــى كلمتيــن ترتبطــان بعالقــة معينــة، يليهــا فــي الســطر 
الثانــي أربعــة أزواج مــن الكلمــات مرقمــة بالحــروف أ، ب، ج، د، حيــث يطلــب مــن الطالــب أن يختــار مــن بيــن األزواج فــي الســطر الثانــي الكلمتيــن 

اللتيــن ترتبطــان بعالقــة أشــبه مــا تكــون بتلــك العالقــة الموجــودة بيــن الكلمتيــن فــي الســطر األول. مــع مراعــاة اتجــاه العالقــة عنــد االختيــار
)2(  محاكمــات لفظيــة منطقيــة: وتتألــف الفقــرات فــي هــذا النــوع مــن فرضيــات تعطــى للطالــب يتــم مــن خاللهــا إجــراء المقارنــات واســتخالص 

العالقات.
)3(  إكمــال سلســلة مــن األشــكال: وتتألــف الفقــرات فــي هــذا النــوع مــن سلســلة مــن األشــكال، حيــث يطلــب مــن الطالــب اكتشــاف العالقــة 

التــي تربــط بيــن األشــكال بالتتالــي، ثــم اختيــار رمــز الشــكل الــذي يكمــل السلســلة مــن بيــن أربعــة أشــكال معطــاة.
)4(  إكمــال نمــط األشــكال: وتتألــف الفقــرات فــي هــذا النــوع مــن ســطرين مــن األشــكال، حيــث يطلــب مــن الطالــب مالحظــة العالقــة وتمييزهــا 

بيــن األشــكال . 
تأخــذ فقــرات االختبــار شــكل االختيــار مــن متعــدد ، لــكل فقــرة أربعــة بدائــل لإلجابــة، وعلــى الطالــب أن يظلــل رمــز البديــل الصحيــح فــي ورقــة 

اإلجابــة المعــّدة مســبقًا والمــدون اســمه ورقمــه عليهــا. 
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َثمَة

ُمحال

احتذى

الُمناِفح

َرَفَد

ُعْرض

َقّتر

َعْرض

الِعْرض

الباِسق

ُبْرهة

َودَّ

َغّض َبصره

يتّضرع

الَبّر

الِبّر

الُبّر

ُبدُّ

حاَق

ناَل

َيدنو

َكُبر األمر

َرِغب في

فهرس مساعد بمعاني المفردات الختبار القبول

َقام السَّ

الَخْلق

الُخُلق

الَخِلق

بس اللَّ

الَفنن

ثغر

الُمحّيا

َفناء

ِفناء

قنَط

َيْنَفذ

َيْنِفد

يشجو

أ تبوَّ

ُمَلح

جى الدُّ

ب اللُّ

أَلَم

َفَزٌع

ُأْزِهَقْت

ِقطاع

اأَلرب

فّنَد

اْلَقْرح

فيس النَّ

َيِكلُّ

َقّيَض

يقتنص

مس الرَّ

يرنو

الِحَمى

الَقْحط

يعتري

وض الرَّ

العليل

رى الثَّ

الَكْرب

َنماِرق

َصب النَّ

ُقتلت

َمْيدان

الَمْطلب

َدَحض

الجرح

الثمين

َيضعف

َيّسر وذلّل

َيغتنم

الَقبر

ينظر- يتطّلع

الوطن

اْلَجْدب )احتباس المطر(

يصيب

البستان

المريض

التراب

الُمصيبة العظيمة

وسائد

الّتعب

غو اللَّ

ذّلَل

َتْخَضلُّ

َفجٌّ

َتحّلى

العائل

َمّحص

األقصى

َعَزف َعن

َجاَب

مجازفة

الُوّد

اْلَبغي

وخيم

عوائد

رف ُيسّرح  الطَّ

َدْحض

ُسَدًى

الِوْحدة

الَوحدة

كالم ال فائدة منه

َيّسر

تبتلُّ

الطريق بين جبلين

اّتصَف

المحتاج

فحص بعناية- اختبر بدقة

البعيد

ابتعد

َقَطع

مخاطرة

الُحّب

الّظلم

شديد

فوائد

ُيطِلق الَبَصر

إزالة وإبطال

بال فائدة

الُعزلة

التكاُمل

المرض

الشكل

باع الطِّ

البالي- القديم

الغموض والتداخل

الُغصن

فم

الوجه

زوال

ساحة

يِئس

يخترق

ينتهي

َيطرب

اّتخذ - احتلَّ

ُنَكت

الظالم

الَعْقل

التأم وعاد سليمًا

خوٌف

الكلمة                   المعنى           الكلمة                     المعنى                         الكلمة                     المعنى      
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َثمَة

ُمحال

احتذى

الُمناِفح

َرَفَد

ُعْرض

َقّتر

َعْرض

الِعْرض

الباِسق

ُبْرهة

َودَّ

َغّض َبصره

يتّضرع

الَبّر

الِبّر

الُبّر

ُبدُّ

حاَق

ناَل

َيدنو

َكُبر األمر

َرِغب في

هنالك

المستحيل

اقتدى

الُمداِفع

زّود و َغّذى

َوسط

َبِخل

ول عكس الطُّ

رف الشَّ

العالي

وقت قصير

أراد و َرِغَب

خفضه

يبتهل إلى الله

اليابسة

اإلحسان

القمح

حاجة و ضرورة

أحاط

َحَصل على

يقترب

َصُعب

أراد بإلحاح

َرِغَب عن

الركود

تسّلل

الّراحة

الّراح

يروم

اّطرد

َقَصَم

ْفر الظَّ

الَفيء

يطأ

الروابي

ِنّد

الُكماة

الِمَحن

ؤام الزُّ

ينكبُّ على العمل

الِغبطة

أخدود

جة اللُّ

الرواسي

ْهد الشَّ

َمْسغبة

امتنع

سكون وعدم انتعاش

َدَخل ِخفية

عكس التعب

الَكّف )اليدين(

يطلب

ازداد بتتابع

َكَسَر

االنتصار

ل الظِّ

يدوس

األراضي المرتفعة

مثيل و مكافئ

المصائب

السريع

ُيْقبل بَشَغف

الفرح

ِشق عميق

ُمعظم الشيء

الجبال

العسل

َمجاعة

ُمؤصدة

َكَبد

ضائقة

الَجنان

ود الذََّ

َيْنُشّد

ُينِشّد

َيْزخر

ساِمق

التليد

َأودع

َيتبّدد

دؤوب

إعياء

ضآلة

َيِهي

َحِرّي

َيْعتور

الَعيُّ

اْلَجور

وى النَّ

فداحة

اأَلوُب

ُمْغلقة

َتَعب ومشّقة

شّدة- مصيبة

القلب -الليل

الّدفاع

َيطلب

ُيغني

يمتلئ

َعاٍل

ث العريق-الُمورَّ

َوَضع

َيزول تدريجيًا

جاّد ومستمر

َمَرض و ضعف

قّلة

يضعف

جدير- خليق

ُيصيب

عجز في النطق أو صعوبة فيه

الظلم

الُبْعد

كثرة

جوع الرُّ
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مفردها كَمّي

 وهو الفارس الشجاع

كالم ال فائدة منه

َيّسر

تبتلُّ

الطريق بين جبلين

اّتصَف

المحتاج

فحص بعناية- اختبر بدقة

البعيد

ابتعد

َقَطع

مخاطرة

الُحّب

الّظلم

شديد

فوائد

ُيطِلق الَبَصر

إزالة وإبطال

بال فائدة

الُعزلة

التكاُمل
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يبغي

المؤازرة

َجَثَم

آَثَر

العصيبة

الُعْصبة

الِعصاب

َهْب

الَغضُّ

َتْسَتعُر

إبهام

أتراب

تتجّلى

سّخر

ُتميط

تفّتق عنه

ِعيل

جدارة

الَجَلل

َمرام

َأَرق

ماء َقراح

الِجّد

يطلب

الّدعم

َلِزَم مكانه

َفّضَل

الشديدة الصعبة

الجماعة من جنس واحد

ما ُيشّد به الرأس

اْفرْض

ري الطَّ

تحترق

غموض

أقران-أنداد مشابهون

تظهر

هّيأ وذلل

تزيل

نتج

َنِفد

كفاءة

األمر العظيم

َمطلب

َتَعب

ماء صاٍف

عكس الَهزل- الجدية

الَجّد

َعتاد

الَوغى

َمرَتع

الورى

إّبان

زاخر

الَحياد

َفَنن

َنْصل

َمْنَعة

كاِمن

شآبيب

غيث

اأَلَمة

الصارم

الِهَزْبز

َحْتف

ث َتريُّ

الِحْلم

الُحْلم

األهوال

َنْبل

ُنْبل

مرآب

َيقي

َدوّي

الّديدن

ِمداد

رويدَك

األسى

الفاقة

الُقّر

َيألو

خليقة

تقاَدم

الَقْنص

شاَن

ُنحول

ُشحوب

دياجير

َحْسُبنا

َعَبٌق

أوغَل

كرم األخالق

موقف السيارة

َيحمي

الصوت القوي

الطبع والعادة

ِحْبر

تمّهل

الحزن

الفقر

البرد الشديد

ُيقّصر

صفة

مَضى زمنه

الّصيد

عاَب

ضعف وُهزال

اصفرار

ظلمة شديدة

يكفينا

رائحة طيبة

تعّمق
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والد األم أو والد األب

أسلحة

المعركة

م مكان التنعُّ

الناس

خالل

مليء

عدم االنحياز

ُغصن

سهم

ِعزة وقوة

ُمختٍف وُمتواٍر

دفعات من المطر

مطر

الجارية

السيف

من أسماء األسد

موت وهالك

ل َتمهُّ

التأني و طول األناة

ما يراه النائم في نومه

المخاوف و الشدائد

السهم
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1-  الَخِلق:
      أ- الّطبع         ب- القديم           ج- الناس            د- األخالقي

2-  النفيس:
      أ- البعيد         ب- المتشائم         ج- الثمين           د- الرقيق           

3 - العائل:
      أ- المحتاج       ب- الصبور              ج- الراقي           د- الحاقد

4 - َحْيف:
      أ- ُظلم           ب- ُمحاباة               ج- َحاَف             د- َنْقص

5 - ارتاب:
      أ- اْنزعج          ب- َظّن                  ج- َشّك              د- َكَذب

1 - مبادرة : إحجام
      أ- استيقاظ:عمل                ب- تطوع:تخاُذل                        ج- احترام:إساءة                 د- يقظة:غفلة

2 - ِحْكمة: تجِربة
       أ- طول العمر:غذاء صحّي     ب- تحقيق النصر:كثرة المحاربين   ج- َسداد الرأي:أناة              د- تقريع المذنب: مجموعة أدلة

3 - نزاهة: قضاء
      أ- وقوف:اعتدال                ب- عْدل:ميزان                           ج- ُحكم: َتروٍّ                      د- حيادية: قرار

4 - هزيمة: انتصار
      أ- إْخفاق:َنجاح                    ب- َحْشد:ُهجوم                         ج- ِخياَنة:َوالء                    د- َخْوف:َشَجاعة

5 - َجائع:َيأُكل         
      أ- ُمساِفر:َيْرَكب                  ب- َمريض:َينام                           ج- َقْمح:َيْزَرع                     د- َعْطشان:َيْشَرب

القسم اللفظي

النماذج التدريبية الختبار القبول لمدرسة اليوبيل

 أوال: المترادفات: 

يوجــد فــي الســطر األول فيمــا يلــي كلمتــان مترابطتــان بعالقــة معينــة، يليهــا أربعــة أزواج مــن الكلمــات، اختــر مــن بيــن 
هــذه األزواج الكلمتيــن اللتيــن ترتبطــان بعالقــة ُتشــابه العالقــة الموجــودة بيــن الكلمتيــن فــي الســطر األول مــع مراعــاة 

اتجــاه العالقــة بينهمــا :

في كل سؤال مما يأتي كلمة متبوعة بأربع كلمات مرقمة بالحروف )أ،ب،ج،د(  اختر الكلمة األقرب في المعنى
 للكلمة المذكورة في السؤال:

ثانيًا: المتقابالت: 
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ثالثًا: إكمال الجمل : 

1. يشيع في اللغة المعاصرة استعمال كلمة .........والمراد بها كتاب يحوي معارف متعددة في موضوع 
     واحد  أو موضوعات متعددة كما يطلق عليه أحيانا ........المعارف 

         أ- الشمولية/ ُأّم      ب-موسوعة /دائرة         ج-كمالّية /تيسير        د-مخطوطة /بالغة

2. تتوّجه اآلن معاهد العناية بـِ ...... إلى صقل بذور ...... الحقيقية الموجودة في داخلهم 
        أ- المرض/الخوف         ب- الشخصية/التعالي            ج- الشلل الدماغي/ الشفاء       د- الموهوبين/اإلبداع

3. اللغة كما يقول ابن جنّي هي ......يعّبر بها كل قوم عن أغراضهم وهي .......ُعرف بها اإلنسان
        أ- أصوات/َمزّية        ب- ُطرق/خصيصة              ج- تشّعبات/تمّيز           د- وْصف/تفاُخر

4. يقول أحد الُمحلّلين : ليس ثمة شك في أنه وسط ذلك العدد......من اإلذاعات العالمّية ، هناك الكثير 
     منها الذي......... أّي قدر ُيعتّد به.

        أ- الضخم/يفتقد           ب- المتزايد/ينتقد                  ج- المتراِجع/صادَف                د- الُمتهاِلك/ ُيسقط  

5. ستبقى...... دائمًا المجال الجّذاب للعمل الدائم ، فكثير من الناس على يقين بأّن هؤالء....... َكعَكتهم 
     بأنفسهم ويأكلونها أيضًا.

       أ-الحياة/يرسمون       ب-الصحافة/يصنعون              ج-المهنة/يلّفون                   د-اإلذاعة/يتذوقون  

رابعًا: االستيعاب المقروء)1) : 

فيمــا يلــي نــص ؛ يتبعــه عــدد مــن األســئلة؛ بعــد كّل منهــا أربــع إجابــات ، واحــدة منهــا صحيحــة، اقــرأ النــص بعنايــة، ثــم اختــر اإلجابــة الصحيحــة 
عــن كّل ســؤال.

وفــي مطلــع الخمســينات ، صــارت اإلذاعــة تواجــه مشــكالت عديــدة فــي جميــع الــدول الغربيــة التــي كان يوجــد بهــا بــث تليفزيونــي ، كان 
أبرزهــا انخفــاض المبيعــات مــن أجهــزة الراديــو، بــل إن بعــض شــركات اإلذاعــة صــارت مضطــرة لوقــف نشــاطها، و مــع ذلــك و كمــا كان الحــال 
مــع الصحافــة ، فــإن األمــر لــم ينتــه بمأســاة، وكان ذلــك بســبب ظهــور الراديــو الترانزســتور الخفيــف الــوزن، الرخيــص الســعر الــذي ســرعان 
مــا أدى إلــى حــدوث ارتفــاع حــاد فــي جمهــور مســتمعي اإلذاعــة ، حيــث بــات فــي مقــدور كل إنســان  االســتماع للبرامــج اإلذاعيــة فــي كل 

مــكان ، وأي مــكان.
 فــي الوقــت نفســه بــدأت األجهــزة اإلذاعيــة مواءمــة برامجهــا مــع الوضــع الجديــد بعــد مجــيء التليفزيــون، و كان مــن الســهل عليهــا القيــام 

بذلــك، حيــث كان لإلذاعــة أكبــر جمهــور مــن المســتمعين فــي الفتــرة الصباحيــة التــي لــم يكــن التليفزيــون يعمــل خاللهــا فــي ذلــك الحيــن.

وعلــى وجــه العمــوم ، فإنــه بالرغــم مــن انكمــاش حجــم الجمهــور الدائــم للمســتمعين، إال أن اإلذاعــة قــد اســتمرت فــي النمــو و التوســع ، 
مســتفيدة فــي ذلــك بقدرتهــا علــى توجيــه برامجهــا، ليــس فقــط لجمهورهــا فــي المنــازل ، وإنمــا أيضــا لمــن يســافرون ، أو يقضــون إجازاتهــم 
فــي المصايــف، أو لمــن يعيشــون فــي مناطــق نائيــة. كذلــك عملــت اإلذاعــة علــى تحســين خدماتهــا وبرامجهــا للمســتمعين ، مــع اختيــار 
أفضــل األوقــات إلذاعــة البرامــج الخاصــة . فــي الوقــت نفســه ، حرصــت اإلذاعــة علــى اســتغالل مــا تتمتــع بــه مــن مميــزات خاصــة، ال تتوافــر 

لوســائل اإلعــالم األخــرى، وفــي مقدمتهــا قدرتهــا علــى إذاعــة األخبــار ســاعة وقوعهــا، و تقديــم اإلذاعــات الموجهــة باللغــات األجنبيــة.  

تتألــف الفقــرات اآلتيــة مــن مجموعــة مــن الجمــل يتضمــن كل منهــا فــراغ أو فراغيــن،  والمطلــوب منــك اختيــار مــا يكمــل كل 
منهــا مــن بيــن اإلجابــات الملحقــة، بحيــث تكــون الجملــة صحيحــة :
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1. يشير النص إلى أنه في مطلع الخمسينات كانت اإلذاعة...

      أ.   تعاني من مشكالت متشابكة أدت إلى وضع ُمزٍر.        
      ب.  استطاعت أن تكّيف نفسها و تتحدى المشكالت الكثيرة.

      ج.  لم تستطع أن تواكب صرعة وجود التلفاز.               
      د.  لم يكن تأثير التلفاز عليها بالغًا ، وذلك لشغف الناس بالخبر عبر اإلذاعة .

2. تشير الفقرة الثالثة إلى مجموعة عوامل ساعدت اإلذاعة على النمو و التوسع وعددها:
      أ.    أربعة                                           

      ب.  خمسة
      ج.   اثنتان
      د.   ثالث

3. نستطيع تصنيف ظهور الترانزستور في عالم اإلذاعة على أّنه:
      أ.   عامل استكشافي مميز.              

      ب. عامل اقتصادي إعالمي مّميز.
      ج.  عامل اجتماعي طبقي.      

      د.  عامل اتصال وضعّي.

4. أفضل عنوان لعموم النص:
      أ.   انكماش جمهور اإلذاعة مقارنة بالتلفاز.    

      ب. الهجمة الشرسة للتلفاز.
      ج.  حال اإلذاعة َيؤول إلى مأساة.             

      د.  مواجهة اإلذاعة لغزو التلفاز.

5. بالعودة إلى الفقرة األولى فإنه يمكن وصف حال اإلذاعة العربية:
      أ.    يعاني من مشكلة انخفاض مبيعات أجهزة الراديو.   

      ب.  ُمواِجه للمشكلة بسبب ظهور راديو الترانزستور.
      ج.   ال يمكن الُحكم عليها لعدم وجود معطيات كافية في النص.     

      د.   معظم الشركات أوقفت نشاطها.

6. أشار النص إلى أّن العالقة بين التلفاز و اإلذاعة:
      أ.    َعالقة تؤّكد تفوق التلفاز على اإلذاعة.           

      ب.  عالقة بناء المصلحة ولذلك عقدت اتفاقيات اقتصادية بينهما.
      ج.   َعالقة َتناُفس حيث كانت الغلبة للتلفاز.      

      د.   عالقة تقّبل اآلخر ولذلك حاولت اإلذاعة مواجهة التلفاز بتكتيك فنّي.

7. المادة اللغوية للفظة ) مواءمة(:
      أ.     واءم.              

      ب.   وأم .   
      ج.    ُمفاعلة .      
      د.    مصدر صريح.
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االستيعاب المقروء ) 2 ) : 

فيمــا يلــي نــص ؛ يتبعــه عــدد مــن األســئلة ؛ بعــد كّل منهــا أربــع إجابــات ، واحــدة منهــا صحيحــة، اقــرأ النــص بعنايــة، ثــم اختــر اإلجابــة الصحيحــة 

عــن كّل ســؤال. 

والبــن ســينا ُطــرق مشــّوقة فــي َوْصـــف األمــراض العقليــة وابتــكارات فــي ُطــرق عالجهــا. وُيــروى أّن أميــرًا مــن بنــي ُبويــه أصيــَب فــي القــرن 

الرابــع الهجــري بمــرض عصبــي َعِجــز أطبــاء عصــره عــن عالجــه وشــفائه وقــد أخــذت حالــة األميــر َتســوء بســبب مرضــه وامتناعــه عــن تنــاول 

الطعــام فضُعــف جســمه ،وهــُزل بدنــه ،وتوّهــم أنــه تحــّول إلــى بقــرة ؛ فــكان يقّلــد صوتهــا وحركاتهــا ويصــرخ قائــاًل : اذبحونــي وأطعمــوا 

َلحمــي للنــاس.

ولّمــا ســِمع أهلــه بابــن ســينا اســتدعوه ، ووصفــوا حالتــه وكان معــه بعــض أتباعــه ويحمــل بيديــه ســكينتين كبيرتيــن أخــذ َيْشــحذهما علــى 

ــد  ــر المريــض الصــوت انفرجــت أســارير وجهــه، وأخــذ يقّل ــا ســِمع األمي ــدون ذبحهــا؟ فلّم ــي تري ــَن البقــرة الت ــّم صــاح أي ــاس .ث ــرأى مــن الن َم

صــوت البقــرة وهــو يتقــّدم نحــو مصــدر الصــوت. ثــّم أمــر ابــن ســينا أتباعــه بشــّد وثــاق األميــر وَطْرحــه أرضــا. ثــّم أخــذ يتحّســس األميــر بطــرف 

ــدًا حتــى تســمن  ــح. أطعموهــا واعلفوهــا جي ــح لــأكل وال للذب ــة وضعيفــة وال تصل ــاس : إّن هــذه البقــرة هزيل ــّم صــاح فــي الن الســكين. ث

وتصلــح للذبــح ويصلــح لحمهــا لــأكل . 

 وِمــن ســاعتها بــدأ األميــر يــأكل الطعــام الــذي يقــّدم لــه، وكان أهلــه يضعــون فيــه األدويــة التــي وصفهــا ابــن ســينا خفيــة عنــه. وبــدأت 

صحتــه بعــد ذلــك تتحّســن وأخــذ يتماثــل للشــفاء حتــى ُشــفي تمامــًا مــن مرضــه.

1. ُيشير النص أّن العالج الذي استخدمه ابن سينا كان في الدرجة األولى:

      أ-  بيولوجيًا .                                                        ب-سيكولوجيًا.

      ج- استعراضيًا.                                                     د- ُعشبيًا.

2. تشير عبارة “ انفرجت أسارير وجهه “ الواردة في النص إلى :

      أ- ِحقد الرجل على ابن سينا .                                 ب- َخوف الرجل من ابن سينا.

      ج- ُسرور الرجل من ابن سينا.                                 د- غـََضب الرجل من ابن سينا.

3. أفضل عنوان لعموم النص:

      أ-  أمير بني ُبويه وابن سينا.                                  ب-الِغْلظة في اتخاذ القرار عند ابن سينا.

      ج- الِخْفية أساس العالج عند ابن سينا.                  د- تفّوق ُطرق العالج عند ابن سينا.

4. اعتمدت طريقة ابن سينا في معالجة المريض على ضرورة :

م له.        أ- إقناع أهل المريض بأّن مريضهم مجنون.           ب- إقناع المريض بجدوى الطعام الذي ُيقدَّ

       ج- إقناع المريض بأهمّية الدواء الذي ُيقّدم إليه    د- إقناع الناس الذين شاهدوا المريض بضرورة تركه وحيدًا عند األكل.
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5. الفكرة األبرز في النص هي :

     أ- خوف األهل على ابنهم المريض.                                       ب- براعة ابن سينا في أساليب العالج.

     ج- شفاء المريض يحتاج لقناعات عقائدّية ُمعّينة .                  د- الُطُرق التقليدّية القديمة في العالج.

6. ُتشير عبارة “ أمَر ابن سينا أتباعه بشّد ِوثاق األمير “ إلى :

     أ- استعانة ابن سينا بعـَدد من الناس لمنع أذى األمير عن نفسه.        ب-  وجود عدد من تالميذ ابن سينا ُينّفذون أوامره في العالج.

     ج- تساُرع مجموعة من األطباء إلنقاذ األمير من الموت.        د- ِشّدة ابن سينا في تعليم أساليب الطب لطلبته.

اإلجابات الصحيحة للمترادفات : 1 . )ب(   2. )ج(    3. )أ(   4 .)أ(    5. )ج(

اإلجابات الصحيحة للمتقابالت :  1. )ب(   2 . )ج(   3.)د(    4 .)أ(  5 .)د(

اإلجابات الصحيحة إلكمال الفراغ :1 . )ب( 2 .)د(    3 . )أ(   4 . )أ(  5 . )ب(

اإلجابات الصحيحة لالستيعاب المقروء )1( :1 . )ب(  2. )أ(  3 . )ب(  4 . )د(  5 . )ج(  6 . )د(  7 . )ب(

اإلجابات الصحيحة لالستيعاب المقروء )2 (: 1. )ب(  2 . )ج(  3 . )د( 4 . )ب(   5 . )ب(  6 . )د(  
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          A( 6300  B( 5100
          C( 6270  D( 6570

           A(1 CM      B(1.5 CM 
           C( 2 CM      D(2.5 CM 

             A(  34 M       B(  40 M 
             C(  68 M       D(  88 M

             A(10                  B(  100 
             C(1000                D(  10000

              A( 104        B( 114
              C( 315        D( 325

فيما يلي عدد من األسئلة، يتبع كاًل منها أربعة اختيارات.  اختر من بينها اإلجابة الصحيحة، ثم ظّلل دائرة الحرف المقابل لها في ورقة اإلجابة.

72, 76, 73, 77, 74, … , 75 ?

12, 20, 30, 42, …. ?

2
3

1
2

9
10

X xY  
Z

4
5

3
4

5
6

الرياضيات

1( إذا حصل خالد على عالمة مقدارها 64 في       
الرياضيات في منتصف الفصل، وحصل على 

عالمة مقدارها 72 في نهاية الفصل، فما نسبة 
التقّدم في تحصيل خالد؟          

A. 0.125%                      B. 8% 
C. 11.11%                 D. 12.5% 

2( ما العدد المفقود في السلسلة:

A. 70                   B. 71
C. 75                   D. 78

3( إذا كانت X عدد سالب، Y عدد موجب،
 Z3 = - 8، فأي العبارات اآلتية صحيحة؟

4( إذا كان               )64(2 – )36(2  فما قيمة X؟ 
A. 70                               B. 120
C. 140                             D. 180

5( إذا كان X = 3375            ،فما قيمة X؟   

6( أي مما يأتي أكبر من             وأقل من              ؟

7( إذا كان متوســط 20 عــددًا هــو صفــر، فمــا أكبــر عــدد 

ممكــن مــن هــذه األعــداد يمكــن أن يكــون موجبــًا؟

8( حصــل ثالثــة مرّشــحين علــى 1100، 7000 ،  11900 

صوتــًا فــي االنتخابــات .  مــا نســبة األصــوات التــي 

حصل عليها المرّشح الفائز؟ 

9( ما العدد المفقود في السلسلة:

10( إذا كان الفرق بين طول مستطيل وعرضه       12، 

وكان محيطه cm         ، فما مساحته؟

A.                        موجبة

B.                         سالبة

C.                          موجبة

D.                                سالبة

X

X
2

Z3

Y

Y

X3

Zx 

Zx 

Yx

=20 X

4500 

2
5

3
5

3
5

1
4

A.                      B.

C.                       D.

A.                      B.

C.                       D.(

                     A.   صفر  B. 1
                     C.  10             D. 19

A. ٪ 59.5       B. ٪65
C. ٪ 70.5  D. ٪ 90

                     A.  56  B.  58
                     C.  60  D.  62

                     A. 34 cm2     B. 46 cm2

                     C. 2668 cm2 D. 1564 cm2

cm

160
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فيما يلي عدد من األسئلة، يتبع كاًل منها أربعة اختيارات.  اختر من بينها اإلجابة الصحيحة، ثم ظّلل دائرة الحرف المقابل لها في ورقة اإلجابة.

11( إذا اشترى أحمد بضاعة بمبلغ 6000 دينار بخصم    
 مقداره  5 ٪ ، ودفع ضريبة مبيعات مقدارها 10 ٪ 

 على المبلغ المتبقي بعد الخصم، فكم دينارا مجموع 
 ما دفعه أحمد؟

       |AB| = |AC| =3       12( في الشكل أدناه، إذا كان
     BC|   =5| ، فما طول |BD| ؟

                                  

13( كــم متــرًا مــن الســياج نحتــاج لتســييج مزرعــة مســتطيلة 
بــأن  20، علمــًا  تاركيــن جهــة واحــدة طولهــا      الشــكل 

مســاحة المزرعــة M2        ؟        

14( ما قيمة X في المعادلة:   1.3= )0.0169X ؟      

15( إذا كان مجموع عددين 25 ، والفرق 
بينهما 13 ، فما حاصل ضرب العددين ؟      

16( إذا بــاع رجــل ثلــث أســهمه فــي شــركة مــا، وتبقــى لديــه 
300 ســهمًا، فكم ســهمًا كان لدى الرجل؟ 

17( إذا كان 25=               %20 ، فما قيمة 2X ؟   

18( ما أقل عدد ممكن من البالط مربع الشكل الذي        
نحتاجه لتبليط غرفة طولها      15، وعرضها     10. 

علما بأن طول البالطة        50 ؟ 

، |BC|  =8      19( في الشكل أدناه، إذا كان
     AD| = 3|،  فما طول |AB| ؟

                                

20(  فــي الشــكل أدنــاه، إذا كان AB  يــوازي CD، وقيــاس          
زاويــة AEX =  40°       ، فمــا قيــاس زاويــة  CFY       ؟   

                             

1

2

          A( 6300  B( 5100
          C( 6270  D( 6570

         A( 150  B( 200
         C(  300             D( 450

        A( 125  B( 250
        C( 1250  D( 2500

A( 600  B( 620
C( 640  D( 644

         A(  3 CM    B(4 CM 
         C( 5 CM             D(6 CM

         A( 110°  B( 120° 
         C( 130°   D( 140°

           A(1 CM      B(1.5 CM 
           C( 2 CM      D(2.5 CM 

             A(  34 M       B(  40 M 
             C(  68 M       D(  88 M

             A(10                  B(  100 
             C(1000                D(  10000

              A( 104        B( 114
              C( 315        D( 325

cm
cm

D
C B

A

Xfrom

cm
cm

D
C B

A

x

E

F

Y

B A

CD

M
680

)

CM
MM

فيما يلي عدد من األسئلة، يتبع كاًل منها أربعة اختيارات.  اختر من بينها اإلجابة الصحيحة، ثم ظّلل دائرة الحرف المقابل لها في ورقة اإلجابة.
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 YXZ = 60°  21( في الشكل أدناه، إذا كان قياس
، وقياس XYZ= 50°      ، فما قياس XZE     ؟

                                     

،|       | = 5CM 22( في الشكل أدناه، إذا كان
3CM= |         | ، فما مساحة المستطيل 

XYZE؟
                                           

23( إذا كان مجموع ثالث زوايا في شكل رباعي
  °240 ،فما قياس الزاوية الرابعة للشكل؟     

24( في شبه المنحرف أدناه، إذا كانت مساحة المثلث 

      

                             

25( في متوازي األضالع أدناه، إذا كان قياس
ADC = ° 130           ، فما قياس  ABE       ؟   

                                 

 

فيما يلي عدد من األسئلة، يتبع كاًل منها أربعة اختيارات.  اختر من بينها اإلجابة الصحيحة، ثم ظّلل دائرة الحرف المقابل لها في ورقة اإلجابة.

X

YZE

         A( 110°  B( 120° 
         C( 130°   D( 140°

         A( 60°  B( 90° 
         C( 120°   D( 180°

XZ
XY

X

YZ

E

         A( 6 CM2  B( 7.5 CM2 
         C( 12 CM2  D( 15 CM2

         A( 10 CM2  B( 12 CM2 
         C( 14 CM2  D( 16 CM2

C
F

D

AB

A

B

ED

C

         A( 30                   B( 40 
         C( 45             D( 60

 2CM 2 وطولCM2 تساوي ACF ,AF =
 ,CD =

 4CM
8 CM AFDB فما مساحة الشكل

AB =
؟ 
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الفقرة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

البدائل

D                   C              B              A
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

اإلجابات الصحيحة
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(www.jubilee.edu.jo يعبأ هذا الطلب إلكترونيا  من قبل الطالب/الطالبة وولي األمر على الرابط(                 

نموذج طلب التقدم لمدرسة اليوبيل

اسم الطالب: )أربعة مقاطع كما هو في شهادة الميالد(:____________ ______________ ______________ ________________

الجنس:      ذكر                      أنثى                                                الخلوي )للطالب(: _____________________________________

الرقم الوطني للطالب: _________________________               جنسية الطالب/ـة:_____________________________________

تاريخ الوالدة:_____ /  _____ / _____                                           مكان الوالدة) المدينة أو القرية(:_________________________          

اسـم ولي األمر:____________________  مهنة ولّي األمر: __________________   الخلوي )ولّي األمر(:____________________

اسم األم )مقطعين(: _________________ مهنة األم: _________________       الخلوي )لألم(: __________________________    

هل سبق وأن تقّدم الطالب/الطالبة الختبار التسريع األكاديمي  ؟       نعم            ال

إذا كانت اإلجابة نعم , ففي أي صف ؟ 

أنا ولي أمر الطالب ـــالمذكور أعاله أصادق على صحة المعلومات الواردة           التوقيع:

ملحوظة: رسوم تقديم طلب الترشيح )35( دينارًا غير مستردة  تدفع )إما عن طريق التسديد لدى المحاسب في مدرسة اليوبيل، أو التسديد عن 

طريق البنك العربي تحت حساب رقم                                        فرع الشميساني باسم مؤسسة الملك الحسين / مركز التميز التربوي(.

 يرفق مع هذا الطلب :

       • صورة شخصية حديثة للطالب/ الطالبة  

       • صورة عن دفتر العائلة

       • صور عن الشهادات المدرسية آلخر 3 فصول:

                       -  للترّشح للصف التاسع: شهادة الصف السابع وشهادة الصف الثامن الفصل األول

                       -  للترّشح للصف العاشر: شهادة الصف الثامن وشهادة الصف التاسع الفصل األول

        • صورة عن اإلقامة لغير األردنيين

اسم المحافظة:                                   اسم المديرية:                                التاريخ : _____/_____/_______

اسم المدرسة:                                                                        الصف الحالي للطالب/ة:         الثامن       التاسع

 نوعها :) ضع إشارة(       حكومية               خاصة        وكالة غوث الالجئين              ثقافة عسكرية

*For more Examples, please take the sample from the testing unit

0118/246641/4/502 


