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انغؤال األٔل
أ) رظُف انطفشاد إنٗ َٕػًْ ٍٛب  :ؽفشاد كشٔيٕعٕيٛخ ٔ ،ؽفشاد عُٛٛخ

 -يبرا ٚمظذ ثكم يًُٓب؟ -أػؾ يضبل ػهٗ كم يًُٓب؟

 )1انطفشاد انكشٔيٕعٕيٛخ ْٙٔ :ػجبسح ػٍ رغٛشاد رؾذس ف ٙرشكٛت انكشٔيٕعٕو أٔ ف ٙػذد انكشٔيٕعٕيبد ( .يضبل دأٌ )

 )2انطفشاد انغُٛٛخ أٔ ( انطفشاد انُمطٛخ ) ( :يضبل انضالعًٛٛب )
ْٔ ٙػجبسح ػٍ رغٛشاد رؾذس ف ٙرشرٛت انمٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ ف ٙعضا انـ  DNAيًب ٚغٛش يٍ ًَؾ انشعبنخ انز ٙعزُمم ثٕاعطخ
ٔ mRNAثبنزبن ٙرغٛش رشكٛت انجشٔر ٍٛانًظُّغ ف ٙانخهٛخ.

ة) رؾظم ؽبنخ ػذو اَفظبل انكشٔيٕعٕيبد ف ٙأصُبء انًشؽهخ األٔنٗ يٍ االَمغبو انًُظف أٔ انًشؽهخ انضبَٛخ يٍ االَمغبو انًُظف.
أ٘ انًشؽهزٚ ٍٛؾزًم أٌ ٚكٌٕ نؼذو االَفظبل فٓٛب رأصٛش أكجش ف ٙظٕٓس اخزالالد ٔساصٛخ ػُذ اإلَغبٌ؟ ٔنًبرا؟
انًشؽهخ األٔنَٗ :زٛغخ ػذو اَفظبل اؽذ انكشٔيٕعٕيبد أ ثؼؼٓب ػٍ انكشٔيٕعٕو انًًبصم نّ يًب ٚؤد٘ انٗ ظٕٓس عبيٛزبد رؾزٕ٘ ػهٗ ػذد يٍ
انكشٔيٕعٕيبد اكضش يٍ انؼذد انطجٛؼ ٙأ الم يُّ.

ط) رؾظم ؽبنخ ػذو اَفظبل انكشٔيٕعٕيبد ف ٙأصُبء انًشؽهخ األٔنٗ يٍ االَمغبو انًُظف أٔ انًشؽهخ انضبَٛخ يٍ االَمغبو انًُظف.
أ٘ انًشؽهزٚ ٍٛؾزًم أٌ ٚكٌٕ نؼذو االَفظبل فٓٛب رأصٛش ألم ف ٙظٕٓس اخزالالد ٔساصٛخ ػُذ اإلَغبٌ؟ ٔنًبرا؟
انًشؽهخ انضبَٛخَ :زٛغخ ػذو اَفظبل انكشٔيبرٛذاٌ انشمٛمبٌ ػٍ ثؼؼٓب ف ٙاؽذ انكشٔيٕعٕيبد أ اكضش يًب ٚؤد٘ انٗ ظٕٓس عبيٛزبد رؾزٕ٘ ػهٗ ػذد يٍ
انكشٔيٕعٕيبد اكضش يٍ انؼذد انطجٛؼ ٙأ الم يُّ فؼال ػٍ عبيٛزبد ؽجٛؼٛخ.

د) ال ُٚزظ عبيٛزبد ؽجٛؼٛخ إرا ؽظم ػذو اَفظبل ف ٙكشٔيٕعٕيبد انخهٛخ انز ٙرً ّش ف ٙانًشؽهخ األٔنٗ يٍ االَمغبو انًُظف ،فٙ
ٔػؼ انغجت؟
ؽُٚ ٍٛزظ عبيٛزبد ؽجٛؼٛخ إرا ؽظم ػذو االَفظبل ف ٙانًشؽهخ انضبَٛخ يٍ االَمغبو انًُظفّ .
انًشؽهخ األٔنَٗ :زٛغخ ػذو اَفظبل اؽذ ا نكشٔيٕعٕيبد أ ثؼؼٓب ػٍ انكشٔيٕعٕو انًًبصم نّ يًب ٚؤد٘ انٗ ظٕٓس عبيٛزبد رؾزٕ٘ ػهٗ ػذد يٍ
انكشٔيٕعٕيبد اكضش يٍ انؼذد انطجٛؼ ٙأ الم يُّ
انًشؽهخ انضبَٛخَ :زٛغخ ػذو اَفظبل انكشٔيبرٛذاٌ انشمٛمبٌ ػٍ ثؼؼٓب ف ٙاؽذ انكشٔيٕعٕيبد أ اكضش يًب ٚؤد٘ انٗ ظٕٓس عبيٛزبد رؾزٕ٘ ػهٗ ػذد يٍ
انكشٔيٕعٕيبد اكضش يٍ انؼذد انطجٛؼ ٙأ الم يُّ فؼال ػٍ عبيٛزبد ؽجٛؼٛخ.

ْـ) ٚؤد٘ يشبسكخ يضم ْزِ انغبيٛزبد غٛش انطجٛؼٛخ ف ٙػًهٛخ اإلخظبة إنٗ ظٕٓس اخزالالد ٔساصٛخ نؼذو اؽزٕاء انخالٚب ػُذ األفشاد
انُبرغخ ػهٗ انؼذد انطجٛؼ ٙيٍ انكشٔيٕعٕيبد .فغش رنك :نؼذو اؽزٕاء خالٚب االفشاد انُبرغخ ػهٗ انؼذد انطجٛؼ ٙيٍ انكشٔيٕعٕيبد
ٔ ) كٛف رؤد٘ انطفشاد ػهٗ رغٛش ف ٙػذد انًغًٕػبد انكشٔيٕعٕيٛخ إنٗ ركٕ ٍٚعبيٛزبد صُبئٛخ انًغًٕػخ انكشٔيٕعٕيٛخ ()2n؟
َزٛغخ نؼذو افظبل انكشٔيٕ عٕيبد انًزًبصهخ عًٛؼٓب ف ٙاصُبء االَمغبو انًُظف ف ٙخالٚب األة أ األو

ص) ٔػؼ كٛفٛخ ؽذٔس انطفشح انكشٔيٕعٕيٛخ انطجٛؼٛخ انزُٚ ٙزظ ػُٓب خهٛخ سثبػٛخ انًغًٕػخ انكشٔيٕعٕيٛخ( ) ٌ 4؟
اَفظبل انكشٔيبرٛذاٌ انشمٛمبٌ ػٍ ثؼؼًٓب دٌٔ اَمغبو عٛزٕثالصو انخهٛخ

ط ُٚزظ يشع فُٛم كٛزَٕٕسٚب ف ٙاإلَغبٌ يٍ ٔعٕد صٔط يٍ انغُٛبد انًزُؾٛخ  :انًطهٕة
 -1كٛف ٚؤد٘ ٔعٕد ْز ٍٚانغ ٍُٛٛإنٗ انزخهف انؼمه ٙانشذٚذ ػُذ األؽفبل؟
رشاكى انؾًغ األي ُٙٛفُٛٛم االَ ٍٛف ٙانذو ٔػذو رؾٕنّ انٗ ربٚشٔعٍٛ
اعزخذاو ؽًٛخ غزائٛخ خبطخ رُخفغ فٓٛب َغجخ انفُٛٛم االٍَٛ
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انغؤال انضبَٙ
االخزالل انٕساصٙ
كهُٛفهزش
أَضٗ صالصٛخ انكشٔيٕعٕو انغُغٙ
()4
()6
XXY - 1

انطشاص انكشٔيٕعٕي ٙانغُغٙ
نهفشد انًظبة
()1
()2
XO
XY

ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ فٙ
خالٚب انفشد انًظبة
44
()3
()5
45

 -4رٛشَش

 -6دأٌ

44 -3

XXX -2

44 -5

ة) اكزت اعى االخزالل انٕساص ٙف ٙاإلَغبٌ انُبرظ ػٍ كم يًب ٚه:ٙ
 -1ارؾبد ثٕٚؼخ خبنٛخ يٍ انكشٔيٕعٕو انغُغ(ٙ؟ ( Xيغ ؽٕٛاٌ يُٕ٘ ( )X؟ رٛشَش
دأٌ
 -2ارؾبد ثٕٚؼخ ( ( Xيغ ؽٕٛاٌ يُٕ٘ ( ) X
فُٛم كٛزَٕٕٛسٚب
 -3رشاكى انؾًغ األي ُٙٛفُٛم األَ ٍٛف ٙانذو؟
ط) يٍ ؽشق رشخٛض االخزالالد انٕساصٛخ ػُذ اإلَغبٌ  ،فؾض خًالد انكٕسٔ ٌٕٚفؾض انغبئم انشْه.ٙ
يب األيٕس انزًٚ ٙكٍ رؾذٚذْب يٍ انخالٚب انزٚ ٙزى انؾظٕل ػهٓٛب يٍ انطشٚمزٍٛ؟
ًٚ -1كٍ رشخٛض ثؼغ االخزالنذ انٕساصٛخ ثطشق ك ًٕٛؽٕٚٛخ
 -2انؾظٕل ػهٗ يخطؾ نكشٔيٕعٕيبد خالٚب انغُٔ ٍٛيمبسَزّ يغ انًخطؾ انطجٛؼٙ
ًٚ -3كٍ رؾذٚذ االخزالالد انكشٔيٕعٕيٛخ انز ٙلذ رٕعذ ف ٙانغٍُٛ

د)

يب ْ ٙأْذاف االعزشبسح انٕساصٛخ؟ -1إسشبد انًمجه ٍٛػهٗ انضٔاط ٔكزنك انًزضٔع ٍٛانهزٚ ٍٚخشٌٕ إَغبة أؽفبل يظبث ٍٛثأيشاع ٔساصٛخ ٔرمذٚى
انُظؼ نٓى -2 .االرظبل يغ أْم انًشٚغ ٔإعذاء انُظؼ ٔانًشٕسح نٓى ٔ .رٕػٛؼ ؽجٛؼخ انًشع ألْم انًشٚغ ٔيذٖ اؽزًبل اإلطبثخ ثّ ف ٙانًغزمجم.
 -4رٕػٛؼ اٜصبس انُفغٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔااللزظبدٚخ نهًشع -5 .رأكٛذ ػهٗ إعشاء االخزجبساد نهزشخٛض انًج ّكش.

ْـ) ْ ٙخطٕاد سعى خشٚطخ انغُٕٛو انجشش٘؟

 -3سعى خشٚطخ فٛضٚبئٛخ
 -1سعى خشٚطخ ٔساصخ خهٕٚخ  -2سعى خشٚطخ عُٛٛخ
 -4رؾذٚذ رغهغم انمٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ ف ٙانـ ( ) DNA

ٔ) ًٚضم انشكم انًغبٔس كٛفٛخ ؽذٔس اخزالالد ٔساصٛخ يشرجطخ ثؼذد انكشٔيٕعٕيبد انغُغٛخ  ،ادسط انشكم صى أعت ػًب ٚه:ٙ
 -1يب ػذد انكشٔيٕعٕيبد انكه ٙف ٙكم يٍ انخهٛز ٍٛانًشبس إنًٓٛب ثبألسلبو ( ) 2 ، 1؟
خهٛخ أَضٕٚخ
24 -2
22 -1
 -2اكزت انطشاص انكشٔيٕعٕي ٙانغُغ ٙنهغٍُٛ
XX
ف ٙكم يٍ انًشثؼ ٍٛانًشبس إنًٓٛب ثبألسلبو ( ٔ ) 5 ، 4ؽذد عُظ كم يًُٓب؟
 XXX -4اَضٗ  XXY -5ركش
2
1
 -3نًبرا ًٕٚد انغُ ٍٛانُبرظ ف ٙانًشثغ ( ) 6؟
ثٕٚؼبد

O

3
3

مدرس املادة 4أ .رامي نصار
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انغؤال انضبنش
أ) لطؼذ إَضًٚبد انزمطٛغ عهغهخ يٍ انُٕٛكهٕٛرٛذاد عُٕٛو يب ،فُزغذ لطغ رؾًم انزشرٛت األر ٙنهمٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ:
) (CGCCATCAGT , ACGATACTGGT , AGTCCGCTATACGAانًطهٕة:
 -1ؽذد انُٕٛكهٕٛرٛذاد انز ٙرًضم يُبؽك انزذاخم ث ٍٛانمطغ انغبثمخ يٍ انغُٕٛو؟ ACGA ، AGT
 -2يب انخطٕاد انز ٙرغجك ػًهٛخ رمطٛغ انكشٔيٕعٕو ف ٙأصُبء خطٕاد سعى خشٚطخ انغُٕٛو انجشش٘ ؟
 -سعى خشٚطخ عُٛٛخ -سعى خشٚطخ ٔساصخ خهٕٚخة) ٔػؼ آنٛخ انؼالط انغ ُٙٛثبعزخذاو َبلم فٛشٔع ٙغٛش ػبس؟
 -1إدخبل انمطؼخ انغُٛٛخ ٔانًؾزٕٚخ ػهٗ انغ ٍٛانغهٛى إنٗ انفٛشٔط.
 -2أ -إصانخ خالٚب َخبع انؼظى انًظبثخ  ،صى رًُٛزٓب فٔ ٙعؾ غزائ.ٙ
ةٚ -ؼبف إنٗ ْزِ انخالٚب انفٛشٔط انًؼذل عُٛٛب ً فٓٛبعى انخالٚب انًظبثخ.
طٚ -ؾذس اَذيبط ث ٍٛانًبدح انٕساصٛخ نهفٛشٔط انًؼذل عُٛٛب ً ٔانًبدح انٕساصٛخ نخالٚب َخبع انؼظى.
 -3رؾمٍ انخالٚب انًؼذنخ عُٛٛب ً فَ ٙخبع ػظى انًشٚغ.

ط) يب أًْٛخ يؼشفخ رغهغم انمٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ ف ٙانغُٕٛو؟

 -3رؾذٚذ انغُٛبد انًشفَشح نهجشٔر.ٍٛ

 -2رؾذٚذ ٔظبئف انغُٛبد.
 -1رؾذٚذ انغُٛبد انًغججخ نهًشع.
 -4ػضل انغُٛبد العزخذايٓب ف ٙانظٛذنخ ٔانضساػخ ٔانظُبػبد انكًٛٛبئٛخ.

د) يب ْ ٙاالخزالالد انٕساصٛخ انزًٚ ٙكٍ انكشف ػُٓب ثبعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًٕعبد فٕق انظٕرٛخ؟
 )1رؼخى انكهٛخ أٔ ػذو ٔعٕدْب.

 )2اخزالالد ف ٙانؾجم انؼظج.ٙ

ْـ) يب ْ ٙيظبدس اعزخذاو ثظًخ انـ () DNA؟

 )3ثؼغ أيشاع انمهت.

 -1انذو

 -2انغهذ

 -3انغبئم انًُٕ٘

 -4عزٔس انشؼش ٔغٛشْب.

ٔ) طف انزغٛشاد انز ٙرؾذس نخالٚب انذو انؾًشاء ػُذ األشخبص انًظبث ٍٛثًشع انضالعًٛٛب؟
 -1انخالٚب انًكَٕخ نخالٚب انذو انؾًشاء ال ٚكزًم رًبٚضْب فزجمٗ انُٕاح داخهٓب.
ٚ -2زخز انجؼغ اٜخش نهخالٚب أشكبل غٛش ؽجٛؼٛخ

ؽ -نًبرا ٚجذ٘ انجؼغ رخٕفب يٍ األؽؼًخ انًؼذنخ عُٛٛب؟

الَٓب رؾذس ؽبالد يٍ انؾغبعٛخ ػُذ ثؼغ انُبط

انغؤال انشاثغ

ٔعّ انًمبسَخ
عجت ظٕٓس االخزالل انٕساصٙ

يزالصيخ دأٌ
اػبفخ كشٔيٕعٕو انٗ انضٔط
انكشٔيٕعٕي ٙسلى 21

يزالصيخ رٛشَش
ارؾبد ؽٕٛاٌ يُٕ٘ (  ) Xيغ
ثٕٚؼخ خبنٛخ يٍ انكشٔيٕعٕو X

ٔعّ انًمبسَخ
األػشاع انز ٙرظٓش ػهٗ
األشخبص انًظبثٍٛ

يزالصيخ ادٔاسد
اخزالالد ف ٙانمهت ٔانكهٛزٍٛ
لذساد ػمهٛخ ٔعغًٛخ يؾذٔدح

يزالصيخ رٛشَش
اصُٗ ػمًٛخ

مدرس املادة 4أ .رامي نصار
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ٔعّ انًمبسَخ
انًبدح انزٚ ٙؼبيم ثٓب
انكشٔيٕعٕيبد

خشٚطخ انٕساصخ انخهٕٚخ
اطجبؽ خبطخ

انخشٚطخ انغُٛٛخ
يٕاد يزألنئخ

ٔعّ انًمبسَخ
انًبدح انزٚ ٙؼبيم ثٓب
انكشٔيٕعٕيبد
ايكبَٛخ انزٕاسس

انخالٚب انغُغٛخ
انغبيٛزبد ٔانجٕٚؼخ انًخظجخ

انخالٚب انغغًٛخ
اَغغخ انؼؼالد ٔانشئخ ٔانذيبؽ

رٕسس

الرٕسس

ٔعّ انًمبسَخ
يٕػذ إعشاء انفؾض
عشػخ انُزبئظ

خًالد انكٕسٌٕٚ
(  ) 11-8اعجٕع
اعشع

انغبئم انشْهٙ
(  ) 16-14اعجٕع
الم عشػخ

ٔعّ انًمبسَخ
سلى انضٔط انز٘ ؽذس
ػهٛخ انزغٛٛش

دأٌ
21

رٛشَش
13

ادٔاسد
18

أعئهخ ػهم
ٚ -1هغأ انًضاسػ ٍٛإنٗ اعزخذاو يٕاد كًٛٛبئٛخ يضم انكٕنشٛغٍٛ؟
ٔرنك نهؾظٕل ػهٗ َجبربد ركٌٕ انًغًٕػخ انكشٔيٕعٕيٛخ ف ٙخالٚبْب يؼبػفخ ثشكم ربو ٔؽغى انضًبس اكجش يٍ انؾغى انطجٛؼ.ٙ

 -2ثؼغ ؽفشاد االعزجذال ال رؤصش فَٕ ٙع انجشٔر ٍٛانز٘ ُٚزظ يٍ رشعًخ انشٛفشح انٕساصٛخ؟
الٌ انؾًغ األي ُٙٛانٕاؽذ ًٚكٍ أٌ ٚزًضم ثأكضش يٍ َٕع ٔاؽذ يٍ انشٛفشادٔ ،ثبنزبن ٙفئٌ ؽذٔس ؽفشح لذ ُٚزظ شٛفشح أخشٖ نهؾًغ األيَ ُٙٛفغّ.

ٚ -3غزخذو نهؾظٕل ػهٗ انخشٚطخ انفٛضٚبئٛخ نهغُٕٛو انجشش٘ أكضش يٍ َٕع يٍ إَضًٚبد انزمطٛغ.
ٔرنك نؼًبٌ ؽظٕل انزذاخم ثْ ٍٛزِ انمطغ نٛزى ثؼذ رنك إػبدح رشرٛجٓب.

 -4ؽفشاد اإلصاؽخ نٓب رأصٛش أكجش يٍ ؽفشاد االعزجذال ف ٙانجشٔر ٍٛانُبرظ؟
ٔرنك نؾذٔس رغّٛش ف ٙرغهغم انشٛفشاد انزٚ ٙؾًهٓب ٔ DNAلذ ٚؤد٘ رنك إنٗ رٕلف انغهغهخ انجشٔرُٛٛخ ألَّ لذ ُٚزظ شٛفشح إٚمبف.

ٚ -5ؼبَ ٙاألشخبص انًظبث ٍٛثبنضالعًٛٛب يٍ فمش دو شذٚذ؟
ٔرنك ثغجت ركغش يؼظى خالٚب انذو انؾًشاء ٔرؾههٓب ثؼذ فزشح لظٛشح يٍ إَزبعٓبٔ ،ثبنزب٘ رفمذ لذسرٓب ػهٗ ؽًم كًٛخ كبفٛخ يٍ األكغغ.ٍٛ

ٚ -6جذ٘ ثؼغ األشخبص رخٕفب يٍ رُبٔل األؽؼًخ انًؼذنخ عُٛٛبً؟

ٔرنك ألَٓب رغجت ظٕٓس أػشاع عبَجٛخ كبنؾغبعٛخ ػُذ ثؼغ انُبط.

مدرس املادة 4أ .رامي نصار

الصفحة5

 -7رؼزًذ يؼشفخ انزغهغم األطه ٙنُٕٛكهٕٛرٛذاد انغُٕٛو ػهٗ يُبؽك انزذاخم ف ٙلطغ انكشٔيٕعٕو؟
ألَّ يٍ خالل يُبؽك انزذاخم ًٚكٍ يؼشفخ رغهغم انمٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ ف ٙانغُٕٛو إر اَّ يٍ خالل ْزِ انًُبؽك ًٚكٍ يؼشفخ رشرٛجٓب ثبنزغهغم ٔيؼشفخ
انمٕاػذ انز ٙرغجك يُبؽك انزذاخم ٔانًُبؽك انز ٙرهٓٛب ؽٛش أٌ يُبؽك انزذاخم ْ ٙيُبؽك انشثؾ ث ٍٛانمطؼز.ٍٛ
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ٔ -8عذد ثمغ دو ف ٙيغشػ عشًٚخ ،فزى أخز ػُٛخ دو يٍ انًشزجّ ثّ؟
أخزد ػُٛخ دو يٍ انًشزجّ ثّ نؼًم ثظًخ  DNAنّ ٔيمبسَزٓب يغ ثظًخ  DNAنهؼ ُّٛانزٔ ٙعذد ف ٙيغشػ انغشًٚخ

 -9ركٌٕ انًغًٕػخ انكشٔيٕعٕيٛخ ف ٙخالٚب انُجبربد يؼبػفخ ػُذ اعزخذاو انكٕنشٛغٍٛ؟
إر أٌ ْزِ انًبدح رًُغ ركٕ ٍٚانخٕٛؽ انًغضنٛخ فزجمٗ انكشٔيٕعٕيبد ف ٙيشكض انخهٛخ.

 -11رُزظ انخشٚطخ انفٛضٚبئٛخ نهغُٕٛو انجشش٘ ثزمطٛغ انكشٔيٕعٕيبد ثٕاعطخ أكضش يٍ إَضٚى رمطٛغ رؼًم ف ٙيُبؽك يخزهفخ؟
نؼًبٌ ؽظٕل انزذاخم ثْ ٍٛزِ انمطغ نززى ثؼذ رنك إػ بدح رشرٛجٓب أٔ نزمطٛغ انكشٔيٕعٕو إنٗ لطغ طغٛشح يزذاخهخ.

رؼشف األشخبص أٔ رؾذٚذ ْٕٚزٓى ثذلخ كجٛشح
 -11رغزخذو ثظًخ ال  DNAأٔ انجظًخ انٕساصٛخ ف ٙيغبل ّ
الٌ رغهغم انُٕٛكهٕٛرٛذاد ف DNA ٙشخض يب ال ٚزكشس يغ ا٘ شخض آخش

 -12رشاكى انؾًغ األي ُٙٛفُٛم االَ ٍٛف ٙدو اإلَغبٌ انًظبة ثًشع فُٛم كٛزَٕٕٛسٚب؟
َزٛغخ ؽفشح ف ٙع ٍٛيزُؾ ٙيغؤٔل ػٍ رظُٛغ إَضٚى نّ دٔس يٓى ف ٙاٚغ انؾًغ األي ُٙٛفُٛم االَ ٍٛانز٘ ٚزؾٕل ف ٙأصُبء انزفبػالد انطجٛؼٛخ ف ٙعغى
اإلَغبٌ إنٗ انؾًغ األي ُٙٛربٚشٔع.ٍٛ

 -13اعزًشاس َغبػ انًؼبنغخ انغُٛٛخ نهخالٚب انغزػٛخ انز ٙرُزظ خالٚب انذو انؾًشاء ٔخالٚب عٓبص انًُبػخ؟
ألَٓب لبدسح ػهٗ االَمغبو ؽٕال فزشح ؽٛبح انًشٚغ.

( إن أصبنا فمن اهلل وإن أخطأنا فمن أنفسنا )
امتنى للجميع النجاح
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استاذ الللو ايحياتية :رامي نصّار
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