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ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ(ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل /م)2
ﺍﻻسم:
-----------------------------------------------------------------------------------السؤال األول (81عالمة)
اﻗﺮأ اﻟﻨﺺ اﻵﺗﻲ ﻣﻦ وحدة (اﻟفحص اﻟطبﻲ ﻗبل اﻟزواج ) ﺛﻢ أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻪ .:
" ﻟم تكن دﺭﺍسﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎء أو أبﺤـﺎثﻬم هـي ﺍﻟﻤنﺎفـذ ﺍﻟوحﻴـدة فـي سـﻌي ﺍإلنـسﺎن نﺤـو
تﺤـسﻴن أجﻴـﺎل ﺍﻟﻤـسﺘقﺒل  ،فقـد قﺎمـت ﺍﻟﻤجﺘﻤﻌﺎﺕ -بﺤـسب مﻌﺘقـدﺍتﻬﺎ  -بﻤقﺎومـﺔ ﺍﻟـضﻌف
ﺍﻟـوﺭﺍثي  ،ومﺤﺎﺭبـﺔ ﺍألمـرﺍض ذﺍﺕ ﺍﻟﻌالقـﺔ بﺎﻟﻤوﺭوثـﺎﺕ  ،وكـﺎن أحـد ﺍألسـﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـدة فﻴﻬـﺎ إجـرﺍء فﺤوصـﺎﺕ مخﺒریـﺔ وسـریریﺔ مﺤـددة  ،وهـو مـﺎ یﻌـرف بـﺎﻟفﺤص ﺍﻟطﺒـي
قﺒـل ﺍﻟـزوﺍج *بﻬـدف تﺤدیـد بﻌــض ﺍألمــرﺍض ﺍﻟوﺭﺍثﻴــﺔ أو ﺍألمــرﺍض ﺍﻟﻤﻌدیــﺔ ﺍﻟﺘــي قــد
یكــون أحــد ﺍﻟــزوجﻴن مــﺼﺎبﺎ بﻬــﺎ  ،أو حــﺎمال ﻟﻬــﺎ  ،وتــشكل تﻬدیــدﺍ إلدﺍمﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎة ﺍﻟزوجﻴﺔ
وﺍسﺘقرﺍﺭهﺎ مسﺘقﺒال  ،إذﺍ مﺎ ظﻬرﺕ هذه ﺍألمرﺍض عند أطفﺎﻟه".
(ﻋالﻣﺗان)
 )١وضح اﻟﻣقصود باﻟفحص اﻟطبﻲ ﻗبل اﻟزواج كﻣا ﺟاء فﻲ اﻟنص .
)2بيّن اﻟطريقﺔ اﻟﺗﻲ ﻗاﻣت بها اﻟﻣﺟﺗﻣعات ﻟﺗحﺳين أﺟيال اﻟﻣﺳﺗقبل.

(ﻋالﻣﺗان)

 )3فﺳّر اﻟهدف ﻣن اﺟراء اﻟفحص اﻟطبﻲ ﻗبل اﻟزواج .

(ﻋالﻣﺗان)

)4وضح اﻟصورة اﻟفنيﺔ فﻲ ﻋبارة(ﻟم تكن دﺭﺍسﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء وأبﺤﺎثﻬم هي ﺍﻟﻤنﺎفذ ﺍﻟوحﻴدة في
سﻌي ﺍﻻنسﺎن في تﺤسﻴن أجﻴﺎل ﺍﻟﻤسﺘقﺒل
(ﻋالﻣﺗان)
 )5اكﺗب ﻣعنى كﻠﻣﺔ (ادامة) اﻟﻣخطوط ﺗحﺗها فﻲ اﻟنص.

(ﻋالﻣﺗان)

)6ضع ﻋالﻣﺔ اﻟﺗرﻗيم اﻟﻣناﺳبﺔ ﻣكان اﻟنﺟﻣﺔ؟

(ﻋالﻣﺗان)

 )7اكﺗب اﻟﺟذر اﻟﻠغوي ﻟكﻠﻣﺔ ( اﺳﺗقرارها) اﻟوارد فﻲ اﻟنص

(ﻋالﻣﺗان)

)8ﻣا اﻟفن اﻷدبﻲ اﻟذي ينﺗﻣﻲ اﻟيﻪ اﻟنص ؟

(ﻋالﻣﺗان)

)9ﻋدد اﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﺗشكل ﺗهديدا ﻟﻠحياة واﺳﺗقرارها (كﻣا ورد فﻲ اﻟنص)
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السؤال الثاني 81( :عالمة)
ا)اﻗرا اﻷبيات اﻟشعريﺔ ﻣن ﻗصيدة (أراك ﻋصﻲّ اﻟدﻣع ) ﻟﻠشاﻋر أبﻲ فراس اﻟحﻣدانﻲ ﺛم اﺟب
ﻋن االﺳئﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠيها:
أما للهوى نهي عليك وال أمر
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
ولكن مثلي اليذاع له سر
بلى أنا مشتاق وعندي لوعة
اذا مت ظمآنا فال نزل القطر
معللتي بالوصل والموت دونه
اذا هي أذكتها الص ّبابة والفكر
تكاد تضىء النار بين جوانحي
وأحسن من بعض الوفاء لك الغدر
حفظت وضيعت المودة بيننا
(ﻋالﻣﺗان)

)١ﻣن اﻟشخص اﻟﻣخاطب فﻲ اﻟبيت اﻷول؟

ضيعت اﻟﻣودة بيننا ) اﻟواردة فﻲ اﻟبيت
 )2وضّح اﻟصورة اﻟفنيﺔ فﻲ ﻋبارة (و ّ
اﻟﺳادس(.ﻋالﻣﺗان)
 )3ﻣا اﻟضبط اﻟصحيح ﻟحرف اﻟياء فﻲ كﻠﻣﺔ (يذاع ) اﻟواردة فﻲ اﻟبيت اﻟﺛانﻲ ؟
(ﻋالﻣﺗان)
)4ﻣا اﻟذي يؤﺟج ﻣشاﻋر اﻟشاﻋر كﻣا ورد فﻲ اﻟبيت اﻟخاﻣس؟

(ﻋالﻣﺗان)

 )5حدد اﻷﻣنيﺔ اﻟﺗﻲ يريدها اﻟشاﻋر كﻣا يظهرفﻲ اﻟبيت اﻟﺛاﻟث.
(ﻋالﻣﺗان)
(ﻋالﻣﺗان)

 )6بيّن ﺳبب شهرة شعر أبﻲ فراس
)7ﻗارن بين اﻟشاﻋر وﻣحبوبﺗﻪ كﻣا ورد فﻲ اﻟبيت اﻷخير .
(ﻋالﻣﺗان)

ب)اكﺗب أربعﺔ أبيات ﻣن ﻗصيدة "ياابن اﻟحﺳينين "ﻟﻠشاﻋرحيدر ﻣحﻣود،ﻣﻣّا ورد فﻲ اﻟكﺗاب
اﻟﻣقرر.
السؤال الثالث1( :عالمات)
أ)ﻗطع كال ﻣن اﻟبيﺗين اﻟشعريين اﻵﺗيين ،واذكر ﺗفعيالﺗهﻣا وبحركل ﻣنهﻣا:
ياليتني كنت ممن تسحب الريح
الريح تسحب أذياال وتنشرها
ّ )8
)2ومن ماله مالي اذا كنت معدما

أكرم أبو السيد

ومالي له ان عض دهر بغارب

8165605870

8108680856/

أكرم أبو السيد

8165605870

8108680856/

السؤال الرابع81( :عالمة)
أﻗرا اﻟنص االﺗﻲ ﺛم أﺟب ﻋﻣا يﻠيﻪ ﻣن أﺳئﻠﺔ:
)١استخرج من النص:
"نعم المعلم الذي يخلص في عمله ويجعل ه ّمه أن يفهم طالبه ،تراه دائما مشغوال بدرسه
،يبحث عن أفضل الوسائل التي تعينه على تحقيق غايته ،ال مطلب له سوى فهم طالبه
دروسهم وقد يجلس معهم جلسة األخ مع أخيه ويعاملهم معاملة انسان ّية كريمة"
أ -ﻣصدرا ﻣؤوال
د-اﺳم ﺗفضيل

ج -صفﺔ ﻣشبهﺔ
و -ﻣصدر ﻣرة

ب -ﻣصدرا صريحا ﻟفعل غير ﺛالﺛﻲ
ه -اﺳم فاﻋل ﻟفعل غير ﺛالﺛﻲ

 )2صغ ﻣن اﻟفعل(ﺟﻠس )اﺳم ﻣكان ﻣع اﻟضبط اﻟﺗام.
)3ﻣا اﻟﻣعنى اﻟصرفﻲ ﻟكﻠﻣﺔ (ﻣشغوال ) اﻟواردة فﻲ اﻟنص؟
 )4اكﺗب اﻟوزن اﻟصرفﻲ ﻟكﻠﻣﺔ (اﻟقﺗاﻟيّﺔ) فﻲ ﺟﻣﻠﺔ "ﺗعﻠم اﻟﺟندي ﻋﻠى اﻟفنون اﻟقﺗاﻟيّﺔ".
)5ﻣا نوع (ال ) اﻟواردة فﻲ ﻋبارة (ال ﻣطﻠب ﻟهم) اﻟواردة فﻲ اﻟنص ؟
)6أﻋرب ﻣا ﺗحﺗﻪ خط اﻋرابا ﺗاﻣا.
 )7ﻣا ﺳبب حذف اﻟياء ﻣن ﻣن آخر االﺳم اﻟﻣنقوص (خال)فﻲ ﺟﻣﻠﺔ (ﻟﺗحقيق ﻣﺟﺗﻣع خال)؟
 )8ﻟﻣاذا بنﻲ اﻟظرف (ﻗبل) ﻋﻠى اﻟضم فﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗعاﻟى" :هلل اﻷﻣر ﻣن ﻗبل"؟
 )9بين اﻟﻣعنى اﻟذي أفادﺗﻪ اﻟزيادة فﻲ اﻟفعل (اﺳﺗغفر ) فﻲ ﺟﻣﻠﺔ (اﺳﺗغفر اﻟﻣؤﻣن ربّﻪ).
 )١1ﻣا ﺳبب فك اﻟﺗضعيف فﻲ كﻠﻣﺔ (ﻋددت ) فﻲ ﺟﻣﻠﺔ "ﻋددت نقودي بحرص "؟

السؤال الخامس81( :عالمات)
أكﺗب فﻲ أحد اﻟﻣوضوﻋات اﻟﺗاﻟيﺔ
)١حوار بين صانع وﺗاﺟر يﺗحدث كل فيﻪ كل ﻣنهﻣا ﻋن دوره فﻲ بناء االﻗﺗصاد اﻟوطنﻲ.
)2ﻣقاﻟﺔ بعنوان "اﻟﺗقنيات اﻟﻣعاصرة ﻣن وﺳائل فﻲ خدﻣﺔ االنﺳان فﻲ اﻟعصر اﻟحديث وﺗحقيق
أهدافﻪ اﻟنبيﻠﺔ فﻲ اﻟحياة".
)3ﻗصﺔ شاب واﺟهﺗﻪ ﻣشكﻠﺔ فﻲ حياﺗﻪ فأّﺛرت فﻲ نفﺳﻪ وﻋﻠﻣﺗﻪ درﺳا ﻟن ينﺳاه
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االﺟابات
" ﻟم تكن دﺭﺍسﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎء أو أبﺤـﺎثﻬم هـي ﺍﻟﻤنﺎفـذ ﺍﻟوحﻴـدة فـي سـﻌي ﺍإلنـسﺎن نﺤـو تﺤـسﻴن
أجﻴـﺎل ﺍﻟﻤـسﺘقﺒل  ،فقـد قﺎمـت ﺍﻟﻤجﺘﻤﻌﺎﺕ -بﺤـسب مﻌﺘقـدﺍتﻬﺎ  -بﻤقﺎومـﺔ ﺍﻟـضﻌف ﺍﻟـوﺭﺍثي ،
ومﺤﺎﺭبـﺔ ﺍألمـرﺍض ذﺍﺕ ﺍﻟﻌالقـﺔ بﺎﻟﻤوﺭوثـﺎﺕ  ،وكـﺎن أحـد ﺍألسـﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـدة فﻴﻬـﺎ
إجـرﺍء فﺤوصـﺎﺕ مخﺒریـﺔ وسـریریﺔ مﺤـددة  ،وهـو مـﺎ یﻌـرف بـﺎﻟفﺤص ﺍﻟطﺒـي قﺒـل ﺍﻟـزوﺍج
*بﻬـدف تﺤدیـد بﻌــض ﺍألمــرﺍض ﺍﻟوﺭﺍثﻴــﺔ أو ﺍألمــرﺍض ﺍﻟﻤﻌدیــﺔ ﺍﻟﺘــي قــد یكــون أحــد
ﺍﻟــزوجﻴن مــﺼﺎبﺎ بﻬــﺎ  ،أو حــﺎمال ﻟﻬــﺎ  ،وتــشكل تﻬدیــدﺍ إلدﺍمﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎة ﺍﻟزوجﻴﺔ وﺍسﺘقرﺍﺭهﺎ
مسﺘقﺒال  ،إذﺍ مﺎ ظﻬرﺕ هذه ﺍألمرﺍض عند أطفﺎﻟه".
 )١وضح اﻟﻣقصود باﻟفحص اﻟطبﻲ ﻗبل اﻟزواج كﻣا ﺟاء فﻲ اﻟنص .
اﺟراء فحوصات ﻣخبريﺔ وﺳريريﺔ ﻣحددة
)2بيّن اﻟطريقﺔ اﻟﺗﻲ ﻗاﻣت بها اﻟﻣﺟﺗﻣعات ﻟﺗحﺳين أﺟيال اﻟﻣﺳﺗقبل.
ﻣقاوﻣﺔ اﻟضعف اﻟوراﺛﻲ وﻣحابﺔ اﻷﻣراض ذات اﻟعالﻗﺔ باﻟﻣورﺛات
 )3فﺳّر اﻟهدف ﻣن اﺟراء اﻟفحص اﻟطبﻲ ﻗبل اﻟزواج .
ﺗحديد بعض االﻣراض اﻟوراﺛيﺔ اواﻟﻣعديﺔ
)4وضح اﻟصورة اﻟفنيﺔ فﻲ ﻋبارة(ﻟم تكن دﺭﺍسﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء وأبﺤﺎثﻬم هي ﺍﻟﻤنﺎفذ ﺍﻟوحﻴدة في
سﻌي ﺍﻻنسﺎن في تﺤسﻴن أجﻴﺎل ﺍﻟﻤسﺘقﺒل
شبﻪ دراﺳات اﻟعﻠﻣاء باﻟﻣنافذ
 )5اكﺗب ﻣعنى كﻠﻣﺔ (ادامة) اﻟﻣخطوط ﺗحﺗها فﻲ اﻟنص.
اﺳﺗﻣرار
)6ضع ﻋالﻣﺔ اﻟﺗرﻗيم اﻟﻣناﺳبﺔ ﻣكان اﻟنﺟﻣﺔ؟
فاصﻠﺔ ﻣنقوطﺔ
 )7اكﺗب اﻟﺟذر اﻟﻠغوي ﻟكﻠﻣﺔ ( اﺳﺗقرارها) اﻟوارد فﻲ اﻟنص
ﻗرر
)8ﻣا اﻟفن اﻷدبﻲ اﻟذي ينﺗﻣﻲ اﻟيﻪ اﻟنص ؟
ﻣقاﻟﺔ ﻋﻠﻣيﺔ
)9ﻋدد اﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﺗشكل ﺗهديدا ﻟﻠحياة واﺳﺗقرارها (كﻣا ورد فﻲ اﻟنص)
اﻟوراﺛيﺔ اواﻟﻣعديﺔ
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السؤال الثاني 81( :عالمة)
ا)اﻗرا اﻷبيات اﻟشعريﺔ ﻣن ﻗصيدة (أراك ﻋصﻲّ اﻟدﻣع ) ﻟﻠشاﻋر أبﻲ فراس اﻟحﻣدانﻲ ﺛم اﺟب
ﻋن االﺳئﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠيها:
أما للهوى نهي عليك وال أمر
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
ولكن مثلي اليذاع له سر
بلى أنا مشتاق وعندي لوعة
اذا مت ظمآنا فال نزل القطر
معللتي بالوصل والموت دونه
اذا هي أذكتها الص ّبابة والفكر
تكاد تضىء النار بين جوانحي
وأحسن من بعض الوفاء لك الغدر
حفظت وضيعت المودة بيننا
(ﻋالﻣﺗان)

)١ﻣن اﻟشخص اﻟﻣخاطب فﻲ اﻟبيت اﻷول؟
اﻟشاﻋر نفﺳﻪ

ضيعت اﻟﻣودة بيننا ) اﻟواردة فﻲ اﻟبيت اﻟﺳادس.
 )2وضّح اﻟصورة اﻟفنيﺔ فﻲ ﻋبارة (و ّ
شبﻪ اﻟﻣوده بشىء يضيع
 )3ﻣا اﻟضبط اﻟصحيح ﻟحرف اﻟياء فﻲ كﻠﻣﺔ (يذاع ) اﻟواردة فﻲ اﻟبيت اﻟﺛانﻲ ؟
اﻟضﻣﺔ
)4ﻣا اﻟذي يؤﺟج ﻣشاﻋر اﻟشاﻋر كﻣا ورد فﻲ اﻟبيت اﻟخاﻣس؟
اﻟصبابﺔ واﻟفكر
 )5حدد اﻷﻣنيﺔ اﻟﺗﻲ يريدها اﻟشاﻋر كﻣا يظهرفﻲ اﻟبيت اﻟﺛاﻟث.
ﺗبادﻟﻪ اﻟﻣحبوبﺔ اﻟوصال
 )6بيّن ﺳبب شهرة شعر أبﻲ فراس
ﻋذوبﺔ اﻟﻠفظ وﺟودة اﻟﻣعانﻲ – شيوع اﻟحكﻣﺔ
)7ﻗارن بين اﻟشاﻋر وﻣحبوبﺗﻪ كﻣا ورد فﻲ اﻟبيت اﻷخير .
هو يحفظ اﻟوفاء واﻟعهد وهﻲ الﺗحفظﻪ

ب)اكﺗب أربعﺔ أبيات ﻣن ﻗصيدة "ياابن اﻟحﺳينين "ﻟﻠشاﻋرحيدر ﻣحﻣود،ﻣﻣّا ورد فﻲ اﻟكﺗاب
اﻟﻣقرر.
السؤال الثالث1( :عالمات)
أ)ﻗطع كال ﻣن اﻟبيﺗين اﻟشعريين اﻵﺗيين ،واذكر ﺗفعيالﺗهﻣا وبحركل ﻣنهﻣا:
ياليتني كنت ممن تسحب الريح
الريح تسحب أذياال وتنشرها
ّ )8
  -ب  - /-ب  - -/ -ب -- /-  -ب – /ب ب  - - /-ب –/ب ب -مستفعلن /فاعلن /مستفعلن /فعلن البسيط
مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن
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)2ومن ماله مالي اذا كنت معدما
ب  /- -ب / - - -ب / - -ب – ب -
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
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ومالي له ان عض دهر بغارب
ب / - -ب /- - -ب  /- -ب – ب –
الطويل
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

السؤال الرابع81( :عالمة)
أﻗرا اﻟنص االﺗﻲ ﺛم أﺟب ﻋﻣا يﻠيﻪ ﻣن أﺳئﻠﺔ:
)١استخرج من النص:
"نعم المعلم الذي يخلص في عمله ويجعل ه ّمه أن يفهم طالبه ،تراه دائما مشغوال بدرسه
،يبحث عن أفضل الوسائل التي تعينه على تحقيق غايته ،ال مطلب له سوى فهم طالبه
دروسهم وقد يجلس معهم جلسة األخ مع أخيه ويعاملهم معاملة انسان ّية كريمة"
ان يفهم ب -ﻣصدرا صريحا ﻟفعل غير ﺛالﺛﻲ ﻣعاﻣﻠﺔ

أ -ﻣصدرا ﻣؤوال
كريﻣﺔ
د-اﺳم ﺗفضيل افضل
ﻣصدر ﻣرة ﺟﻠﺳﺔ

ج -صفﺔ ﻣشبهﺔ

ه -اﺳم فاﻋل ﻟفعل غير ﺛالﺛﻲ ﻣعﻠم

و-

 )2صغ ﻣن اﻟفعل(ﺟﻠس )اﺳم ﻣكان ﻣع اﻟضبط اﻟﺗام .ﻣﺟﻠس
)3ﻣا اﻟﻣعنى اﻟصرفﻲ ﻟكﻠﻣﺔ (ﻣشغوال ) اﻟواردة فﻲ اﻟنص؟ اﺳم ﻣعول
 )4اكﺗب اﻟوزن اﻟصرفﻲ ﻟكﻠﻣﺔ (اﻟقﺗاﻟيّﺔ) فﻲ ﺟﻣﻠﺔ "ﺗعﻠم اﻟﺟندي ﻋﻠى اﻟفنون اﻟقﺗاﻟيّﺔ" .اﻟفعاﻟيﺔ
)5ﻣا نوع (ال ) اﻟواردة فﻲ ﻋبارة (ال ﻣطﻠب ﻟهم) اﻟواردة فﻲ اﻟنص ؟ نافيﺔ ﻟﻠﺟنس
)6أﻋرب ﻣا ﺗحﺗﻪ خط اﻋرابا ﺗاﻣا .ﻣفعول بﻪ ﻣنصوب  /نعت ﻣنصوب
 )7ﻣا ﺳبب حذف اﻟياء ﻣن ﻣن آخر االﺳم اﻟﻣنقوص (خال)فﻲ ﺟﻣﻠﺔ (ﻟﺗحقيق ﻣﺟﺗﻣع خال)؟ اﺳم
ﻣنقوص نوّ ن باﻟكﺳر
 )8ﻟﻣاذا بنﻲ اﻟظرف (ﻗبل) ﻋﻠى اﻟضم فﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗعاﻟى" :هلل اﻷﻣر ﻣن ﻗبل"؟ ﻗطعت ﻋن االضافﺔ
 )9بين اﻟﻣعنى اﻟذي أفادﺗﻪ اﻟزيادة فﻲ اﻟفعل (اﺳﺗغفر ) فﻲ ﺟﻣﻠﺔ (اﺳﺗغفر اﻟﻣؤﻣن ربّﻪ).اﻟطﻠب
 )١1ﻣا ﺳبب فك اﻟﺗضعيف فﻲ كﻠﻣﺔ (ﻋددت ) فﻲ ﺟﻣﻠﺔ "ﻋددت نقودي بحرص "؟ النها
اﺗصﻠت بضﻣير رفع
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السؤال الخامس81( :عالمات)
أكﺗب فﻲ أحد اﻟﻣوضوﻋات اﻟﺗاﻟيﺔ
)١حوار بين صانع وﺗاﺟر يﺗحدث كل فيﻪ كل ﻣنهﻣا ﻋن دوره فﻲ بناء االﻗﺗصاد اﻟوطنﻲ.
)2ﻣقاﻟﺔ بعنوان "اﻟﺗقنيات اﻟﻣعاصرة ﻣن وﺳائل فﻲ خدﻣﺔ االنﺳان فﻲ اﻟعصر اﻟحديث وﺗحقيق
أهدافﻪ اﻟنبيﻠﺔ فﻲ اﻟحياة".
)3ﻗصﺔ شاب واﺟهﺗﻪ ﻣشكﻠﺔ فﻲ حياﺗﻪ فأّﺛرت فﻲ نفﺳﻪ وﻋﻠﻣﺗﻪ درﺳا ﻟن ينﺳاه
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