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 الوحدة األولى: التنشئة الّصالحة

 واسم المفعول اسم الفاعل

 مما يأتي:ختر رمز الإجابة الصحيحة في كل االسؤال الأّول: 

 :اسم الفاعل من " هدى". 1

 د. هادي                               الهاد  ج.                             مهديّ ب.                            هاد  أ. 

 :اسم الفاعل من " أكل". 2

 د. الآكل                                 ءاكلج.                               آكالب.                         مأكول أ.

 اعتنى":اسم الفاعل من " . 3

 د. الُمعتَنى به                             ُمعتن  ج.                            ُمعتنِيب.                           عان  أ.     

 " توّلى":اسم الفاعل من . 4

 المتوّل  د.                              ُمتوّل  ج.                             ُمتوّلِيب.                          توّليأ.     

  :نام"اسم الفاعل من " . 5

 نام  د.                       منوم عليهج.                                 نائمب.                            نايمأ.     

 المفعول من " رمى":اسم . 6

 ُمرميّ د.                            َمرميّ ج.                             مرمويّ ب.                            مرم  أ.     

 نام":اسم المفعول من " . 7

 نائمد.                             منوم ج.                                منيمب.                           منامأ.     

 :دعا"المفعول من " اسم . 8

 َمدعوّ د.                           مدعيّ ج.                                ُمدعوّ ب.                            داع  أ.     

 مّد":اسم المفعول من " . 9

 ممددد.                          ممدود ج.                                   مادّ  ب.                         مدودأ.     

 اسم المفعول من " رّحب":. 10

ب بهج.                             مرحوبب.                         راحبأ.       مراحبد.                        ُمرحَّ

 اشترى":اسم المفعول من " . 11

 ُمشترَىد.                         ُمشترِيج.                             ُمشترَيب.                          ُمشتر  أ.     

 

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

 :صغ اسم الفاعل، واسم المفعول من الأفعال الآتية: الّثانيالسؤال 

 اهتدى، تكبّر، تبّسم"" رمى، أمن، صام، هاب، مّس، سما، جلس، 

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

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

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

 ...................................................................................... ........................................................ 
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 السؤال الثالث: ميّز اسم الفاعل من اسم المفعول في العبارتين الآتيتين:

 
ُ
 أ. الفتاة

 
 مالبسها بذوٍق رفيٍع.  مختارة

 
ُ
 ب. الهدية

 
 قٍة. بعنايٍة فائ مختارة

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

 الوحدة األولى: التنشئة الّصالحة

 النّداء

 ختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:االسؤال الأّول: 

 المبني ورد في جملة:المنادى . 1

 يا عّماُن، اصمدي في وجه المؤامرات الصهيونية. ب.    أيا سائُقا سيارة الشرطة، حماك هللا.  أ. 

 أيا سائًقا، تمهل. د.                    يا راكَب السيارة، تمهل. ج.  

 

 المنادى المعرب ورد في جملة:. 2

 الخيل قم للخيل وانحرها //ما حاجة الخيل والفرسان قد ناموا  سائسَ يا أ.  

، لا تستسلم للخونة.يا ب.    عليُّ

 .قال تعالى : " يوسُف أعرض عن هذا..."ج.  

 ."يا غلام، سّمِ هللا " د.  

 

 يوسُف أعرض عن هذا...".المنادى في قوله تعالى: " . 3

 نكرة مقصودة.د.              ج. علم.                 مضاف.ب.                  نكرة غير مقصودة.   أ.  

 

 ."، احذر من سرعة السائقأيا راكبًا : "المنادى في. 4

 د. نكرة مقصودة.                  ج. نكرة غير مقصودة    ب. شبيه بالمضاف.    .              مضافأ.  

 

 :"هلل درك خطيبًايا أخي، "  :المنادى في. 5

 نكرة غير مقصودة.د.                  ج. شبيه بالمضاف.  .       ب. نكرة مقصودة             مضاف.  أ.  

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

 أعرب ما تحته خّط في كّل مما يأتي:: الّثانيالسؤال 

 ، هلل درك.يا مدرسَة الحصاد. 1

 ، حماك هللا.أيا عّمانُ . 2
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 استخرج من النّص: : الّثالثالسؤال 

 ". اسم فاعل لفعل ثلاثي،  اسم فاعل لفعل غير ثلاثي، اسم مفعول لفعل ثلاثي، اسم مفعول لفعل غير ثلاثي" 

 ".مبني" منادى معرب، منادى 

العلم محمودة خصاله، فهو يحترم التعليمات التربوية، ويسعى للحصول على  طالبَ  إنّ "قال الُمعّلِم: 

. فيا قاصَد ويتجنب الُمذنِبين بحق أنفسهم ،ويهتدي نحو الُمهتَدى المعرفة من مصادرها الموثوقة،

 ."المدرسِة، انتبه لدروسك، ويا مسافرًا لطلِب العلم، وفقك هللا

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

 الوحدة الثّانية: صناعة الّسرور

 الهمزة

 بيّن سبب كتابة الهمزة على صورتها التي جاءت عليها:السؤال الأّول: 

 شبابه. كفاءةالوطن مبني على  اقتصاد. 1 

 في مجال التعليم عن بعد. الرائدةطارق من المدارس  ُلؤُلؤة. 2

 بالحالة الجوية أمٌر شيٌّق. الّتنبّؤ. 3

 البحر جميٌل. شاطئ. 4

 الطالُب الدرَس. قرأ. 5

 المديُر عن جائزة الطالب المتميز. أعلن.6

 الطاقة البديلة في توليد الكهرباء. استخدم .7

 الطفُل التفاحة. أكل. 8

 على التعليم مفيٌد. إقبالك. 9

 .ُمَؤدبًاعلى المقعد  اجلس. 10

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

 ختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:السؤال الّثاني: ا

 كتبت الهمزة بشكل صحيح في كلمة واحدة فقط:. 1

 لذيًذا. شيءً ب. أكلت              من الرغيف. جزًئاأعطيتك أ. 

 لأمانتك. مكافأةأعطيتك د.            كبيرة. مكافئةحصلت على  .ج

 ............................................................................................................................. .................... 
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 الوحدة الثّالثة: في أدب الصداقة

 " الّشرط "

 ختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:االسؤال الأّول: 

 واحدة من الجمل الآتية تمثل أسلوب شرط جازًما:. 1

 إذا اعتنيت بالأرض جادت.ب.               لولا الحياء لهاجني استعباُر.أ.  

 . النَّاِس ُتْعَلـمِ َوإِْن َخاَلَها َتْخَفى َعَلى .............. َوَمْهَما َتُكْن ِعنَْد اْمرِئ  َمْن َخِليَقـة  .       د. كّلما تعلقت بالدراسة زاد تفوقكج.  

 

 :في قيادتك المركبة، تندم"  تسرعْ تسرع" في جملة: " متى لكلمة "  الحكم الإعرابيّ . 2

 .البناء على السكوند.                 ج. الجزم.                 فع.  ب. الّر              صب.    النّ أ.   

 

 جازم:غير واحدة من الجمل الآتية تمثل أسلوب شرط . 3

 أ. َمن يفعل الخير لا يعدْم جوازيُه.         ب. إْن تتواضْع للناِس يقدروَك.  

 ج. متى ُيحسن المرء ُيكرّْم.                  د. إذا  اعتنيت بالأرض جادت.  

 

 . واحدة مما يأتي من أدوات الشّرط الجازمة:4

 .إذاد.                           .  لولاج.                      .  حيثماب.                     .    أ. كّلما   

 

 . واحدة مما يأتي من أدوات الشّرط غير الجازمة:5

 لوما.د.                           .  متىج.                      .  أيّانب.                     .    أ. كيفما   

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

 حدد أداة الشّرط، وفعل الشّرط وجوابه. السؤال الّثاني:

 ..................... ولزرُت قبرك والحبيب يزارُ  لولا الحياء لهاجني استعبارُ . 1

2"  . قال تعالى: " إْن يشأ ُيذهبكم ويأِت بخلق  جديد 

. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " آية المنافق ثلاث: إذا حّدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن 3

 خان".

 فليت أّنا بقدر الحّب نقتسم. إْن كان يجمعنا ُحّب لغرّته ..................... 4

              . متى يكثْر كلاُمك يكثْر سقطك.5

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

 السؤال الّثالث: استخرج من النّص:

 .أداة شرط جازمة، أداة شرط غير جازمة" "

صفتان تلازمان الإنسان في  ، وهماوالغرور  فأعداء النجاح يتصفون بالحقد، تتفوْق  دراستك" متى تتميْز في 

 ". حياته، فيجب علينا أن نبتعد عن هذه الصفات، فإذا تجنبناها وصلنا إلى قيمة خلقية عظيمة
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 " " الصفة المشبّهة وصيغة المبالغة

 ختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:االسؤال الأّول: 

 الصفة المشبهة هي:. 1

 د. وسيم                     ج. رحيم.       .             ب. عليم                        أ. سميع. 

 صيغة المبالغة هي:. 2

 لبقد.                     ُشجاع    ج.             سؤول      ب.                   حيرى       أ. 

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

 ُصغ الصّفة المشبّهة من الأفعال الآتية:: الثانيالسؤال 

 ".َجُمل، َعِطش، َسُهل، زرق، رُعن "    

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

 السؤال الثالث: ميّز صيغة المبالغة من الّصفة المشبّهة في ما يأتي:

 ر".شِ " سيعلمون غًدا من الكّذاب الأَ قال تعالى:  .1

 هم".قال تعالى: " هذان خصمان اختصموا في ربّ  .2

 ظننُت أن الحّل َسْهل. .3

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

 استخرج من النّص:: الرابعالسؤال 

 " صفة مشبّهة، صيغة مبالغة"

أصبحت الحياة حزينة، فلا يوجد فاروٌق بيننا يميز الحّق من الباطل، فالحياة عندنا في يومنا هذا أصبحت  "

.مقتصرة على تلبية مصالحنا الشخصية دون الاهتمام لمصالح الآخرين"  
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 الصحيّةالثقافة الوحدة الّرابعة: 

 " البدل" 

 ختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:االسؤال الأّول:  

 جاء بدل " بعض من كّل" في جملة:. 1 

 ب. أعجبني الفتى أدُبُه.           أ. تحرّك الجيش معظُمُه.        

 ولسانه.           د. جاء أخي محمد. ج. المرُء بأصغريه: قلِبهِ 

 

 الاشتمال" في جملة:. جاء بدل " 2

 أ. حضر  الملك عبدهللا بن الحسين التمرين العسكري.               ب. تعطلت السفينة محرّكها.

 ج. أجرى المهندُس خالد تعديلًا على تصميم المدينة.                 د. أعجبني الوردة أريجها.

 

 جاء بدل " المطابق" في جملة:. 3

 طاب حياته في سبيل الدعوة.أ. قّدم الخليفة عمر بن الخ

 ب. يسعدني المعلُم علَمُه.

 ج. أكلت الرغيف نصفه.

 د. قضيت اليوم نصفه لاهيًّا.

 

 . جاء بدل " التفصيل" في جملة:4

 أ. تحرّك الجيش معظُمُه.                   ب. أعجبني الفتى أدُبُه.

 محمد.ج. المرُء بأصغريه: قلِبِه ولسانه.           د. جاء أخي 

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

 السؤال الثاني: أعرب ما تحته خّط:

 .مقدمَتهُ . قرأت الكتاَب 1

 الحفل. محمد. حضر أخي 2

 .هُ علمَ . يسعدني المعلُم 3

 ولسانه.     قلِبهِ . المرُء بأصغريه: 4

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

 السؤال الّثالث: استخرج من النّص تركيبًا يتضمن بدلًا.

 متميزٌة، حيُث تقوم بأداء واجباتها دون تقصير، وتسعى إلى قراءة الكتاب خاتمته كّل أسبوع؛هذه الطالبُة " 

 لذلك حّق لها أن تتفوق في دروسها، ودائًما أقول تعجبني الطالبة علمها وخلقها".
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 " اسما المكان والّزمان"

 ختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:االسؤال الأّول: 

 "؛ لأنه فعل مضارع:َمْسبَح" على " سبح. يصاغ اسم المكان من الفعل " 1

 أ. مفتوح العين                   ب. ساكن العين                 ج. مضموم العين                  د. مكسور العين

 

 "؛ لأنه فعل:َمْوِعد" على " وعدمن الفعل "  الزّمان. يصاغ اسم 2

 معتل أجوفد.                       معتل مثالج.                  معتل لفيفب.                    معتل ناقصأ. 

 

 "؛ لأنه فعل:َمرَْمى" على " رمىمن الفعل "  المكان. يصاغ اسم 3

 أجوفمعتل د.                       معتل مثالج.                  معتل لفيفب.                    معتل ناقصأ. 

 

 :مضارع "؛ لأنه فعلَمكَْتب" على " كتبمن الفعل "  المكان. يصاغ اسم 4

 أ. مفتوح العين                   ب. ساكن العين                 ج. مضموم العين                  د. مكسور العين

 

 :مضارع "؛ لأنه فعلَمْجِلس" على " جلسمن الفعل "  المكانيصاغ اسم . 5

 مفتوح العين                   ب. ساكن العين                 ج. مضموم العين                  د. مكسور العينأ. 

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

 ؤال الّثاني: ُصْغ اسم الزمان واسم المكان إْن أمكن:الس

 " سعى، وقف، غرب، كتب، هبط"
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 الوحدة الخامسة: وأنت الحّب يا أردنّ 

 " إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر"

 ختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:االسؤال الأّول: 

 جملة: " لا ترِم المهملات في طريق الآخرين" هو فعل مضارع:. الإعراب الصحيح للفعل " ترِم" في 1

 أ. مبني                  ب. مجزوم                                  ج. مرفوع                             د. منصوب

 

 ":يدعو المعّلم إلى الأخلاق" في جملة: " يدعو"  علامة إعراب الفعل المضارع. 2

 الضمة المقدرةد.                 الضمة الظاهرةج.                        الفتحة المقدرةب.       الظاهرةالفتحة أ. 

 

 " هو فعل مضارع:لن يمضي أحمد عطلته في الأردنّ " في جملة: " يمضي. الإعراب الصحيح للفعل " 3

 ج. مرفوع                             د. منصوب  أ. مبني                  ب. مجزوم                                

 

 ":ليشتري الخضار؛ إلى السوقأحمد  ذهب" في جملة: " يشتري"  . علامة إعراب الفعل المضارع4

 الضمة المقدرةد.                 الضمة الظاهرةج.                        الفتحة المقدرةب.       الفتحة الظاهرةأ. 

 

 " في جملة: "  يسعى"  إعراب الفعل المضارععلامة  .5
ّ
 ": لن يسعى أحمد إلى الشر

 الضمة المقدرةد.                 الضمة الظاهرةج.                        الفتحة المقدرةب.       الفتحة الظاهرةأ. 

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

 السؤال الثاني: أعرب ما تحته خّط:

  يسعىلن  .1
ّ
 أحمد إلى الشر

 المهملات في طريق الآخرين ترمِ لا  .2

 الخضار ليشتريذهب أحمد إلى السوق؛  .3

 .المعّلم إلى الأخلاق يدعو .4

 .أحمد عطلته في الأردنّ  يمضيلن  .5

 .محمد أغراضه من البائع المتجول يشتريلا  .6

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

 :استخرج فعلًا مضارًعا معتّل الآخر: الّثالثالسؤال 

، ثم أخذنا التعليمات بضرورة إخلاء كان الطلاب يجلسون مع معلمهم أثناء سماع صوت سيارات الإطفاء" 

 مبنى المدرسة، فلم يبقَ أحد داخله، حيث باشرت كوادر الدفاع المدنّي بالتعامل مع الحادث بكفاءة عالية".
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 والمّرةاسما الهيئة 

 ختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:االسؤال الأّول:  

 ":جلس. اسم الهيئة من الفعل " 1

 جلوسةد.                            جلوسج.                          َجْلسةب.                   ِجْلسةأ. 

 

 ":ماتمن الفعل "  المرّةاسم  .2

 ِمْوتةد.                                ِميْتةج.                          َموتب.                     َمْوتةأ. 

 

 . اسم الهيئة من الفعل " هّز":3

 أ. َهزْة  واحدة           ب. ِهزْة                           ج. اهتزاز                             د. هزهزة

 

 راح":. اسم المرّة من الفعل " است4

 أ. استراحة                ب. يستريح                      ج. استراحة واحدة                 د. مستراحة واحدة

  

 . اسم الهيئة من الفعل " انطلق":5

 واحدةانطلاقة  أ. انطلاقة                 ب. انطلاقات                    ج. انطلاقة الّصقر                 د. 

 

 . اسم المرّة من الفعل " دعا":6

 أ. ِدْعوة                   ب. دَْعوة واحدة                 ج. دعوات                         د. دعاء

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

 :صغ اسم المرّة من الأفعال الآتيةالسؤال الثاني: 

 " نزول، أجاب، باع، غّطى، زار، سعى"  

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

 :صغ اسم الهيئة من الأفعال الآتية: الثالثالسؤال 

 "." مات، هّز، وقف

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

 :اضبط "فاء" كّل كلمة تحتها خّط بما يتناسب والمعنى المقصود في ما يأتي: الرابعالسؤال 

 الهرم مشيةتلعات الّدهر وهو فتى ........... حّتى غدا الّدهر يمشي أ. قال أبو تمام: مجٌد رعى 

 مع أديب  في مذاكرة ........... أنفي بها الهّم أو استجلب الّطربا لجلسةب. قال علي بن الجهم: 
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 العروض علم في أساسيات

 .العروض علم البصري الفراهيدي أحمد بن الخليل ابتكر ●

 المستقيم يعرف العلم وبهذا العربي، الشعر أوزان بمعرفة علم بأنه العروض علم ويعرف ●

 .السليم من والمعتل السقيم، من والصحيح العرب أشعار من والمنكسر

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

 (العمودي بالشعر خاص) البيت أجزاء: 

 منهما قسم كل ويسمى الصوت حيث من متساويين قسمين إلى الشعري البيت ينقسم .1

 .العجز  والثاني الصدر منهما الأول الشطر ويسمى بالمصراع أيضا يسمى كما البيت، بشطر

 العجز من الأخيرة التفعيلة سميت كما" العروض" سميت الصدر من الأخيرة التفعيلة .2

 .الحشو فيسمى البيت أجزاء من والضرب العروض عدا وما" الضرب"

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

  الشعر بحور: 

 .بحرًا عشر ستة الشعر بحور .1

 بحر الأخفش تلميذه عليه استدرك ثم بحرا، عشر خمسة منهم أحمد بن الخليل اكتشف .2

 . عشر  السادس المتدارك

 :بيتين في البيضاوي الطاهر أبو جمعها وقد .3

a. مسرعا ويرمل رجز في ويهزج كاملُ  بالوفر البسط يمد طويل 

b. مطمعا لندرك قرب من اجتث من لنا يقتضب خفيفا فسرح 

 .حفظها ليسهل البحور مفاتيح سميت بحر لكل بيتا الحلي الدين صفي نظم وقد .4

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

  العروضي التقطيع: 

 : التقطيع أثناء تزاد التي الحروف ●

  قلمن=  قلمٌ :  مثل ، ساكنة نون بحرف التنوين يستبدل:  التنوين ـ .1

 ردْدَ =  ردَّ  مثل.  متحرك والثاني ساكن الأول يكون بحيث التشديد يفك:  المشدد الحرف ـ .2

 لكن وتكتب ، هاذا=  هذا الإشارة اسم فيكتب:  لكن كلمة وفي الإشارة أسماء في الألف ـ .3

  لاكن= 

 اللاه=  عروضياً  تكتب:  هللا الجلالة لفظ ـ .4
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 والبيداء والليل الخيل:  المتنبي قول مثل بالضم مثلاً  القافية انتهت فإذا:  القافية حركة .5

 قلمو=  القلمُ  كلمة فتكتب..  والقلمُ  والقرطاس والرمح والسيف تعرفني،

  داوود=  داود مثل الأسماء بعض في الواو ـ .6

 . مشبعة تكون أن بشرط وذلك بهي=  وبهِ ..  لهو=  له مثل الغائب للمفرد الضمير هاء حركة .7

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

 : التقطيع أثناء تحذف التي الحروف ●

 الفتى مثل ساكن، بعدهما جاء إذا المنونين غير المنقوص وياء المقصور، ألف تحذف ـ .1

  القاضلعادل=  العادل القاضي ومثل..  الفتلخلوق=  الخلوق

=  الدار في:  مثل فقط ساكن بعدهما جاء إذا الجر حروف أواخر من والألف الياء تحذف ـ .2

  إللبيت:  البيت إلى:  ومثل ، فدار

 شمسية أل كانت إذا أما.  طلعلقمر=  القمر طلع مثل القمرية أل من الوصل ألف تحذف ـ .3

  أشرقتششمس=  الشمس أشرقت:  مثل..  ال نحذف فإننا

 ألف..  اسم:  مثل متحرك سبقها إذا المسموعة العشرة الأسماء في الوصل ألف تحذف ـ .4

 الخ..  وابنان ابن ومثل بسم=  الوصل ألف نحذف فإننا بمتحرك سبقه فعند..  مسموعة وصله
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 ورقة عمل العروض

  الأبيات الآتية، واذكر تفعيلاتها، واسم البحر في كّل منها:قطع 

 . والبَْدُر َقْد صاَر هلالًا ناحلًا ....................... في آخِر الّشْهِر وبالصُّبِْح اختَلْط 1

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

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

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

 دقيٌق بديٌع فريْد.. تأمَّْل فإّن نِظاَم الحياِة ....................... نظاٌم 2

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

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

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

 ........ َوُهم نََسبي إذا أُنَسبْ . َوُهم أصلي َوُهم َفرْعي ...............3

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

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

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

 ماِن ....................... ودَْعني فإنَّ يقيني يقيني. فلا َتبْتئْس لصروِف الّز 4

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

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

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

ْمَع َفِهمْ . َمنْ 5   َحِفَظ الَعْهِد َوفى ....................... َمْن أْحَسَن السَّ

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

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

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

 . دِع اللَّْوَم يا عاذلي ....................... َفما أْنَت بالعادلِ 6

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

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

...................................................................................................................................................... 
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 . ودٌّ صحيٌح مْن أخ  لبيِب ....................... أفضُل مْن قرابِة القريبِ 7

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

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

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

 َفَعّزِ الفؤادَ عزاءً جميلا. هَي الّشمُس َمْسكُنها في الّسماِء ....................... 8

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

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

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

 ............. أِم القمُر الُمشْرِقُ . أََشْمٌس تجّلْت لنا ..........9

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

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

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

 َمروم  ....................... َفلا َتقَنْع بما دوَن النُّجومِ  . إذا غاَمرَت في شَرَف  10

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

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

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

 

 . َوكَْم َضرَّ امرأً أْمٌر ....................... توهََّم أّنه قْد يْنَفعْ 11

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 أتمنى لكم مزيًدا من التفوق والنجاح/ أ.عبدالمجيد الحسنات


