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 انتهت األسئلة 

 مع أطيب األمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح 

 معلمة المبحث : رقية المسيعدين
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 "  " إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى األسفل ؛ لترى من ساعدك على الصعود إليها ،وانظر إلى السماء ؛ ليثبت هللا أقدامك 

 ذا بلغت  


