
 

 

 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول

 2019-2020العام الدراسي  

 11/2019/   التاريخ          الشعبة:_____               -  السابع              الصف : 

  المادة : اللغة العربية                     ____________اسم الطالب : _________

 :( قوة العلم: نص ) الفهم واالستيعاب الّسؤال األّول:

 بقوة العلم تقوى شوكة األمم               فالحكم في الدهر منسوب إلى القلم 

 فاعكف على العلم تبلغ شأو منزلة        في الفضل محفوفة بالعز والكرم 

 فليس يجني ثمار الفوز يانعة              من جنة العلم إال صادق الهمم 

 لو لم يكن في المساعي ما يبين به        سبق الرجال تساوى الناس في القيم 

 بثاً لم يخل من ندم وللفتى مهلة في الدهر إن ذهبت          أوقاتها ع

 فاستيقظوا يابني األوطان وانتصبوا       للعلم فهو مدار العدل في األمم

 فرب ذي ثروة بالجهل محتقر             ورب ذي خلة بالعلم محترم

 ماصور هللا لألبدان أفئدة                  إال ليرفع أهل الجد والفهم 

 :                                              ْب عن جميع األْسئ لة  التّالية يج  أ  

 كمِل النّاقِِص :( أ  1س

                            ) البارودي (٭ شاعر القصيدة هو  : 

 ٭ أي أبيات القصيدة يحمل المعاني اآلتية: 

 المعرفة والدراية بالعلوم المختلفة ، ال يصل إليها إال صادق الهمة. 

 فليس يجني ثمار الفوز يانعة              من جنة العلم إال صادق الهمم 

 السعي والمثابرة هما اللذان يتميز بهما إنسان عن آخر. 

 لو لم يكن في المساعي ما يبين به        سبق الرجال تساوى الناس في القيم 



 امتالك الثروة ال يحقق لإلنسان التقدير واالحترام. 

 بالجهل محتقر             ورب ذي خلة بالعلم محترمفرب ذي ثروة 

 ما هو معيار التفاضل بين الرجال؟ 

                             اإليمان والعلم  

 ما هي العاطفة المسيطرة على الشاعر؟ 

                             تقدير العلم والحث على طلبه  

 كلمتين مترادفتين في البيت الثاني  ج  رِ ستخأ

                             العز والكرم  

 ي قافية القصيدة ه

 الميمية

 .النص  من مجازيين تعبيرينسجل أ   -( 2س 

 محفوفة بالعز والكرم . ،  تقوى شوكة األمم

 .استخدام الكاتب أسلوب األمر في البيت الثاني  علل :أ   -( 3س  

                             للحث والنصح واإلرشاد 

 وضح رأيك ووجهة نظرك في النص باإليجاب أو السلب ، ولماذا ؟أ   -( 4س

 صحيحة  أي إجابة من رأي الطالب

 ر مما بين القوسين :اختأ -( 5س 

                                                         حقيقياً ( / مجازيا  تقوى شوكة األمم : تعبيًرا )    -أ 

 التحذير( / النصحاعكف عن العلم : أسلوب أمر غرضه  )   -ب 

ط النص بالواقع من ربِ أ  حلل النص مبيناً الفكرة العامة وأ  النص الشعري، ثّم  قرأ  أ -( 6س 
 . يوجهة نظر

العلم يبني بيوت ال عماد لها ويهدم الجهل إن وجد بيوتا  عريقة في القدم واألصالة إن فارقها العلم .. من 

 وجهة نظر الطالب ) أي إجابة مقبولة (



 

 مرادف الكلمات التالية من النص : ج  ستخرِ أ -( 7س

 ـــــــــــــــــــــ(  العز)  ــــــــــالشرف :   ــــــ -      ــــــــــــــــــــــ   (  الدهر)  الزمن :   ـــــــــــ -

 ـــــــــــــــــــــــ(  الجد)  همة عالية :   ـــــــــــــ -ـــــــــــــــــــــ       (  اعكف)  الزم :   ــــــــــــــ -

 ـــــــــــــــــــــــــ(  الهمم) اإلرادة :   ـــــــــــــ -ــــــــــــ       ــــــــــــ(  يانعة)  ـــــــــناضجة :    -

 ــــــــــــــــــــــــــــ(  أفئدة)  القلوب :   ـــــــــــ -      ــــــــــــ  ـــــــــــــ(  ذي) :   ــــــــ  صاحب -

 الكلمات التالية من النص : ضد ج  رِ ستخأ   -( 8س

 ـــــــــــــــــــــ(   يرفع)  يخفض :   ـــــــــــــ -    ـــــــــــــــــــــــــ     (  العدل) الظلم :   ـــــــــــ -

 ـــــــــــــــــــــــــــ(  قـوة)   ضعف :   ــــــــــ -ـــــــــــــــــــــــــ       (  القيم)  ـــــــــــــ : الرزائل -

 اسطر تامة : أربعةص النص بأسلوبك كما فهمت في لخِّ أ   -( 9س

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        (       ــــــــــــــــ أي تلخيص مناسب من الطالب)              ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ب عن المطلوب يج( ، ثّم أ   الـرهـانقرأ الفقرة من درس ) أ

 األكياس الثالثة معاً دون أن يضطر لدفع أجرة حمالين اثنين ، وقعت نظراته على نعمان  "

 عنه باستخفاف . أحس نعمان بغصة وبوخزة التحدي . كان خائفاً أن يظهر فجأة شاحلكنه أ 

 : اليمكن أن يأتي اآلن ، هو الوحيد في السوق من يستطيع أن يحمل كل هذه عاشور. فكر

 األكياس ، على أن أنتهز الفرصة ... لقد ساقته امرأة أمامها قبل قليل . ال بد أنها كانت 

 ، كيف بدا لها بطوله وعرضه والعروق النافرة في عنقه ، وتلك  حريصة على انتقائه . ياإلهي

 الحمرة المحروقة التي صنعتها شمس السوق القاسية فوق وجهه . لن يحمل هذه البضاعة إال 

 أن أعب نفساً عميقاً أوسع به صدري ، وأن أخطو بخطوات واسعة واثقةأنا ، نعم ، علي 

 باتجاه الرجل ، إن معظم الحمالين من األطفال الصغار والرجال الكسالى . خطا خطوتين ،  

 هاجساً : أنت كاذب يانعمان ! لن تستطيع حمل األكياس الثالثة . كان هذا حقيقة وتوقف . سمع 



 حين كنت فتياً ، عندما كانت أزقة السوق الملتوية تضج بصراخك ، وغنائك وأنت تفرغ

 ". سيارات كبيرة مليئة بأكياس الدقيق . أما اآلن فللعمرضريبة 

 من الفقرة ما يلي : ستخرج  أ   -( 11س 

ً مرادف كلمة )  -أ   ـــــــ       أوسع  ( : ــــــــ أضيقضد كلمة )  -ـــــــ      فتيا    ( : ــــــــ شابا

 ـــــــــــ تضاد  ( هي ـــــــــــــ وحقيقة كاذبالعالقة بين كلمتي ) –ب 

  تدلماذا على  ( .والعروق النافرة في عنقهكيف بدا لها بطوله وعرضه  ) جاء  في الفقرة جملة  -ج

 هذِه العبارة؟                                  

 قوة عاشور الجسدية وقدرته على حمل األشياء الثقيلة 

 ـــــــــــــــــ     وقعت نظراته على نعمان      ستخرج تعبير مجازي من الفقرة : ـــــــــــــأ   –د 

 ( أما اآلن فللعمرضريبةمفهوم ) ما -هـ 

 ـــــ      للداللة على أن الوضع تغير ولم تعد قوته كما كانت     ـــــــــ

                 ؟ وما مواصفاته ؟ نعمانمن الفتى الذي ينافس  –و 

والعروق النافرة في عنقه ، وتلك طويل وعريض  مواصفاته   عاشور  الحمرة المحروقة التي صنعتها  
 شمس السوق القاسية فوق وجهه

 وما يفكر فيه . حال نعمانكتب عبارتين معبرتين عن أ   –ز 

يتحسر على الماضي ويشتاق إليه  ، يتحدى عاشور ويريد أن يبرهن لنفسه ولغيره أنه مازال يستطيع 
 العمل

 ضع تحتها خط :                           أالعبارات التالية جميعها مالئمة لموضوع الدرس عدا واحدة ،  -ح 

 ". في الماضي كان نعمان يغني ويمرح في السوق ـ " 

 ". لقمة العيش ليست سهلة وتحتاج لجهد كبير ـ " 

 ". الشباب مختلف كل االختالف عن الكبر والشيخوخةـ " 

 رحمهما كما ربياني صغيرا  ".ـ " وقل رب  ا

 ــــــــــ      أي فكرة مناسبة للفقرة   ــــالفكرية المحورية للنص هي:  -ط 

                                              :   الرابع " السطر امرأة أمامها قبل قليل  هلقد ساقت لمن يعود الضمير : الهاء في كلمة " -ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         عاشور          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 :ب عن المطلوب يجالمقتطف من نص )التعلم مؤلم لكنه يجب أن يكون كذلك(، ثّم أ   قرأ  أ  

، قارن بين الباحثون بين مجموعتين من رت في علم النفس التربوي المعاصرفي دراسة نش
الطلبة في  تجربة جامعية ، إذ طلب الباحثون من الطالب إكمال حل بعض المسائل إما قبل 

الطالب الذين قاموا بإنجاز المهمات قبل المحاضرة حققوا فهماً أفضل من   المحاضرةوإما بعد 
أولئك الذين استمعوا إلى المحاضرة أوالً . فالعمل على المشكالت قبل االستماع للمحاضرة 

جعل الطالب يكتشفون ويستنتجون المفاهيم والمبادئ واإلجراءات ذات الصلة من تلقاء أنفسهم 
  . ن األستاذ ـ وهي العملية التي كانت أكثر صعوبة ، لكنها أدت إلى فهم متفوققبل سماعها م

                                                                   التي يعرضها النص  ؟  القضيةما  -( 12س
أي تعبير مناسب  /ربط الطالب بالعملية التعليمية / دمج الطالب بالتجارب العلمية للتوصل لفهم متفوق 

   من الطالب

  ؟                             ما نوع الظاهرة التي تناولها النص -(13س

 أخالقية -                  تربوية -           سياسية      -               دينية    -

 لكنها أدت إلى فهم متفوق( ، ) لكنها أدق لفهم كبير جداً( ( )14س

                                                                       ؟ ولماذا ؟  ؟ي أي الجملتين أدق من وجهة نظر  
 ، ألنها أدق لفظا  وتعبيرا  والفهم المتفوق أشمل من الفهم الكبير لكنها أدت إلى فهم متفوق  ـ

 ماذا مفهوم )علم النفس التربوي( في جملة  ) دراسة نشرت في علم النفس التربوي المعاصر( ؟  -(15س

هو فرع من فروع علم النفس يهتم أساسا بالدراسات النظرية واإلجراءات التطبيقية لمبادئ علم النفس 
 في مجال الدراسة وتربية النشئ 

 ذكر حلها.أوفي العملية التعليمية  في الوقت الحالي ؟  يراها من وجهة نظرأما الصعوبات التى  -(16س

  ــــــــــــــــــ    لها عنها الطالب من وجهة نظره ويستنبط حلول مناسبةأي صعوبات يعبر ــــــــ     ـــــــــ

 مانوع النص أعاله ؟ -(17س 

 قصة قصيرة   -           نص معلوماتي -مقالة                 -سيرة ذاتية.              -

 

 

 

 :ب عن المطلوب يج(، ثّم أ  أسواق شعبية من العالم  المقتطف من نص ) قرأ  أ  



 نكهة ويحمل الخاص، بطابع يتسم سوق بلد ولكل ، العالم أنحاء كل في الشعبية األسواق تعدد

ة خاص أسواق الساحلية المدن في تنشط فمثال تحتضنه؛ التي المدينة من نابعة وخصوصية

أسواق  تكثر الداخلية دنالم وفي البحرين، مملكة في كما ليح  و أسماك من البحر بخيرات

الخاص بأصحاب مهنة  ، في مدينة دمشق هناك سوق الخياطين واحدةالمهنة التجمع أصحاب 

ً ،  خياطة المالبس  وفضال عن الدور االقتصادي الذي تلعبه هذه األسواق إال أنها تمثل معلما

 ً ً تياح للسيقصده ال سياحيا  ، وحاضراً  عرف إلى طبيعة أهلها في جانب من جوانب حياتهم ماضيا

، وما مرت به من مراحل مختلفة حتى وصلت إلى ما المجتمعات فهذه األسواق تحكي تاريخ 

 .هي عليه اليوم

 ــــــــــــــــــــــــــ    أي فكرة مناسبة  مقبولة   النص  ؟ ــــــــــــــ يتناولهاالتي  الفكرة العامةما  -( 18س

 ما نوع الظاهرة التي تناولها النص ؟                              -(19س

 تصاديةاق -                 تربوية       -                    علمي -                              دينية -

ً ) -( 20س  ما العالقة بين الكلمتين ؟(  وحاضراً  ماضيا

 ـــــــــــــــــــــ    تضاد      ـــــــــــــــ  

 ؟( المجتمعاتهذه األسواق تحكي تاريخ )جملة ماذا مفهوم  -(21س

     أهمية األسواق التاريخية واالحتفاظ بعبق الحضارة والتراث

 .اذكر سوقين مهمين تم تسليط الضوء عليهما في الدرس -(22س

 سوق سور األزبكية  في القاهرة وسوق الخياطين في دمشق  

 مرادف الكلمات التالية من النص : ج  ستخرِ ( أ23س 

 ــــــــــــــــــــ   تنشط  :   ــــــــــــــــ تزداد -            ــــــــــــــــــــــ     تتعدد  :   ـــــــــ تنتشر -

 ــــــــــــــــــــ  المهنة   ـــــــــــــــ: الوظيفة -          ـــــــ     ـــــــــــ طابع   :   ــــــــــــ سمت  -

 من عندك .استنتج فائدتين لألسواق الشعبية  –( 24س

 ـــــــــــــأي فائدتين من تصور الطالب                               ــــــــــــ

 



 اللغويةالّسؤال الثّانّي: القواعد 

 . جود تحتها خطوما هي الوظيفة النحوية للكلمات المميز أ  من الجدول  -(25س
 
 ) فاعل _ مفعول به _ اسم مجرور_ مبتدأ _ خبر _اسم من األسماء الخمسة _ ضمير نصب متصل  ( 
 

 -----   اسم مجرور ----     راِس السَّن ِة     ل ْيل ةِ في 

  -----    فاعل     -----    منهكةً    الطفلة  جلست 

 --ــ   مفعول به    -----        اللعبةأخذت الطفلة  

                                                          --ــمفعول به       ----     الحطبأشعلت الطفلة  

  ----  ضمير نصب متصل  ----الطفلة               ناشاهد

 --اسم من األسماء الخمسة   ---في الطريق     أباكرأيت 

                                                                      ---- مبتدأ ------مجتهد                 أبي

 --- خبر  ------                  نورالعلم 

.المفعول به في األمثلة  تحت وخطينضع تحته خط ، عيّن الفاعل وأ   -(26س  
 

أ- تجّمع  األطفال   أمام  المدرسِة واتفقوا على البقاء معا .        ب - نزل  الولدان من الحافلِة .                 
                     

 ج- قال السائقون نستطيع  المرور من الباب الضيّق .            د - نزعوا الهواء   من إطارات الحافلةِ 
 

 هـ - ال ت فارق أصدقاءك                                            و- قّدم  الطالب   اقتراحات   للمعلمِة         
 

.الصحيحة للكلمة التي تحتها الوظيفة النحويّة راختأ   -(27س  
 

 أ- الحافلة   تسير  بسرعة  فائقِة.       

                                                  )مبتدأ مرفوع – مبتدأ منصوب – مبتدأ مجرور- اسم مجرور (

 ب- خرج  الطالب   في رحلة  .          

                                                    )فاعل منصوب – فاعل مرفوع– فاعل مجرور- اسم فاعل  ( 

ت- أخذت الكرة من أخيك                                                                                           

                      )اسم مجرور بالكسرة – اسم مجرور بالكاف – اسم مجروربالياء– مفعول به مجرور (

 ث- شاهدك المشجعون وأنت تتمرن . 

 ) ضمير نصب –  ضمير رفع – ضمير غائب – ضمير منفصل ( 

 ج- جاء الحاصلون على الجائزة .                                                                                 

               ) فاعل مرفوع الضم –  فاعل مرفوع بالضم– فاعل منصوب بالواو– فاعل منصوب بالفتح ( 

 ح- حمل الرجل الولدين : مفعول به :                                                                             

                                     )منصوب باأللف – منصوب بالواو –  منصوب بالياء – منصوب بالفتح ( 



خ- حمل أخوك الحقيبة :                                                                                             

       )عالمة إعراب أصلية – عالمة إعراب فرعية – عالمة إعراب مجرورة – عالمة إعراب منصوبة ( 

 د- تساوى الناس   في أصلهم كلمة )الناس  ( تعرب :

                                                    ) فاعل مرفوع – مبتدأ مرفوع – خبر مرفوع -اسم مرفوع (

الحكم محبوب للناس. كلمة ) الحكم  ( إعرابها :  -ز  

                    ) مبتدأ مرفوع بالضم – مبتدأ مرفوع بالواو – مبتدأ مرفوع بالميم – اسم مجرور بالضم (

عراب ) الهاء في أوقاتها ( :  إ-ر  

                                             ) في محل نصب – في محل رفع – في محل جر  -في محل جزم (

إعراب ) تقوى ( في جملة )تقوى األمم بالعلم (  : -ز  

          ) فعل مضارع مرفوع – فعل مضارع منصوب – فعل مضارع مجرور – فعل مضارع مجزوم (

عالمات اإلعراب األصلية لالسم تكون بـــــ : -س  

                                                                     ) الحروف – الحركات – الجمل – الضمائر (

كلمة ) المعلمون ( بها عالمة إعراب :        –ش   

                                                                          ) أصلية – فرعية – مستترة – محذوفة (

الضمة "هي عالمة إعراب :                "  –ص   

                                                                          ) أصلية – فرعية – مستترة – محذوفة (

من ضمائر النصب المتصلة :                      –ض   

                                                               ) كاف الخطاب – واو الجماعة – ن النسوة – في (
    

ضع خطا  تحت كّل  ضمير نصب متّصلأ   -(82س  
 

 التليفزيوني الذي كعدلت  عن  ذلك  عندما بدأ برنامج ىالخروج من البيت لكننّ  ناقّرر

 طويال . هانتظرت
 

عرب ما تحته خط في الجمل اآلتية:أ   -( 92س  

 - يخلص المعلمون عمٌل وكفاٌح : 

  المعلمون : فاعل مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم 

 - كرم المدير المتسابقِ ين   :

  المتسابقين : مفعول به منصوب بالياء ألنه جمع مذكر سالم  

  -شاهدت  الكوكبْين  : 
 الكوكبين : مفعول به منصوب بالياء ألنه مثنى 

  - نظرت إلى حميك  : 
 حميك : اسم مجرور بالياء ألنه من األسماء الخمسة 

  



 الفراغات اآلتية باالسم المكتوب أمامها في الشكل :  كملأ   -( 30س
 
 (   أب   )                                 رجٌل طيٌب.                  كأبا    ــ إن - 
 (                             أخ    )                             بالقول والفعل .         أخيك    أحسن إلى  - 
 (   حم    )                                                  .سباحاً ماهراً     حموك  - 
 (         )    ذو                                                  . ٌخلٌق    ذو    الرجل -
 (                      )    فـو                                                        .  فيك   نظرت إلى -

 
 
 :الموجودة  فراغاتأستنتج ضمائر نصب متصلة وأضعها في ال -(31س

  
 فوق الطاولة  ـــ  ــــه  ضعتـ  و -

 ليلة األحد ـــــ ــكأ نجزتـ  -

 ال رائعة الجم ـــــ ــك  ـ نإ -

 ال الثّالث: المهارات الكتابية  الّسؤ

بأهمية تشجيع الطلبة على المشاركة في  يإقناعيا مبينا وجهة نظر ال  مقا ستنتجأ   -( 32س
.العمل التطوعي مبينا  مجاالت العمل التطوعي   

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــيرتبط بالموضوع   مناسب  أي مقال   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ر اإلجابة الصحيحة إمالئيا  اختأ -( 33س   

 أ- ك لّف الطالب بـــــ______ الدرس .                ) قراية - قراأة - قرائة - قراءة (     



   ب-______ الولد  الحكمة  من أبيه.                     ) رءى - رأى - رآى - رئى  (     

 ج-أنت ________ عن تصرفاتك.          ) مسأول – مسئـول – مسؤول- مسؤل (      

 د-الطفل _________ في غرفته .                     ) نائم – نايم – نائيم – نايئم (       

، مع تصحيخ الخطأ .خطأ الكلمات التي تحتها خط أو صحة ستكشفأ   –( 34س  

 أ- ق ْد أ ْفل ح  اْلمْؤِمنون    .                                               )   العبارة  صحيحة   ( 

 أ- سافر أخيك بالطائرة .                                             )   العبارة خطأ _  أخاك      (

ين   (  أ- ذهبت إلى المعلمان في معمل المدرسة                           )  العبارة خطأ _  المعلم 

ميز نوع األسلوب اإلنشائي في الجمل التالية . –( 35س  

  ( ـــــــــــــــــ   أمر   )ـــــــــــــــــــ                                   أ نفق أموالك في الخير    -أ

  (ـــــــــــــــــــــ  نهي  )ـــــــــــــــــ                                                 ال ت خلْف موعدا -ب

( ــــــــــــــــــ استفهام  )ــــــــــــــــ                                                       أين تسكن؟  -ج  

( ــــــــــــــــــــــ  التمني  )ــــــــــــــ         ليت لي أن أعيش في هذه الدُّنيا سعيدا  بوحدتي  -د  

( ــــــــــــــــــــ  التعجب  )ـــــــــــــ                                        ! ما أجمل هذا الثَّوب -ه  

   ( ـــــــــــــــــــــ  الدعاء )ـــــــــــــــ                                         ربنا اغفر لنا ذنوبنا -و

( ـــــــــــــــــــــ أمر   ـــــــــــــــ)ـــ                          ذاكر فإن المذاكرة وسيلة التفوق -ز  

( ــــــــــــــــــالتمني   ـــــــــ)ــــــــــ                                     ليت الشباب يعود يوما   -ح  

 

 

 


