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  :بالشكل واضبطھ مناسبا فاعال فعل لكل ھات :األول التمرین
 للناس األنعام .............. سّخر. 
 فسكنت ................. أظلم...................  
 ابنھ بنجاح .................. َجِدل. 
 بعیًدا الكرة .................. قذف. 

  
  :بھ المفعول تحت سطًرا ضع :الثاني التمرین
 الشجرة على یغرُد العصُفوَر سمعت. 
 الجبل وراء من تشرُق الشمَس شاھدُت. 
 المجتھَد التلمیذ المعلم كافأ. 

  
  :مضارعة بأفعال اآلتیة الجمل أكمل: الثالث التمرین
 .بالكعبة الحّجاُج................  )1
 .لــــْحٍم قطعة ِھرٌّ...............  )2
 .عالربی فصل في الزھور...............  )3
 .الخریف في أرضھ الفالح..............  )4

  
  :الرابع التمرین
  :التالیة الجملة أعرب
  .المریض الطبیب عالج
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  :یناسبھ الذي والفاعل الفعل بین اربط :األول التمرین
  

  نزل
   قطف

  غربت
 وصل

  الرعد
  المطر
  القطار
 الشمس

  
  :التالیة بالمفردات جمال كون :الثاني التمرین

  .قرأ– جلس – نظف – كافح – نجح – انتصر – مسح
  

  :یناسبھا وما كلمة كل بین أربط :الثالث التمرین
 ثعلب

 رسب

 واسع

 الوفیر

 أخفق

 انتصر

 الكثیر

 شاسع

  

  الغائب ضمائر مع الماضي في فتح الفعل صرف :الرابع التمرین

  التلمیذ وقف: یلي ما أعرب :الخامس التمرین
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   :مناسب بھ بمفعول لیةالتا الجمل أكمل :األول التمرین

 الطفُل قََََََطَف............... 
 التلمیُذ فھم................. 
 المعِلُم شكر................ 
 الالعُب َسّجل.............. 
 الرَُّجُل قرأ................. 

   :الفعلیة الجملة تحت سطرا ضع  :الثاني التمرین

 الدواء المریض َشرَب. 
 واسعة الشاحنة. 
 أمھ لموت االبن حزَن. 
 صعٌب امتحان. 
 معبٌَّد الطریق. 
 الفائزین على الجوائز المدیُر وزع. 

   :التالیة األفعال على المناسب الضمیر أدخل :الثالث التمرین

 ..........بالحبل تلعبین.  
 .........دروسھ یراجع.  
 ........وطنكم عن تدافعون.  
 ........األواني َغَسْلِت.  
 ........مرة كل في عمتنا رنزو.  
 ........القمح یحصدون.  

  .المریض الطبیب فحص -   :أعربھا ثم اآلتیة الجمل أشكل :الرابع التمرین

  .الدرس المعلم یشرح  -                                               

   المخاطب ضمائر مع المضارع في " نجح " الفعل صرف :الخامس التمرین
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   :مناسبا خبرا لھ وضع مبتدأ اآلتیة األسماء من اسم كل اجعل: ولاأل التمرین

   السماء ، البحر ، الشمس ، المطر ، الولد ، المدینة

   :المعنى في متشابھتین كلمتین كل بین أربط :الثاني التمرین

   بعثـــت
 

 تـــروى

  تســـقى
 

 أرسلـــــت

   لطیفــــة
 

 بعیـدا ذھبت

  ــرتھج
 

  عطوفــــة

  دارت
 

  جماعـــــة

   فئـــــة
 

     
 
 
 
        
  

 

 حامـــــت

   :بالشكل واضبطھا مناسبة صفة موصوف لكل ضع :الثالث التمرین

 سحابة البخار كون..................  
 األزھار ارتوت....................... 
 حكما القاضي أصدر................  
 الزرع انتعش.................. ...... 
 التلمیذ المعلم شكر.................... 
 قریة في خدیجة تسكن...............  

   .فاسدة سلعة التاجر باع  :اآلتیة الجملة أعرب  :الرابع التمرین
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   :االول التمرین
 یزن صنادیق في وضعھا ثم 270kg وزنھا الطماطم من كمیة تاجر اشترى

   .15kg الواحد الصندوق
 ؟ الصنادیق عدد ھو ما 

  .الواحد للكیلوغرام دج 30 بثمن الطماطم التاجر باع
 ؟ الطماطم بیع ثمن ماھو 

   :الثاني التمرین
   :یلي ما أكمل

1900cm=……….….m ،   2300mm=….…………dm  
4kg + 20kg=…………g  ،   5kg=……………. g  

   :الثالث التمرین
   :التالیة العملیات عمودیا أحسب

135 – 87,25=………  ،  58,40 – 47,91=……………. 
73,9 – 3,9=…………. ، 436,5 – 8,20=………………. 

   :الرابع  التمرین
 850DA:بـ سرواال محمد البنھ األب اشترى المبارك الفطر عید بمناسبة
   .65,50DA:بـ وجوربا 60,50DA:بـ اوقمیص
 ؟ المحل لصاحب األب دفعھ الذي المبلغ أحسب 
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   :التالیة العملیات من عملیة كل وأنجز أنقل  :األول التمرین
48  
23        x 

  ـــــــــــــــــ
=.......... 

75  
24        x 

  ـــــــــــــــــ
=.......... 

154  
8        x 

  ـــــــــــــــــ
=.......... 

208  
7        x 

  ـــــــــــــــــ
=.......... 

   : الثاني التمرین 
   دج650 ھو المحفظة ثمن حیث دج1250:بـ ومئزرا محفظة علي اشترى
 المئزر ثمن أحسب.  

   :الثالث التمرین
   طولھا نصف وعرضھا م85 طولھا الشكل مستطیلة أرض لفالح
 مساحتھا أحسب  

   :الرابع التمرین
 یزید والثاني دینار240 األول الكتاب ثمن كتب ثالثة البنھ األب اشترى

 األول عن ینقص الثالث الكتاب وثمن دینار30:بـ األول عن ثمنھ
  .دینار30 معھ بقي أنھ علمت إذا. دینار80:بـ

 بحوزتھ كان الذي المبلغ أحسب  
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   :األول التمرین
   :عمودیا التالیة العملیات أنجز

13+315+170=……… 
135+27+1730=………. 
274+30+475=………. 

  :النقط أمام مناسبا رقما ضع  :الثاني التمرین
9 7 …… 44 ……. 70 X2 

….. ….. 28 ….. 60 …… 
2 ÷  

   :الثالث التمرین
  ) > ، ( =  :النقط مكان المناسبة العالمة ضع

9+11……..32-12  ,  6+15………….3x7 
7+6…….7x6  ,  20-5……….4x6  
6x3…….11+8  ,  8+20………7+13  

   :اإلدماجیة الوضعیة
 دینار 18 ویتقاضى ، أیام 5 لمدة ویعمل الیوم في ساعات 7 عامل یشغل

   ساعة كل في
 ؟ یوم 30 خالل أجرتھ ھي ما 
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   :األول التمرین
  ) < ، > ، ( = النقط مكان المناسبة العالمة ضع

410m………..140dm           ،           130dm……………1,3m 
1000mm………10m            ،           5300mm………..53cm 
540cl………….5400ml         ،           55km……….600hm 

  
   :الثاني التمرین
  .متر 150 ھي والمسجد محمد بین المسافة
 ؟ الخمس الصلوات ألداء محمد یقطعھا التي المسافة ھي ما 

  
   :الثالث التمرین

   .سنة 20 بـ أمي عمر من أكبر جدتي عمر
   ؟ جدتي عمر ھو فما سنة 30 أمي عمر كان إذا
  

   :اإلدماجیة الوضعیة
  

 مستقیما أرسم) F (المستقیمین على عمودیا) K) (G (في A وB   
 D و C في) G( و) K (المستقیمین على عمودیا) M (آخر مستقیما أرسم

   .AD≠AB بحیث) F (للمستقیم وموازیا
 علیھ تحصلت الذي الشكل ھو ما.  
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   :األول التمرین
   :یلي ما أكمل

                                                     5+60+300+1000= …………  
                                                      8+30+600+7000=……..... 
                                                      2+30+900+3000=………… 

  
   :الثاني التمرین

   .دینار 500 : بــ كرة شراء أراد نقدیة قطعة 20 ریاض حصالة في
 الكرة شراء من ریاض لتمكن النقدیة القطع لقیمة احتماال أذكر.  

   
   :الثالث التمرین

 قطع 4 و دینار 10 ذات وقطعتین دینار 20 قیمة ذات قطع 3 نسیمة تملك
   .دینار 5 ذات
 ؟ دینار 100 بــ كتاب شراء نسیمةل یمكن ھل 

  
   :اإلدماجیة الوضعیة

 بسیاج أحاطھ مترا 54 وعرضھ مترا 97 طولھ الشكل مستطیل حقل لفالح
   .متر 2 بابا وترك
 36 واستعمل دینار 42: بــ المتر سعر كان إذا السیاج كفلة ھي ما 

   .دینار 120 بــ العمود سعر حیث عمودا
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   :األول التمرین
   :الغرام إلى یلي ما حول

 3kg =…………………..g     ،      6kg 30g =…………..g 
2kg 500g =…………..g      ،      33kg =……………g 
1kg 200g =…………..g      ،       4kg 400g =……..g 

   :الثاني التمرین
   :التالیةاألوسع  الزوایا  بینقارن

  
 
 

  )1 (شكل)               2 (شكل)           3 (شكل)           4 (شكل

   :الثالث التمرین
   .خبزة 15 یحمل رف كل ، للخبز رفوف 7 الخباز عند
 ؟ الرفوف جمیع لیمأل الخباز یخبزھا أن یجب خبزة من كم 

  
   :اإلدماجیة الوضعیة

 متنوعة مصاریف 13700و الكھرباء فاتورة دینار 2700 أسرة رب یدفع
   .دینار 1360 مبلغ ویوفر ائھألبن مدرسیة أدوات ثمن دینار 2350و

 ؟ األسرة ھذه رب مرتب ھو ما  
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   :األول السؤال
   : التالیة اآلیة أكمل
  }.................. من..........و .........اعُبُدوا النَّاُس أیھا یا{ تعالى قال

   :الثاني السؤال
   :معناھا یشرح وما الجمل بین بسھم صل

 المعاملة آداب السلوك قواعد
 البصر ضعیف المعروف

 الخیر الشر
 المنكر الطریق أضاع الرجل

 الطریق أضاع الرجل البصر ردى
  

   :الثالث السؤال
   :القبیح والسلوك الحسن السلوك صنف
 – اإلحسان – والتبذیر اإلسراف – التحیة – الطرق في اللعب - الحسد
   .التسامح – الصدق – القرآن قراءة – الطریق في األوساخ رمي

 القبیح السلوك الحسن السلوك
...............................  

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

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

.................................  
...............................  
............................... 
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   :األول التمرین

   :الرحمن عباد بھا یتصف التي الصفة التي الصفة تحت خطا ضع

 الصالة كثرة – الضعفاء مساعدة – التكبر – الصدق قول – بالعھد الوفاء
   .التحیة إلقاء عدم – التواضع – الكذب – الخلق حسن –

   :الثاني التمرین

   :للوالدین اإلحسان على تدل جملة كل أمام خطأ أو صحیح ضع
 الدراســـة في االجتھاد :     
 أستــأذن أن دون المنزل من أخرج :     
 الســوء أصدقاء مصاحبة :   
 یطلبان ما تنفیذ في اإلسراع :    
 مناسبة كل في ألمي ھدیة أقدم :  
 أف لوالدي أقول ال:    

   :الثالث التمرین

   :المقابلة المجموعة في یرادفھا وما كلمة كل بین بسھم صل
 االعتداء یعظكم
 ویرشدكم یعلمكم العدل

 بالحق الحق القربى ذي
 األقارب والمنكر الفحشاء

 والمفاسد المعاصي البغي

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

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

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

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

............
............
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   :األول التمرین
  

 ؟ تعالى باهللا اإلیمان معنى ما  
 ؟ عرفتھا التي اإلیمان أركان ھي ما  

   :الثاني التمرین
  

   : المناسبة الكلمة بوضع یلي ما أكمل
   .الحكمة – العلم – فراش – األمانات – الجنة
 و .............بــ طالب أبي بن علي اشتھر............. 
 وسلم علیھ اهللا صلى الرسول............في طالب أبي بن علي نام 

 الھجرة لیلة
 بــ طالب أبي بن علي وسلم علیھ اهللا صلى الرسول كلف............. 
 بـــ طالب أبي بن علي وسلم علیھ اهللا صلى الرسول بشر............. 

  
   :الثالث التمرین

  
  ؟ وسلم علیھ اهللا صلى الرسول بھا أمرنا التي الصدقات أنواع ھي ما
  

   :الرابع التمرین
  ؟ المالئكة أنواع بعض أذكر
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 20 ، 1962 جویلیة 05 ، 1954 نوفمبر 01 :الناقص أكمل:األول التمرین

  .1956 أوت 20 ، 1955 أوت
 في التحریریة الثورة اندلعت.................................. 
 في استقاللھا الجزائر استرجعت.............................. 
 ھجومات لبفض القسطنطیني الشمال في التحریریة الثورة انتشرت...... 
 في الصومام مؤتمر انعقد.....................................   

  :الثاني التمرین
  : یلي بما الفراغات إمأل

 – المیالدي التقویم – القیاس وحدة – المیالدي –) ھـ (– الزمني السلم
) م (– الھجري – المدینة إلى مكة من وسلم علیھ اهللا صلى الرسول ھجرة

  .یةزمن مدة –
 .........و.........ھما بتقویمین األحداث وقوع زمن المؤرخون یحدد  .أ 
 .الزمن تسلسل لتمثیل عملیة وسیلة..........  .ب 
 ..........بــ لھ ونرمز..........ھي الھجري التقویم بدایة  .ج 
 ..........بـ لھ ونرمز.........بدایة ھو السالم علیھ عیسى سیدنا میالد  .د 
      .معینة..........لتمثیل..........ختارن زمنیا سلما نرسم عندما  .ه 

  :المناسبة العبارة أما خطأ أو صحیح ضع:الثالث التمرین
المكتوبة الوثائق ضمن الصخور على الرسومات تصنف :..........  
اآلثار ضمن الفخاریة األدوات تصنف :.......... 
المكتوبة الوثائق ضمن الرسائل تصنف: ..........  
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  :ولاأل التمرین

  :المناسبة الخانة في التالیة الوالیات أرقام ضع
    :وھران   ،                :عنابة  ،                 :خنشلة

  :غردایة  ،                :تیارت ،                   :میلة
  :یناسب بما الفراغ أتمم :الثاني التمرین
 – حیاتھ – األول – النار – تقراراالس – المعادن – البحیرات – األنھار

  .طھي – اكتشف – الحیوانات
  .......في.........وبدأت.........أھمیة.........ثم مسكنھ.........اإلنسان طور

 واشتغل.........وصھر طعامھ.........في.........واستخدم.........بــ واعتنى
  .والصید النقل وسائل.........كما و.........و.........قرب البسیطة بالزراعة
  :الثالث التمرین

  :الثاني الشطر في یناسب بما األول الشطر أربط
    

                                    
  
  
  

  :الرابع التمرین
  أذكرھا؟ التاریخیة؟ المصادر العلماء صنف كم إلى
  

  

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

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

 المــــــاإلس

 العربیة اللغة

 الجزائر مدینة

 الجمھوریة عاصمة

 الجزائریة الدولة دین

 والرسمیة وطنیةال اللغة
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  :األول التمرین
 القدیم العصر في الوندالي و الروماني االستعمار طبقھا التي السیاسة عین

  :بالجزائر
 .حقوقھم من النومیدیین حرمان )1
 .للمستوطنین وتقدیمھا النومیدیة األراضي مصادرة )2
 .االقتصادي االستغالل )3
 .الضرائب فرض )4

 السیاســـــــــــــــــــــة االستعمــــــــــــــــــــار 
  الرومانــي االستعمار
  الوندالــي االستعمار

 العصر في الجزائر احتل الذي االستعمار بین بسھم أربط :الثاني نالتمری
  :ومدتھ القدیم

                                  
  
  
  
  
  

  :األسماء ھذه لك تمثل ماذا :الثالث التمرین
  .دوناتوس – تاكفاریناس – موس فیر – یوغرطة

 الرومــان

 الونـــــدال

 بیزنطیونال

 م 647 إلى م534

 م 534 إلى م439

 م 439 إلى م.ق146



 

 

4 
      

  :األول التمرین
  ؟ أذكرھا مصادر عدة على التاریخ كتابة في المؤرخ یعتمد

  :لھ المناسب بالحدث تاریخي معلم كل أربط :الثاني التمرین  
 واستقاللھا حریتھا الجزائر استرجاع  م 1954 نوفمبر 01
 التحریریة الثورة اندالع م 1962 جویلیة 05

 الصومام مؤتمر انعقاد م 1827
 نافارین بمعركة الجزائري األسطول تحطیم م 1956 أوت 20
  :الثالث مرینالت

  :بتواریخھا التذكیر مع وعالمیة ووطنیة دینیة أعیاد إلى التالیة األعیاد صنف
 الطفولة عید – األضحى عید – العمال عید – االستقالل عید – الفطر عید
  .التحریریة الثورة اندالع عید – المرأة عید –

 تاریخـــــــھ نوعــــــــھ العیــــــد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

   

   الوطنیة؟ للھویة األساسیة المكونات ھي ما :الرابع رینالتم



 

 

1 
  

  :المناسبة الخانات في التالیة العبارات ضع  :األول التمرین
 األكسجین بغاز محمال الرئتین إلى الھواء یدخل. 
 الغلیظة واألمعاء الدقیقة األمعاء. 
 الشرج فتحة. 
 الجسم أنحاء إلى الدم تنقل دمویة أوعیة. 
 األكسجین و بالغذاء األعضاء تزوید. 
 المعدة في األغذیة نھضم. 

 الدمویة الدورة الھضمي الجھاز التنفسي الجھاز   
  
 

  

   :الثاني التمرین 
   : یناسبھا ما و التالیة العبارات بین بسھم أربط

                                           
        

  
  
  
  

   :الثالث التمرین
   .الصحیة القواعد بعض أذكر

  

 اإلنسان جسم في الدم كمیة

 األطفال جسم في الدم كمیة

 الرضیع جسم في الدم كمیة

 لتر 3

 لتر 1

 لتر 5
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   :األول التمرین
   :الخطأ العبارة أمام )( والعالمة الصحیحة العبارة أمام )( العالمة ضع
 وزنھ ینقص الماء یتجمد عندما :  
 الماء في یغوص الجلید:  
 كتلتھ وتتغیر حجمھ یزداد الجلید انصھار عند:  
 یسخن عندما صلبا یصبح الماء:  
 حاالت ثالث على الطبیعة في الماء یوجد   :   

  
   :الثاني التمرین

  : یناسب بما الفراغ أكمل
   .االنضغاط – یتمیع – یتبخر – الحرارة
 بفعل یدالجل ینصھر............ 
 قابلة مرنة مادة الھواء.............. 
 البرودة بفعل..........و الحرارة بفعل ............الماء.  

  
   :الثالث التمرین
  ؟ المراحل ھذه ھي ما اإلنجاز، مراحل تحدید یجب تكنولوجیة أداة لصنع

  
   :الرابع التمرین

  ؟ الھواء خواص ھي ما
   

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

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

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

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

............
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   :األول التمرین

  :یناسبھا وما عبارة كل بسھم أربط
                                         

  
  
  
  
  
    
  

  :الثاني التمرین
  .المكتسبة القبلیة المفاھیم على اعتمادا التنفسي للجھاز الصحیة القواعد حدد

  
  :الثالث التمرین

  دوراتھ؟ عن المسؤول ومن الجسم؟ في الدم دوران أھمیة ھي ما
  

  :الرابع التمرین
   :مایلي عرف
   الكلیة  - القلب

   

 الھــــــــواء

 اءالمـــــــــ

 أثناء نطرح

 الشھیق یحتوي

  لالنضغاط قابلة مرنة مادة

  الحرارة بفعل ینصھر

  األوكسجین ثاني غاز

 الكاربون أوكسید ثاني غاز
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  :األول التمرین

  :إلیھا ننتمي ال قارة كل تحت خطا ضع ، الخمس القارات أسماء إلیك
  .  أوقیانوسیا – أمریكا – إفریقیا – أوروبا – آسیا

 
  :معناھا شرحت التي والجملة الكلمة بین صل:الثاني التمرین

   
 
  
  
  
  

  : الثالث التمرین
  :البحر لىع تطل مدینة كل تحت خطا ضع التالیة المدن إلیك

 – وھران – تندوف – غردایة – بجایة – المسیلة – جیجل – قسنطینة
  .الجزائر

  
   :الرابع التمرین

  :المناسبة العبارة أمام خطأ أو صحیح ضع
 أوروبا قارة إلى وطني ینتمي............. : 
 قارات 6 األرضیة الكرة تضم............ : 
 مستدیر األرض شكل...........:  

  

 القـــــــارة

 البحــــــــــر

 محیــــــــطال

 المحیــــط من مساحة أصغر مائي مسطح ھو

 المالح الماء من جدا واسعة مساحة ھو

 بھا تحیط األرض من واسعة مساحة يھ
 والمحیطات البحار
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  :األول التمرین
  :الغرب ومن الشرق ومن الجنوب من الجزائر تحد التي الدول عین
   لیبیا – موریتانیا – نیجیریا – المغرب – تونس – مالي

  : الثاني التمرین
  .الوادي ، األغواط ، بإدرار تحیط التي الوالیات أذكر

   
  

  

  

  

  
  
  
  
  

  :الثالث التمرین
  :الجملة شطري بین بسھم أربط

 سـا 24 في  الشمس تشرق
 الغرب إلى الشرق من كاملة دورة األرض تدور
 الشرق إلى الغرب من  نفسھا حول الشمس تدور

 الشرق جھة من ظاھریة حركة للشمس

 األغواط أدرار

 الوادي
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  :األول التمرین

  :عبارة كل أمام "خطأ" أو  "صحیح" ضع
 مستدیر األرض شكل: 
 متنوعة رموز على تحتوي ال الخریطة: 
 إفریقیا قارة إلى الجزائر وطني ینتمي: 
 المقیاس على الخریطة استقراء یرتكز: 

  
  :الثاني التمرین
  :التالیة الجغرافیة المصطلحات عرف
  .البحر – المحیط – القارة

  
  :الثالث التمرین

  الجزائر؟ مع مشتركة حدود لھا التي البلدان ھي ما
  

  :الرابع التمرین
    الصحراء؟ في الموجودة الطبیعیة المظاھر أذكر

    

  

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

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

.............
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  :األول التمرین

  :الناقص أكمل
 ...........................................یشعر الذي ھو المواطن -
  .......................................................بـــ یشعر كما -

  
  :الثاني التمرین

  القانون؟ یعاقبھم الذین األشخاص ھم من
  

  :الثالث التمرین
  :الجملة شطري بین بسھم صل
 مسؤول األب   رعیتھ عن 
 مسؤولة األم  
 مسؤول الخادم 
 مسؤول العامل 
 مسؤول الرئیس 

 أسرتھ عن 
 سیده مال عن 
 عملھ عن 
 وبیتھا أوالدھا عن 

  
  :الرابع التمرین 

  الحسن؟ السلوك مظاھر بعض أذكر
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  :یلي ما عرف :األول التمرین
  : الفردیة المسؤولیة -
  : االنتخاب -
   :الترشح -
  

  :الثاني التمرین
  أذكرھا؟ حقوق عدة وطنھ في للمواطن

  
  :الثالث التمرین

  :عبارة كل أمام خطأ أو صحیح ضع
 وطنھ نحو بواجبات مطالب المواطن: 
 الوطنیة السیادة رموز إلى یسيء شخص كل یعاقب القانون: 
  القانون أمام سواسیة المواطنین كل لیس: 
 المواطنة بحق یتمتع لمواطن یحق ال: 
 عامة مسؤولیة لتولي الترشح في الحق: 
  :الرابع التمرین

  الوطنیة؟ السیادة رموز ھي ما
  
  
  
  

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

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

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

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

............
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  :األول التمرین
  :عبارة كل أمام خطأ أو صحیح ضع
 المواطن فیھا یقیم التي الجغرافیة الرقعة ھو الوطن: 
 الشریفین الحرمین ثالث فلسطین في األقصى المسجد: 
 الفلسطینیة اضياألر احتالل من یتمكنوا لم الیھود: 
 األماكن جمیع من بھ االتصال یمكن ال النقال الھاتف    :  

   
  :الثاني التمرین

  المواطن؟ بھا یتمتع التي المواطنة حقوق ھي ما
  

  :الثالث التمرین
   الھاتف؟ عرف

  فوائده؟ ھي وما
  

  :الرابع التمرین
  .للمواطنین البلدیة تقدمھا التي الخدمات أذكر 
   
    

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

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

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

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
























































