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 الخطة االسبوعٌة
 28/ 03/  9102إلــى         24/  03/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثالث3  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتٍح انترتٍح اإلصاليٍح انًادج

 نٌاتج انتعهى
 
 

 ٌوـــانــٍ

 ٌضًع اٌَاخ تضًٍعا جٍذا 

 ٌضًع انحذٌج انشرٌف 

 رًف.ٌكتة انكهًح تعذ ًصم تذاٌتيا تانح 

 .ٌضتخذو أصهٌب االصتفياو فً جًهح يفٍذج 

 اننشاط اإلحرائً: كتاتح لصح

-To revise comparing things using (er & est) 
-To recall how spiders and insects are similar and 
different. 
-To revise talking about trees and why they are 
important. 

Reading: Reading: Prepare and read story (Mama Trees) L. Bk 
Ps.142, 143, 144 

Writing: Write your own biography.  

 االحذ
 تضًٍع صٌرج انهٍم صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book –Unit 5 مراجعة أسلوب االستفهام
All lessons 

 

 نضخ صٌرج انهٍم ًاجة
خدما أدوات االستفهامكتابة خمس جمل مست  Bridge to Success-Activity Book  Unit 5 

All Lessons 

 االحنٍن
 اصتكًال تضًٍع صٌرج انهٍم صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book –Unit 6 مراجعة وصل بداٌة الكلمة بالحروف
All Lessons 

 

 حفظ حذٌج انصذق ًاجة
___________________ Bridge to Success-Activity Book  Unit 6 

All Lessons 

 انخالحاء
 تضًٍع حذٌج انصذق صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book Unit 7 كراسة الخط
All Lessons 

 

 نضخ حذٌج انصذق ًاجة
__________________ Bridge to Success-Activity Book  Unit7 

All Lessons 

 األرتعاء
  ًصف

 مراجعة أسلوب التعجب
Exam 

  ًاجة
 كتابة خمس جمل مستخدما أسلوب التعجب

--------------------------- 

 انخًٍش
  صفً

 مراجعة همزتً الوصل والقطع
 

  ًاجة
 كتابة عشر كلمات تحتوي على همزتً الوصل والقطع
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 ( أ ) الثالث3  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترتٍح األخاللٍح نذراصاخ االجتًاعٍحا انرٌاضٍاخ انعهٌو انًادج

 نٌاتج انتعهى
 
 

 ٌوـــانــٍ

  لٍاس انكتهح ًانطٌل 

  تصنٍف انًادج 

 كتاتح حمائك انضرب ً انمضًح 

  ً كتاتح انًعادالخ ً انتعاتٍر

 إٌجاد لًٍح انتعاتٍر 
 

 .ٌنالش أىًٍح انتراث 

  ٌتعرف عهى ىٌاٌاخ انصٍذ

ًانفرًصٍح عنذ انثانً 

 انًؤصش.

 طانة كٍف ٌحًً نفضو ين انتنًر ٌتعرف ان

 االحذ
 يراجعح انٌحذج انضاتعح : انضرب ً انمضًح     011حم كتاب اننشاط ص  صفً

 حم ًرلح عًم داخم انصف  يراجعح عهى تراث تالدي ًحم ًرلح انعًم

 87انذنٍم انتفاعهً صفحح   ًاجة

 االحنٍن
 011حم  كتاب اننشاط ص                  صفً

 

 ح انٌحذج انتاصعح : انخٌاص ً انًعادالخيراجع

 

 87انذنٍم انتفاعهً صفحح   ًاجة

 انخالحاء
 نشاط عن انكضٌر 009كتاب اننشاط  ص  صفً

 عًم يطٌٌح عن انكضر كجزء ين يجًٌعح   ًاجة

 األرتعاء
 001كتاب اننشاط ص  صفً

 نشاط عن انضرب

 

 عًم يطٌٌح عن حمائك انضرب  ًاجة

 نخًٍشا
 نشاط عن انمضًح  صفً

 عًم يطٌٌح عن انمضًح  ًاجة
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 الخطة االسبوعٌة
 28/ 03/  9102إلــى         24/  03/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثالث3  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتٍح انترتٍح اإلصاليٍح انًادج

 نٌاتج انتعهى
 
 

 ٌوـــانــٍ

 ًٍعا جٍذاٌضًع اٌَاخ تض 

 ٌضًع انحذٌج انشرٌف 

 .ٌكتة انكهًح تعذ ًصم تذاٌتيا تانحرًف 

 .ٌضتخذو أصهٌب االصتفياو فً جًهح يفٍذج 

 اننشاط اإلحرائً: كتاتح لصح

-To revise comparing things using (er & est) 
-To recall how spiders and insects are similar and 
different. 
-To revise talking about trees and why they are 
important. 

Reading: Reading: Prepare and read story (Mama Trees) L. Bk 
Ps.142, 143, 144 

Writing: Write your own biography.  

 االحذ
 تضًٍع صٌرج انهٍم صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book –Unit 5 مراجعة أسلوب االستفهام
All lessons 

 

 نضخ صٌرج انهٍم ًاجة
 Bridge to Success-Activity Book  Unit 5 كتابة خمس جمل مستخدما أدوات االستفهام

All Lessons 

 االحنٍن
 اصتكًال تضًٍع صٌرج انهٍم صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book –Unit 6 مراجعة وصل بداٌة الكلمة بالحروف
All Lessons 

 

 حفظ حذٌج انصذق ًاجة
___________________ Bridge to Success-Activity Book  Unit 6 

All Lessons 

 انخالحاء
 تضًٍع حذٌج انصذق صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book Unit 7 كراسة الخط
All Lessons 

 

 نضخ حذٌج انصذق ًاجة
__________________ Bridge to Success-Activity Book  Unit7 

All Lessons 

 األرتعاء
  صفً

 مراجعة أسلوب التعجب
Exam 

  ًاجة
 كتابة خمس جمل مستخدما أسلوب التعجب

--------------------------- 

 انخًٍش
  صفً

 مراجعة همزتً الوصل والقطع
 

  ًاجة
 كتابة عشر كلمات تحتوي على همزتً الوصل والقطع

 



 

QM-119-F3 

kh 

 

 

 ( ب )الثالث 3  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترتٍح األخاللٍح انذراصاخ االجتًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهٌو انًادج

 نٌاتج انتعهى
 
 

 ٌوـــانــٍ

  لٍاس انكتهح ًانطٌل 

  تصنٍف انًادج 

 كتاتح حمائك انضرب ً انمضًح 

كتاتح انًعادالخ ً انتعاتٍر ً 

 إٌجاد لًٍح انتعاتٍر

 .ٌنالش أىًٍح انتراث 

 ٌ تعرف عهى ىٌاٌاخ انصٍذ

ًانفرًصٍح عنذ انثانً 

 انًؤصش.

 ٌتعرف انطانة كٍف ٌحًً نفضو ين انتنًر 

 االحذ
 يراجعح انٌحذج انضاتعح : انضرب ً انمضًح     011حم كتاب اننشاط ص  صفً

 حم ًرلح عًم داخم انصف  يراجعح عهى تراث تالدي ًحم ًرلح انعًم

 87انذنٍم انتفاعهً صفحح   ًاجة

 االحنٍن
 011حم  كتاب اننشاط ص                  صفً

 

 يراجعح انٌحذج انتاصعح : انخٌاص ً انًعادالخ

 

 87انذنٍم انتفاعهً صفحح   ًاجة

 انخالحاء
 نشاط عن انكضٌر 009كتاب اننشاط  ص  صفً

 عًم يطٌٌح عن انكضر كجزء ين يجًٌعح   ًاجة

 األرتعاء
 001 كتاب اننشاط ص صفً

 نشاط عن انضرب

 

 عًم يطٌٌح عن حمائك انضرب  ًاجة

 انخًٍش
 نشاط عن انمضًح  صفً

 عًم يطٌٌح عن انمضًح  ًاجة
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 الخطة االسبوعٌة
 28/ 03/  9102إلــى         24/  03/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثالث3  الصف والشعبة
   

 English انعرتٍح انهغح انترتٍح اإلصاليٍح انًادج

 نٌاتج انتعهى
 
 

 ٌوـــانــٍ

 ٌضًع اٌَاخ تضًٍعا جٍذا 

 ٌضًع انحذٌج انشرٌف 

 .ٌكتة انكهًح تعذ ًصم تذاٌتيا تانحرًف 

 .ٌضتخذو أصهٌب االصتفياو فً جًهح يفٍذج 

 اننشاط اإلحرائً: كتاتح لصح

-To revise comparing things using (er & est) 
-To recall how spiders and insects are similar and 
different. 
-To revise talking about trees and why they are 
important. 

Reading: Reading: Prepare and read story (Mama Trees) L. Bk 
Ps.142, 143, 144 

Writing: Write your own biography.  

 االحذ
 تضًٍع صٌرج انهٍم صفً

سلوب االستفهاممراجعة أ  Revision - Bridge to Success-Learner's Book –Unit 5 
All lessons 

 

 نضخ صٌرج انهٍم ًاجة
 Bridge to Success-Activity Book  Unit 5 كتابة خمس جمل مستخدما أدوات االستفهام

All Lessons 

 االحنٍن
 اصتكًال تضًٍع صٌرج انهٍم صفً

راجعةم وصل بداٌة الكلمة بالحروف  Revision - Bridge to Success-Learner's Book –Unit 6 
All Lessons 

 

 حفظ حذٌج انصذق ًاجة
___________________ Bridge to Success-Activity Book  Unit 6 

All Lessons 

 انخالحاء
 تضًٍع حذٌج انصذق صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book Unit 7 كراسة الخط
All Lessons 

 

 نضخ حذٌج انصذق ًاجة
__________________ Bridge to Success-Activity Book  Unit7 

All Lessons 

 األرتعاء
  صفً

 مراجعة أسلوب التعجب
Exam 

  ًاجة
 كتابة خمس جمل مستخدما أسلوب التعجب

--------------------------- 

 انخًٍش
  صفً

 مراجعة همزتً الوصل والقطع
 

  ًاجة
 كتابة عشر كلمات تحتوي على همزتً الوصل والقطع
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 ( ج ) الثالث3  الصف والشعبةتابع 
 

 انترتٍح األخاللٍح انذراصاخ االجتًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهٌو انًادج

 نٌاتج انتعهى
 
 

 ٌوـــانــٍ

  لٍاس انكتهح ًانطٌل 

  تصنٍف انًادج 
 يراجعو انًياراخ االصاصٍو نهٌحذاخ  -

 أىًٍح انتراث. ٌنالش 

  ٌتعرف عهى ىٌاٌاخ انصٍذ

ًانفرًصٍح عنذ انثانً 

 انًؤصش.

 ٌتعرف انطانة كٍف ٌحًً نفضو ين انتنًر 

 االحذ
 ) انضرب ًانمضًو ( 8يراجعو انٌحذه  011حم كتاب اننشاط ص  صفً

 حم ًرلح عًم داخم انصف  يراجعح عهى تراث تالدي ًحم ًرلح انعًم

 7ضرر انتذرٌة عهى جذًل   ًاجة

 االحنٍن
 011حم  كتاب اننشاط ص                  صفً

) تطثٍك عًهٍاخ انضرب  7يراجعو انٌحذه 

 ًانمضًو ( 

 7انتذرٌة عهى جذًل ضرب   ًاجة

 انخالحاء
 ) انخٌاص ًانًعادالخ( 7يراجعو انٌحذه  009كتاب اننشاط  ص  صفً

 01انتذرٌة عهى دًل ضرب   ًاجة

 األرتعاء
 ) انكضٌر (  01يراجعو انٌحذج  001كتاب اننشاط ص  صفً

 00انتذرٌة عهى جذًل ضرب   ًاجة

 انخًٍش
 87 - 87حم دنٍم انطانة انتفاعهً  ص   صفً

 01انتذرٌة عهى جذًل ضرب   ًاجة
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 الخطة االسبوعٌة
 28/ 03/  9102إلــى         24/  03/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثالث3  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتٍح انترتٍح اإلصاليٍح انًادج

 نٌاتج انتعهى
 
 

 ٌوـــانــٍ

 ٌضًع اٌَاخ تضًٍعا جٍذا 

 ٌضًع انحذٌج انشرٌف 

 .ٌكتة انكهًح تعذ ًصم تذاٌتيا تانحرًف 

 .ٌضتخذو أصهٌب االصتفياو فً جًهح يفٍذج 

 اننشاط اإلحرائً: كتاتح لصح

-To revise comparing things using (er & est) 
-To recall how spiders and insects are similar and 
different. 
-To revise talking about trees and why they are 
important. 

Reading: Reading: Prepare and read story (Mama Trees) L. Bk 
Ps.142, 143, 144 

Writing: Write your own biography.  

 االحذ
 تضًٍع صٌرج انهٍم صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book –Unit 5 مراجعة أسلوب االستفهام
All lessons 

 

 نضخ صٌرج انهٍم ًاجة
 Bridge to Success-Activity Book  Unit 5 كتابة خمس جمل مستخدما أدوات االستفهام

All Lessons 

 حنٍناال
 اصتكًال تضًٍع صٌرج انهٍم صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book –Unit 6 مراجعة وصل بداٌة الكلمة بالحروف
All Lessons 

 

 حفظ حذٌج انصذق ًاجة
___________________ Bridge to Success-Activity Book  Unit 6 

All Lessons 

 انخالحاء
 تضًٍع حذٌج انصذق صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book Unit 7 كراسة الخط
All Lessons 

 

 نضخ حذٌج انصذق ًاجة
__________________ Bridge to Success-Activity Book  Unit7 

All Lessons 

 األرتعاء
  صفً

 مراجعة أسلوب التعجب
Exam 

  ًاجة
 كتابة خمس جمل مستخدما أسلوب التعجب

--------------------------- 

 انخًٍش
  صفً

 مراجعة همزتً الوصل والقطع
 

  ًاجة
 كتابة عشر كلمات تحتوي على همزتً الوصل والقطع
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 ( د )الثالث  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انترتٍح األخاللٍح انذراصاخ االجتًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهٌو انًادج

 نٌاتج انتعهى
 
 

 ٌوـــانــٍ

 نطٌل لٍاس انكتهح ًا 

  تصنٍف انًادج 
 يراجعو انًياراخ االصاصٍو نهٌحذاخ -

 .ٌنالش أىًٍح انتراث 

  ٌتعرف عهى ىٌاٌاخ انصٍذ

ًانفرًصٍح عنذ انثانً 

 انًؤصش.

 ٌتعرف انطانة كٍف ٌحًً نفضو ين انتنًر 

 االحذ
 ) انضرب ًانمضًو ( 8يراجعو انٌحذه  011حم كتاب اننشاط ص  صفً

 حم ًرلح عًم داخم انصف  ًرلح انعًم يراجعح عهى تراث تالدي ًحم

 7انتذرٌة عهى جذًل ضرر   ًاجة

 االحنٍن
 011حم  كتاب اننشاط ص                  صفً

) تطثٍك عًهٍاخ انضرب  7يراجعو انٌحذه 

 ًانمضًو ( 

 7انتذرٌة عهى جذًل ضرب   ًاجة

 انخالحاء
 ٌاص ًانًعادالخ() انخ 7يراجعو انٌحذه  009كتاب اننشاط  ص  صفً

 01انتذرٌة عهى دًل ضرب   ًاجة

 األرتعاء
 ) انكضٌر (  01يراجعو انٌحذج  001كتاب اننشاط ص  صفً

 00انتذرٌة عهى جذًل ضرب   ًاجة

 انخًٍش
 87 - 87حم دنٍم انطانة انتفاعهً  ص   صفً

 01انتذرٌة عهى جذًل ضرب   ًاجة
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 الخطة االسبوعٌة
 28/ 03/  9102إلــى         24/  03/  9102ـبـوع مــن  لألســ

 ( ) هـالثالث 3  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتٍح انترتٍح اإلصاليٍح انًادج

 نٌاتج انتعهى
 
 

 ٌوـــانــٍ

 ٌضًع اٌَاخ تضًٍعا جٍذا 

 ٌضًع انحذٌج انشرٌف 

 .ٌكتة انكهًح تعذ ًصم تذاٌتيا تانحرًف 

 صتفياو فً جًهح يفٍذج.ٌضتخذو أصهٌب اال 

 اننشاط اإلحرائً: كتاتح لصح

-To revise comparing things using (er & est) 
-To recall how spiders and insects are similar and 
different. 
-To revise talking about trees and why they are 
important. 

Reading: Reading: Prepare and read story (Mama Trees) L. Bk 
Ps.142, 143, 144 

Writing: Write your own biography.  

 االحذ
 تضًٍع صٌرج انهٍم صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book –Unit 5 مراجعة أسلوب االستفهام
All lessons 

 

 نضخ صٌرج انهٍم ًاجة
 Bridge to Success-Activity Book  Unit 5 كتابة خمس جمل مستخدما أدوات االستفهام

All Lessons 

 االحنٍن
 اصتكًال تضًٍع صٌرج انهٍم صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book –Unit 6 مراجعة وصل بداٌة الكلمة بالحروف
All Lessons 

 

 حفظ حذٌج انصذق ًاجة
___________________ Bridge to Success-Activity Book  Unit 6 

All Lessons 

 انخالحاء
 تضًٍع حذٌج انصذق صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book Unit 7 كراسة الخط
All Lessons 

 

 نضخ حذٌج انصذق ًاجة
__________________ Bridge to Success-Activity Book  Unit7 

All Lessons 

 األرتعاء
  صفً

بمراجعة أسلوب التعج  
Exam 

  ًاجة
 كتابة خمس جمل مستخدما أسلوب التعجب

--------------------------- 

 انخًٍش
  صفً

 مراجعة همزتً الوصل والقطع
 

  ًاجة
 كتابة عشر كلمات تحتوي على همزتً الوصل والقطع

 



 

QM-119-F3 

kh 

 
 

 ( هـ ) الثالث3  الصف والشعبةتابع  
 

 نترتٍح األخاللٍحا انذراصاخ االجتًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهٌو انًادج

 نٌاتج انتعهى
 
 

 ٌوـــانــٍ

  لٍاس انكتهح ًانطٌل 

  تصنٍف انًادج 
 يراجعو انًياراخ االصاصٍو نهٌحذاخ -

 .ٌنالش أىًٍح انتراث 

  ٌتعرف عهى ىٌاٌاخ انصٍذ

ًانفرًصٍح عنذ انثانً 

 انًؤصش.

 ٌتعرف انطانة كٍف ٌحًً نفضو ين انتنًر 

 االحذ
 ) انضرب ًانمضًو ( 8راجعو انٌحذه ي 011حم كتاب اننشاط ص  صفً

 حم ًرلح عًم داخم انصف  يراجعح عهى تراث تالدي ًحم ًرلح انعًم

 7انتذرٌة عهى جذًل ضرر   ًاجة

 االحنٍن
 011حم  كتاب اننشاط ص                  صفً

) تطثٍك عًهٍاخ انضرب  7يراجعو انٌحذه 

 ًانمضًو ( 

 7انتذرٌة عهى جذًل ضرب   ًاجة

 انخالحاء
 ) انخٌاص ًانًعادالخ( 7يراجعو انٌحذه  009كتاب اننشاط  ص  صفً

 01انتذرٌة عهى دًل ضرب   ًاجة

 األرتعاء
 ) انكضٌر (  01يراجعو انٌحذج  001كتاب اننشاط ص  صفً

 00انتذرٌة عهى جذًل ضرب   ًاجة

 انخًٍش
 87 - 87حم دنٍم انطانة انتفاعهً  ص   صفً

 01انتذرٌة عهى جذًل ضرب   ًاجة
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 الخطة االسبوعٌة
 28/ 03/  9102إلــى         24/  03/  9102لألســـبـوع مــن  

 ( ) والثالث  الصف والشعبة
   

 English انهغح انعرتٍح انترتٍح اإلصاليٍح انًادج

 نٌاتج انتعهى
 
 

 ٌوـــانــٍ

 ٌضًع اٌَاخ تضًٍعا جٍذا 

 ٌفٌضًع انحذٌج انشر 

 .ٌكتة انكهًح تعذ ًصم تذاٌتيا تانحرًف 

 .ٌضتخذو أصهٌب االصتفياو فً جًهح يفٍذج 

 اننشاط اإلحرائً: كتاتح لصح

-To revise comparing things using (er & est) 
-To recall how spiders and insects are similar and 
different. 
-To revise talking about trees and why they are 
important. 

Reading: Reading: Prepare and read story (Mama Trees) L. Bk 
Ps.142, 143, 144 

Writing: Write your own biography.  

 االحذ
 تضًٍع صٌرج انهٍم صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book –Unit 5 مراجعة أسلوب االستفهام
All lessons 

 

 نضخ صٌرج انهٍم جةًا
 Bridge to Success-Activity Book  Unit 5 كتابة خمس جمل مستخدما أدوات االستفهام

All Lessons 

 االحنٍن
 اصتكًال تضًٍع صٌرج انهٍم صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book –Unit 6 مراجعة وصل بداٌة الكلمة بالحروف
All Lessons 

 

 ٌج انصذقحفظ حذ ًاجة
___________________ Bridge to Success-Activity Book  Unit 6 

All Lessons 

 انخالحاء
 تضًٍع حذٌج انصذق صفً

 Revision - Bridge to Success-Learner's Book Unit 7 كراسة الخط
All Lessons 

 

 نضخ حذٌج انصذق ًاجة
__________________ Bridge to Success-Activity Book  Unit7 

All Lessons 

 األرتعاء
  صفً

 مراجعة أسلوب التعجب
Exam 

  ًاجة
 كتابة خمس جمل مستخدما أسلوب التعجب

--------------------------- 

 انخًٍش
  صفً

 مراجعة همزتً الوصل والقطع
 

  ًاجة
 كتابة عشر كلمات تحتوي على همزتً الوصل والقطع
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 ( و ) الثالث3  الصف والشعبةتابع 
 

 انترتٍح األخاللٍح انذراصاخ االجتًاعٍح انرٌاضٍاخ انعهٌو انًادج

 نٌاتج انتعهى
 
 

 ٌوـــانــٍ

  لٍاس انكتهح ًانطٌل 

  تصنٍف انًادج 
 يراجعو انًياراخ االصاصٍو نهٌحذاخ -

 .ٌنالش أىًٍح انتراث 

  ٌتعرف عهى ىٌاٌاخ انصٍذ

ًانفرًصٍح عنذ انثانً 

 انًؤصش.

 حًً نفضو ين انتنًر ٌتعرف انطانة كٍف ٌ

 االحذ
 ) انضرب ًانمضًو ( 8يراجعو انٌحذه  011حم كتاب اننشاط ص  صفً

 حم ًرلح عًم داخم انصف  يراجعح عهى تراث تالدي ًحم ًرلح انعًم

 7انتذرٌة عهى جذًل ضرر   ًاجة

 االحنٍن
 011حم  كتاب اننشاط ص                  صفً

هٍاخ انضرب ) تطثٍك عً 7يراجعو انٌحذه 

 ًانمضًو ( 

 7انتذرٌة عهى جذًل ضرب   ًاجة

 انخالحاء
 ) انخٌاص ًانًعادالخ( 7يراجعو انٌحذه  009كتاب اننشاط  ص  صفً

 01انتذرٌة عهى دًل ضرب   ًاجة

 األرتعاء
 ) انكضٌر (  01يراجعو انٌحذج  001كتاب اننشاط ص  صفً

 00انتذرٌة عهى جذًل ضرب   ًاجة

 انخًٍش
 87 - 87حم دنٍم انطانة انتفاعهً  ص   صفً

 01انتذرٌة عهى جذًل ضرب   ًاجة

 


