أحبائي حبيبنا محمد صلى هللا عليه وسلم يوصينا بطلب العلم والتعلم
فقد قال صلى هللا عليه وسلم :
((من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل هللا له طريقا إلى الجنة ,
وإن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع ))...
صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

International capital school

الصف الثاني

اليـــوم :

ورقة عمل اللغة العربية ( ال الناهيـة و ال النافيـة )

التاريخ :

/

2019 /

الفصل الدراسي الثاني 2019/2018

فائــدة :

أمثلة:
 - 1ال تلعب في الشارع يا أحمد
ال  :الناهية ( اسلوب أمر )
تلعب  :فعل مضارع.
ْ
 – 2ال يلعب أحمد في الشارع .
ال  :النافية

يلعب  :فعل مضارع .
ُ
إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

 ميز كل من ( ال الناهيــة  /ال النافية ) في الجمل اآلتية :
 ) 1ال أضرب القطة  ( .ـــــــــــــــــــــــــــــــ )
 ) 2ال تصاحب األشرار  ( .ــــــــــــــــــــــــــــــــ )
 ) 3ال ادخن السجائر  ( .ـــــــــــــــــــــــــــــــــ )
 ) 4ال ألعب بالشارع  ( .ـــــــــــــــــــــــــــــــــ )
 ) 5ال تضرب الكلب  ( .ـــــــــــــــــــــــــــــــ )
 ) 6ال تكتب أثناء الشرح  ( .ـــــــــــــــــــــــــــــــ )
 ) 7ال تنام مريم قبل أن تقرأ القرآن  ( .ـــــــــــــــــــــــــــ)
 ) 8ال تذهب الى الصيد في هذا اليوم  ( .ــــــــــــــــــــــــــــــ )
 ) 9ال أُهمـل واجباتي  ( .ــــــــــــــــــــــــ)

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

International capital school

اليـــوم :

الصف الثاني

التاريخ :

ورقة عمل اللغة العربية ( ادوات اإلستفهام )

/

2019 /

الفصل الدراسي الثاني 2019/2018

فائــدة :

أدوات االستفهام
االستفهام

من ؟

ما؟

هل؟

أين؟

ماذا؟

للعاقل
لغير
العاقل

نجيب
بنعم
او ال

كيف
؟

كم؟

للحال
للمكان

لماذا؟

متى؟

للوقت
للعدد

للسبب

السؤال األول :
بطلي َ
سبة في الفراغ :
ض ْع أداة االستفهام ا ْل ُمنا ِ
 ________ .1حالُ َك ؟
َ ________ .2يبي ُع ْالبائِ ُع ؟
حت ؟
صبَ َ
 ________ .3أَ ْ
الطف ُل ؟
ب ِ
 ________ .4ش َِر َ
ُ
دتك ؟
________ . 5
تسكن ُج َ
_________ . 6ذَهبتُ اليوم ؟
 _________ .7ذهب زيد الى المدرسة ؟
إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

السؤال الثانــي :
حول الجمل اآلتية إلى جمل استفهامية- :
 - 1قضيت اإلجازة فى العقبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟
 - 2نعم ذهبت مع والدى إلى النادى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟
 - 3أختى هى التى فازت فى هذه المسابقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟
 - 4اشتريت ثالثة أقالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟
 - 5أكلت كثيراً ألنى كنت جائع جداً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

اليـــوم :

International capital school

الصف الثاني

ورقة عمل اللغة العربية ( التاء المربوطة و المبسوطة و الهاء )

التاريخ :

/

2019 /

الفصل الدراسي الثاني 2019/2018



فائدة

:

 التاء المربوطة ( ــة  ,ة ) هي  :الت اء التي تأتي آخر الكلمة تكتب بهذا الشكل في حالة
اذا كانت ساكنه بدون حركات وهي التلفظ .
عة
مثال َ :م ْز َر َ
 التاءالمبسوطة (ت) :هي التاء التي تلفظ في حالة اذا كانت ساكنة أومحركة وتأتي اخر
الكلمة
مثال  :بَيْتٌ .
 الهاء المربوطة (ه  ,ــه ) هي  :الهاء التي تأتي آخر الكلمة

 أكمــل الفراغ بما يناسبه من ( ـة  ,ـه  ,ه  ,ت ):
 -بناـــــ

 -ساعـ ــــــ

 -توـــــــ

 -قصـ ــــــ

 -شجـرــــــ

 -مياـــــــ

 -مدرسـ ـــــ

 -يد ــــــ

 -باخرـــــــ

 -سياراـــــــــ

 -وجـ ــــــ

 -متنزـــــــ

 -آياـــــــ

 صورــــــإعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

اليـــوم :

International capital school

الصف الثاني

ورقة عمل اللغة العربية (الجملــة اإلسمية و الفعلية)

التاريخ :

/

2019 /

الفصل الدراسي الثاني 2019/2018

 فائدة

:

السؤال األول :
بين نوع الجمل ( اسميــة  ,فعليــة ) فيما يلي:
نظيف
ح
أ -اللو ُ
ٌ

ب -الشجرةُ شامخةٌ

الدرس
درس الول ُد
ت-
َ
َ

ث-الطفلةُ مهذبةٌ

الحليب
يشرب الطفل
ج-
َ
ُ

ي شجاعٌ
ح -الجند ُّ

خ -تتناول البنتُ الدوا َء

د  -يلعب احمد بالهاتف

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

السؤال الثانــي :
 رتب الكلمات اآلتية لتكوين جملتين مفيدتين ( اسميــة  ,فعليــة ) :
أ)
عمر

سعيدًا

المدرسة

عاد

من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب)
خط

أحمد

المشــاة

يقف

عند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت)
كل

الكريم

مازن

يقرأ

يوم

القرآن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

اليـــوم :

International capital school

التاريخ :

الصف الثاني

/

2019 /

ورقة عمل اللغة العربية ( ادوات اإلستفهام )
الفصل الدراسي الثاني 2019/2018

فائدة

:

السؤال األول :
صنف الكلمات التالية في الجدول حسب نوع الهمزة :
أخذ

ابتسم

أمسى انتبه

همزة الوصــــل

ابدأ

انبهار أكل

ادرس المدرسة

همزة القطـــع

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

السؤال الثاني :
 أكتب الهمزة الصحيحة قطع (أ  ،إ) أو وصل (ا) في الفراغ :
 )1ما ــــ جمل حسن الخلق و ـــــ حترام االخرين .
 )2ـــ كتمل ـــ لطالب في الصف .

 أمأل الفراغ بكلمة مبدوءة بهمزة وصل  ،أو قطع :
 )1تقف ـــــــــــــــــــــــــ يمين السبورة .
 )2تشرق ـــــــــــــــــــــ في الصباح الباكر .
 )3ــــــــــــــــــــ محمد التفاحة

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

International capital school

اليـــوم :

الصف الثاني

التاريخ :

/

2019 /

ورقة عمل اللغة العربية ( المثنــى)
الفصل الدراسي الثاني 2019/2018

السؤال األول :
حول الكلمات اآلتيـة من المفرد الى المثنى :
 )1حديقــة  :ـــــــــــــــــــــــــــــ  ,ـــــــــــــــــــــــــــــ
 )2فصــــل :ـــــــــــــــــــــــــــــ  ,ـــــــــــــــــــــــــــــ
 )3لعبـــــة  :ـــــــــــــــــــــــــــــ  ,ـــــــــــــــــــــــــــــ
 )4قلــــــم  :ـــــــــــــــــــــــــــــ  ,ـــــــــــــــــــــــــــــ
 )5صورة  :ـــــــــــــــــــــــــــــ  ,ـــــــــــــــــــــــــــــ
 )6فريــق  :ـــــــــــــــــــــــــــــ  ,ـــــــــــــــــــــــــــــ
 )7نحلـــة  :ـــــــــــــــــــــــــــــ  ,ـــــــــــــــــــــــــــــ
 )8فائـــز :

ـــــــــــــــــــــــــــــ  ,ـــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثانــي :

ضع دائرة على اللفظ الذي يدل على المثنى :
 )1لي صديقتان حميمتان.
 )2ان المعلميْن لهما رأيان صائبان .
 )3ظل الطالبان مبدعان في دروسهم .
 )4كرمت المديرة

طالبتان متفوقتان .
إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

السؤال الثالــث :
حول الجمــل اآلتيـة من المفرد الى المثنـى :
 )1فالح نشيــط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )2طبيبــة ماهرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )3شجرة مثمرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )4معلـم مخلـص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

اليـــوم :

International capital school

الصف الثاني

التاريخ :

/

2019 /

ورقة عمل اللغة العربية ( ضمائـر المخاطــب )
الفصل الدراسي الثاني 2019/2018

تذكـــر :

بطلي  ضع ضمير المخاطب المناسب بالفراغ :
أنــت

أنــت

أنتم

أنتما

أنتن

 -1ـــــــــــــــــــ طالبـة مهذبة .
 -2ـــــــــــــــــــ امهات قديرات .
 -3ـــــــــــــــــــ فالحون نشيطون .
 -4ـــــــــــــــــــ تسكنان في القرية .
 -5ـــــــــــــــــــ العب كرة القدم .
 -6ـــــــــــــــــــ ممرضتان .
إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

اليـــوم :

International capital school

الصف الثاني

التاريخ :

/

2019 /

ورقة عمل اللغة العربية ( األلف المقصورة و األلف الممدودة )
الفصل الدراسي الثاني 2019/2018

فائــدة :

حتّى ن َم ّي َز بينَ األلف الممدودة واأللف المقصورة للكلمة .
( ا ) نقوم بالخطوات التّالية :
 - 1نأتي بمضارع الفعل .
 - 2إذا كان الفعل المضارع ينتهي " بواو " نضع ألفا ً ممدودة لماضيه
( دنا  :يدنو )
 - 3إذا كان الفغل المضارع ينتهي " بياء" نضع ألفا ً مقصورة لماضيه
( بكى  :يبكي )
 - 4إذا كان الفعل المضارع ينتهي بألف مقصورة نضع ألفا ً مقصورة لماضيه
سعى  :يسعى ) .

 اكتب األلف المناسبة لألفعال اآلتيـة ( ا  ,ى ) :
 -رعـ ــــــــ

 -دعــ ـــــــــ

 -سقــ ــــــــ

 -رمــ ـــــــــ

 -شكـ ــــــــ

 رجــ ـــــــــإعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

International capital school

اليـــوم :

الصف الثاني

التاريخ :

/

2019 /

ورقة عمل اللغة العربية ( أسماء اإلشــارة )
الفصل الدراسي الثاني 2019/2018

فائدة :
تستخدم أسماء اإلشارة ف ى اإلشارة إلى األشياء المختلفة :

هذا طالب

هذان طالبان

هذه طالبة

هاتان طالبتان

هؤالء طالب
إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

السؤال األول :
ضع خ ً
طا تحت اسم اإلشارة في الجمل اآلتيـة :
ماهر .
 )1هذا صانع
ٌ
 )2هذان قائدان شجاعان .
ارض مباركـة .
 )3هذه
ٌ
 )4هؤالء رجال مخلصون .
 )5هاتان شجرتان طويلتان .

السؤال الثانــي :
أكمل الجمل باسم اإلشارة المناسب مما بين القوسين :
 )1ــــــــــــــــــــــــــــ بيت واسع .

( هذه  ,هذا  ,هاتان )

 )2ــــــــــــــــــــــــــــ لعبة جميلة .

( هذا  ,هؤالء  ,هذه )

 )3ـــــــــــــــــــــــــــ ممرضتان رحيمتان  ( .هذان  ,هاتان  ,هؤالء )
 )4ـــــــــــــ ــــــــــــــ طالب مجدون  ( .هؤالء  ,هذان  ,هذه )
 )5ـــــــــــــــــــــــــــ فالحان نشيطان  ( .هذا  ,هذان  ,هؤالء )

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

السؤال الثالــث :
أكمل باسم اإلشــارة المناسب حسب المثال :
( هذا هو التلميذ الفائز في المسابقة )
 )1ــــــــــــــــ هي التلميذة ــــــــــــــــــــــــ في المسابقة .
 )2ــــــــــــــــ هما التلميذان ــــــــــــــــــــــــ في المسابقة .
 )3ــــــــــــــــ هم التالميذ ــــــــــــــــــــــــ في المسابقة .
 )4ــــــــــــــــ هن التلميذات ــــــــــــــــــــــــ في المسابقة .

السؤال الرابع :
اختر الكلمة المناسبة السم اإلشارة :
 )1هذا ــــــــــــــــــــــ قديم .

( بيتان  ,بيوت  ,بيت )

 )2هذه ــــــــــــــــــــــ جميلة .

( قطتان  ,قطة  ,قطان )

 )3هاتان ـــــــــــــــــــــــ صغيرتان .

( بنتان  ,بنت  ,بنات )

 )4هؤالء طالب ـــــــــــــــــــــــــــ .
 )5هذان ــــــــــــــــــــــــ مسليان .

( مؤدب  ,مؤدبان  ,مؤدبون )
( قرد  ,قرود  ,قردان )

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

International capital school

اليـــوم :

الصف الثاني

التاريخ :

/

2019 /

ورقة عمل اللغة العربية ( جمع التكسير )
الفصل الدراسي الثاني 2019/2018

فائدة :
جمع التكسير  :هو كل جمع دل على أكثر من اثنين أو اثنتين ِبتَغَي ٍُّر في صورة مفرده .



اذكر جمع التكسير لكل كلمة من الكلمات االتية :
الكلمة

جمع التكسير

خلق
مقعد
ثوب
نوع
سمكة
ورقة
شجرة
دفتر
مفتاح
مسجد
لون
غريبة

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

International capital school

اليـــوم :

الصف الثاني

التاريخ :

/

2019 /

ورقة عمل اللغة العربية ( ضمائـر الغائب )
الفصل الدراسي الثاني 2019/2018

فائدة :

 اختر الضمير المناسب لمأل الفراغ ( هو َّ ,
هن  ,هي  ,هما  ,هم )
 )1ـــــــــــــــــــــــــ فالحات نشيطات .
 )2ــــ ـــــــــــــــــــــ بنت نشيطــة .
 )3ـــــــــــــــــــــــــ يلعبان بالكــرة .
 )4ـــــــــــــــــــــــــ العب نشيط .
 )5ـــــــــــــــــــــــــ أوالد مؤدبون .
 )6ـــــــــــــــــــــــــ يشربن اللبن .
 )7ـــــــــــــــــــــــــ ينامون مبكرا ً .
 )8ـــــــــــــــــــــــــ ترسم اللوحــة .
إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 



بطلي اكتب جمل تحتوي على ضمائر الغائب :
 )1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
 )2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
 )3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
 )4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
 )5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

اليـــوم :

International capital school

الصف الثاني

التاريخ :

/

2019 /

ورقة عمل اللغة العربية ( ضمائـر المتكلـم )
الفصل الدراسي الثاني 2019/2018

فائدة :



ضع الضمير المناسب في الفراغ :
( أنــا  ,نحن )
أحب وطنــي االردن .
 )1ـــــــــــــــــــــ
ُ
 )2ـــــــــــــــــــــ ندرس لننجح .
 )3ـــــــــــــــــــــ طالب الصف الثانــي .
 )4ـــــــــــــــــــــ أُصلـي ألنال رضــا هللا تعالى .
 )5ـــــــــــــــــــــ نجتهد في استذكار دروسنـا .
 )6ـــــــــــــــــــــ أُحــب رياضـة السباحة .

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

اليـــوم :

International capital school

الصف الثاني

التاريخ :

/

2019 /

ورقة عمل اللغة العربية ( األسماء الموصولــة)
الفصل الدراسي الثاني 2019/2018

فائدة :



ضع اإلسم الموصول المناسب في الفراغ :
 )1شاهدت الفتاة ــــــــــــــــــــــ تلعب بالكرة .
 )2المجتهد هو ـــــــــــــــــــ يتابع دروسـه .
 )3العينان هما ـــــــــــــــــــ نرى بهما .
 )4هؤالء األطباء ـــــــــــــــــــــ اجرو العملية .
 )5هذان الالعبان ـــــــــــــــــــــ كرمهما المدرب .
 )6االمهات هن ـــــــــــــــــــــــ صبرنَ على المحن .
 )7المعلمة هي ــــــــــــــــــــــــ تشرح الدرس .
 )8القارئون هم ــــــــــــــــــــــــ تلو القران .
إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

اليـــوم :

International capital school

التاريخ :

الصف الثاني

/

2019 /

ورقة عمل اللغة العربية ( اسلوب التعجب )
الفصل الدراسي الثاني 2019/2018



أكمل على النمط اآلتــي :
الحرارة شديدة في الصيف

مــا أشد الحرارة في الصيف !

 -المدرســة واسعــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الحديقــة جميلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -رقبة الزرافــة طويلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الرياح شديدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -أصفى السماء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -البنت هادئــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الفالح نشيــط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -النجوم بعيدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -األُسرة سعيدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكتب جملتين تعجب بخطك الجميل يا بطل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

اليـــوم :

International capital school

الصف الثاني

التاريخ :

/

2019 /

ورقة عمل اللغة العربية ( مراجعة للقواعد ) 1
الفصل الدراسي الثاني 2019/2018

السؤال األول :
ضع اداة االستفهام المناسب في الفراغ :
ــــــــــــــــــ تريد الذهاب الى الملعب ؟
ــــــــــــــــــــــ تأتي الى المدرسة ؟
ــــــــــــــــــــــ يقع وادي رم ؟
ـــــــــــــــــــــ اخترع الهاتف ؟

السؤال الثاني :
اكمل الجمل التالية مستخدما حروف الجر :
 - 1وضعت الكتاب ـــــــــــــــــ الحقيبة.
 - 2ذهبت ــــــــــــــ السوق ــــــــــــــ الحافلة.
 - 3قرأت كتابا ً ــــــــــــــــــ غزوات الرسول.

السؤال الثالث :
ضع اسم االشارة المناسب في الفراغ:
ــــــــــــ قلم

ـــــــــــــ حاسوب

ــــــــــــ تلفاز

ـــــــــــ الكعبة

ـــــــــــــ فتاة

ــــــــــــ جميل

ـــــــــــ كريمة

ـــــــــــــ شجرة

ــــــــــــ مسجد

إعداد المعلمـة  :الرا أبـو شعلة 

السؤال الرابــع :
صنف الكلمات التالية الى همزة وصل وهمزة قطع :

أحمد

اسم

أمـل

اثنان

إكرام

أكون

همزه القطع

المدرسـة اهتمام أعمال

همزة الوصل

-

-

-

-

-

-

-

-

السؤال الخامـس :
عزيزي الطالب فكر بوض ع الضمير المناسب في الفراغ على ان ال تكرر االجابة :

ت  ,هنّ  ,أنــا  ,أنتمــا  ,هي )
( أن ِ
 -1ـــــــــــــــــــــــــ احب مدرستي
 -2االم ــــــــــــــــــــــــــ التي ترعى اوالدها
 -3ـــــــــــــــــــ ترسمان شجرة
 -4ـــــــــــــــــــ ممرضات في المستشفى
 -5ــــــــــــــــــــ طالبة مجتهدة

السؤال الخامـس:
لون الكلمة التي فيها ألف تلفظ وال تكتب :

إله

حاج

هؤالء

لكن

مجاهد

هذا

هذه
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السؤال السادس:
عزيزي الطالب اكمل الفراغ في االشكال التالية :

المفرد

المثنى

الجمع

مهندس
كتابان
شجرة

اشجار
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اليـــوم :

International capital school

الصف الثاني
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/
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السؤال األول:
إقرأ الفقرة اآلتيـة :

ذهب شاكر إلى أبيه حزينا  ,وقال  :انظر يا أبت ,إنني أرى ورقا ً
وال أرى شيئا غيره .قال أبوه  :وأنا كذلك ال أرى إال الورق ,لماذا ال
تقتلع هذه األوراق وتتخلص منها ؟
أراد شاكرا ً أن يقتل َع بعض األوراق ,شدها بقوة فإذا جزرة جميلةٌ
المنظر بين يديه .

 استخرج من الفقره السابقة ما يآتي :
فعل مضارع

حرف جر

اداة استفهام

فعل ماضي

ال نافية

كلمة فيها الم
قمرية

كلمه فيها همزة
وصل

كلمة تنتهي بتنوين
الفتح
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السؤال الثانــي :

ضع اسم اإلشارة المناسب في الفراغات التالية:

-1

ـــــــــــــــــ ساعة ثمينة

 -2ـــــــــــــــ أرنب لطيف
 -3ـــــــــــــــ جنود شجعان
 -4ـــــــــــــــ كتابان مفيدان
 -5ــــــــــــــــــ زرافتان جميلتان.
 -6ــــــــــــــــ كعك لذيذ .
 -7ــــــــــــــ الرجال في اجتماع

أتمنى لكم
النجاح و التفوق المستمر 
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