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 اللغةُ العربيةُ: بيَن الماضي والحاضِر 
  ١- أقرأُ النصَّ اآلتَي قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ قراءةً جهريّةً، وأجيُب األسئلةَ التي تليِه على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أشارُك أحَد زمالئي في إجابتي:

 - أفّسُر معانَي ما يأتي مَن السياِق أْو باستخداِم المعجِم: الهُّوةُ، عْهٌد، ُمدََّخٌر، األُخدوُد، الثغرةُ، عازًما على، الراجليَن.
، لمَح، أعاَد، استداَر.  ، يبدو، اهتزَّ - أميُز الفعَل الصحيَح مَن المعتلِّ مبينًا نوَعهُ: ينسى، تودُّ  

- أبحُث في الشبكِة العالميِة للمعلوماِت أْو باالستعانِة بأحِد أفراِد أسرتي عْن موقِع مدينِة قسنطينةَ وتاريِخها.    
؟ - عمَّ يتحّدُث الكاتُب في هذا النّصِّ  

؟  - ما المرافُق العامةُ التي ظهَرْت في النصِّ  
؟ - ما الذي يمتاُز بِِه الجسُر الذي أشاَر إليِه الكاتُب في النصِّ  

- ذكَر الكاتُب أدلةً على أنَّ المدينةَ جمَعْت بيَن الماضي والحاضِر. أوّضُح هذا مَع التّعليِل.  
. - أستخرُج بعَض خصائِص مدينِة قسنطينةَ وفَق فهمي النصَّ  

- أبيُن داللةَ استخداِم الكاتِب عبارةَ: »وسيٍل مَن الراجليَن والراجالِت«.  
- وصَف الكاتُب الجسَر بأنَّهُ عريٌض وقصيٌر، أذكُر فائدةَ ذلَك مْن وجهِة نظري.  

- أوّضُح العالقةَ بيَن وادي الرماِل وصوِت األذاِن المرتفِع في رأيي؟   
 ٢-  عاَد الشيُخ عبُد المجيِد إلى بالِدِه بعَد سنواٍت طويلٍة في الغربِة. أتوقُع نهايةً منطقيةً وواقعيةً ومناسبةً النصَّ بعَد أِن »اْستََداَر الشيُخ 

عوِد َمَع الّشاِرِع…«، متبًعا الخطواِت اآلتيةَ: عبُد المجيِد عازًما على الصُّ

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء تنفيِذ النشاِط. 	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.                                                                                        	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 

: الثامُن  الّصفُّ
النشاُط )12(:  المرافُق العامُة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُمالرياضياُت اللغُة اإلنجليزيُةاللغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

 	 . أقرأَ النصَّ قراءةً صامتةً وجهريةً معبرةً بسرعٍة وزمٍن مناسبيِن مَع الفهِم واالستيعاِب، كاتبًا نهاياٍت مناسبةً للنصِّ
ا قرائيًّا بناًء على قيمي ومبادئي وتجاربي السابقِة.	  أناقَش نّصً
أحسَب الوسيطَ لبياناٍت منظّمٍة في جدوٍل تكراريٍّ مفسًرا قيمتَهُ. 	 
أتعرَف خصائَص الموجاِت الصوتيِة، مبينًا ما يحدُث لها مِن امتصاٍص، وانعكاٍس، ورنيٍن.	 

، وغطاِء طنجرٍة، وساعِة موبايل، وكؤوٍس زجاجيٍة، وماٍء، وشوكٍة.  أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق مسطّرٍة، وعلبٍة بالستيكيٍة فارغٍة، وبالوناٍت، وبذوِر أرزٍّ

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي

  
  
  
  

جسور التعلم

ةَ التي            " هذا الِجْسُر أفضُل ُجسوِر قسنطينةَ الّسبعِة، َعريٌض وقَصيٌر، ُسرعاَن َما يَْنسى اإلنساُن الهُوَّ
بينَهُ وبَْيَن الوادي. كلُّ َشيٍء ِمْن هِذِه النّاِحيَِة يَْبدُو على َعْهِدِه، ُخضَرةُ األَشجاِر تَميُِّز البَناياِت. هُناَك الثّانويَّةُ، 
ْر واِضعوهُ إاّل في إقاَمِة َدليٍل ُمتَواِصٍل على أَنَّ المدينَةَ  َوهُناَك الُمْستَْشفى، َوهُناَك َمْخَزُن ْالُحبوِب، َوَكأَنَّما لَْم يُفَكِّ
ّكاِن بِأَنَّ هُناَك ُمدَّخًرا ِمْن القَْمِح والشَّعيِر، وأنَّهُم لِفِترٍة طَويلٍَة في حالِة  أَساًسا عاِصَمةٌ فاِلحيّةٌ، أَْو في إْشعاِر السُّ
يِخ َعْبِد الَمجيد، ِعْنَدما لََمَح الِجسَر الُمَعلََّق، أَعاَد  ِحصاٍر. َوهُناَك رمُز قََسْنِطينَةَ الجْسُر الُمَعلَُّق. اْهتَزَّ قَْلُب الشِّ
إلى الُمستَْشفى، َوَخّزاِن الُحبوِب، والثّانَويَِّة َوالفيالِت واألْشجاِر، َوتَساَءَل: أال تَْبدو أَْنظََف مّما كانَْت  بَصَرهُ 
َدِت األَْلواُن، َوقَلَّ اللَّوُن األوروبِيُّ أََو ال تَْبدو أَْيًضا ًمْنَحنِيَةً، كأنَّما تََودُّ أَْن تُِطلَّ على أَْعماِق  َعلَْيِه، وأَْزهى؟ تََعدَّ
ماِل فَْتَح هِذِه الثُّْغَرِة في قَْلِب َمدينٍَة ُمْنَشِغلٍَة بِنَْفِسها كهَِذِه؟  هذا األُْخدوِد الَعظيِم؟ لَْسُت أَْدري لَِم اْختاَر وادي الرِّ
عوِد َمَع الّشاِرِع الّذي َغَمَرهُ بُِمْختَلِف  يِخ َعْبِد المجيِد، واْستَداَر عازًما على الصُّ اْرتَفََع األذاُن َونَِشطَ قَْلُب الشِّ

َروائِِح النَّباتاِت والطّبخاِت، والُعطوِر، َوسْيٍل ِمَن الّراِجليَن والّراِجالِت في َجميع االتّجاهاِت".
                                                                                  مدينةُ الجسوِر، للكاتِب الجزائريِّ الطاهر وطّار، بتصّرٍف 
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أعرُض ألّخُص النتائَج أحّدُد النتائَج أبحُث عِن الحقائِق المهمِة والتفاصيِل

 - أتخيُل حدثًا جديًدا بعَد أْن أكمَل الشيُخ عبُد المجيِد طريقَهُ.
 - أضيُف شخصياٍت جديدةً تساعُد على تطوِر الحدِث. 

 - أحدُد الزماَن والمكاَن. 
 - أبيُّن نهايةَ المشهِد.

 - أوظُف فيِه األنماطَ والتراكيَب اللغويةَ المتعلمةَ.
 أعرُض كتابتي على أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي، ثمَّ نتبادُل اآلراَء في موضوِع بناِء المرافِق العامِة وتصميِمها بيَن الماضي والحاضِر. 

 الرياضياُت: معالُم عّمانيّةٌ
للمشاركِة في مسابقٍة بيئيٍة أصدَرها مركُز دراساِت البيئِة )CSBE( في عّماَن، أجرى يماٌن وأختُهُ ماسةُ دراسةً إحصائيةً عْن أعماِر )٦٠( 
شخًصا مْن رّواِد مرفقْيِن عامْيِن مْن مرافِق عّماَن الخاصِة بالمشاِة خالَل ساعاِت المساِء في يوٍم مْن أياِم شهِر أياَر هذا العاَم: شارِع الرينبو 

في جبِل عّماَن، وشارِع الثقافِة في الشميساني، ولخّصا بياناِت الدراسِة في الجدوِل اآلتي:

   Public Spaces in Amman :ُاللغةُ اإلنجليزية 
According to the UNESCO website, a public space is defined as “an area or place that is open and accessible to all peoples, 
regardless of gender, race, ethnicity, age or socio-economic level. These are public gathering spaces such as plazas, squares 
and parks. Connecting spaces, such as sidewalks and streets, are also public spaces. In the 21st century, some even consider the 
virtual spaces available through the internet as a new type of public space that develops interaction and social mixing.” 

Read the article below to learn more about three important public spaces in the capital, Amman. 

Three Public Spaces in Amman Urban Crossroads
passage adapted from article by Mohammad Al-Asad (Nov. 18, 2011)
 
The Center for the Study of the Built Environment )CSBE( has been carrying out a study on 
public space in Amman. The study examines various places where all people can come together. 
These include parks, plazas, pedestrian zones, malls, and even the sides of Airport Road.
The full study will take a few years to complete. Its first phase has concentrated on three streets
 that the Greater Amman Municipality rehabilitated to facilitate pedestrian activity: Rainbow Street in Jabal Amman, 
Wakalat Street in Sweifieh, and Cultural Avenue in Shmeisani. All have been extensively reconstructed during the past decade, 
and all have been developed as destinations where people can walk, sit, socialize, play, and shop. Well regarded architects and 
planners from inside and outside Jordan were commissioned to carry out the designs.

Rainbow Street is an established commercial street that during the 1960s used to house a number of the city's high-end 
commercial establishments. It had declined over the years, but never lost its elegance and charm. Wakalat Street is a newer 
commercial street that primarily evolved during the 1990s, and has attracted a number of fashionable clothing stores. Cultural 
Avenue was an unremarkable 60-meter street, and is located in the heart of Amman's banking district.

The CSBE study of the three streets concentrated on how the public uses them. Visits were carried out 
at various times of the day and various days of the week during the summer period, when they are at 
their busiest. The streets and the activities taking place in them were documented through photographs 
and drawings, and interviews were carried out with the people visiting them.

However, in public spaces of Amman there do not seem to be any commonly agreed upon code of conduct
among their users. What many may consider inappropriate behaviour, others find totally acceptable. 

  Look up the words in bold and create vocabulary cards for them.
 Discuss the following questions with your classmates or family members:
          a( What public spaces have you visited in Amman or Jordan?
          b( How do you spend your time in public spaces?

c( Code of Conduct means the way we behave in public places. Write down a list of ways we 
need to behave in public spaces, for example, Keep the space clean. 

Create a diorama of your favorite public space using a recycled box. The picture is an example.
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 	.) قال يماٌن: إنَّ أفضَل مقياٍس مْن مقاييِس النزعِة المركزيِة يصُف هِذِه البياناِت هَو )المتوسطُ الحسابيُّ
بينَما قالْت ماسةُ: إنَّ أفضَل مقياٍس مْن مقاييِس النزعِة المركزيِة يصُف هِذِه البياناِت هَو )الوسيطُ(.	 

١( أتأمُل البياناِت في الجدوِل التكراريِّ أعالهُ، وأالحظُ وجوَد قيٍم متطرفٍة فيها. أناقُش يمانًا وماسةَ في ما قاالهُ، وأحدُد مقياَس النزعِة المركزيِة 
المناسَب وصَف هِذِه البياناِت مْن بيِن المتوسِط الحسابيِّ والوسيِط.

رغَب يماٌن وماسةُ في معرفِة العمِر الذي يكوُن عدُد رواِد كلِّ شارٍع الذيَن تقلُّ أعماُرهْم أْو تساوي هذا العمَر، يساوي عدَد 	 
الذيَن تزيُد أعماُرهْم عليِه أْو تساويِه. 

٢( أحدُد مقياَس النزعِة المركزيِة الذي يرغُب يماٌن وماسةُ في معرفتِِه.
قاَل سائٌد: إذا كانِت الفئةُ الرابعةُ تحتوي أكبَر عدٍد مَن المرضى )١9 	 

مريًضا(، فيمكُن القوُل: إنَّ أفضَل تقديٍر لعدِد أياِم شفاِء المرضى هَو 
مركُز هِذِه الفئِة وهَو )٢٠( يوًما.

الوسيِط  حساِب  في  أسرتي  أفراِد  أحَد  أْو  زمالئي  أحَد  أشارُك   )٣
يماٍن وماسةَ، عْن طريِق  لمساعدِة  الرينبو  رّواِد شارِع  ألعماِر 

ملِء الجدوِل المجاوِر:
الوسيِط  حساِب  في  أسرتي  أفراِد  أحَد  أْو  زمالئي  أحَد  أشارُك   )٤
طريِق  عْن  وماسةَ،  يماٍن  لمساعدِة  الثقافِة  شارِع  رّواِد  ألعماِر 

إنشاِء جدوٍل كالجدوِل أعالهُ خاصٍّ برّواِد شارِع الثقافِة.
٥( أكمُل الفراَغ في العبارتيِن اآلتيتيِن بالقيِم المناسبِة بناًء على قيِم الوسيِط في كلٍّ مَن الفرعيِن )٣( و)٤( أعالهُ:

أْو يساويِه أعماُر نصِف أفراِد عينِة رّواِد شارِع الرينبو )أي )...( شخًصا مْن أصِل )...( 	  قاَل يماٌن: العمُر الذي يقلُّ عنهُ 
شخًصا( هَو ).........( عاًما.

قالْت ماسةُ: العمُر الذي يزيُد عليِه أْو يساويِه أعماُر نصِف أفراِد عينِة رّواِد شارِع الثقافِة )أي )...( شخًصا مْن أصِل )...( 	 
شخًصا( هَو ).........( عاًما.

٥9-٥٣ ٤٦-٥٢ ٣-٤٥9 ٣٢-٣٨ ٢٥-٣١ ١٨-٢٤ ١١-١٧ ٤-١٠ فئاُت األعماِر )بالسنواِت(

٤ ١٠ ١٦ ١٠ ١١ ٠ ٢ ٧ شارُع الرينبو عدُد األشخاِص
٦)التكراُر( ٢ ٠ ١٢ ٧ ١٤ ١١ ٨ شارُع الثقافِة

التكراُر 
التراكميُّ

الحدوُد الفعليةُ 
الُعليا

التكراُر
)عدُد األشخاِص(

الفئاُت
)العمُر بالسنواِت(

٧ ٤-١٠
٢ ١١-١٧
٠ ١٨-٢٤

١١ ٢٥-٣١
١٠ ٣٢-٣٨
١٦ ٣-٤٥9
١٠ ٤٦-٥٢
٤ ٥9-٥٣

المجموُع

 العلوُم: الصوُت
  أفكُر: كيَف ينتقُل الصوُت في الهواِء؟ ما عالقةُ جزيئاِت الوسِط بانتشاِر موجاِت الصوِت؟

 أتواصُل: أشارُك أحَد أفراِد أسرتي في تنفيِذ النشاِط اآلتي؛ لتوضيِح كيفيِة انتشاِر الموجاِت الصوتيِة في الهواِء.
بذوَر  فوقَهُ  على األطراِف، وأضُع  وأثبتُهُ  بقوٍة  المفتوحِة وأشُدهُ  الجهِة  مَن  بالونًا على علبٍة بالستيكيٍة  النشاطُ: أضُع 
. أفسُر ألفراِد أسرتي سبَب اهتزاِزها.  ، ثمَّ أضرُب بقوٍة على طنجرٍة مجاورٍة العلبةَ، وأالحظُ ما يحدُث لبذوِر األرزِّ األرزِّ

 أتواصُل: أشارُك أفراَد أسرتي في تجربِة استقصاِء أثِر نوِع الوسِط في سرعِة انتشاِر الموجاِت الصوتيِة فيِه. )ألتزُم قواعَد السالمِة العامِة(.
  خطواُت التجربِة:

أغطي أذني اليمنى بيدي، وأضُع الهاتَف المحموَل على أذني اليسرى، وأسمُع صوَت منبِه الهاتِف، وأدّوُن مالحظاتي.
أغطي أذني اليمنى بيدي، وأضع بالونًا مملوًءا بالماِء على أذني اليسرى، وعلى الجهِة األخرى مَن البالوِن الهاتَف المحموَل، وأسمُع صوَت 

منبِه الهاتِف، ثمَّ أدّوُن مالحظاتي.
أغطي أذني اليمنى بيدي، وأضُع كتابًا بجانِب أذني اليسرى، وعلى الجهِة األخرى مَن الكتاِب الهاتَف المحموَل وأسمُع صوَت منبِه الهاتِف، 

وأدّوُن مالحظاتي.
 ١. في أيِّ تجربٍة كاَن الصوُت أسرَع وأوضَح؟  

 ٢. هْل تختلُف سرعةُ انتشاِر الصوِت باختالِف الوسِط الناقِل؟ ما السبُب؟
 ٣.  أفسُر مالحظاتي عبَر العالقِة بيَن المسافِة وبيَن جزيئاِت المادِة في حاالتِها الثالِث وسرعِة انتقاِل الموجاِت الصوتيِة في الوسِط.

 أ( أتواصُل: ذهْبُت مَع أفراِد أسرتي إلى حفلِة زفاِف ابِن عمي، وكانَِت الصالةُ مفروشةً بالسجاِد والجدراُن مغطاةً بالفليِن. استغربَْت أختي مْن ذلَك، 
وعنَدما عْدنا إلى البيِت، سألتني عْن ذلَك، فأخبرتُها أنَّ الفليَن والقماَش يمتصاِن الموجاِت الصوتيةَ الناتجةَ مَن اآلالِت الموسيقيِة، ويمنعاِن الموجاِت 

الصوتيةَ مَن االنعكاِس، الذي يُسّمى صدى الصوِت، وهِذِه الطريقةُ متبعةٌ في دوِر السينما، والمسارِح الكبيرِة، والمعارِض؛ منًعا لحدوِث الصدى. 
3
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
، ويتعلُم قراءةَ النصِّ قراءةً فاهمةً مَع الفهِم واالستيعاِب، وكيَف يكتُب نهاياٍت  اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي كيَف يميُز بيَن الفعليِن: الصحيِح والمعتلِّ

جديدةً لقصٍة أْو مشهٍد ما. 
اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي في هذا النشاِط كيَف يقرأُ النصَّ ويربطُهُ بتجاربِِه السابقِة؛ حيُث سيطلُع طفلي على ثالثِة أماكَن عامٍة في العاصمِة 
. يفكر طفلي في األخالقياِت الخاصِة باألماكِن العامِة والتصرفاِت الصحيحِة في هِذِه األماكِن  عّماَن، ثمَّ سيجيُب مجموعةً مَن األسئلِة المتعلقِة بالنصِّ

ويحّضُر قائمةً بها.
الرياضياُت: يتعلُّم طفلي في هذا النشاِط اختياَر مقياِس النزعِة المركزيِة المناسِب وصَف بياناٍت إحصائيٍة تحتوي قيًما متطرفةً، وكذلَك معرفةَ مفهوِم 
الوسيِط وكيفيةَ حسابِِه وتفسيِرِه. يتدّرُب طفلي على توظيِف المفاهيِم اإلحصائيِة في مسائِل الحياِة اليوميِة، ووصِف البياناِت اإلحصائيِة، واستخالِص 

المعلوماِت منها.
العلوُم: يتعلُم طفلي العوامَل التي تعتمُد عليها سرعةُ الموجاِت الصوتيِة، ويكتسُب مهارةَ إجراِء تجارِب استقصاٍء، وتحديِد عوامِل دراسٍة ما. يتعرُف 

طفلي مفهوَمي صدى الصوِت والرنيِن.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:
سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويُمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍة، ومقاطِع فيديو، والتّعليماِت الّصوتيِّة 

بوساطِة الّرمِز سريِع االستجابِة.  

 اللغةُ العربيةُ: بيَن الماضي والحاضِر    
الطريقةُ: أستمُع لطفلي وهَو يقرأُ النصَّ قراءةً جهريةً، وأناقُشهُ في األفكاِر التي ورَدْت فيِه. أدعُم طفلي في إجاباتِِه األسئلةَ. أقترُح على 
، وأناقُشهُ في شخصيِة عبِد المجيِد المغترِب عْن وطنِِه مدةً طويلةً مَن  طفلي بعَض األحداِث والشخصياِت التي يمكُن إضافتُها إلى النصِّ
الزمِن، وعاَد بعَد سنواٍت ليجَد بعَض األموِر قْد تغيَرْت، ثمَّ أتابُع كتابتَهُ. أناقُش طفلي في طريقِة تصميِم المرافِق العامِة بيَن الماضي 

والحاضِر.

Public Spaces in Amman :ُاللغةُ اإلنجليزية 
الطريقةُ: أناقُش طفلي في مفهوِم المرافِق العامِة، وأطلُب إليِه أْن يعدَد مجموعةً مَن المرافِق العامِة. أوضُح لطفلي مفهوَم المرافِق العامِة 
. أستمُع لطفلي في أثناِء قراءِة الفقرِة، وأشجُعهُ على البحِث عْن معاني المفرداِت المطلوبِة معتمًدا على السياِق ثمَّ  كما ورَد في النصِّ

على القاموِس. أساعُد طفلي على تصميِم مجسٍم خاصٍّ للمرافِق العامِة.
 الرياضياُت: معالُم عّمانيّةٌ

 ، الجدوِل اإلحصائيِّ العامِة في مدينتِنا. أشجُع طفلي على قراءِة  الحضاريِة والمرافِق  بالمعالِم  أهميِة االهتماِم  أناقُش طفلي في  الطريقةُ: 
وتحليِل عناصِرِه، وفهِم محتوياتِِه، وتحديِد المعلوماِت التي يمكنُهُ استخالُصها منهُ. أرشُد طفلي إلى ضرورِة توضيِح إجاباتِِه وخطواِت عملِِه 
وتفسيِرها. أشجُع طفلي على التعاوِن بإيجابيٍة مَع أقرانِِه. أرشُد طفلي إلى الدقِة في إجراِء الحساباِت وملِء الجدوِل، مَع االستماِع لتفسيِرِه 

، وتفسيِر نتائِج حساباتِِه. محتوياِت الجدوِل التكراريِّ

 العلوُم: الصوُت
الطريقةُ: أشارُك طفلي في تجربِة توضيِح كيفيِة انتشاِر الموجاِت الصوتيِة، وأستمُع لَهُ وهَو يفسُر مالحظاتِِه عِن التجربِة، وأشارُك 
طفلي في إجراِء تجربِة استقصاِء العالقِة بيَن الحالِة الفيزيائيِة للوسِط الناقِل وسرعِة انتشاِر الموجاِت الصوتيِة، وأشجُعهُ على البحِث عْن 

تطبيقاٍت لصدى الصوِت والبحِث عْن كائناٍت حيٍة تعتمُد في قياِس المسافاِت بينَها وبيَن األجساِم األخرى على ظاهرِة صدى الصوِت. 4

أوضُح مفهوَم صدى الصوِت، وأرسُم كيفيةَ سقوِط الموجاِت الصوتيِة وانعكاِسها عِن األسطِح، موضًحا شروطَ حدوثِِه.

 أبحُث في مصادِر المعرفِة عْن تطبيقاٍت استفاَد فيها العلماُء مْن ظاهرِة الصدى. أبحُث عْن كائناٍت 
حيٍة تستفيُد مْن ظاهرِة صدى الموجاِت الصوتيِة؛ لتحديِد المسافِة بينَها وبيَن األجساِم األخرى.

  أفكُر: لْو كْنُت قائَد كتيبٍة عسكريٍة، ما األوامُر التي سأوجهُها إلى الجنوِد عنَدما يعبروَن جسًرا ما؟ لماذا؟

أريُد إخباَر معلّمي، أو سؤالَهُ عْن:


