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"ثالثالامتحانات الفصل الدراسي هيكل "
لمادة الرياضيات 

للصف الســـــــــــــابع عـــام 

موزة الحمودي: تقديم المعلمة 

و الثانوي 2للتعليم األساسي وح2المعرفة : مدرسة 

2للتعليم األساسي والثانوي والحلقة2مدرسة المعرفة 
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