
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/11                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة علوم وبيئة ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/11environment                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة علوم وبيئة الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                          

          

                  https://almanahj.com/om/11environment1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس تركي العموري وفيصل السعدي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 سلطنة عمان

 وزارة الرتبية والتعليم

 املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة مشال الباطنة

 ( 11 – 5مدرسة اإلبداع  ) 

         

 

 ملادة العلوم والتقانة للصف احلادي عشر أسئلة 

 امسالفصل اخل

  "عمليات التغذية والنقل والتنظيم" 
 

 معلم أول مادة الكيمياء        إعداد وجتميع: تركي العموري

 إشراف: فيصل السعيدي   املشرف الرتبوي ملادة الكيمياء

 

 

 

 



 املقدمة:
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل من األولني واآلخرين سيدنا حممد  
 أمجعني  وآلهوعلى 

املادة يوجد بها ندرة يف األسئلة من خالل متابعيت وتدريسي ملادة العلوم والتقانة وجدت أن هذه  
واالختبارات وامللخصات، وألهمية  هذه امللخصات للمعلمني والطلبة وتعويد الطلبة على أسئلة االختبارات 

اخلامس "عمليات التغذية والنقل ع األسئلة اخلاصة بالفصل قمت بتجميع اختبارات األعوام املاضية ومن ثم جتمي
 "والتنظيم

 

 

فيصل السعيدي املشرف الرتبوي ملادة الكيمياء على مالحظاته الدائمة وتشجيعه لي  واشكر األستاذ 
 إلجناز هذا العمل

 

 تركي بن عبداهلل بن سامل العموري                                                   

 معلم أول مادة الكيمياء                                                  
 

 

 

 

 



 " عمليات التغذية والنقل والتنظيم " امسالفصل اخل   التقانة للصف احلادي عشر ملادة العلوم وة سئلأ

 أوالً: األسئلة الموضوعية:
 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة: 
 : تكتسب األلياف المكونة للرئتين مرونتها بسبب -1

 المادة البيضاء ب(                      المادة الخالليةأ(     

 مادة اإليالستيند(              مادة الكوالجين        ج(    
 

 تسبب المعدالت العالية لإلنسولين في الجسم لفترة طويلة إلى زيادة احتمال اإلصابة بـ : -2

 التعب د(              اإلرهاقج(               الحمى الشديدةب(             النوبات القلبيةأ(    
 

 أي األنسجة اآلتية تنقسم طبقتها السفلى لتكوين طبقة ملبيجي لتعويض الخاليا التالفة ؟ -3

 
 

 : ( في الشكل المقابل1الجزء رقم ) -4

  أ( ينقل المؤثرات من مناطق اإلحساس إلى الجهاز العصبي المركزي

 ب( ينقل األوامر من الجهاز العصبي المركزي إلى أعضاء االستجابة 

 ج( يشكل التركيب األساسي والحيوي للدماغ والنخاع الشوكي

 د( يصل الخاليا الحسية والخاليا الحركية ببعضها البعض

 

 الجهاز الذي يستخدمه فني األشعة حتى يستطيع توفير صورة رقمية ثالثية األبعاد لألعضاء الداخلية والعظام : -5

               الدماغ جهاز تخطيطب(             جهاز تخطيط القلبأ(  

 الرنين المغناطيسيد(               األشعة السينيةج( 
 

 : ما عداتوفر األنسجة الضامة لجسم األنسان جميع ما يأتي  -6

 ب( المرونة لحركة اللسان                  ا( الدعامة للطحال والكبد  

 لصيوان األذن د( الصالبة                  الحماية للقلب والرئتين ج(  

 

     2الصحفة            إعداد وجتميع: تركي عبداهلل العموري                      معلم أول مادة الكيمياء



 " عمليات التغذية والنقل والتنظيم "أسئلة ملادة العلوم والتقانة للصف احلادي عشر    الفصل اخلامس 

 وتها بسببتكتسب األلياف البيضاء في األنسجة الضامة ق -7

 مادة اإليالستيند(              مادة الكوالجينج(               المادة الصفراءب(             المادة الخالليةأ(    

 

 هي:األنسجة األكثر انتشاراً في جسم اإلنسان  -8

 الرابطةد(              العصبيةج(               العضليةب(             الطالئيةأ(    
 

 ما وظيفة الخلية العصبية الحركية ؟ -9

            تصل الخاليا الحسية والخاليا الحركية ببعضها البعضأ(  

               تنقل األوامر من الجهاز العصبي المركزي إلى أعضاء االستجابةب( 

              تشكل التركيب األساسي والحيوي للدماغ والنخاع الشوكيج( 

 ات من مناطق اإلحساس إلى الجهاز العصبي المركزيتنقل المؤثرد( 

 

 الشكل المقابل يوضح نسب الخاليا واألنسجة في جسم اإلنسان.  -10

 أي من البدائل تمثل النسبة الصحيحة لكل من خاليا الدبق والخاليا 

 العصبية واألنسجة العضلية ؟

 

 
 

 

 

 

 

 اليومية يمكن أن يفتقدوا بسهولة:م في وجباتهم الغذائية األشخاص الذين يتناولوم منتجات األلبان أو اللحو -11

 د( المغنيسيوم                     ج( البوتاسيوم                ب( الصوديوم                 أ( الكالسيوم   
 

 تتكون بطانة الحويصالت الهوائية في الرئتين من طبقات عددها: -12

 4د(                  3ج(                  2ب(              1أ(   
 

 ماذا يستخدم في الطب لمشاهدة المناطق الكثيفة التي تشير إلى وجود التهابات في الرئتين؟ -13

 أ( األشعة المقطعية        ب( الرنين المغناطيسي          ج( الموجات فوق الصوتية           د( األشعة السينية  
 

 رية يعطيها نصف جرام من الدهون للجسم ؟كم من السعرات الحرا -14

 9.5د(                     9ج(                     4.5ب(                  4أ(   

     3الصحفة            إعداد وجتميع: تركي عبداهلل العموري                      معلم أول مادة الكيمياء



 " عمليات التغذية والنقل والتنظيم "ادي عشر    الفصل اخلامس أسئلة ملادة العلوم والتقانة للصف احل

 

 أي األوعية اآلتية تمثل كمية الماء التي يحتاجها جسم اإلنسان يومياً ليكون في حالة صحية جيدة؟ -15

 

 

 

 

 

 
 

 يعاني حمد من ضعف في نمو العظام وصالبتها. مما تخلو الوجبات الغذائية التي يتناولها ؟ -16

 ج( الخضروات                 د( األلبان واللحوم                 أ( الفواكه               ب( الحبوب 
 

 ما الخلية العصبية التي تقوم بنقل التنبيهات من الحهاز العصبي المركزي إلى أعضاء االستجابة ؟ -17

 الموصلة د( حسية            ج( ال              الحركيةب(             الدبقأ(    
 

 ؟ ن األعضاء اآلتية تتركز فيها مادة الكوالجينأي م -18

 

 

 ما الجهاز المستخدم في مشاهدة المناطق الكثيفة التي تشير إلى االلتهابات في الرئتين ؟ -19

 ج( الرنين المغناطيسي        د( قياس ضغط الدم    األشعة السينية          ب( األشعة المقطعية       أ(    
 

 تسبب المعدالت العالية لإلنسولين في الجسم لفترة طويلة إلى زيادة احتمال اإلصابة بـ : -20

 د( التعب      ج( اإلرهاق                   أ( النوبات القلبية            ب( الحمى الشديدة   
 

 ما وظيفة األنسجة المبطنة لمحفظة بومان ؟ -21

 د( اإلفراز لترشيح              ج( االمتصاص          اب(             الحمايةأ(    

         4الصحفة            إعداد وجتميع: تركي عبداهلل العموري                      معلم أول مادة الكيمياء



 " عمليات التغذية والنقل والتنظيم "أسئلة ملادة العلوم والتقانة للصف احلادي عشر    الفصل اخلامس 

 

 أي من اآلتي ال يحتوي على النسيج الطالئي ؟ -22

 

  الرسم البياني المقابل يوضح العالقة بين -23

 عدد الخاليا العصبية وخاليا الدبق العصبي.

 ما الرمز الذي يعبر عن العالقة الصحيحة؟

           Bب(                Aأ( 

 Dد(                 Cج(  

 
 

 وي على مادة اإليالستين ؟ما العضو الذي يحت -24

 
 سعرة حرارية ( 1800 )إذا تم أكسدة قطعة من الدجاج وأعطت  -25

 فكم تبلغ كتلة هذه القطعة بالجرام؟

 540د(                450ج(              200ب(                180أ( 
 

         5الصحفة            ة الكيمياءإعداد وجتميع: تركي عبداهلل العموري                      معلم أول ماد



 " عمليات التغذية والنقل والتنظيم "أسئلة ملادة العلوم والتقانة للصف احلادي عشر    الفصل اخلامس 

 

في الشكل المقابل، ما الرمز الذي يشير إلى الوعاء الدموي  -26
 الذي يوجد به دم يحتوي على أعلى كمية من األكسجين؟

           Bب(                  Aأ( 

 Dد(                 Cج(  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
         6الصحفة            اد وجتميع: تركي عبداهلل العموري                      معلم أول مادة الكيمياءإعد



 " عمليات التغذية والنقل والتنظيم "أسئلة ملادة العلوم والتقانة للصف احلادي عشر    الفصل اخلامس 

 

 ثانياً: األسئلة المقالية:
 أجب عما يلي: 

  تقانة الطبية المستخدمة لتشخيص الحاالت اآلتية؟ما الفحص أو ال -1

 ............................................................................ضعف عمل عضلة القلب.   -أ

 .....................................................................................األورام الدماغية.   -ب
 

 ما المقصود بكل من ؟  -2

 الشعيرات الدموية   -أ
....................................................................................................................................................... 

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

 مؤشر "منسب" سرعة االمتصاص -ب

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

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

 :فسر -3

 أ( يؤثر تراكم الدهون في جسم اإلنسان على صحته.
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 ب( يحتوي النسيج الضام على خاليا كبيرة توجد حول األوعية الدموية.

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

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

 ج( يتكون الجلد من عدة طبقات
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 صابة بالسكتة الدماغيةد( األشخاص الذين يقومون بتمارين رياضية أقل عرضة لإل

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

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

 هـ( يحتوي النسيج الضام على خاليا آكلة كبيرة الحجم.
.......................................................................................................................................................... 

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

 

          7الصحفة            يمياءإعداد وجتميع: تركي عبداهلل العموري                      معلم أول مادة الك



 " عمليات التغذية والنقل والتنظيم "أسئلة ملادة العلوم والتقانة للصف احلادي عشر    الفصل اخلامس 

 

 يشعر سالم بصفة دائمة بأن وزنه زائد عن المعدل الطبيعي، مع عدم رغبته في تناول الطعام. -4

 يعاني منه سالم؟أ( ما اسم الخلل في السلوك الغذائي الذي 
.......................................................................................................................................................... 

 ب( اكتب نصيحتان تقدمهما لسالم للتقليل من معاناته.
.......................................................................................................................................................... 

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

 يوضح الجدول اآلتي المواد الغذائية التي يتناولها أيمن خالل وجبة غذائية. -5

 البروتينات الدهون الكربوهيدرات المادة الغذائية
 300 100 225 (g)الكتلة 

 30 30 40 النسبة %
 

 أ( احسب السعرات الحرارية الناتجة من الكربوهيدرات.
......................................................................................................................................................... 

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

 ب( احسب السعرات الحرارية الكلية للوجبة الغذائية
......................................................................................................................................................... 

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

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

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

 ما الفحص أو التقانة المستخدمة لتشخيص الحاالت اآلتية؟ -6

 ...................................................................:  ارتفاع السكر في الدمأ( 

 ...........................................................................ب( كسور العظام : 
 

 د بكل من:ما المقصو -7

 أ( طبقة ملبيجي
......................................................................................................................................................... 

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

 ب( الشريان الدموي
......................................................................................................................................................... 

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

          8الصحفة            إعداد وجتميع: تركي عبداهلل العموري                      معلم أول مادة الكيمياء



 " عمليات التغذية والنقل والتنظيم "ئلة ملادة العلوم والتقانة للصف احلادي عشر    الفصل اخلامس أس

 يجبر سالم نفسه دائما على تقيؤ ما تناوله من طعام للتخلص من الطعام قبل أن يتم هضمه.  -8

 أ( ما اسم الخلل في السلوك الغذائي الذي يعاني منه سالم ؟
......................................................................................................................................................... 

 ب( ما أضرار التقيؤ المتكرر ؟
......................................................................................................................................................... 

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

جم، وكان عدد السعرات 240ولتها مريم خالل وجبة غذائية تساوي إذا علمت أن كمية الكربوهيدرات التي تنا -9
 سعرة حرارية 2400الحرارية الكلية تساوي 

سعرات  4احسب نسبة الكربوهيدرات في هذه الوجبة الغذائية ، علماً بأن جرام واحد من الكربوهيدرات يعطي 
 حرارية.

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

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

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

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

  يوضح الشكل اآلتي أجزاء الجهاز الهضمي في اإلنسان. -10

 ( 1أ( ما نوع األلياف التي توجد في الجزء المشار إليه بالرقم )

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

 ( 2ب( يدل الجزء المشار إليه بالرقم )

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

 ( 3ج( ما اسم الغشاء الذي يتعلق به الجزء المشار إليه بالرقم )

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

 
 

أصيب سليمان بنزيف داخلي في حادث سيارة، وفي المستشفى تم عمل أشعة له وتم حقنه بصبغة عن طريق  -11
 الوريد حيث أحس بطعم معدني

 .....................................................................؟  نوع األشعة التي عملت لسليمانأ( ما 

 ما فائدة حقن سليمان بالصبغة عن طريق الوريد؟ ( ب
  ........................................................................................................................................................ 

 

         9الصحفة                                                                                       معلم أول مادة الكيمياء                            إعداد وجتميع: تركي عبداهلل العموري                   



 " عمليات التغذية والنقل والتنظيم "أسئلة ملادة العلوم والتقانة للصف احلادي عشر    الفصل اخلامس 

 

 ن بين جهاز تخطيط الدماغ وجهاز تخطيط القلب في الجدول اآلتي:قار -12

 جهاز تخطيط القلب الدماغجهاز تخطيط  وجه المقارنة

   مكان وضع المجسات

   ما يتم تسجيله

 

 يوضح الجدول اآلتي بعض المواد الغذائية ومصادرها ووظائفها:  -13

 )س( البروتينات المادة الغذائية

 تالمكسرا ؟ المصدر

 تكوين أغشية الخاليا بناء وإصالح الخاليا الوظيفة
 

 أ( اذكر مصدراً واحداً للبروتينات
................................................................................................................................. 

 .................................................................................   الرمز )س(؟ب( ما اسم المادة الغذائية المشار إليها ب
 

 ل المقابل أجزاء الجهاز البولي في اإلنسانيوضح الشك -14

 ؟(1)( ما وظيفة الجزء رقم أ

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

 ......................................؟(2)   ب( ما اسم الجزء المشار إليه بالرقم  

 ؟ (3)ج( كيف يتم التخلص من البول المتجمع في الجزء رقم 

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

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

 

" تعرض عبدهللا لحروق في يده من الدرجة األولى أثناء دفن الشواء، وبعد نقله إلى المستشفى تم عالجه باستخدام  -15
 تقانة زراعة الجلد "

 ................................................................. عة الجلد؟( أي جزء من جسم عبدهللا سيؤخذ منه إلجراء عملية زراأ

 ..................................................................................ب( ما نوع النسيج الذي احترق في يد عبدهللا؟  
 

 10الصحفة                                                                                  معلم أول مادة الكيمياء                             إعداد وجتميع: تركي عبداهلل العموري                  



 " عمليات التغذية والنقل والتنظيم "أسئلة ملادة العلوم والتقانة للصف احلادي عشر    الفصل اخلامس 

 

 قارن بين كل من : -16

 وجود األوعية الدمويةأ( الجلد والكبد من حيث 

 الكبد الجلد

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

 

 الوظيفةب( مادة الهيبارين ومادة الهستامين من حيث 

 مادة الهستامين مادة الهيبارين

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

 

 

الجدول التالي يوضح بعض األطعمة ونسبة امتصاص الجسم لها بالنسبة المتصاصه لسكر الجلوكوز على مؤشر  -17
 "منسب" .

 الحمص البطاطس المقلية التمر اللبن الطعام
 65 70 103 43 نسبة االمتصاص

 

 

 ...........................................................................أ( كم تساوي نسبة امتصاص سكر الجلوكوز بالجسم؟   

 ب( ما الطعام الذي نسبة امتصاصه أكبر من نسبة امتصاص سكر الجلوكوز ؟
............................................................................................. 

 جسم ؟ج( ما الطعام الذي يحتاج وقتا أطول ليمتصه ال
............................................................................................. 

 

 

 أكمل الفراغات في الجدول اآلتي: -18

 النزيف الداخلي قياس النبض التهاب الرئتين السكري المرض

 ..................... ..................... ..................... ..................... طريقة الفحص
 

 

 
 11الصحفة                                                                                       إعداد وجتميع: تركي عبداهلل العموري                      معلم أول مادة الكيمياء                      
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 ما األضرار التي تحدث عندما توجد معدالت عالية من: -19

 أ( السكر لفترة طويلة في الدم.
   ................................................................................................................................................... 

 ب( األنسولين لفترة طويلة في الجسم.
...................................................................................................................................................... 

 

 يمثل الدورة الدموية في جسم اإلنسان الشكل المقابل -20

 أ( سم األجزاء التي تمثل الرموز:

   (C)  :.................................................................... 

   (D)  :.................................................................... 

 ا بالرموز:ب( حدد وظيفة األجزاء المشار إليه

   (A)  :.................................................................... 

   (B)  :.................................................................... 

 ج( فسر: يتشابه سمك الشعيرات الدموية والخلية الواحدة.
...................................................................................................................................................... 

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

 د( تنبأ بما سيحدث للجسم لو لم يمر الدم بالكبد قبل رجوعه للقلب
...................................................................................................................................................... 

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

 

 الجدول التالي يوضح ما تناوله علي في وجبة الغداء. -21

 الدجاج السمن المعكرونة نوع الغذاء

 400 200 300 (g)الكتلة 
 

 الغذائية الرئيسة تنتمي إليها األغذية اآلتية.أ( صنف إلى أي من المواد 

 ...........................................................الدجاج:         ...............................................المعكرونة:    

 ب( احسب السعرات الحرارية الكلية لهذه الوجبة.
...................................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................... 
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وضح الشكل المقابل أنواع الخاليا العصبية الموجودة في جسم ي -22
 اإلنسان، أدرس الشكل ثم أكمل الجدول اآلتي:

 الخلية ب الخلية أ 

   نوع الخلية -1

   الوظيفة -2

 

 فسر ما يلي: -23

 أ( تعد الكربوهيدرات المسبب الرئيسي للبدانة.
...................................................................................................................................................... 

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

 ب( أصيبت سلمى بجلطة في القلب بالرغم من أنها تتناول غذاء متكامالً .
...................................................................................................................................................... 

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

 

 قارن بين كالً من األنسجة الطالئية البسيطة واألنسجة الطالئية الغدية في الجدول اآلتي: -24

 الغدية األنسجة الطالئية األنسجة الطالئية البسيطة وجة المقارنة

   أماكن تواجدها -أ

   الوظيفة -ب

 

 حدد نوع التقانة المناسبة في تشخيص الحاالت اآلتية: -25

 أ( تشعر منى بدوار الرأس عند وقوفها مباشرة بعد الجلوس لفترة طويلة أو النوم.
...................................................................................................................................................... 

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

 معرفة ما إذا كان هذا الشخص يعاني من نزيف داخلي .ب( تعرض شخص لحادث مروري وأراد الطبيب 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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 الشكل المقابل يوضح تركيب الجهاز البولي في اإلنسان -26

 في الشكل؟ 2أ( ما وظيفة الجزء رقم 
............................................................................... 

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

ب( ما اسم الجزء الذي يتم عبره التخلص من البول من الجسم؟ 
 وما الرقم الذي يشير إليه في الشكل؟

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

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

 

 

 الشكل المقابل يوضح أنواع الخاليا العصبية. -27

 ادرسه جيداً ثم أجب عن األسئلة اآلتية:

 أ( سم كالً مما يلي :

 . (B)الخلية المشار إليها بالرمز ( 1
............................................................................ 

 .(C)( األجزاء من جسم اإلنسان التي تتركب أساساً من الخلية المشار إليها بالرمز 2
............................................................................ 

 . (A)ب( حدد وظيفة الخلية المشار إليها بالرمز 
.................................................................................................................................................. 

 . (B)ج( تنبأ بما يحدث في حال قطعت الخلية المشار إليها بالرمز 
.................................................................................................................................................. 

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

 

 الت( استخدام الدهون في إعداد الطعام.اكتب اثنين من أضرار )مشك -28
-............................................................................................................... 

-............................................................................................................... 
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الشكل البياني اآلتي يوضح بعض األطعمة ونسبة امتصاص الجسم لها بالنسبة المتصاصه لسكر الجلوكوز على  -29
 مؤشر "منسب"

 ادرسه جيداً ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

 

 أ( ما الطعام الذي يحتاج لوقت أقل كي يمتصه الجسم؟
.................................................................................................... 

 ب( ما الطعام الذي يمتصه الجسم بسرعة ؟
.................................................................................................... 

 في الجسم؟ج( ما الطعام الذي تبلغ نسبة امتصاصه ربع نسبة امتصاص الجلوكوز 
.................................................................................................... 

 

  الشكل المقابل يوضح بعض األعضاء الداخلية في جسم اإلنسان. -30
 

 أ( ما األعضاء التي تشير إليها الرموز اآلتية :

  :(B)........................................................................... 

  :(C)........................................................................... 

 ب( ما نوع األنسجة التي توجد في األجزاء المشار إليها بـ

  :(B)........................................................................... 

  :(D)........................................................................... 

 .(B)ج( اذكر اثنين من مميزات النسيج الموجود في العضو المشار إليه بالرمز 

.............................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
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 اخلامتة:
 

دة من هذه النشرة يف تعويد وتدريب الطلبة احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، فإني أوصي باالستفا 
 على نوعية األسئلة اليت ترد يف االختبارات .

 وللمعلم املرونة يف إعادة صياغتها وتعديل مستواها )عناصر التعلم ( مبا خيدم خمرجات التعلم. 

 لبة .أسال اهلل الكريم أن جيعل هذا العمل يف ميزان حسناتنا وأن يعيننا على خدمة أبنائنا الط 

 
 

 

 

 


