بسم اهلل الرمحن الرحيم
محافظة سوهاج
إدارة دار السالم التعلٌمٌة
توجٌه اللغة العربٌة

المادة :اللغة العربٌة
الزمن  :ساعة ونصف.

امتحان الفصل الدراسى األول
الورقة األولى
الصف األول الثانوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(عشر درجات).
أو ًال التعبٌر:

أ .مصركنانةهللافًأرضهمنأرادهابسوءقصمةهللا.ابسطالجملة
السابقةفًثالثةأسطر(.ثالثدرجات).
ب.اكتبفىأحد الموضوعٌناآلتٌٌن(:سبعدرجات).

ً
 .1بالعملواألملنبنًمصرناالجدٌدة،تحدثمبٌناواجبكنحوها.
 .2إنالتلوثالخطٌرفًعالمناالمعاصرهوالتلوثاألخالقًوفساد
الضمٌر.
( عشر درجات)
ثانٌا ً  :القراءة:
أ .من كتاب أبو الفوارس:
(خمس درجات)
أجب عن واحد فقط من السؤالٌن التالٌٌن
".1ماذاٌجدٌنًأنأحزنأوأغضب؟بلماذاٌجدٌنًأنتعرفًسببحزنً
وغضبً؟لقدكانأولىبكلوعرفتأنككنتالسببفًكلشقائً" .
أ.اخترٌ"-:جدٌنى"مرادفهاٌ(:نفعنى–ٌضرنىٌ-مهلنى) .
"-السبب"جمعها(:السبوب–األسباب-األسبٌة) .
"-أولى"مضادها(:أحق–أجدر-أبعد) .
ب.مانتٌجةالحوارالذيداربٌنعنترةوأمه؟وعالمعاهدأمهفًنهاٌته؟
جـ–كانشدادٌعاملعنترةمعاملةاألب.كٌفذلك؟ .
".2وفٌماكانعنترةناظرافًاألفقالٌلتفتإلًجانبالطرٌقسمعصرخة
عنٌسارهكصرخةالمستغٌث،فشدعنانفرسهلٌهدئمنعدوهوالتفتنحو
مبعثالصرخةفرأيامرأةتعدوفًالسهلالرملًمقبلةنحوه "
" .
أ.اختر"-:المستغٌث"مرادفها(:المنقذ-طالبالعون–الهائم) .
"-عنان"مفردها(:أعنة-أعنان-عنائن) .

"-عدوه"مضادها(:سرعته–جرٌه-بطأه) .
ب.من انمزأة ؟ ونماذا تعجة منها عنتزة ونم آثزث غضبه ؟
ج -كيف أنقذ عنتزة عبهت من األسز؟ .
(خمس درجات).
ب .من الكتاب ذى الموضوعات التعددة
" .1من مىضىع "تكنىنىجيا انمعهىماث":
" اٌصغ١ش ٕ٘ب ال ٠ؼٕ ٟاٌصغ١ش اٌزٕظٚ ّٟ١االسزضّبس ٞفمظ ثً ٠ؼٕ ٟأ٠ضب اٌصغ١ش
سٕب فصٕبػخ اٌّؼٍِٛبد رم َٛػٍ ٝأوزبف اٌشجبة ٚإسادح ٚرصّّ١ب ٚثشِجخ
ٚرشغ١ال" .
أ٘.بد ِشادف "االسزضّبسِٚ ، "ٜضبد "اٌزٕظِٚ "ّٝ١فشد "أوزبف" ف ٝجًّ ِٓ
رؼج١شن .
بِ .ب اٌز ٞرؤوذٖ ٍِذّخ رطٛس رىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد؟وماذاٌطلبالكاتب؟ .
جـ.ماذاٌقصدالكاتبباحتكارالبرمجٌات؟ .
 .2من مىضىع " قيم اجتماعيت":
"ٌٚمذ وفً اإلسالَ ٌٍّشأح دمٛلٙب  ٚأٚجت ػٍ ٝاٌشجً أْ ٠شػب٘ب  ٚأْ
٠م َٛثٙب خ١ش ل١بَ  ٚ ،اإلسالَ ُ٠جً اٌّشأح ٠ ٚشفغ لذس٘ب دزٌٕ ٝشا٘ب فٟ
اٌصذس األٚي – ِٓ اٌؼصش اإلسالِ – ٟرشبسن ف ٟاألدذاس اٌس١بس١خ".
أ .هاتمرادف"كفل"،ومضاد"ٌجل"وجمع"المرأة"فىجملمن
تعبٌرك.
ة -و١ف وفً اإلسالَ ٌٍّشأح دمٛلٙب ؟
ط -و١ف وفً اإلسالَ دمٛق اإلٔسبْ  ٚدش٠خ اٌؼم١ذح ؟

خالص دعواتنا بالتوفيق ؛؛؛؛
(أبــــــــو إيــــــــــــــــــاد) 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
محافظة سوهاج
إدارة دار السالم التعلٌمٌة
مدرسة عبدالحمٌد رضوان الثانوٌة

المادة :اللغة العربٌة
الزمن  :ساعة ونصف.

امتحان الفصل الدراسى األول
الورقة الثانٌة
الصف األول الثانوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ثالثدرجات) 
أوالً  :األدب:
أ .تطورشكلوصٌاغةالقصٌدةفًالعصراألمويإلىحدما.وضح.
ب.ماالفرقبٌنالخطابة/الوصاٌا؟.

ج.ماخصائصالنثرفًالعصرالجاهلً؟.
(ثالث درجات)
ثانٌا ً :البالغة:
أخًالزالفـــًأملــًبقـــــــاٌاتــدقعلىالعـــروبةكـــلباب
سٌغـــمرلٌلنــافــجــــرقــرٌـبوٌغـــزوالنــورأعمـــاقالشعــاب 
وٌمرحفًالدروبغــناءقـــومــًوٌمألشــدوهــمكــلالرحــــاب 
ونبنًمـــــنجـــدٌدثــــمنبــنًونعـــلًمــــابنــٌــناللســـحــاب
أ .اشرحاألبٌاتبأسلوبك.
ب.وضحالخٌالفًقوله«سٌغمرلٌلنافجر»وبٌنقٌمته.

ج".الجندىشجاع"حولالتعبٌرالحقٌقىإلىمجازىوغٌرماٌلزم .
(خمس درجات)
خامسا ً النصوص:
أ .أجة عن انسؤال اآلتً" إجباري" :من مىضىع " من أجم حياة كزيمت":

س الَّتًِ
ِش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َطنَ َوال َت ْق ُتلُوا ال َّن ْف َ
" َوال َت ْق َر ُبوا ا ْل َف َواح َ
َح َّر َم َّ
صا ُك ْم ِب ِ
ه لَ َعلَّ ُك ْم َت ْعقِلُونَ ".
َّللا ُ إِالَّ ِبا ْل َح ِّق َذلِ ُك ْم َو َّ

أ .أكمل-:مرادف"الفواحش"-............مضاد"حرم" ..............
-جمع"الحق"...............
ب.فًاآلٌاتتحذٌرونهًعنبعضالمحرمات.وضحها.

جـ.استخرجمناألبٌاتمحسناًبدٌعٌاًوصورةبٌانٌةووضحهما.
د.بمتعلل:قلةالصورالبٌانٌةفًاآلٌات؟ .
ب.أجبعنواحد فقطمنالسؤالٌناآلتٌٌن.:منموضوع"كنأخىبحق" 
فسل ِّ الهــ َّم عنــك بــذا ِ
ٌون
ث
ت لــــو ٍ
ُعــذافِــرة ٍ كم َ
ِطر َقــة ٍ القُ ِ

إذامــاقمــتأرحــلهابـلٌــــــلتــأوهآهــةالــرجـلالحـــزٌن 
تقــولإذادرأتلهاوضــــــٌـنىأهــــذادٌــنهأبـــداودٌـــــنى 
أكـــلالـدهـــرحِـلوارتـحـالأمــاٌُــبقًعـلـًوماٌقــٌـنً؟ 
أ .أوًّ ثبٌّٕبست ِىبْ إٌمظ:
 ِشادف رأِٚ ،.......ٖٚضبد ٠مٚ ، .........ٕٝ١جّغ اٌذ٘ش........ة .اششح األث١بد ثأسٍٛثه.
ط .اسزخشط ِٓ األث١بد صٛسح ث١بٔ١خ ٚٚضذٙب-أسٍٛثب ً إٔشبئ١ب ً ٚث١ذ غشضٗ.
د ِٓ .خالي األث١بد دذد أُ٘ خصبئص أسٍٛة اٌشبػش.
ِٛ ِٓ .2ضٛع "اثذأ ثٕفسه":
ـس ْ
ُ
ضالٌُـ َبلِّ ُغـهاإالَّالـع ُ
جٌباتالـمَراسِ ٌ ُ
ل
ِتاقالـ َّن
بـأرْ ٍ
أمْ َ
تسُـعـــا ُد ِ
ل
ْـنإرْ قـــالو َتبْغٌ ُ
لـها َعـلَىاألٌ ِ
ِـــــرة
ولَـــنْ ٌُـ َبـلِّ َغـــهاإالّ ُغـــذاف َ
ْـنأبـًس ُْل َمىلَ َم ْقتو ُ
ل
جـنا َبٌْهاو َق ْـولُهُـ ُم
إ َّنـكٌـااب َ
َتـسْ َعىالـوُ شاةُ َ
أ .أوًّ ثبٌّٕبست ِىبْ إٌمظ:
 ِشادف اٌؼزبقِٚ ، ...........ضبد ػزافشحِٚ ، .........فشد اٌٛشبح........ة .اششح األث١بد ثأسٍٛثه.
ط .اسزخشط ِٓ األث١بد ِذسٕب ً ثذ٠ؼ١ب ً ٚصٛسح ث١بٔ١خ ٚٚضذّٙب .
د .إٌص ٠ؤوذ س١ش ص٘١ش ػٍ ٝػبدح اٌشؼشاء اٌجبٍ٘ٚ.ٓ١١ضخ.
(ست درجات).
سادساً :النحو:
األخالالق اٌفبضالٍخ صالشٚح اٌشالؼٛة اٌّزذضالش أثٕب ٘الب  ،فبٌشالؼت اٌخٍالٛق أفالالشادٖ
غبٌجب ِب ٠ى ْٛف ٟصذاسح األُِ ،فجبألخالق رى ْٛاٌذضبسح ٌٚ ،ال ١ثغ١ش٘الب رجٕالٝ
األُِ  ِٓٚ ،أفضً األخالق خٍك اٌّٛاطٕخ اٌز ٞأٚشه أْ ٕ٠الذصش  ،فؼسال ٝأثٕالبء
ِصش أْ ٠ؼٛدٚا ٌششذُ٘ ٚأخالل ُٙاٌّشج ٛرذم١مٙب .
أ  .أػشة ِب رذزٗ خظ ف ٝاٌفمشح اٌسبثمخ.
ة  .اسزخشط ِٓ اٌفمشح اٌسبثمخ ِب:ٍٝ٠
 -1اسُ فبػً ٚ ،ػِ ٓ١ؼّ.ٌٗٛ
 -2فؼال ٠ف١ذ اٌشجبء ٚدذد اسّٗ ٚخجشٖ
 -3اسُ ِفؼٛي ٚاضجظ فؼٍٗ.
 -4فؼال ٔبلصب ٚدذد ٔٛع خجشٖ
ط .اٌشؼت ِمذَ ػٍ ٝرذش٠ش أسضٗ .دٛي اسُ اٌفبػً إٌ ٟص١غخ ِجبٌغخ
د .ف ٟأِ ٞبدح رجذش فِ ٟؼجّه ػٓ وٍّخ " أثٕب ٘ب ".

بسم اهلل الرمحن الرحيم
محافظة سوهاج
إدارة دار السالم التعلٌمٌة
توجٌه اللغة العربٌة

المادة :اللغة العربٌة
الزمن  :ساعة ونصف.

امتحان الفصل الدراسى األول
الورقة األولى
الصف األول الثانوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(عشر درجات).
أو ًال التعبٌر:

ت".لنشاركفىبناءوطننا"اجعلمضمونالعبارةالسابقةرسالةتبعثبها

إلىصدٌقلك(.ثالثدرجات).
ث.اكتبفىأحد الموضوعٌناآلتٌٌن(:سبعدرجات).

 .3النظامأساسكلتقدم،فالتتقدماألممإالبالتنظٌموالتنسٌقبٌن
أفرادها،وماأحوجنا–نحنالمصرٌٌن-إلىالنظامفىكلحٌاتنا.
 .4العنفوالتطرفنقمتانمدمرتان،فإذاوجدافىأىمجتمعأودوا
بهإلىالمهالك،وكلاألدٌانتدعوإلىنبذالعنفواالعتدالفى
كلشىء.
( عشر درجات)
ثانٌا ً  :القراءة:
ت .من كتاب أبو الفوارس:
(خمس درجات)
أجب عن واحد فقط من السؤالٌن التالٌٌن
".1وذهبعنترةقاصداإلىخباءعبلة،لٌرىكٌفباتت،ولٌدورحول
األخبٌةقبلأنٌذهبإلىمضجعهلٌسترٌح.ودارحولآخرثنٌةتفضًإلىفم
الواديوهومنصرفإلىهواجسه،فسمعصوتاٌنادٌهمنورائه:أماإنك
لحارسغافل.فألتفتمنالمفاجأةلكنهتسمر ."............
أ.اختر"-:هواجسه"مرادفها(:مخاوفه–أصواته-شعره) .
"-ثنٌة"جمعها(:أثناء–ثناٌا-ثنن) .
"-المفاجأة"مضادها(:العجز-التوقع-التردد) .
ب.منصاحبالصوتالذيكانٌنادٌهمنخلفه؟وماهدفهمنذلك؟ .
جـ .لكلمن(عنترةوشٌبوب)وجهةنظرفًالحٌاةوالمرأة.وضحذلك  .وبٌن
رأٌك .

".2هكذاقضىأٌامهولٌالٌههائمافًالنهاربٌنالشعابسابحافًاللٌلبٌن
الشجون،وهوفًكللحظةتمرٌزدادحقداعلىقومهاللذٌنٌزدرونهوعلى
أبٌهالذيٌظلمهوٌنكره" .
أ.اخترٌ"-:زدرونه"مرادفهاٌ(:دفعونه–ٌحتقرونهٌ-حترمونه) .
"-الشعاب"مفردها(:الشعب–الشعبة-الشعابة) .
"-الشجون"مضادها(:األتراح–األفراح-الهموم) .
ب.ماالظروفالتًأدتإلىخروجعنترةمنالحً؟ولماذاخرج؟ .
ج".باإلرادةالٌوجدمستحٌل"دللعلىصدقالعبارةمنخاللدراستك
ألحداثالقصة .
(خمس درجات).
ث .من الكتاب ذى الموضوعات التعددة
" .3من مىضىع "مهاراث انتىاصم":
" ٚال ٠زذمك اٌزٛاصً ثبٌزذذس فذست ٌٚ ،ىٓ ثزؼج١شاد اٌٛجٗ ٚاٌ١ذٚ ، ٓ٠أْ
رزٕبست رؼج١شاد اٌٛجٗ ِغ اٌّٛلف  ،فال رؼج ٚ ،ال رمطت ث ٓ١دبجج١ه ٚأٔذ
رسزٕجذ ثشخص أ ٚرجزسُ ػٕذِب رّ ٛد أْ رؼجّش ػٓ اسز١بئه ؛ ٚدجّزا ٌّ ٛ
أْ اإلٔسبْ
ّٛ ُٕ٠ع ف ٟأشىبي اٌزٛاصً " .
أ٘.بد ِشادف "رزٕبست" ِٚ ،ضبد "اسز١بئه" ٚجّغ "اإلٔسبْ" ف ٝجًّ ِٓ
رؼج١شن .
ب.ماأهمٌةالتواصل؟وماأهممهاراته؟ .
جـ".ماعالقةاإلصغاءبكلمنالفهمواالنتباه .
 .4من مىضىع " قيم اجتماعيت":
"وبْ اٌؼشة ٠ؼ١ش ْٛف ٟاٌجبٍ٘١خ لجبئً ِزٕبثزح  ،ال ٠ؼشف ْٛفىشح األِخ إّٔب
٠ؼشف ْٛفىشح اٌمجٍ١خ ِٚب ٠شثظ ث ٓ١أثٕبئٙب ِٓ ٔست ٚوً لجٍ١خ رزؼصت
ألفشاد٘ب رؼصجب ً شذ٠ذاً " .
أ .هاتمرادف"متنابذة"،ومضاد"تتعصب"وجمع"نسب"فىجملمن
تعبٌرك.
ب.مامظاهرتعصبكلقبٌلةألفراده؟وماموقفاإلسالممنذلك؟.

ج".النظاماالقتصادىنظامناجح".وضحذلكمبٌناَرأٌك .
خالص دعواتنا بالتوفيق ؛؛؛؛
(أبــــــــو إيــــــــــــــــــاد) 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
محافظة سوهاج
إدارة دار السالم التعلٌمٌة
مدرسة عبدالحمٌد رضوان الثانوٌة

المادة :اللغة العربٌة
الزمن  :ساعة ونصف.

امتحان الفصل الدراسى األول
الورقة الثانٌة
الصف األول الثانوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ثالثدرجات) 
أوالً  :األدب:
ت.تمٌزتالقصائدالجاهلٌةببناءموحد،وسماتممٌزة.وضح.

ث.علل.1:ازدهرالشعرفىعصرصدراإلسالم.

.2ظهورالشعرالسٌاسىوازدهارهفىعصربنىأمٌة.
(ثالث درجات)
ثانٌا ً :البالغة:
ُ
ُ
َ
سكت الكـــــال ُم فقال ِ
اإلشفاق
قــد كادَ ٌقتلُها بنا
األوراق
ت
ُ
ُ
ُ
تنساق
تنساق حٌث درو ُبنا
صفحاتها
صاحت بملءِ جراحِنا َ
َ
ٌ
قــد أله َبتــها َّ
ُ
وعراق
غزة
ان لشاعـــ ٍر
ما ُء القصٌد ِة دمعتــ ِ
وكال ُهــــما بسبــــاق ِه س َّب ُ
اق.
البٌاض مع السوا ِد تعادَ ال
ِ
حمل ُ
ت.ماالعاطفةالمسٌطرةعلىالشاعرفىاألبٌات؟.

ث.استخرجمناألبٌات-:استعارةوبٌننوعهاوسرجمالها.

 محسناًبدٌعٌاًوبٌننوعه.ج".نامالطفلسعٌداً"أدخلمضمونالعبارةفىإحدىصورالتشبٌه .
(خمس درجات)
خامسا ً النصوص:
ب .أجة عن انسؤال اآلتً" إجباري" :من مىضىع " من سبم انتآنف":
ِب َم ْه َواةٌ ٌ َ ,وال َّ
ب,
ص ْع ٌ
ب َ
الح ْز ُم ُم َر َّك ٌ
ش ُّر لجاجة َ ,
الصدْ ُق َم ْن َجـاةٌ َ ,وا ْل َكذ ُ
" ِّ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ح الفق ِر ".
والع ْج ُز ِمف َتا ُ
الرأيِ ال َه َوى َ ,
ب َوطِ ٌئ  ,آفة َّ
َوا ْل َع ْج ُز ُم َر َّك ٌ
ت.أكمل-:مرادف"مهواة"-............مضاد"الحزم" ..............

-جمع"صعب"...............
ث.فىالفقرةحكمتدلعلىخبرةقائله.وضحهابأسلوبك.

جـ.استخرجمناألبٌاتمحسناًبدٌعٌاًوصورةبٌانٌةووضحهما.
د.عندماٌعجزالمرءٌكونأوالدهوأصدقاؤهخٌرمعٌن.هاتمماحفظتما
ٌدلعلىهذاالمعنى .

ب.أجبعنواحد فقطمنالسؤالٌناآلتٌٌن.1:منموضوع"العفومأمول" 
فَمُ ٍْ ُ
فَ ُىًُّ ِب لَ َّذ َس اٌشَّدْ ُ
ــّٓ َِ ْفؼُ ٛي
ذ خَ ٍُّٛا َســج ٍِٟ١الَ أثبٌَ ُى ُُ
ٚإْ طبٌَ ْ
ُوًُّ اث ِْٓ أُ ْٔضَْ ٝ
ِ َْٛ٠ب ً ػٍ ٝآٌَ ٍخ َد ْذثب َء َِذْ ـّٛي
ذ َسال َِزُُٗ
أُ ْٔجِئـْ ُ
ذ َّ
 ٚاٌ َؼ ْف َُ ٛػ ْٕ َذ َسسُِ ٛي للاِ َِأْ ُُِ ٛي
ُٛي للاِ أََ ْٚػذَٟٔ
أْ َسس َ
أ .أوًّ ثبٌّٕبست ِىبْ إٌمظ:
 ِشادف ِفؼٛيِٚ ،.......ضبد أٚػذٔٚ ، .........ٝجّغ دذثبء........ة .اشزٍّذ األث١بد ػٍ ٝثؼض اٌذىّخٚ .ضخ.
ط .اسزخشط ِٓ األث١بد صٛسح ث١بٔ١خ ٚٚضذٙب-أسٍٛثب ً إٔشبئ١ب ً ٚث١ذ غشضٗ.
د٠ .ؼى إٌص خصبئص ث١ئزٗٚ .ضخ رٌه.
ِٛ ِٓ .2ضٛع "اثذأ ثٕفسه":
َـظُُ ١
َأرِِ ٟضٍَُٗ ػَب ٌس َػٍَ١هَ إِ َرا فَ َؼٍذَ ػ ِ
ك َٚر َ
ال رََٕٗ ػَٓ ُخــــٍُ ٍ
َفســـهَ فَبَٔٙٙب ػَٓ ِغِّٙ١ب فَئِرا أزََٙذ ػَُٕٗ فَأَٔذَ َدىُُ ١
ا ْثذ َْأ ثِٕ ِ
فَُٕٙبنَ ُ٠مجًَ ِب ََ ٚػــظذَ َُ٠ٚمزَذَ ٜثِبٌ ِؼــــ ٍُِ ِِٕهَ ََٕ٠ٚفَ ُغ اٌزَؼـٍُُ ١
ة .أوًّ ثبٌّٕبست ِىبْ إٌمظ:
 ِشادف غٙ١بِٚ ، ...........ضبد رأرٚ ، .........ٝجّغ ػظ........ُ١ة٠" .ؼط ٝاٌشبػش ٔصبئذٗ صُ ٠زجؼٙب ثٕزبئجٙب" ٚضخ.
ط .اسزخشط ِٓ األث١بد ِذسٕب ً ثذ٠ؼ١ب ً ٚصٛسح ث١بٔ١خ ٚٚضذّٙب .
دِ .ب أُ٘ سّبد أسٍٛة اٌشبػش؟.
(ست درجات).
سادساً :النحو:
"اٌصذق أسلِ ٝؼبِالد اٌجشش ِٚ ،ب صاي اٌصبدق سال١ب ً أسٍٛثٗ ِ ،صذق دذ٠ضٗ ،
ِٚز ٝرىٍُ اٌصبدق وبْ االدزشاَ  ،ثً ٠ىبد ٠مذسٖ اٌجّ١غ  ٛ٘ٚ ،فٛق ٘زا ٚران
طبئغ ٌشثٗ جً ٚػال  ،فٕؼُ اٌّشء اٌصذٚق لٚ ٌٗٛػٍّٗ".
أ .أعربماتحتهخط.
ب.استخرجمنالفقرة-:فعالًناقصاًوآخرتاماً.

ً
 اسمفاعلعامالوأعربمعموله. اسممفعولمنفعلغٌرثالثى. صٌغةمبالغةوحددفعلها.جـ".كانالحقمنتصراً".ضعفعالًمنأفعالالشروعبدالًمنكانوغٌرماٌلزم .
د.كٌفتكشففىمعجمكعنكلمةطائع؟ .
(خالص دعواتى بالتوفيق ؛؛؛ أبـــــو إيــــــــــــــاد)

