
  - משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان  - אשכול חברה ורוח

  -  הפיקוח על הוראת האזרחות
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך הפיקוח על הוראת 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 1 صفحة

 م  
 
 ئ

 
    / ر  ا ش

ة   -فق  اُمر ه  موج   حقيبة صحفي 

 

 
 
 الميذ في املجموعة:أسماء الت

 _________________  .أ

 _________________ _ .ب

 _________________ _ .ج

 __________________  .د

 

 تعليمات:

كل   .1 على  اختيار    يجب   تم    مدني  موضوع  مجموعة 
 
الش خالل  اإلعالم  وسائل  في  تغطيته  هر  ت 

 . موعد بدء العمل(املاض ي. )حسب  

ا  أو    في املجتمع اإلسرائيلي  مثار خالف    احصري    اموضوع  يجب أن تتناول   .2 يتعامل    امدني  موضوع 

ة، تجنيد تالميذ   معه اإلعالم في ذلك الوقت. على سبيل املثال: نضال ذوي االحتياجات الخاص 

( ة  يني  الد  الع  ישיבותاملدارس   ، املدني  واج  الز  والفرار،  نف  (،  اإلصابة  حوادث   ، سري 
 
األ

 لى ذلك.إفترة رئاسة الوزراء وما  تحديدة في إسرائيل، العنصري  

د من عدم اختيار أي    .3
 
أك م املوضوع للت 

 
يجب على كل  مجموعة الحصول على موافقة من معل

ة ذاتها  . ةحقيبة صحفي   كونه، وأن  املوضوع يالئم مجموعة أخرى البحث في القضي 

 

مة: -األولى املرحلة   املقد 

 _______ ______________________________________________ ةاملشكلة املدني   /ة القضي  ذكر 

ر جمل مع تحديد  5-3ة )املدني  املشكلة  /القضية عرض 
ْ
 . ة(مدني  مصطلحات   3ِذك



  - משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان  - אשכול חברה ורוח

  -  הפיקוח על הוראת האזרחות
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך הפיקוח על הוראת 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 2 صفحة

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

_______ ____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

__________________________________ _________________________________________________

 ______________ __________ ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

_____________________ ______ ________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________ 

 

اختيار   املركزي  ة  القضي  تعليل  القيمة  إلى  اإلشارة   مع 
 
ال في  ة  يرغبون  بها  تي  هوض  في  تعزيزها    / الن 

 :املجتمع اإلسرائيلي  

 ___________________________________________________________________________________

 _________________________________ ________________________ __________________________

 ___________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

 

ظري  
 
انية: العرض الن

 
 املرحلة الث

ة ا    -  املرحلة الفردي  ا )يجب على كل  تلميذ إيجاد مصدر  ا واحد  مصادر معلومات على األقل(،    3مدني 

ة /   تي اختيرت. ةالقضي  تتعامل مع املشكلة املدني 
 
 ال

ة . - املرحلة الجماعي  ظري   دمج جميع مصادر املعلومات في العرض الن 

 : ظري 
 
 مبنى العرض الن

 تمهيد: تعالج وظيفتنا... 



  - משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان  - אשכול חברה ורוח

  -  הפיקוח על הוראת האזרחות
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך הפיקוח על הוראת 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 3 صفحة

ل   ال  / ماسلتِ إحكم / القانون / قرار : في املصدر األو 
 
ة  ي  دينقرارات الحكومة / فتاوي أنظمة / جنة / ل

ص . من تاريخ __________________  وما إلى ذلك
 
 .املصدرملخ

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ _____

________________________________ ___________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ____________________ 

 

ا / على سبيل املثال / يمكن مالحظة أن ... / يمكن إضافة / ... املصدر   أيض 
 
حكم / القانون  قرار : في انيالث

 ال /ماسلتِ إ /
 
ظري  من تاريخ __________________   وما إلى ذلكأنظمة  /جنة ل ص العرض الن 

 
 .ملخ

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

__________________________________ _ ________________________________________________

 ___________________________ ________________________________________________________ 

 

ذي  
 
اني يجب شرح ما ال

 
  /    هح/ يوض    هيضيف  في املصدر الث

 
املصدر    هر / يفس    هيعارض  / يعطي مثاال

 
 
   .ل املصدر األو  وما إلى ذلك نسبة إلى اني الث

ا / على سبيل املثال / يمكن مالحظة أن ... / يمكن اإلضافة أن  / ... املصدر    أيض 
 
حكم  قرار  : في  الث الث

 ال   / ماس لتِ إالقانون /    / 
 
ص  من تاريخ __________________    . وما إلى ذلكأنظمة  جنة /  ل

 
 . املصدرملخ

 ___________________________________________________________________________________

____ ____________________ ___________________________________________________________

 ___________________________________ ________________________ ________________________

 ___________________________________________________________________________________ 

 



  - משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان  - אשכול חברה ורוח

  -  הפיקוח על הוראת האזרחות
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך הפיקוח על הוראת 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 4 صفحة

ذي  
 
الث يجب شرح ما ال

 
  /    هح/ يوض    هيضيف  في املصدر الث

 
املصدر    هر / يفس    هيعارض  / يعطي مثاال

الث وما إلى ذلك نسبة إلى  
 
 . ابقالس  املصدر الث

ا / على سبيل املثال / يمكن مالحظة أن ... / يمكن اإلضافة أن  / ... املصدر   حكم  قرار  في    :الرابعأيض 

 ال   / ماس لتِ إالقانون /    / 
 
ص  . من تاريخ __________________  لى ذلكإوما  أنظمة  جنة /  ل

 
 . املصدرملخ

 _________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ _____________________________

 __________________________________________ ____ __________ _________________________________

___ ______________________________________________________________________________________ 

 

ذي  ابع  الر  في املصدر  
 
  /    هح/ يوض    هيضيف  يجب شرح ما ال

 
املصدر    ه ر / يفس    هيعارض  / يعطي مثاال

 . ابقالس  املصدر ابع وما إلى ذلك نسبة إلى الر  

 

الثة: جمع 
 
تائج املرحلة الث

 
 املعطيات وعرض الن

(   الجزء الفردي    )عمل فردي 

كل   على  إيجاد    يجب   إخباري    امصادر    4تلميذ 
 
الش من  وذات صلة  مختلفة  تلخيصة  املاض ي.    ها هر 

ا للخطوات الت    هاوتحليل  الية:وفق 

_____________  _________ اسم الكاتب: ______ ___________عنوان املصدر اإلخباري ____  .1

 
 
 : ___ موجز للمصدر اإلخباري  _______________________ اسم املوقع: ______شر: __تاريخ الن

 _____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ________ _______

 _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ ______________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ______________________ 



  - משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان  - אשכול חברה ורוח

  -  הפיקוח על הוראת האזרחות
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך הפיקוח על הוראת 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 5 صفحة

 _______________________________________  ابط":"الر  

 

ا   .2  (: ربط )اقتباسواشرح  اعرضأذكر للخطوات التالية: تحليل املصادر األربعة وفق 

 ________________________________________  :ذكر املصطلح

 عرض املصطلح: 

 ___________________________________________________________________________________

 ______________________________________ __________ ___________________________________

 ___________________________ ________________________________________________________ 

 

فيالت  اقتباس من  ح   :قرير الصُّ

__________________________________________________________________________________ _

_______________________ ____________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________ 

 ربط:

 ___________________________________________________________________________________

 ________________________ ______________________________________________________ _____

 ____________________________________________ _______________________________________

_________________________ __________________________________________________________ 

 

  وظائف -
 
في  الت  نعكس في تي تاإلعالم ال ح   قرير الصُّ

_ __________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ____

 ____________________________________________________________________ _______________ 



  - משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان  - אשכול חברה ורוח

  -  הפיקוח על הוראת האזרחות
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך הפיקוח על הוראת 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 6 صفحة

رجى االنتباه  : ي 

 رأي.مقال صادر  امليجب أن يكون أحد  -

 واحد.  مصطلحات مختلفة. وال يجب استخدام أكثر من حق   4تحديد  تلميذ  يجب على كل   -

 تلميذ في املجموعة الت   يجب على كل   -
 
ين متنو ِ د من استخدام أك  .َعين على األقل  مصدَرين إخباريَّ

اإلخباري   - املصادر  نفس  تكرار  أن تحرص على عدم  املجموعة  إخباري  على  )مصادر  ة: مواقع  ة. 

احة ) ، هآرتس،  Walla  -صحف / تلفزيون    -ة مختلفة  إخباري   ة(،    هآرتسالس  العرب،   كل  بالعربي 

 ن  الص  
 
االت هيوم،  حاد،  ارة،  و  12N،  11مكان  ،  ynetيسرائيل  كلكليست   ،Globes    ومصادر

 . أخرى(

 

 ة يمقراطي  ولة الد  اإلعالم في الد  وظائف 

●  
 
اقعي  الت الو الحيوي    -  ةقارير  املعلومات  ونشر  والحوادث  األحداث  ملواطني  تغطية  مة  والقي    ة 

 ولة في مختلف املجاالت. الد  

 ا ●
 
ا تفسيرات حول  ولكن    ،ةقارير الواقعي  ال تكتفي وسائل اإلعالم عادة بالت    -   فسيرلت ها تقدم أيض 

 ة األحداث. ي  قييمات حول أهم  ة والت  ات املستقبلي  نبؤ  مة والت  املعلومات املقد  

قابة  ات الر  آلي    من أقوى وأهم    الجماهيري  تعتبر وسائل اإلعالم    -  لطةالس  قابة على  اإلشراف والر   ●

ي إلى الكشف عن  ة. في هذا اإلطار، تقوم وسائل اإلعالم بعمل بيانات تؤد  سمي  قد غير الر  والن  

حول   الحكم  معلومات  سلطات   مسلك 
 
الت أو  املختلفة   والهيئات 

 
ال القضايا  على  ال  شديد  تي 

  ةقب ي املعلومات حول أنشطة الحكومة ومراالي تتيح للمواطنين تلق  ض لها الجمهور، وبالت  يتعر  

فإن  تحر   ذلك،  إلى  باإلضافة     كاتها. 
 
تشك اإلعالم  الن  وسائل  توجيه  يمكن من خاللها  ا  منبر  قد  ل 

 لسلوك املسؤولين املنتَ 
َ
 ة. بين والهيئات العام  خ

عة في مجاالت مختلفة من الحياة، تسمح وسائل اإلعالم املختلفة بعرض آراء متنو    -  توفير منبًرا ●

كتابة   ذلك  في  الص  بما   حفي  األعمدة 
 

الش الر  خصي  ة  )صحافة  القر  ة  ورسائل  هيئة  أي(،  إلى  اء 



  - משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان  - אשכול חברה ורוח

  -  הפיקוח על הוראת האזרחות
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך הפיקוח על הוראת 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 7 صفحة

ة  ( على املواقع اإلخباري  talk backs  -  عليقات )االرتجاعى الت  نات، وحت  حرير، واملقابالت، واملدو  الت  

 املختلفة.

بين   ● والوساطة  املعلومات  للسُّ   -  واملواطنينلطة  الس  نقل  اإلعالم  وسائل  لطة عرض  تسمح 

الجمهور   وإقناع  ة  سياستها  الس  بمصداقي   هذه 
 
يوف أخرى،  ناحية  من  ا  ياسة.  منبر  اإلعالم  ر 

املصالح وشخصي   للت  للمواطنين ومجموعات  املعارضة  في  الن  ات  للسُّ عبير عن  لطة وعرض  قد 

الس   الس    ،لطةبدائل لسياسة  تأييد لهذه  الس  ومحاولة كسب  ون وسائل  ياسي  ياسة. يستخدم 

حد  اإلع على  حيوي    الم  كمصدر  وكأداة    سواء  العالم(  وحول  البالد  في  يجري  )ملا  للمعلومات 

الجماهيري   ولالنكشاف  تتب  إليصال رسائلهم   . من خالل 
 
يتعل اإلعالم،  وسائل  تقارير  ما  ع  مون 

ا على تحر  يفكر فيه الجمهور ويتعر    كات خصومهم.فون أيض 

االنتخابات، تعمل وسائل اإلعالم كوسيلة لألحزاب املتنافسة  خالل فترة    -  ةعاية االنتخابي  الد   ●

 سائل واألفكار للجمهور. على إيصال الر  

 

حفي  الت  حكي ي: تقرير صحفي   أو مثير لالهتمام قد حدث في إسرائيل أو في  عن حدث مهم   قرير الص 

آخر.   الت  موضوعي  الخبر  كون صياغة  تبلد  دون  الحقائق  أي عرض  رأي  ة  انطباععبير عن    ات أو 

 املراِس 
 

 . ةخصي  ل الش

ن. وبالت  عب  يمقال رأي:   املقال ليس    الي فإن  ر املقال عن رأي الكاتب في موضوع أو حدث مرحلي  معي 

 ن. بل على العكس، تحاول املقالة إقناع القارئ قبول جانب معي   موضوعي  

 

عاء  ابعة: صياغة االد   املرحلة الر 

 : عاءاالد   - )العمل باملجموعة( ي  جماعالجزء ال .1

 عاء واحد من ثالثة: اد   -عاء ة االد  من املمكن تحديد نوعي  

  .أ
 
 ق االد  يتعل

 
 عاء بالط

 
 ريقة ال

 
 ت بها وسائل اإلعالم املوضوع. تي غط

   .موضوع..."على سبيل املثال: "وسائل اإلعالم انحازت للحكومة في  



  - משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان  - אשכול חברה ורוח

  -  הפיקוח על הוראת האזרחות
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך הפיקוח על הוראת 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 8 صفحة

  وأ

 لة باملوضوع.فت سلطات الحكم ذات الص  كيف تصر   .ب

 . في املوضوع..."الئق حة بشكل على سبيل املثال: "لم تعمل وزارة الص  

 وأ

 د  ا ي  أ .ج
 
 ق باملوضوع.عاء آخر يتعل

تعليالت من    3-2ه من خالل تقديم  دعمعائكم وإثباته، تحتاجون إلى  اد  دعم  : من أجل  تعليالت .2

ظري و/أو من  اإلعالمي  الجزء   .العرض الن 

 االستنتاج .3
 
ال االستنتاج  كتابة   : 

 
توصل االد  ذي  لكتابة  نتيجة  إليه  يتضم  تم  أن  يجب  ن  عاء. 

لحل   ا  اقتراح  القِ   االستنتاج  يتناول   يَ وأن 
 
ال تريدون  م  بها  تي  هوض  املجتمع   تعزيزها  / الن  في 

 .اإلسرائيلي  

 على سبيل املثال: يعاني العديد من  
 
حقوقهم في العمل. لذلك يجب زيادة  لمن انتهاك  بيبة  أبناء الش

 
 
 باب بحقوقهم حت  وعي الش

 
واستغاللهم من ِقَبل أرباب العمل.  العتداء  لهم  نوا من منع تعرض  ى يتمك

 ونريد تعزيز قيمة املسؤولي  
 
 باب في اة، ومشاركة الش

 
 ونها.تي يستحق  لحقوق ال

 

 عاء:االد  

   مقولة يتم  
 
:  ة مدني  ق بمشكلة / قضي  من خاللها عرض موقف، وجهة نظر، رأي، فيما يتعل

 
ة(. مثال

 اد  
 
يتعل  عاء 

 
ال باألسلوب   ق 

 
غط  ذي 

 
ال املوضوع  اإلعالم  وسائل  به  بت  قمتم  "لقد  بحث ذي   :

 
مثال ه. 

لة  ة عمل سلطات الحكم ذات الص  أو كيفي    ،املسألة ..."انحازت وسائل اإلعالم إلى الحكومة في هذه  

ا لبحثكم للقضي   : "لم تعمل وزارة الص  وفق 
 

 . حة بشكل صحيح في شأن..."(ة. مثال

 ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________

 ___________________________________________________________________________________

____________________________ ____________________ ___________________________________ 



  - משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان  - אשכול חברה ורוח

  -  הפיקוח על הוראת האזרחות
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך הפיקוח על הוראת 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 9 صفحة

 تعليالت:

تقديم  االد    دعميجب   خالل  من  من    3-2عاء  ظري تعليالت 
 
الن ة    ّ  العرض  إخباري  مصادر  ومن 

 .جمعتموها

 
 
ظري  ل: من  عليل األو  الت

 
 ( من املقالة(:الحقيقة )الحقائقبرهن ي عاء االد  )شرح كيف  العرض الن

 ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________

__________ _________________________________________________________________________

 ___ ___ _____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________ 

ةتعليالت إضافي    عاء(:االد  الحقيقة )شرح كيف تبرهن   ة من مصادر إخباري 

 ___________________________ ________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ ______________________________

__ _________________________________________________________________________________

_____________________________________ ______________________________________________ 

 

  :استنتاج

 _________________________________________________________________________________ __

 ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ __________

 ______________________ _____________________________________________________________

_____ _________________________________________ _____________________________________ 

هوضون نحن مهتم    _______________ _________________________ م(يَ بتعزيز القيمة )القِ /   بالن 

 __________ _________________________________________________________________ ألن  



  - משרד החינוך
 
 وزارة الت

 
 عليمربية والت

  - המזכירות הפדגוגית
 
كرتارية الت  ة ربوي  الس 

 عنقود املجتمع واإلنسان  - אשכול חברה ורוח

  -  הפיקוח על הוראת האזרחות
 
 ات فتيش على تعليم املدني  الت

 

 האזרחות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך הפיקוח על הוראת 

   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון 91911ירושלים  2רחוב דבורה הנביאה 
 

 10  من مجمل صفحات 10 صفحة

ج -املرحلة الخامسة 
 
نت
ُ
 امل

نَتج في نص  
 
 الوظيفة:   مراحل وصف امل

  .أ
 
نَتج ال

 
 ذي اخترتموه.يجب عرض امل

ة  .ب وعي  ة يجب شرح سبب اختيارك لن  نَتج الحصري 
 
 لتحقيق هدفكم. امل

عملي   .ج توثيق  اخترتم  تنفيذ  ة  يجب  إذا   :
 

مثال نَتج، 
 
نَتج  عرض  امل

 
الص  פרזנטציה)امل أمام   ) 

 
، ف

إلى ملحقات الوظيفة. يجب    اوإضافته  اوطباعته  ةضو عر فيجب توثيق ذلك من خالل وصف امل

 الميذ للعرض وما إلى ذلك... وصف ردود فعل الت  

صفحة أو  ويب  موقع  إنشاء  اخترتم  شاشة  ،  فيسبوك  إذا  صورة  إضافة  يجب  شابه...  وما 

 فحة إلى الوظيفة باستخدام رابط، وما شابه...املوقع/الص  

 

ادسة   تفكير انعكاس ي   -املرحلة الس 

ه.  لكل   انعكاس شخص ي   ِ
ر/املوج 

 
عليمات املكتوبة في املؤش ا للت   تلميذ في املجموعة وفق 

 

ابعة  افيا  -املرحلة الس   كتابة ببليوغر

امل  قائمة  ن  ال  تتضم  مبادئ  )حسب  ،  APAراجع  األبجدي  رتيب 
 
الت حسب  ف 

 
املؤل عائلة  اسم   )

شر. 
 
، وسنة نشر املقالة بين قوسين، وعنوان املقالة، ومكان الن خص ي 

 
ل من االسم الش  والحرف األو 

 الميذ إرفاق "رابط" لكل  مقطع فيه مصدر. يجب على الت  

 مصدر للمعلومات. الميذ إرفاق "رابط" لكل   باإلضافة إلى ذلك، الت  

 

امنة 
 
 املالحق  -املرحلة الث

ظري  وإرفاقها بالوظيفة.
 يجب تصوير/نسخ جميع مصادر املعلومات من العرض الن 


