
 الجديد القريب هو البعيد
م عن بعد للمرحلة فوق االبتدائّية

ّ
عل

ّ
ّية للت

ّ
 أنشطة مهارات حياتّية صف

 

 .م
ّ
 واملعل

ّ
 يمكن إدارة األنشطة في مجموعة الواتس أب لتالميذ الّصف

  لميذ االستعداد
ّ
ى للت

ّ
عة للغد وماهّيتها، كي يتسن

ّ
شاط املتوق

ّ
 وفقها.من املحّبذ اإلعالن قبل يوم عن ساعة الن

  ،الميذعلى املشاركة في األنشطة
ّ
 يبقى أّي تلميذ خارج دائرة املشاركة، وتشجيع الت

ّ
د من أال

ّ
أك

ّ
يجب الحرص والت

 وإشراك الجميع أيًضا.

 :أهداف األنشطة  

o .إتاحة القرب العاطفّي 

o .جارب
ّ
 توفير مكان ملشاركة الت

o .جربة املشتركة
ّ
 إتاحة الت

o .عاطف
ّ
 إتاحة تجربة الت

 

 

 

 

 رسالة إلى أبنائي: -إلى املستقبل القفز  .1

 الّتالميذ األعّزاء،

رون رائعين كأّمهات وآباء(. كمتخّيلوا أنفس
ُ
 كأهل بعد سنين كثيرة) أنتم ت

؟(.
ً

ه لكم ولًدا أوبنًتا، تماًما في سّنكم) لرّبما هو أو هي يشبهكم/ تشبهكم قليال
ّ
 وتخّيلوا أن

وضع، رسالة توّضحون فيها ما هو الكورونا، وما يحصل في الّدولة لواآلن، اكتبوا البنكم أو ابنتكم رسالة تصف ا

مون عند بعد من املنزل. وتحّدثوا عن أنفسكم، كيف تتدّبرون أموركم وماذا يساعدكم، ما 
ّ
كم تتعل

ّ
وفي العالم وأن

 وما الهّين، ما املمتع وما املخذل... إلخ.
ً

 الّصعب قليال

 كم نصائح جّيدة حول كيفّية الّتدّبر في الفترات الّصعبة.تفي نهاية الّرسالة أعطوا ابنكم أو ابن

متكم(.
ّ
مكم/ معل

ّ
 وال تنسوا أن تقولوا له/ ا كم أنتم تحّبونه/ ا ) ورجاًء أوصلوا له/ ا سالًما من معل

خص ّي، حسب ما يريحكم.
ّ

، أو رّبما للواتس أب الش
ّ

 يمكن إرسال الّرسائل عبر مجموعة الّصف

 

 

 

ذين ليس لديهم خيال األعّزاء، قال املرحوم شمعون بيرس: " الّتالميذ -خّيلجّيد للتّ كل وقت هو وقت . 2
ّ
 -الّناس ال

قونه، تفعلونه أو كنتم ستحّق  مدهش خياليّ  بش يءال يفعلون أشياء خيالّية". يسّرني اليوم أن تشاركونا جميًعا 

روا في أفكار ترتبط بفيروس كورونا والو 
ّ
سبة ضتطّورونه. بإمكانكم أن تفك

ّ
ع الّراهن، ولكن ليس هذا فحسب. بالن



 في  تالميذ، أنتم لي
ّ

مدهشون ذوو أحالم  وطموحات، شاركونا بأفكاركم الخيالّية هنا من خالل مجموعة الّصف

 [ب.أ تطبيق الواتس

 

رفيه .2
ّ
 كوالج صور الت

  "ّتالميذ إجابات(." في املعجم) يرسل الغترفيه/ فراالّتالميذ األعّزاء، الّرجاء البحث عن معنى كلمة 

 .)شكًرا على اإلجابات. إذن، "الفراغ هو..." ) هنا تستخدمون إجابات الّتالميذ لتحديد ما هو الفراغ 

 ماذا تحّبون أن تفعلوا في ساعات فراغكم، بشكل عاّم؟ 

 مون فيها م
ّ
تي تتعل

ّ
تي انضافت لديكم في هذه األّيام ال

ّ
 ن املنزل، ال مدارس، ال ما هي أنشطة الفراغ ال

 اعّية وال لقاءات اجتماعّية؟دورات، ال حراكات جم

   تي تقومون فيها في البيت هذه  مرجاء، اطلبوا من أبناء عائلتك
ّ
تصويركم في أنشطة ساعات الفراغ، ال

نتجوا الّصور ككوالج وأرسلوها إلينا على مجموعة الواتس أب. أعطوا اسًما لصور الكوالج األّيام، م  

 اّصتكم. خ

 

 (6 -2لة بالغ) قريب عائ مقابلة مع .3

كم مراسلو أبناء شبيبة في برنامج شبكة تلفزيونّية أو صحافّية.
ّ
 الّتالميذ األعّزاء، تخّيلوا أن

 ا حول مواجهته ألّيام كهذه؟
ً
 أّية أسئلة كنتم تسألون شخًصا بالغ

 ) يرسل الّتالميذ أفكاًرا وأسئلة(.

 ل(، وادعوهم ملقابلة حول أهل، أعمام أو أخوا محيطكم) أخ أو أخت، توّجهوا إلى أحد البالغين في

 ستقّدمون املقابلة مكتوبة لي. -مسبًقا -املوضوع: " أّيام الكورونا وأنا". قولوا لهم

 .قبل املقابلة قّرروا أّية خمسة أسئلة ستسألون في املقابلة 

 .عليكم كتابة أو طباعة املقابلة وإرسالها إلّي 

 أثار فيكم وحًيا أو أعطاكم قّوة. اى ذلك، اختاروا سطرً باإلضافة إل ،
ً

 واحًدا من املقابلة، منحكم أمال

 تحت عنوان ،
ّ

) من يستصعب اختيار سطر،  " مكان لألمل"هذا الّسطر أرسلوه إلى مجموعة الّصف

 فليكتب  إلّي على الخاّص، وسأسّر بمساعدته(.

 

 جماعّية مهّمات -مًعا طوال الّدرب .4

  ّية:وّزع في أنشطة جماعاألعّزاء، غًدا  نتالّتالميذ 

مة الّتوزيع(.
ّ
 إلى رباعّيات) هنا تفّصل املعل

ّ
 أدناه تقسيم الّصف

 : عليكم الوصول إلى مطبخكم ساعة وجبة العاشرة في املدرسة، والّدخول إلى تطبيق" فيس تايم".املهّمة

 

 ال نبدأ باملهّمة إن لم يصل الجميع.

طبخها، شطيرة أو صحن رقائق، أو وعاء حد/ ة بمطبخه أو بمأن تحّضروا، كّل وا -باملقابل -اآلن عليكم

 فاكهة.

 انتهيتم من الّتحضير؟ اجلسوا لألكل سوّية.

 في نهاية الوجبة أرسلوا صور" فيس تايم" مشتركة إلى املجموعة.

 بالّصّحة والهناء!



 :الّتالميذ األعّزاء، نتوّزع غًدا في مهّمات جماعّية 

 إلى رباعأدناه تقس
ّ

مة الّتوزيع(.ّيات) هنا تفّصل امليم الّصف
ّ
 عل

 املهّمة: أن نرسم سوّية نفس الّرسمة في" فيس تايم".

تي تحّددونها عليكم الّدخول إلى" فيس تايم"، الجلوس أمام ورقة فارغة، مع ألوان أو 
ّ
عند الّساعة ال

 أصباغ إلى جانبكم.

 

ى ينضّم الجميع.
ّ
 ال نبدأ املهّمة حت

ا كان يوّد أن ترسموه في الّصورة. كل أعضاء املجموعة ه، يصف شيًئا واحًد ا، كّل واحد بدور دوري  

ذي يواصل الّرسمة ويضيف جزًءا. 
ّ
يرسمون ذلك الش يء على صفحتهم، وينتقلون إلى العضو الّتالي ال

ولكن ممنوع تعليمات: ممنوع القول للعضو إن كان الجزء مالئًما أو غير مالئم؛ هذا اختيار شخص ّي، 

 محتشمة أو عنيفة. صيل غير طلب تفا

 في نهاية الجولة األولى يمكن املتابعة لجولة ثانية أو اإلنهاء، حسب اختياركم.

 في نهاية العمل أرسلوا صورة"فيس تايم" مشتركة إلى املجموعة.

خص ّي.
ّ

 باإلضافة إلى ذلك، صّوروا الّرسومات، وأرسلوها إلّي عبر الش

 

روا، نحتالميذ من أج
ّ
ا وحدهل تالميذ! تذك

ً
 كّل أصدقاء  -/ صديقة وحدهان ال نترك صديق

ّ
د بأن

ّ
نا نتأك

ّ
كل

شاط. أفخر بكم!
ّ
 قد شاركوا في الن

ّ
 وصديقات الّصف

 

 

 قّصة صّفّية: .5

 ،الّتالميذأعّزائي 

روا لحظة في كلمة، مجّرد كلمة تخطر في ذهنكم.
ّ
 فك

 اكتبوا الكلمة في املجموعة الّصفّية.

ف قّصة قصيعلى كّل واحد وواحدة ماآلن، 
ّ
تي اقترحتموها.  رة تتضّمن كّل نكم أن يؤل

ّ
 الكلمات ال

.)إذا تكّررت الكلمة وظهرت أكثر من مّرة، فعليكم حينها أن ت
ّ

تي ظهرت فيها في الّصف
ّ
 (ضّمنوها وفًقا لعدد املّرات ال

تي قمتم بتأليفها إلى املجموعة الّصفّية تح
ّ
 ة".ت العنوان "قّصة صّفيّ أرسلوا كّل القّصص ال

 

 

 

  

 الّدافئةالّزاوية 

تي نعيش فيها حالة العزل البيتّي، بالقرب من العائلة وبعيًدا عن األصدقاء، كّل ما يسعنا أن نفعله 
ّ
في هذه األّيام ال

 هو أن نتخّيل كيف لنا أن نتأقلم مع هذا الوضع.

ل مهّمتكم اليوم في املهارات الحياتيّ 
ّ
 لكم.املفّضلة لديكم في منز مقابلة حول الّزاوية  ة في إجراءتتمث

  فيما يخّص 
ّ

أرسلوا من فضلكم إلى املجموعة الّصفّية أفكاًرا ألسئلة بإمكاننا طرحها لزمالئنا في الّصف

مة 
ّ
موضوع الزاوية املفّضلة لدينا في منزلنا. )سيقوم األوالد بإرسال اقتراحات لألسئلة، وستقوم املعل

ب عل
ّ

ال
ّ
 الط

ّ
 مات إضافّية(.ى اقتراح مجاالت اهتمابحث



  ذي
ّ
مة بنشر قائمة لتعرفوا من هو الّصديق ال

ّ
ذي تلّقيتم اسمه )ستقوم املعل

ّ
صلوا بالّصديق ال

ّ
اآلن، ات

سيّتصل به كّل واحٍد منكم.( ترجى املالحظة أّن كّل طالب سوف يّتصل بصديق/ة محّدد/ة، سيتصل 

 به/ا صديق/ة آخر/أخرى.

صال بصديق/ة، أّي منكم ال يمك
ّ
، وسأطلب من صديق آخر أو صديقة يرجى إعالمي بشكل خاّص نه االت

 أخرى استبداله/ا.

 
ّ
 اختر خمسة أسئلة على األقّل من مجمع األسئلة ال

ّ
جِر مقابلة مع ، وأذي تّم إنشاؤه في الّصف

 الّصديق/ة.

 تي أجريتموها من خالل رسال
ّ
 ة شخصّية. أرسلوا لي من فضلكم كّل املقابالت الكاملة ال

 صل بك ملقابلتك. مرّحب بكّل من يوّد إرسال املجموعة  أرسلوا إلى
ّ
ذي ات

ّ
الب ال

ّ
الّصفّية كلمات شكر للط

 صورة لزاويته املفّضلة في منزله.

ا وحده/ صديقة وحدها
ً
روا، نحن ال نترك صديق

ّ
 كّل أصدقاء  -تالميذ من أجل تالميذ! تذك

ّ
د بأن

ّ
نا نتأك

ّ
كل

 قد 
ّ

شاط. أفوصديقات الّصف
ّ
 خر بكم!شاركوا في الن

 

 

 

 محادثة اشتياق .9

صال مع بعضنا البعض حسب ترتيب قائمة  األعّزاء، الّتالميذ
ّ
 أنفسنا اليوم "ملحادثة اشتياق". سنقوم باالت

ّ
سنحث

 ونسأل:
ّ

 األسماء في الّصف

 كيف حالك؟

 إالم تشتاق في املدرسة؟

ذي ال تشتاق إليه في املدرسة
ّ
 ما ال

 ًدا للّصديق/ة. دثة، نتمّنى شيًئا جيّ في نهاية املحا

لكّل من ال يستطيع الّتواصل مع صديقه، أو لكّل من يواجه صعوبة في تنفيذ املهّمة، يرجى منه مراسلتي، فأنا على 

 أتّم االستعداد للمساعدة بكّل سرور.

 حتى نتمكن من متابعة سلسلة املكاملات.
ّ

صال به، كتابة ذلك في قائمة الّصف
ّ
 ُيطلب من كّل من تّم االت

ا وحده/ صديقة وحدهاتالميذ م
ً
روا، نحن ال نترك صديق

ّ
 كّل أصدقاء  -ن أجل تالميذ! تذك

ّ
د بأن

ّ
نا نتأك

ّ
كل

شاط. أفخر بكم!
ّ
 قد شاركوا في الن

ّ
 وصديقات الّصف

 

 

 

 ل....مجّرد سؤا10

 ،األعّزاء الّتالميذ

ر، تتداعى إلى أذهاننا أسئلة كثيرة. لو كان بإمكا
ّ
ربية،  نكمفي فترات البلبلة والتوت

ّ
أن تسألوا رئيس الحكومة، وزير الت

ذين تعافوا، األطّباء، العلماء أو أّي شخصّية أخرى في العالم أو في إسرائيل، ماذا 
ّ
وزير الّصّحة، مرض ى الكورونا ال

. كنتم ست
ّ

 طرحون عليها؟ اكتبوا أسئلتكم في مجموعة الّصف

 

 



 

 

 .نمط حياة/ روتين غير اعتيادي11

 ّزاءاألع الّتالميذ

 في املساعدة 
ً

م فيه أمال
ّ
تضييق دائرة املصابين  فيبتوجيه من الحكومة وحسب تعليماتها، جميعنا نبقى في املنزل ونتعل

 في سبيل الوحدة العائلّية؟ بها هو أو عائلته يقوم نمطّيةغير أو  بأمور جديدةبفيروس كورونا. من يوّد أن يشاركنا 

 

  

 البالغين.بامكان األوالد أيًضا تشجيع 12

 الّتالميذ األعّزاء،

 في املنزل، بعيًدا عن أبنائهم وأحفادهم. موجودون املواطنون البالغون والكبار في الّسّن هم كذلك  

  روا في شخص
ّ
، لكّنه ليس معكم في املنزل. حاولوا أن تتصّوروا كيف تمّر كبير في الّسن في عائلتكمفك

 عليه هذه األّيام.

  أفكاًرا لجمل أّي رسائل مشّجعة يمكن 
ّ

أن تقال لذلك الشخص؟ )سيرسل الطالب إلى مجموعة الّصف

 القّوة واألمل(. تبعث

 

بكة مليئة بمعلومات وحتلنات غير بسيطة. وباملقابل أ الّتالميذ األعّزاء،
ّ

ناس كثيرون يختارون أن ينشروا الش

خصّية والّدعابة الّس 
ّ

وداء معروفتان كنظام دفاع ناجع في ويشاركوا بإعالنات مضحكة عن الوضع. الّدعابة الش

خص أن يتنّفس للحظة، 
ّ

ر واإلجهاد. الّدعابة تتيح للش
ّ
 في نفسه وفي حاالت الّتوت

ّ
 من القلق، أن يبث

ً
أن يحّد قليال

 مل واإليمان بقدرات املواجهة وتحّمل القلق.محيطه بصيًصا من األ 

زة عين، قليل من الّدعابة الّسوداء، وباألساس رسالة اليوم نحن أيًضا إعالنات تقترح نظرة باسمة على الوضع، غم

 بأّن الضحك هو الّدواء األفضل) أيًضا ضّد الكورونا(.

ذين أضحكاكم بشك
ّ
) كّل مل خاّص، وأرسلوهما إلى مجرجاًء، ابحثوا وجدوا اإلعالن أو املشاركة الل

ّ
وعة الّصف

ا(. -واحد إعالن واحد فقط ا مروري 
ً
 حّتى ال تخلق اختناق

ية، انظروا حولكم وجدوا ألنفسكم فكرة آلن، بشكل فردّي أو زوجّي،ا
ّ
انظروا أنماط صياغة وكتابة اإلعالنات املسل

 مضحكة، مازحة وذكّية عن الوضع. 

.اكتبوا فكرتكم على بلوزة، و 
ّ

 أرسلوا صورة إلى مجموعة الّصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نّصكم...

 

 



 

 "حين تقوى األمواج، يتّم الكشف عن األقوياء" .01

 األعّزاء، ميذالّتال 

م عن بعد، نقوم جميًعا بتعزيز بعضنا البعض وتعزيز أنفسنا. هل تمّيزون في 
ّ
في هذه األّيام من الّتأقلم مع الّتعل

بات وعدم االستقرار، في ظّل الخروج أنفسكم أنتم أيًضا نقاط قّوة أو أفكاًرا 
ّ
تساعدكم على الّتعامل مع حالة الّتقل

 و البعد عن أصدقائكم؟ من نمط الحياة االعتيادّي أ

تي تمّيزكم 
ّ
اليوم سأطلب منكم أن تنظروا إلى أقاربكم من حولكم، وأن تنظروا إلى أعمقاكم وتحّددوا نقاط القوة ال

 أو تمّيز أقاربكم.

  

تي حّددتموها حيث تساعدكم أو تساعد أقرباءكم  أرسلوا على م
ّ
 من فضلكم وصًفا لنقاط القّوة ال

ّ
جموعة الّصف

ذي يمّيز طريقة الّتعامل هذه بنظركم؟على التع
ّ
 امل مع املوقف ومواجهته، واشرحوا ما ال

 

 

 األغاني أصدقاء .11

 أو الّتالميذ األعّزاء، غالًبا ما تكون األغنية ملجأ للّروح، مصدر سالم وقوً 
ً

ى. األغنّية الجّيدة يمكن أن تبعث فينا أمال

ياًنا، تثير األغنية فينا شعوًرا بأّن حنا، شعورنا أو أفكارنا. أاألغنية الجّيدة تحكي في أحيان عديدة عن أملهدوًءا.

اعر أو املغّني ببساطة يعرفنا ويعرف أفكارنا الخفّية.
ّ

 الش

شغيل خاّصتكم. من بين تلك األغاني اليوم سأطلب من جميعكم اإلصغاء إلى أغاٍن ت
ّ
حّبونها، أغان من قائمة الت

 هذه األّيام، أو سطًرا أو سطرين يبعثان فيكم األمل ويقّويانكم.  اختاروا سطًرا أو اثنين تتماهون معهما

ذي
ّ
، ارسلوا الّسطر ال

ّ
اعر واسم بامرفًقا كاقتباس بين مزدوجين،  اخترتموه إلينا في مجموعة الّصف

ّ
املغّني. سم الش

 كذلك اشرحوا باخصار اختياركم.

تي اخترتموها اليوتيوبشغيل صّفّية في تنفتح لنا قائمة للخالصة: 
ّ
  من يتطّوع للبدء؟. من األغاني ال

هو مدعّو بكّل سرور واحترام ألن يرسل فت لنفسه وبنفسه ويريد مشاركتنا، الّتالميذ األعّزاء، من منكم يكتب أغنيا

، أو إلى
ّ

 الواتس أب الخاّص بي. أغنيته إلى مجموعة الّصف
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 الّتالميذ األعّزاء،

روا 
ّ
قة. حاولوا تحديد أّي سمات أو صفات تجدونها فك

ّ
لحظة بينكم وبين أنفسكم بشخص مستحّق وجدير بالث

عور باألمان بنظركم. ممّيزة
ّ

خص تجعله يبعث الش
ّ

 في هذا الش

رتم؟ وجدتم؟ رائع.
ّ
 فك

" تمّنيت لفترة  اآلن، أريد اقتباس جملة قرأتها في الفيسبوك. ولألسف ال أعلم كاتبها، لكّني أوّد مشاركتها معكم:

ني
ّ
خص". -طويلة أن يقوم شخص ما بش يء ما حيال املوقف، ثّم أدركت أن

ّ
 أنا هو ذلك الش

روا
ّ
قة والّقوة موجودة لديكم؟ -فك

ّ
عور بالث

ّ
تي توقظ بكم الش

ّ
 أّي من الّصفات ال

ا وحكيًما فيما يخّص جميع اآلراء ورأيي بشكل خاّص(، اكتبو  ا لنا في مجموعة وبكونكم "شخًصا" )مّهًما وقوي 

 أمًرا واحًدا يمكنكم القيام به ملساعدة نفسكم على الّتعامل بشكل أفضل مع ا
ّ

 ملوقف.الّصف
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 مساعدة من البيت .13

 الّتالميذ األعّزاء،

في هذه األّيام، أنتم تحظون بوقت طويل في البقاء في املنزل. واملنزل يحظى بكم هو كذلك بوقت طويل ودائم. وهذا 

 أمٌر جّيد.

ا للحفاظ مثل هذه األوقات، يمكنكم أن تروا عن كثب كيفّية إدارة املنزل، أّي الوظائف واملهام يجب القيام به في

شاطات التي يمكن القيام بها أحدنا من أجل اآلخر.
ّ
 على الحياة األسرّية املنتظمة، وما هي الن

ّتخذونها في املنزل بدًءا من هذا األسبوع أخبرونا في مجموعة من فضلكم عن الوظائف، املهام أو اإلجراءات التي ت

 طيف.كجزء من جهدكم للحفاظ على نمط حياتّي مرّحب به، محمّي ول

خذتموها مثل 
ّ
تي ات

ّ
فتات واألفكار ال

ّ
طهي وجبة عائلّية، طّي غسيل املالبس، مجالسة األخوة األصغر  -أخبرونا عن الل

ذين يعملون في املنزل سًنا )باإلمكان تجنيدهم دائًما ملساعدتك في الطّي 
ّ
أو الطهي(، عصر البرتقال ألهاليكم ال

 وغيرها املزيد من املهاّم واألنشطة.

فقوا صورة ألعمالكم اليدوّية، وإذا كان باملستطاع، أضيفوا اقتباًسا أخبركم به أفراد العائلة عندما كانوا أر 

 يستمتعون بداللكم.
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 ّزاء،الّتالميذ األع 

اتنا مع الوضع الجديد. إّن نمط الّتعليم غير روتينّي... في األّيام غير االعتيادّية نحاول تكييف جدول أعمالنا ومهّم 

 أدعوكم اليوم إلى مالءمة لغتنا أيًضا للوضع املستجّد.

بة؛ كلمات وعبار 
ّ
ات ال نميل أرجو منكم البحث في القاموس عن كلمات أو عبارات جزلة وخاّصة تصف مشاعر مرك

 ي الوضع الّراهن. إلى إدراجها في املحادثة أو الكتابة اليومّية، وقد تالئم وصف الحياة غير االعتيادّية ف

؟
ً

 هل تريدون مثاال

بة.
ّ
ني أرتجف كورقة متقل

ّ
ني خائف، يمكن القول إن

ّ
 من القول إن

ً
 بدًءا من اليوم، بدال

ني سعيد، يم
ّ
 من القول إن

ً
 كن القول إّن قلبي "يصهل" ابتهاًجا.بدًءا من اليوم، بدال

.
ّ

 ابحثوا عن أمثلة خاّصة بكم وأرسلوها إلى مجموعة الّصف

تي اقترحها أصدقاؤكم، وأرسلوا بلغة الحًق 
ّ
عالية وجميلة جملة  عربّيةا، اختاروا إحدى العبارات أو الكلمات ال

 تتضّمن تلك الكلمات.

ن تدمجوا في لغتكم اليومّية كلمات عاطفّية جديدة ومفاجئة وتعابير وعموًما، في هذه األيام االستثنائّية، حاولوا أ

 خاّصة. 

س
ّ
سبة للمستمعين أمًرا مبهًجا يطّيب  ذا قيمة ال تقّدر بثمن،بة إليكم كمتحّدثين سيكون هذا األمر بالن

ّ
وسيكون بالن

ًيا.    
ّ
ه سيكون مسل

ّ
 الّنفس. واألهّم من ذلك أساًسا أن

 

 املستشارات العزيزات

م عي
ّ
 ن ُبعد.سّرنا كذلك أيًضا الحصول على أفكار لنشاطات وفّعالّيات في املهارات الحياتّية الّصفّية للتعل

 


