


 

كمل_النساء | احللقة العاشرة - مرمي بنت عمران   
اضغط هنا ملشاهدة احللقة 

باب التوبة مفتوح مهما كثرت الذنوب، فال ييأس أحد 
من عفو اهلل، 

فإن اليأس من عفو اهلل أكبر من كل ذنب.

https://www.youtube.com/watch?v=sbXLPbF68Gs&index=10&list=PLVj5klFHE2j6xiy2VIKAABvuyJi96sv8i
https://www.youtube.com/watch?v=sbXLPbF68Gs&index=10&list=PLVj5klFHE2j6xiy2VIKAABvuyJi96sv8i


 

االجناز 
اكثر كلمة تحصل كل شخص يريد ان يكون من اصحاب هذه الصفة 

لكن الكسل و التأجيل هم اعز اصدقائنا … 3/>.

.

.

.

لكن تدوينة اروى اللطيفه اقترحت جدا فكرة جميلة ..

يال نسيبكم معاها ..

خطة الـ ١٢ يوم لحياة منجزة
http://arwa.cc/1902

ابدع 
اتعب 
جرب 
التندم 

يكفيك شرف املحاولة 

http://arwa.cc/1902
http://arwa.cc/1902
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BE HAPPY DONT WORRY



flourish-يزدهر-اي يتطور وينجح- 
-v- 

The arts began to flourish at that time 
 الفنون بدأت تزدهر في ذالك الوقت

..… 
compel-يجبر 

  اللي اخذناها obligeمثل 
to force  

to compel someone to do something 
 اجبار شخص ما على عمل شيء ما

…… 
affordable-شيء معقول وبسيط من ناحية التكلفه ومتاح 

-adj- 
affordable prices 

 اسعار معقوله
 ……

role-دور 
-n- 

It is one of the greatest roles she has played 
 واحده من اعظم االدوار التي لعبتها

a pivotal role 
 دور محوري

 ..…
respond-اجاب ورد و استجاب 

-v- 
 reply -مرداف

I asked him his name, but he didn't respond 
سألته عن اسمه,لكنه لم يُجيب

Thank s for @AcademicEnglis1 for this words 



االطفال اصبحوا هم اكثر فئة تستخدم االجهزة االلكترونية و االكثرة عرضة للخطر ف ينبغي على البالغي 
احمليطي من ام او اخت او اب  باالطفال االنتباه لهم والنصح و التوجيه لهم .. 



 

  وطبعا طاملا نتكلم عن االبداع و اجلمال

  مي فينا ما يحب يشوف الديكورات الغريبة او ما يتأمل ف التصاميم

مجلة مختصه ف مجال التخطيط والتصميم والعمارة  

  مجلة مجانية تصلك ع االمييل
  تتحدث عن كل ما يخص هذا اجملال و معظم التطورات فيه

 LAYOUT مجلة  

 لالشتراك ف اجمللة
. 

  
    اضغط هنا

  

share with me 

http://www.layoutmeg.com
http://www.layoutmeg.com
http://www.layoutmeg.com
http://www.layoutmeg.com


هذه احلياة تأملها  انظر الى جميل خلق ربي انظر الى السماء  
انظر الى النبات وانظر الى الكواكب وبديع خلق ربك  

ودع الهموم تزول ف رب العباد موجود والرزق لك مكتوب .. 


