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:الهواءمکونات-1الحصة

1الوحدة  تصنيف المادة وخصائصها-

حجمهاأونوعهاكانمهمااحتراقعمليةايتحدثحتى-

:شروطثالثةتوفريلزم

.وقودأولالحتراقمادةوجود*

.االشتعالعلىيساعدالذياألكسجينتوفر*

.الحرارة*

،المختلفةالغازاتمنخلیطھوالھواء

%78بنسبةاألزوتثنائي:مكوناتهأھم

أما،%21بنسبةاألكسجینثنائيو

غازاتومنالماءبخارمنفيتكونالباقي

.الكربونأكسیدثانيمنھاعدیدة

:االحتراقشروط-3الحصة

ليس للهواء شكل  أو حجم 

خاص فهو قابل 

،للتوسع و االنضغاط 

.و له كتلة

:للهواءالفیزیائیةالخصائصبعض-2الحصة

.النارمثلثالثالثةالعناصرتسمى-

32.للنارلمثلثالمكونةالعناصرهذهأحدحذفيجب،الحريقإلطفاء-



1الوحدة  تصنيف المادة وخصائصها-

:مثالدائمةوليستمؤقتةفهيعكسهايمكنالفيزيائيةالتفاعالت-

...والماءالسكرإذابة،والماءالرملخلط،مغليماء

معينةةمادفيتغيرحدوثعنهاينتجكيمائيةتفاعالتهيالکیمیائیةالتغیرات-

...الصدأ،الطعامهضم،الخشبحرق:مثال،األساسيشكلهاعنالتاموتحولها

وثانيالماءوبخاروحرارةضوءالشمعةاحتراقعنينتج

.الفحموهبابالكربونأكسيد

:الفیزیائیةوالتغیراتالکیمیائیةالتغیرات-6الحصة

تسبب االحتراقات حاالت تسمم كثيرة بسبب-

..استنشاق غازات خطيرة

ى يؤدي استنشاق غاز ثنائي أوكسيد الكربون إل-

عن طريق استبدال الهواء بثنائي ،االختناق

.أوكسيد الكربون

:مغلقةبیئةفياالحتراقمخاطر-5الحصة

:االحتراقاتبعضنواتج-4الحصة

ل شيء توجد التفاعالت الكيمائية  والفيزيائية في ك-

:حولنا وفي طعامنا بل وداخل أجسامنا نفسها مثال 

التنفـس فهو يتطلـب األوكسـجين ويطـرح ثنـائي

..أوكسـيد الكربـون 

الفیزیائیــةوالتغــیراتالکیمیائیــةالتغــیرات-7الحصة

:حــوليومــنجســميفيتحــدثالتــي
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1الوحدة  تصنيف المادة وخصائصها-

:الصحيحالجوابأحدد-1

:محقنداخلغازانضغاطعند⦁

.......حجمهيزداد-.......ضغطهيزداد-.......كتلتهتتغيرال-.......كتلتهتزداد-

:محقنداخلغازتوسععند⦁

.......كتلتهتتغيرال-.......كتلتهتـنـقص-.......حجمهيـزداد-.......ضغطهينقص-

انطفاءتفسيرما-2

الماءصعودوالشمعة

المدرج؟المخبارفي

:يناسببماالفراغأتمم-3

:منيتكونمتجانسطبيعيخليطالهواء

.األوكسجينثنائيغازمن%....-

.األزوتثنائيغازمن%....-

(....نادرةغازاتالكربون،أوكسيدثنائيالماء،بخار)أخرىغازاتمن%....-

الهواءمكوناتمنمكونكلحجمأحسب.الهواءعلى70lحجمهإناءيحتوي-4

.اإلناءهذافيالموجود

:خطأأوبصحيحأجيب-5

..........جداخفيفألنهكتلةللهواءليس-.....خالصجسمالهواء-

........الهواءفياألوكسجينثنائيحجكمنأقلاألزوتثنائيحجم-

:تطبيقيةتمارين
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1الوحدة  تصنيف المادة وخصائصها-

:تطبيقيةتمارين

؟اآلتيةالتجربةمننستنتجماذا-6

:خطأأوبصحيحأجيب-7

.............الهواءفيتاّمااالحتراقيكون

..............الكافيةبالكمّيةاألكسجينيتوّفرلمإذاتاّم غيراالحتراقيكون-

..............االحتراقعملّيةفيدورلهليساألكسجين-

..................االحتراقلعملّيةكافيانالمحترقةالماّدةواألكسجين-

:يناسببماالفراغاتأمأل-8

الفحمهباب–الضوء–غاز-الشمع-البوتانغاز–الحرارة-ضروري

.لالحتراق...............األكسجين

.مباشرة.................يحترق-

...................بمفعول...........ينصهر-

أكسيدثنائيو.................والماءبخارو.............االحتراقعملّيةعنينتج-

..............................................والكربون
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1الوحدة  تصنيف المادة وخصائصها-

:تطبيقيةتمارين

الحرارةدرجة-الكتلة-الفيزيائيةحالته-الحرارة–الحجم-

بينما.........ازيادإلىذلكفيؤدي.........يكتسبالجسميسخنلما

.............:تتغيرالحرارةمنكافيةلكميةاكتسابهوعندثابتة.........تبقى

......................تغيردون

:يناسببماالفراغاتأمأل-9

:يناسببماالجدولأتمم-11

–عالشمذوبان-الزجاجتكسير–الزبدةصناعة–طاقةانبعاثأوامتصاص

التنفس-الورقاحتراق-الطبيعيالغازاشتعال

:بخطأصل-10

.ولونهاوحجمهاالمادةشكلمثلفقطالخواصفيتغير-كيمائيتفاعل-

معينةمادةفيتغيرحدوثعنهينتج-فيزيائيتفاعل-

تغير فيزيائي  تغير كيمائي 
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عمالتفاعلمنالجسميمكنعصبينشاطعنعبارةالشعوريةالحساسية•

...الفمواألنفوكاألذنالحسيةاألعضاءخاللمنذلكو,الخارجيالمحيط

ومات،المعلإليهتنقلالتياألعصاببواسطةالحسيةباألعضاءالدماغيرتبط

.شعوريةحساسيةإلىفيحولها

بالنخاعمتصّلةاألعصابمنشبكةالعصبيالجهازيعد-

.والدماغالشوكي

:اإلرادیةالحرکات-3الحصة

:الشعوریةالحساسیة-2الحصة

:العصبيالجهازمکونات-1الحصة

يفعصبيـةرسـالةنشـوءإثـراإلراديـةالحركـةتتـم-

حـونواألعصـابالشـوكيالنخـاععـبرتنتقـل،الدمـاغ

..الحركـةتنجـزالتـيالعضـالت

2الوحدة 
صحة اإلنسان -

والتفاعل مع البيئة

يتواجـد الدمـاغ داخـل جمجمـة -

الـرأس، والنخـاع الشـوكي 

داخـل العمـود الفقـري، 

وتتـوزع األعصـاب عـلى 

.مختلـف أعضـاء الجسـم

الجهاز 

العصبي

الدماغ

النخاع

الشوكي

األعصاب

+

+
يوجد في 

العمود الفقري
توجد في 

جميع أعضاء الجسم 

يوجد داخل

جمجمة الرأس
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زالجهـايتعـرضوالكحـولوالمخـدراتكالمنبهـاتالمـوادبعـضاسـتعمالعنـد-

نمالعصبيالجهازلوقايةالنصائحبعضيليفيماو.الضطراباتالعصبـي

:األمراض

والكحولالمخدراتمنالجسمحمايةوالتدخينتجنب-

..الراحةمنكاف  قسطأخذ.

الدمضغطوارتفاعالسكريبمرضواالهتمامالصحيةالعناية-

.والسمعالبصرحواسعلىواالطمئنانالدوريةالطبيبمراجعة-

.دوريبشكلالعصبيالجهازوتنشيطالتركيزتمارينممارسة-

يقومحيثالحسأعضاءتهييجإثرناتجةحركاتهي-

عىتدفوريةغريزيةإراديةالبسلوكاتالحيوانأواإلنسان

...شوكياانعكاساأواالنعكاسيةالحركات

وعواقبهأسبابه:التغذیةسوء-6الحصة

:العصبيالجهازصحة-5الحصة

:االنعكاسيةالحرکات-4الحصة

ءبسواإلصابةإلىصحيغذائينظاماتباععلىالكثيرينحرصعدميؤدي

فيريطتفأوإفراطعنينتجواألمراضمنبالكثيراإلصابةوبالتالي،التغذية

.األغذيةمنبحاجياتهالجسمإمداد

2الوحدة 
صحة اإلنسان -

والتفاعل مع البيئة

رعنـاصعـدةالشـوكيةاالنعكاسـاتفيتتدخـل-

كزكمرالشـوكيوالنخـاعحسيكمسـتقبلالجلد

...ركةالحفتنفـذالعضـالتأماالعصبيـةالرسـالةتنقلالتيواألعصابعصبـي
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:التغذيةسوءأسبابمن

.الجسميحتاجهاالتيالمهمةالغذائيةالعناصرنقص-1

واألطعمةالغازيةوالمشروباتالسريعةالوجباتتناولفياإلفراط-2

.المقلية

ناولتعلىقادرغيراإلنسانتجعلالتيالهضميالجهازباضطرباتاإلصابة-3

.الطعام

ناولتفياإلقاللعلىتساعداألمعاءتصيبالتيواألمراضالحلقالتهاب-4

.التغذيةبسوءواإلصابةالطعام

..والقلقوالتوتراالكتئابأهمهاومنالنفسيةباألمراضاإلصابة-5

:التغذيةسوءنتائج

.الدمفقر-1

.البروتيننقصأمراض-2

.األسنانفيمشاكلوالعظامهشاشة-3

...السمنة-4

:التلفمنحفظهوکیفیةالطعامإهدارمظاهـر-7الحصة

يتمطعامعنعبارةهوالغذاءفقدانأوالطعامإهدار

.تناولهتمقديكونأندونفقدانهأومنهالتخلص

:يليبمانلتزمالطعامإهدارمنللتقليل-

.وواقعيةبذكاءالتسوق*

.صحيحةبصورة  الطعامحفظوتخزين*

.اليوميةلوجباتناخطةوضع*

2الوحدة 
صحة اإلنسان -

والتفاعل مع البيئة
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2الوحدة 

:تطبيقيةتمارين

:خطأأوبصحيحأجيب-1

.................الفقريالعمودفقراتفيويختبئطويلحبلالشوكيالنخاع-

..........الّدماغإلىالعصبّيةاإلشاراتنقلعنالمسؤولهوالشوكيالنخاع-

.................الدماغوجذعوالمخيخ،المخ،:وهي:أجزاءثالثةمنالدماغيتكون-

...............الدماغصحةعلىيحافظمنتظم  بشكل  الوجباتتناولعلىالحرص-

...............الجمجمةبعظاممحميالدماغ-

هازعمل  تحسينفييساعدالنوممنكاف  قسط  علىالحصول  - بيالعصالج 

..............والذاكرة

:بخطأصل-2

.الجسمأعضاءجميع-فييوجدالشوكيالنخاع-

.الفقريالعمود-فييوجدالدماغ-

.الرأسجمجمة-فيتوجداألعصاب-

صحة اإلنسان -
والتفاعل مع البيئة

:المقترحةالعباراتبينمنالصحيحةالعبارةأختار-3

310



2الوحدة 

:تطبيقيةتمارين

:يناسببمااآلتيةالجملأتمم-4

ومختلفة،متعددةبإحساساتالشعورهي............................................-

إرادية،بحركاتالقيامهي............................................-

.إراديالفعلردهي............................................-

صحة اإلنسان -
والتفاعل مع البيئة

:يناسببمااالتيةالجملأتمم-6

نان تسوس األس-غليان الماء-النخاع الشوكي -إنعكاسي-الدماغ -الفيزيائي 

الكميائي–األعصاب -إنعكاسيغير -

..............:مثال..........تغيروهو,جديدةمادةتتكونال............التغيرخالل-

,الفقريالعمودداخل................و,الرأسجمجمةداخل.................يتواجد-

.الجسمأعضاءمختلفعلى...........وتتوزع

...........:مثال.............تغيروهو،جديدةمادةتظهرالتغير...................خالل-

في اتمم الخطاطة التالية بالعبارات المناسبة  موضحا األعضاء المتدخلة-5

موصل حركي -مهيج –موصل حسي -مستجيب حركي:   التحركية الالإرادية

مستقبل حسي–مركز عصبي 
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2الوحدة 

:تطبيقيةتمارين
:7-Je barre les mauvaises réponses

Les compostions du système nerveux:

-L'équilibre         -l'encéphale-

- des nerfs-la fatigue-La moelle épinière

صحة اإلنسان -
والتفاعل مع البيئة

لماتبالكاإلراديةالتحركيةفيالمتدخلةبالعناصرالتاليةالخطاطةأتمم-9

:التالية

مستقبل–العضلة –مستقبل –حركي -مخي

:بخطأصل-8

استقبالوبإدراكيسمحعصبينشاط-

.الخارجيالوسطمنصادرإحساس

بحركاتالقياممنيمكنناعصبينشاط-

.إرادتنابمحض

.الحسأعضاءأحدإهاجةنتيجةسريعإراديالفعلرد-

.االنعكاسيةالحركات-

.اإلراديةالحركات-

.الشعوريةالحساسية-
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2الوحدة 

:تطبيقيةتمارين

:األطعمةعلىالحفاظشأنهامنالتيالسلوكاتتحتخطاأضع-11

.بهاوااللتزامشرائهانحتاجالتيباألشياءقائمةاعداد-

.الثالجةفيطويلةمدةالطعاموضع-

.الثالجةفيشفافزجاجيوعاءفيالطعامبقاياتخزين-

.معتمةأكياسفيالفواكهوالخضروضع-

.المأكوالتلبقاياالمحكمالتخزين-

صحة اإلنسان -
والتفاعل مع البيئة

:يليفيماالعصبيالجهازعلىالحفاظطرقأميز-10

المتوازنةاألطعمةتناول-

.السجائردخاناستنشاقأوالتدخين-

يومًياالماءمنكبيرةكمياتشرب-

.النوممنجيدقسطعلىالحصولوعدممتأخروقتفيالنوم-

الصباحيةالشمسألشعةالتعرض-

العميقالتنفس-

.بالمنشطاتالغنيةالمشروباتتناولمناإلكثار-

.الطبيباستشارةدونأدويةاستخدام-

.الرياضةممارسة-
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أهّم هيالغذائّيةالعالقاتإنّ •

مكّوناتبينالموجودةالعالقات

بينتربطأّنهاحيث،البيئيالوسط

هروتظوسطهافيالحّيةالكائنات

ةفالترب.الغذائّيةالسالسلفي

ّيةالمعدنواألمالحالماءتوّفرمثال

ذاءالغالنباتاتوتوّفر،للنباتات

اتمكونمنالبيئيالوسطيتكون-

منطقةفيومتفاعلةمترابطة

رعناصعلىويحتويمعينة،جغرافية

،والحيواناتالنباتات:مثل،حّية

.ربةوالتالمياه:مثل،حّيةغيروعناصر

:يالبیئالوسـطمکوناتمختلـفبینالعالقـات-2الحصة

:البیئيالوسطمکوناتأهم-1الحصة

3الوحدة 

.الاّلحمةللحيواناتالغذاءتوّفربدورهاوالتيالعاشبةللحيوانات

،يةغذائبعالقاتالبيئيوسطهاداخلبينهافيما-إذن–الحيةالكائناتترتبط

فيئيةالغذاالسالسلتتقاطعوعندما،غذائيةسالسلشكلعلىتمثيلهايمكن

...غذائيةشبكةتتكونأكثرأوحلقة

العالقات بين مختلف -
مكونات الوسط البيئي
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نافسوالت،التعاونمنهامتنّوعة؛متبادلةعالقاتالحيةالكائناتبينتسود-

والتعـاونوالتطفـلاالفـتراسعالقـات:4و3الحصة

:الحیـةالکائنـاتبـینوالتنافـس

3الوحدة 

حيكائنينقض،االفتراسعالقةفي

كيلويقتله،فريسةآخرعلىمفترس

.عليهيتغذى

يحـكائـنيعتمـد،التطفـلعالقـةفي

حـيكائـنعـلىالعيـشفيمتطفـل

،اعمومبكثيرحجـمهمنـهأكـبرعائلآخر

.ويؤذيـه

التزاحـمفيتـم،التنافـسعالقـةفيأمـا

لىعـأكـثرأوحيـينكائنـينبـبنوالتصـارع

نفـسأجـلمـنأوالغـذاءمصـدرنفـس

.المصلحـة

يرتبــط كائنــين حيــين، بحيــث ،في التعــاون

نـد لكـن ع،يســتفيد كل منهــما مــن عالقتــه باآلخـر

انفصالهما عن بعضهـما يســتطيعان

.العيــش 

.عــلى انفــراد

العالقات بين مختلف -
مكونات الوسط البيئي
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علىالحفاظعلىاالفتراسعالقةتعمل-

ـنميحـداالفـتراسالبيئيالنظامفىالتوازن

ـاهميسوبالتـالي،،العاشـبةالحيوانـاتتكاثـر

.االندثـارمـنالنبـاتيالغطـاءحمايـةفي

:البیئيالتوازنعلیاالفتراسأثر:5الحصة

3الوحدة 
العالقات بين مختلف -

مكونات الوسط البيئي

أخرىحيةكائناتأجسامعلىتغذيتهافيالطفيلياتتعتمد-

صيـبتألنهـاالبيئـيالتـوازنعلىتؤثروهـي،واإلنسانوالنباتاتكالحيوانات

السـلالسحلقـاتمـنأكـثرأوحلقـةتبيـدأووتضعفهـاللوسـطالحيـةالمكونـات

.البيئـيبالوسـطالغذائيـة

:البیئيالتوازنعلیالتطفلأثر:6الحصة

علإّماالبيئيالتوازناختالليحدثقد- املعوبف 

العواملوتشمل،بشريةأخرىأوطبيعية

،والفيضانات،البركانيةاالنفجاراتالطبيعية

تدخلبفعلأو،الطبيعيةوالحرائق،واألعاصير

...التلوث،الجائرالرعي:اإلنسان

ـةالبشریواألنشـطةالطبیعیـةاألحـداثتأثـیر:7الحصة

:البیئـيالتـوازنعـلی

شجيروالتالطبيعيـةالمحميـاتإنشـاء،وحمايتهاالبيئةعلىالمحافظةطرقمن-

لوثـاتالماسـتخداممـنالتخفيـفعـبر،والهـواءوالتربـةالمـاءتلويـثمـنوالحـد

316...السدودبناءوالملوثـةالميـاهلمعالجـةمحطـاتوإنشـاء



3الوحدة 

:تطبيقيةتمارين

:الجدولفياآلتيةالعناصرأصنف-2

النباتاالنسانالهواء

المطرالطيورالماء

الرطوبةاألسماكالتربة

التضاريسالشمسضوءالحشرات

الزواحفالحجارةالحرارةدرجة

:بخطأصل-1

.ّيةحغيرمكونات-الدقيقةوالكائناتوالحيواناتالنباتاتمجموع-

.حّيةمكونات-التربةهواألصليّ موطنهامكّونات-

.بيئيوسط-الحيالكائنفيهايعيشالتيالطبيعةمنمساحة  -

العالقات بين مختلف -
مكونات الوسط البيئي

عناصر غير حية  عناصر حية 

3-Je copie l'exercice et je complète avec les mots convenables            

vivantes - milieu -composantes

L'écosystème est le…………naturel où on trouve des composantes 

…………………..  et des non vivantes ..
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3الوحدة 

:تطبيقيةتمارين
:غذائيةسالسل4أستخرجوالصورةأالحظ-4

العالقات بين مختلف -
مكونات الوسط البيئي

:يليمماالصحيحةبالعبارةأتمم-5

الكائنات المستهلكة-السلسلة الغذائية -الكائنات المنتجة للغذاء

البيئيالوسطإلىتنتميالتيالحيةالكائناتمجموعةهي..................-

.بينهاغذائياتترابطالتيو

الموادعلىيتغذىالذياألخضرالنباتمنمجملهافيتتكون..................-

.الكاربونأكسيدثانيوالماءوالمعدنية

الحمةالالكائناتوالنباتاتتستهلكالتيالكائناتكلتضم.....................-

318.البعضبعضهاتستهلكالتي



3الوحدة 

:تطبيقيةتمارين

العالقات بين مختلف -
مكونات الوسط البيئي

:خطأأوبصحيحأجيب-6

..............................البيئيالتوازنعلىتحافظالمحميات

........................البيئيتوازنعلىتحافظالمتجددةالطاقة

.بشريةأنشطةوطبيعيةإلىالبيئيالتوازناختاللأسبابأصنف-7

مصدر طبيعي-مصدر بشري        -

:........................التصحر-:..................األزبالرمي-......................:البراكين-

:.......................الفيضان-:......................البراكين-:.................الجائرالرعي- :التاليةالعباراتباستعمالالنصأتمم-8

البيئي -غير إحيائية       -مكونات إحيائية             -تتفاعل              

.بينهامافي............ومكونات....................من...................الوسطيتكون

؟حيةالبقاءعلىالنبتةتساعداحيائيةغيرعواملثالثأكتب-9

:سلبيةوايجابيةإلىالحيةالكائناتبينالغذائيةالعالقاتأصنف-10

.....................التعاون.....................االفتراس

.....................التطفل.....................التنافس

:اعنهالناتجةالبيئيالتوازنمظاهروالبشريةاألنشطةبينبسهمأصل-11

.األسماكانقراض-األشجارقطع-

.الخضراءالنباتاتفقدان-.الجائرالصيد-

319الحرارياالحتباس-.الجائرالرعي-



:1محليامتحان

(ن0.5×2):النقطمكانالمناسبةالعبارة(ي)ضع-1

أخـــــــــــرىوغــــــــــازاتواألزوت.........................مـــــنالهـــــــــواءيتكـــــــون

...........................ولالنضغــــــــــــاطقـــــــابـــــــلأنــــــهالهـــــواءخاصيـــــاتمــن

320

نقطة03:والكيمياءالفيزياءعلوم-

(ن0.5×2):الصحيحةبجانب(×)عالمة(ي)ضع-2

والتسممواالختناقواالنفجارالحريقاالحتراقاتمخاطرمن-

األكسيجينغيابفياالحتراقيحدثأنيمكن-

المــاءبخارهوواحد  جسم  االحتراقعنينتج-

االحتـــــراقيســــرعالبوتـــــانغــازتسرب-

التحولأسفلPhوالعالمةالكيميائيالتحولأسفلChالعالمة(ي)ضع-3

(ن0.5×2):الفيزيائي



(ن1).اإلهدارمنالطعامعلىبهمانحافظطريقتين(ي)أذكر-2

*.........................................................................................................

*.........................................................................................................
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نقط07:والبيولوجياالجيولوجياعلوم-

(ن1×3).المقترحةالعباراتبينمنالصحيحةالعبارة(ي)اختر-1

(4×ن0.5):بسهمصل-3

غذائيةوجبةعلىالقططبينصراع●تطفل●

الظبيفروداخلتعيشحشراتمـنتقتاتطيور●افتراس●

وحشياحماراتقتللبؤة●تنافس●

دمهمنيقتاتالذيالقرادمنيعانيكلب●تعاون●

(ن1).البيئيالتوازعلىللحفاظاثنينسلوكين(ي)أذكر-4

-..........................................................................................................

-..........................................................................................................



اإلجابةعناصر:1محليامتحان

:أخــرىوغــازاتواألزوتاألكسيجينمــنالهــــواءيتكون-(ن0.5×2)-1

والتوسعلالنضغــــــــــــاطقـــــــابـــــــلأنــــــهالهـــــواءخاصيـــــاتمــن-

(ن0.5×2):-2

والتسممواالختناقواالنفجارالحريقاالحتراقاتمخاطرمن-

األكسيجينغيابفياالحتراقيحدثأنيمكن-

المــاءبخارهوواحد  جسم  االحتراقعنينتج-

االحتـــــراقيســــرعالبوتـــــانغــازتسرب-

ChالتفاحتعفنPh:الماءفيالملحإذابة(ن0.5×2)-3
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نقطة03:والكيمياءالفيزياءعلوم-

*

*

نقط07:والبيولوجياالجيولوجياعلوم-
(ن1×3)-1

(الصحيحةلإلجابةنقطةنصف)صحيحةإجابةكلتقبل(ن1).2

(4×ن0.5)-3

(الصحيحةلإلجابةنقطةنصف)صحيحةإجابةكلتقبل(ن1).4



:2محليامتحان

323



:2محليامتحان
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اإلجابةعناصر:2محليامتحان



326

اإلجابةعناصر:2محليامتحان



:3محليامتحان
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:3محليامتحان
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اإلجابةعناصر:3محليامتحان
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اإلجابةعناصر:3محليامتحان



:4محليامتحان
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اإلجابةعناصر:4محليامتحان



:5محليامتحان
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:6محليامتحان

334



:6محليامتحان
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اإلجابةعناصر:6محليامتحان


