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أنا؟  نم  
  

  للمعلّم 
  
   

    املهمة  .1
 يةومعرفة ه حياولونو  جمهوالًحيوانا  رحلتهم يف باحثون  يكتشف : قصة  على  املهمة  ترتكز  
 عليهم  يقترحونو  ،هذهتهم همم يف  للباحثني  املساعدة  بتقدمي الطالب يقوم   .وتصنيفه احليوان 
 بطاقة بتعبئة  الطالب يقوم  .وتصنيفه تشخيصه  أجل  من  ناحليوا لدى  معينة صفات  يفحصوا أن 

   .ياتوأحج صور  برسومات، مرفقة  املهمة .للحيوان هوية
 .اإلجابات  أوراق  املعلّم جيمع  مرحلة كلّ  يف  . مراحل  على  املهمة هذه جتري  :خاصة  مالحظة  

 املعلومات إىل استنادا مسبقة أسئلة عن اإلجابة  من  الطالب  منع  هي األوراق مجع من  الغاية
  .املهمة  من  الحقة  مراحل يف املعطاة 

  
           فحوصةامل  هاراتامل  .2

 تعليل 
 فهم 
 مراقبة/ ختطيط جتربة  
 استنتاجات 
 تصنيف 
  معرفةتطبيق 
  معلومات كالمية إىل معلومات بيانيةترمجة 
 إعطاء تفسري 
 تشخيص معلومات 
 تنظيم معلومات 
 رسم بياينّ/ علومات يف جدول إكمال م 
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            ا املهمة  تتعلّق  من املنهاج مواضيع   .3 
  :احلية الكائنات عامل -املوضوع املركزي     

 )5.4.1(  يف البيئة القريبةاحليوانات معرفة 
  )5.5( يئتهالب ةالئمم حية كائنات 

        
    املهمة  نوع  .4
  ومغلقة مفتوحة  أسئلة    

  
       لاجلي   .5 

  ابعرال  -  الثثّال صفوف   
  
    املطلوب العمل طابع  .6 
  فردي  عمل    

  
     املهمة  مدة    .7 

   )حصتان ( دقيقة  90      
   

     ةساسيالا الفعاليات  .8
  رسم  معلومات،ز وتركي  تنظيم  أسئلة،  على  إجابات  ،ياتأحج  حلّ  معلومات، قطع قراءة  

  
 9.   مساعدة  مواد     
  ألوان  مقص،  رصاص،  قلم    

  
    متوقّعة  ائية  نتيجة  .10 
   شاملة حليوانهوية  بطاقة  أسئلة،  على إجابات    
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     التمرير  طريقة   .11 

    :مراحل  على  املهمة  بتنفيذ  الطالّب يقوم  
قة اهلوية بطا). 12ص ( اهلوية وبطاقة  )2-1ص ( ملهمةا أوراق البالطّ على املعلّم  يوزع   ) أ

  .تبقى لدى الطالب حىت اية املهمة
         على وحيصلون للمعلم  تنيقالور  بتسليم  يقومون األسئلة  على  أجابوا  الذين  البالطّ   ) ب

  .)4-3ص ( التالية  املهمة  أوراق
   وحيصلون  للمعلّم يسلّموا  4-3 نيتيف الصفح األسئلة  على  أجابوا  الّذين البالطّ   )ج  

  .)11-5ص ( املتبقية همةامل أوراق  على             
  .للمعلّم وبطاقة اهلوية األوراق  ويعيدون 11-5يف الصفحات   األسئلة  على البالطّ جييب   )د  
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  أسئلة مقابل  مهارات  جدول

    
  أسئلة  مهارات

  1  فهم

  4، 2، 1  تعليل

  3  مراقبة/ ختطيط جتربة 

  4  اتإستنتاج

  15-9، 7-5، 3  تطبيق معرفة

علومات معلومات وترمجة معلومات كالمية إىل متنظيم 
  بيانية

8  

  9  تشخيص معلومات ذات صلة

  10  تفسريإعطاء 

  22-16، 11  تصنيف

  22-16  رسم بياين/ إكمال معلومات يف جدول 
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أنا؟  نم  
  إجابات  

  
  .حتتوي املهمة على مخسة أقسام

   األسئلة علىأجب  .جمهول كائنل  هوية  وبطاقة لمهمةل  األوىل والثّانية ناالصفحت مكأما
  . للتكملةأخرى أوراق  على  وستحصل  للمعلّم  األوراق  سلّم هي،تن عندما  .الّيت أمامكيف األوراق  

  
  
  

                                 أحجية  :أ  قسم
     :محادة  املشاة، قال ممر  يف  وقفا عندما. الشارع  يف  أمه  مع  مشى  أعوام  اخلمسة  ابنمحادة 

   !كلب هذا ،محادة  حبييب: أمه  قالت. الشارع  يقطع  من فئة الثّدييات حيوان  هو ها  ماما، 
       
  ).الصحيحة  اإلجابة  حول دائرة  ضع ( ؟حق  على منهما من    .1 

 محادة .1

2. األم 

 ليس أي منهما .3

  اإلثنان .4
      
  الثّدييات  ةئف  إلى ينتمي  حيوان  هو  الكلب: لّلع 

: كإجابة صحيحة ويعلّل اختياره على النحو التالي) 1(الطالب الّذي يشير إلى اإلجابة رقم : مالحظة
  . نقاط4، يحصل على "تعلّمنا في المدرسة أن الكلب هو من فئة الثديات"
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من  الكائن أنّ  محادة فكّر رأيك، يف ملاذا،  .ةرضاع  أعضاء  ئنللكا  كان إن  محادة  يشاهد  مل   .2
  ؟الثّدييات
  :تعليلني       أكتب 

  
  أربع  على  يمشي  ؛)أو صوانا أذنين( بارزتان  أذنان   ؛شعر ، فروة    :الجسد  اءكس  حسب  

  :مالحظات
ه تعلّم بالروضة أن الكلب  ألنّ–مثالً (من يكتب التّفسير بشكٍل مجسد يحصل على عالمة جزئية  .1

  .)ي، ألنّه شاهد كلبا يرضع من أمه، ألنّه شاهد نوع األسنانيهو حيوان ثد  
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  اهول الكائن  :ب قسم

    
  .اجلديد الكائن ةهوي من  التأكّد  على الباحثني  مساعدة هي  وظيفتك

  
   :كائنلا هوية  بطاقة يف  التفاصيل  وامأل الباحثني، مفكّرة يف الّيت املعلومات  إقرأ
  

    
  ة ربعأ لكائن ل  أنّ  فرأينا  مبراقبته  قمنا .  قبل  من  نعرفه مل كائنا حيا   اليوم  كتشفناا
  . وذنبنيعين، أرجل 
 سهما حنوه أطلقنا .شجرية  وراء  ختبأ األنه ، هذهن م  أكثر  أشياء  رؤية  يف  صعوبة وجدنا      

هموة ندقائق  مخس  ملد.  
  
 
   .افترض الباحثان أن الكائن هو من الفقريات  .3

 أعط بسوء؟  هاميس أن دون اال فقري أم  ايفقر كائن لا  كان  إن  ايفحص أن للباحثني  ميكن  كيف  
  .اقتراحا

    
 استعمال – يمكن رؤية مفاصل الكائن الحي، أو – أو ،بعظامه  واإلحساس  حيوانال  سلم   

   لرؤية عظامه أو أي وسيلة أخرىنچِ رِنط األشعةجهاز
  

  .لتكملة املهمة  أخرى أوراق على وستحصل ما عدا بطاقة اهلوية  للمعلّم األوراق  سلّم
  .حىت هذه املرحلةتأكد من أنك قد عبأت كلّ التفاصيل يف بطاقة اهلوية 

  

  .صغرية  جزيرة  إىلواقتربا أحبرا . معروفةغريحيةكائناتعنللبحثرحلة  يف  ناباحث خرج
 وراء  خيتبئ  كائن حي  على  انظرمه وقع فجأة   .اجلزيرة إىل ونزال ضرورية  أدوات  مامعه أخذا 
 اجد ناالباحث  انفعل .اهلم  معروفًا ليس كائن  أنه اهلم تبين عندما وفرحا منه،  إقتربا  . شجرية 

 ةئف  ألي من الالفقريات؟   هأن  أم   من الفقرياتهو هل  - الكائن احلي هذا هوية معرفة  وقررا
 يف هاامجع الّيت  املعلومات ان الباحث  دون   الزواحف؟  ةئف  أم الطّيور ةئف ،الثدييات ةئف  :ينتمي 

  .امفكّرم



  - 154 -  ؟أنا  نم  

                  
 

                       
 
 

  
   :الكائن هوية  بطاقة إىل  فيها املكتوبة املعلومات وأضف  املفكّرة،  تكملة  إقرأ
  

  أحسسنا بعظامه . سنا بلطافة اجلزء العلوي من جسدهإقتربنا من الكائن النائم وجس  
  . حتت اجللد  
  .يور أو الزواحفاآلن نرغب يف معرفة ما إذا كان الكائن ينتمي إىل فئة الثدييات، الط  

  
     

   !علّل  األمساك؟ ة جمموعإىل  ينتميالكائن أنّ ميكن  هل   .4
  

 أنّه تعليلال  أيضا  يقبل (طراف، يعيش على اليابسة  ة أأربع له ،الطّلق الهواء في  يتنفّس  ألنّه كالّ،  
  )زعانف أو  ،حراشف  خياشيم،  يذكر في المفكرة أن للكائن لم
   .عليل واحد للحصول على عالمة كاملة يكفي ت:مالحظة  

     
 ةئف إىل  ينتمي الكائنكان إذا ما ملعرفة ايبحث  أن ا عليهم  عن أي الصفات الباحثني على إقترح  .5 

  :صفتني أكتب . الزواحف
  

  ضامرتان أو  قصيرتان  رجالن -  
  )فحز  أو مشي ( عند السكون أو الحركة األرض  يمس  منه  جزء أود الجس -  
  بقشور  ومغطّى  جداّ جاف  جلد -  
  )"دم الباردال"من ذوات ( حرارة جسمه متغيرة -       
   يسلخ قشرة جلده-       
   التكاثر هو عادةً بوضع البيض-  
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  ةئف  إىل  ينتمي الكائن كان إذا ما  ملعرفة ايبحث  أن اعليهم عن أي الصفات  الباحثني  ىعل إقترح    .6

  :صفتني أكتب .الطّيور  
  

  منقار -  
  اثنتان  رجالن -  
  ريش -  
  البيض  وضع  بواسطة  تكاثر -  
     أجنحة -  

    
 ةئف إىل  ينتمي  الكائن  كان  إذا  ما  ملعرفة ايبحث أن  اعليهم عن أي الصفات  الباحثني  على  إقترح   .7 

  :صفتني أكتب  .الثدييات
  

  ةرضاع  أعضاء -  
  شعر  فروة، -  
   )نو صوانا أذنيأ( بارزتان  أذنان -  
  طرافأ  ةأربع -  
   الوالدةةط تكاثر بواس-  
  . نقاط4، يحصل على "أسنان+ "الطالب الّذي يكتب واحدة من الصفات المذكورة أعاله : مالحظة  

  
  . املهمةبقية على وستحصل  ما عدا بطاقة اهلوية للمعلّم األوراق  سلّم

  .يل يف بطاقة اهلوية حىت هذه املرحلةتأكد من أنك قد عبأت كلّ التفاص
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  : للكائناهلوية بطاقة يف   املتبقيةالتفاصيل كلّ وامأل  املفكّرة، تكملة  إقرأ
  

 أذنني  صوانارأينا . بالشعر مكسو جلده  أنّ  واكتشفنا  الكائن جسد اءكس  فحصنا
ناصعة  فمه أسنان يف  يوجد  وأنه  ،منقار  له  يوجد  ال  أنه  انتبهنا إىل   ،رأسه  يف  صغريتني

  .ضابيال
  

 
  . احليالكائن ارسم  اهلوية،  بطاقة  يف كتبتها  الّيت املعطيات  حسب  .8
    . اهلويةبطاقة يف هاكتبت الّيت الصفات  الرسم يف  تظهر أن املهم من    

  :ناآل  حتّى  تحديدها تم  الّتي  الصفات  كّل  يشملعلى الرسم أن   
                      . أسنان  ن،اصغير  نينصوانا أذ  ،طرافأ ةأربع   ذنب،بالشّعر، ّ مكسو  جلد  
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  ؟نباتيا أو مفترسا  الكائن  كان إذا ما ملعرفة الباحثني لدى  الناقصة  املعلومات  هي ما  .9
  

  الهضمي  الجهاز  ومبنى  األسنان  مبنى       
  الكائن  عليه  يعتاش  الّذي  الغذاء  

        هل له مخالب حادة
    ، وفي مقدمة الرأس عند المفترسينفي جانبي الرأس عند النباتيين: موقع العينين  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



  - 158 -  ؟أنا  نم  

  هل يوجد كائن كهذا؟  : ج قسم
  
     :األحجية  حلّ
    عن  البحث  وحاوال ا، تقدم .الظّالم  وعم  مسالش  غربت حتى اجلزيرة يفا جولتهم ناالباحث  واصل
  .السفينة  إىل  بالوصول  النجاح يف آملني  الدرب
  .امنهم  قريبا يقف اكائن" أ  "الباحث  شاهد  فجأة

     ".أ" الباحث  قال ،"!الرائع اجلميل الكائن هذا  أنظر"
   :"ب "الباحث أجابه

    "!ا شيئًرىأ ال أنا  -   الكائنيل  صف"
  :  احليالكائن شديد  بانفعال" أ "الباحث له وصف

     أرجل  ربعأ على  يقف قصري،  ذنب  طويل،  منقار  طويل،  شعر له ،كائن طويل  أنه أرى"
  ".األشجار  قمم من  ورقًا  ويأكل

   !"الواقع يف  كهذا كائن  يوجد  ال !تتوهم إنك" ،"ب " الباحث له قال ،"بسرعة  تنفعل  ال" 
      

  الواقع؟ يف ملاذا من املستحيل وجود كائن كهذا   .10
    
  :مثال إلجابة ترتكز على تفصيل الصفات  
  .األشجار  ورق  على تتغذّى  ال  وهي  وفروة،  طراف  أةأربع  لديها  يوجد ال لكن  منقار،  يوجد  للطّيور  
  :مثال إلجابة ترتكز على التعميم  
  .مختلفة  ئاتف  من مخلوقات  تميز  اتصف بين خلط  الوصف  في  يوجد   
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  من أنا؟: قسم د
    

   داود   صورحليواناتة اديقحل ته زيارخالل   .ميالده عيد  مبناسبة  جديدة  كامريا  على  داود حصل
  لكنه بعد أن قام بتحميض الصور اكتشف أنه ال . حيوانات خمتلفة بواسطة كامريته اجلديدة

لذلك تظهر يف ( هارتصوي   عند   هامن ا جدقريبا وقفنه نات الّيت صورها، ألوالى احلييستطيع التعرف ع
  ).الصور فقط أجزاء منها

    
 احليوانات من  واحد  كلّ  ينتمي  ئاتالف  أي  إىل  الصور إىل  استناداساعد داود على االكتشاف  .11

  .واحدة من الصوراكتب اسم الفئة حتت كلّ  .بتصويرها   قام  الّيت 
   
    

    
    
      
    
    

      
      

  *األسماك ةمجموع          الثديياتة ئ   ف                   البرمائيات ةئف     
          

  
  
  

                         
  

      
  ة الطيورئ     ف                                            ة الزواحفئف             

  
  ".فئة األسماك" يص نقاط لمن يكتب ال يتم تنق: مالحظة * 
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  األسنان؟  تعود  ملن  :ه قسم
  
  .احليوانات  حديقة يف خاصة قاعة يف  معروضة  كانتأسنان  بتصوير أيضا داود  قام
      

  ، قاضم كائن  أسنان األسنان  هذه  هل  صورة كلّ حتت أكتب . داود صورها الّيت  الصور يف أنظر
  .علّل مثّ شيء،  كلّ  كلآ أو   نبايتّ  مفترس،

  
  

12.  
  
  
  
  
  
  
  

  آكل كل شيء/  نبايتّ  /  مفترِس  /   قاضم  :  كائنأسنان  هذه:   أحط بدائرة    
      
  حادة أسنان  جدا،  متطورة  أنياب  قصيران،  فكّان   :تعليل    
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13  .  
  
  
  
  

    
      
  آكل كل شيء/  نبايتّ  /  رِس  مفت/   قاضم  :  كائنأسنان  هذه:   أحط بدائرة  
    
       وبين  القاطعة  األسنان بين  كبيرة  فسحةد يوج أنياب، توجد  ال طويالن، فكّان   :تعليل  
  .الغذاء لطحن  واسعة  مساحة  مع  وسميكة،  كبيرة  كل،الشّ  ةيعبار الطّواحين . الطّواحين  
  .متطورة  غيراألمامية  األسنان   

    
  
  

14.  
  
  
  

    
    

  
  

  آكل كل شيء/  نبايتّ  /  مفترِس  /   قاضم  :  كائنأسنان  هذه:   أحط بدائرة  
     

     جميعإلى  قياسا  ملحوظ  بشكل  وكبيرة جدا  متطورة  )األمامية( القاطعة األسنان  :تعليل    
                  .األخرى  األسنان  
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15.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   آكل كل شيء/  نبايتّ  /  مفترِس  /   قاضم  :  كائنأسنان  ههذ:   أحط بدائرة

         
 لألسنان  العام  الشّكل خاصة،  بصورة  حادة  ليست  األنياب :لألسنان  خاصة  ميزة  وجد يال  :تعليل  

  .بينها فسحات جدوت ال كما  حجمها،  في متشابهةوهي  ،موحد
   
    

  !املهمة اية هذه
  

  .للمعلّم األوراقيع مج سلّم
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  اهولكائن لل هوية بطاقة
  
 

  :الصحيحة  اإلجابة  حول دائرة  ضع  
  
  من الالفقريات        /      من الفقريات         :     الكائن هو   

  
  يوجد  ال    /  وجد                            ي     :ذنب   

  
  ديوج  ال /     يوجد     :نأسنا   

  
  يوجد  ال/      يوجد     :صوانا أذن   

  
  

    :املالئم  املكان  يف املعطيات أكمل  
   

  :األرجل عدد  
     4      

  :داجلس  اءكس   
  فروة  شعر،     

        
  :الصحيحة  اإلجابة  حول دائرة  ضع  

  
              مسكة    /   برمائي     /       زاحف     /      طري/    من الثدييات  :    الكائن هو       
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أنا؟  نم  
  تقييم  مرشد

  
سؤال   عالمة

  رقم
 وزن  مهارات

5  4  3  2  1  0  

1  

  تعليلفهم، 

x1  

 تعليلإجابة صحيحة مع 
  صحيح

إجابة غري 
صحيحة مع 
  تعليل مقنع

إجابة     
صحيحة 
 خاطئ وتعيل

  أو ناقص

مل جيب، أو إجابة 
  خاطئة يف كلّ شيء

2  
  تعليل

x1  
ن متيزان تاميزتان صحيح

  الثديات
ميزة صحيحة   

  واحدة
 ميزة معينة  

  جمسدة
مل جيب، أو إجابة 
  خاطئة يف كلّ شيء

3  

/ ختطيط جتربة 
مراقبة، تطبيق 

  x1  معرفة

دون املس (إجابة صحيحة 
  )باحليوان

إجابة       
صحيحة، 

لكن اقترح 
 املس باحليوان

مل جيب، أو إجابة 
  خاطئة يف كلّ شيء

4  

، تعليل
  جاتااستنت

x1  

     صحيحوتعليلإجابة صحيحة 

  

إجابة   
صحيحة، 

لكن بدون 
  تعليل

مل جيب، أو إجابة 
  خاطئة يف كلّ شيء

5*  
  معرفةتطبيق 

x1  
ميزة صحيحة     نميزتان صحيحتا

  واحدة
ن اميزة أو اثنت  

  غري دقيقتني
مل جيب، أو إجابة 
  خاطئة يف كلّ شيء

6*  
  معرفةتطبيق 

x1  
 ميزة صحيحة    نميزتان صحيحتا

  واحدة
ن ميزة أو اثنتا  

  غري دقيقتني
مل جيب، أو إجابة 
  خاطئة يف كلّ شيء

7*  
  معرفةتطبيق 

x1  
ميزة صحيحة     نميزتان صحيحتا

  واحدة
ن ميزة أو اثنتا  

  غري دقيقتني
مل جيب، أو إجابة 
  خاطئة يف كلّ شيء

8  

تنظيم معلومات، 
ترمجة معلومات 

إىل كالمية 
معلومات 
  رسومية

x2  

ربع ميزات على األقلّ أ
  صحيحة

ثالث ميزات 
  صحيحة

ميزتان 
  نصحيحتا

كتب ميزة 
صحيحة 
  واحدة

مل جيب، أو إجابة   
  خاطئة يف كلّ شيء
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سؤال   عالمة

  رقم
 وزن  مهارات

5  4  3  2  1  0  

9  

تشخيص 
معلومات ذات 

، تطبيق صلة
  معرفة

x1  

 على إجابة صحيحة واحدة
  األقلّ

مل جيب، أو إجابة         
  خاطئة يف كلّ شيء

  
 10  

، معرفةتطبيق 
  x1  تفسريإعطاء 

إجابة جزئية أو     إجابة كاملة
  غري واضحة

مل جيب، أو إجابة     
  خاطئة يف كلّ شيء

11   

 ، معرفةتطبيق 
  تصنيف

x2  

بشكلٍ ف على مخس صورتعر 
  صحيح

ف على أربع تعر
 بشكلٍ صور
  صحيح

ف على تعر
 ثالث صور

  بشكلٍ صحيح

ف على تعر
 صورتني
بشكلٍ 
  صحيح

ف على تعر
 صورة واحدة

بشكلٍ 
  صحيح

ب، أو إجابة مل جي
  خاطئة يف كلّ شيء

 12  
  معرفةتطبيق 

x1  
مميز واحد تشخيص صحيح و
  صحيح على األقلّ

تشخيص صحيح   
، أو تعليلبدون 

   خاطئتعليلمع 

مل جيب، أو إجابة     
  خاطئة يف كلّ شيء

13  
  معرفةتطبيق 

x1  
مميز واحد تشخيص صحيح و
  صحيح على األقلّ

تشخيص صحيح   
، أو تعليلبدون 

   خاطئليلتعمع 

مل جيب، أو إجابة     
  خاطئة يف كلّ شيء

14  
  معرفةتطبيق 

x1  
مميز واحد تشخيص صحيح و
  صحيح على األقلّ

تشخيص صحيح   
، أو تعليلبدون 

   خاطئتعليلمع 

مل جيب، أو إجابة     
  خاطئة يف كلّ شيء

15  

  معرفةتطبيق 

x1  

مميز واحد تشخيص صحيح و
  صحيح على األقلّ

تشخيص صحيح   
، أو عليلتبدون 

   خاطئتعليلمع 

مل جيب، أو إجابة     
  خاطئة يف كلّ شيء

   16  
 بطاقة
 - اهلوية
  فقرات

، إكمال تصنيف
معلومات يف 

رسم / جدول
  بياين

x1  

مل جيب، أو إجابة           إجابة صحيحة
  خاطئة يف كلّ شيء

   17  
 بطاقة
 - اهلوية
  ذنب

، إكمال تصنيف
معلومات يف 

رسم / جدول
  بياين

x1  

مل جيب، أو إجابة            صحيحةإجابة
  خاطئة يف كلّ شيء

   18  
 بطاقة
 - اهلوية
  أسنان

، إكمال تصنيف
معلومات يف 

رسم / جدول
  بياين

x1  

مل جيب، أو إجابة           إجابة صحيحة
  خاطئة يف كلّ شيء
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سؤال   عالمة
  رقم

 وزن  مهارات
5  4  3  2  1  0  

   19  
 بطاقة
 - اهلوية
  أذنان

، إكمال تصنيف
معلومات يف 

رسم / جدول
  بياين

x1  

مل جيب، أو إجابة           حيحةإجابة ص
  خاطئة يف كلّ شيء

   20  
 بطاقة
 - اهلوية
عدد 
  رجلاأل

، إكمال تصنيف
معلومات يف 

رسم / جدول
  بياين

x1  

مل جيب، أو إجابة           إجابة صحيحة
  خاطئة يف كلّ شيء

   21  
 بطاقة
 - اهلوية
غطاء 
  جسد

، إكمال تصنيف
معلومات يف 

رسم / جدول
  بياين

x1  

مل جيب، أو إجابة           إجابة صحيحة
  خاطئة يف كلّ شيء

   22  
 بطاقة
 - اهلوية
  فئة

، إكمال تصنيف
معلومات يف 

رسم / جدول
  بياين

x1  

مل جيب، أو إجابة           إجابة صحيحة
  خاطئة يف كلّ شيء

  
 .إنقاص نقطة عن كلّ إجابة خاطئة كُتبت إضافةً على األجوبة الصحيحة* 
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