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ن ثالثة فصول.ّاالمتحان الذي أمامك يتضم
ص هو ساعة ونص�.َّالوقت اخملص

ة أسئلة. يجب اإلجابة عن جميعّة عدّ مهمّات.  في كلّفي هذا الفصل أربع مهم:::::فصل ١
األسئلة في الفصل.

.  يجب عليك اإلجابة عن جميع األسئلة فيًة عشر سؤاالّفي هذا الفصل ستفصل ٢:
الفصل.

في هذا الفصل ثالث مجموعات من األسئلة.  عليك اإلجابة عن واحدة من بنيفصل ٣:
الث.ّاجملموعات الث

حيحة بدائرة, وفي أسئلة أخرى عليك كتابة اإلجابةّفي بعض األسئلة, عليك إحاطة اإلجابة الص
ص لذلك.َّخصُفي املكان امل

 سواء.)ٍّر على حدّث واملذكّه للمؤنَّجُوه مّر, لكنّ االمتحان بصيغة املذكَ(صيغ

جاح!ّبالن
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فصل ١
ة أسئلة. عليك اإلجابة عن جميعّن عدّة تتضمّ مهمّات. كلّفي الفصل الذي أمامك أربع مهم

األسئلة التي في الفصل.

ة ١ّمهم
طيرة في خطر إنقراضَ الغابات امل

ا.  في بعضًّنة من العالم أمطار غزيرة وتكون درجات احلرارة مرتفعة نسبيّتهطل في مناطق معي
ق على هذهَطلُة.  يّة غابات متتاز بنبات كثي� وأنواع كثيرة من الكائنات احليّهذه املناطق ثم

ى عامّلة.  حتِهُْذامنا بوتيرة مّ إبادة الغابات املطيرة في أيّطيرة».  يتمَالغابات اسم «غابات م
ة الغابات املطيرة في العالم.ّع وحرق قرابة %٤٠ من كافَْط ق١٩٨٠ّ مت

طيرة?َع الغابات املَقطُملاذا ت
نََمهاغوني) ذات ثَتكمن جذور املشكلة في املال. تنمو في الغابات املطيرة أشجار (مثل شجرة امل

فقر ٢٧َتها إلى أّة.  حوالي %٩٧ من الغابات املطيرة في العالم تعود ملكيّمرتفع في الدول الغربي
ة وسداد ديونهاّ مشاكلها االقتصاديّول الغابات من أجل حلّستخدم هذه الدَدولة في العالم.  ت

رة.ّول املتطوُّللد

احنات العمالقة منّ شوارع ولتمكني الشّ قطعها ألجل شقّمساحات شاسعة من الغابات يتم
َعبُ بيعها.  األشجار التي لم تّ األشجار يتمّا. ليس كلًعت خارجِطُالدخول ونقل األشجار التي ق

 لقطع األشجار هو البحث عن املعادن الثمينة مثلّ حرقها.  سبب إضافيّوبقايا األشجار - يتم
هب واألملنيوم.ّالذ

ضرر ال ميكن إصالحه
ة تعيش فيّا كائنات حيًعت فحسب, بل أيضِطُ إبادة األشجار التي قّخالل قطع األشجار ال يتم

د الغابة املطيرةّ حرق بقايا األشجار.  االحتمال بأن تتجدّ يحدث عندما يتمّالغابة.  ضرر إضافي
ا.ًّفي هذه األماكن ضئيل جد
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م, أطفالَهدُرى تُا على منط حياة القبائل في البيئة.  قًر أيضّإن قطع األشجار وحرق البقايا تؤث
م», وثقافات تندثر.ُّضون ألمراض جديدة تنتقل على أيدي «وكالء التقدّيتعر

ة الدفيئةّاليّاملناخ وفع
ل النباتات في الغابة.  عندماَبِمس الذي يصل إلى الغابة أو امتصاصه من قّ إشعاع الشّيتم صد

نها.  احلرارة املنبعثة إلى الهواءّمس يصل إلى التربة ويسخّ إشعاع الشّتكون األرض مكشوفة فإن
 حرقّة الدفيئة.  عندما يتمّ هي زيادة فعاليّن البيئة. إحدى املشاكل املقلقة على نطاق عامليّتسخ

األشجار, تنبعث غازات مثل ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء.  ثاني أكسيد الكربون املوجود في
ة.  إن االرتفاع في مستوى ثاني أكسيد الكربونّالهواء «يحبس» احلرارة املنبعثة من الكرة األرضي

ب في تسخني البيئة.ّسبََتقد ي

وماذا بالنسبة للمستقبل?
رد في عدد السكان,ّه مشكلة االزدياد املطِول التي توجد فيها غابة مطيرة تواجّكثير من الد

ّةول حرّ الدّا ألنً مشاكلها.  ونظرّها تختار استغالل الغابة حللّا متراكمة.  لذلك فإنًا ديونًوأيض
ل للتأثير عليهاُبُّفكير في السّفي قرارها حول مصير املساحات التي متلكها, بقي فقط محاولة الت

لتغيير سياساتها.

األسئلة

يت القطعة بـ «الغابات املطيرة في خطر إنقراض»?ُّمملاذا س١.١.١.١.١.

ع الغابات املطيرة?َْطة من قَّما الفائدة اجملني٢.٢.٢.٢.٢.



� ßÁ ‰˙ÈÎÏ ‰È‚ÂÏÂÎË·Â ÌÈÚ„Ó· ÔÁ·Ó

ة لقطع الغابات?ّما هي النتائج السلبي٣.٣.٣.٣.٣.

 لفائدته.ّع موادَنَْصع أو يَِّنُصا مصدرها من الطبيعة لكي ينتج, يًّستخدم اإلنسان موادَي٤.٤.٤.٤.٤.
ة.ّر موارد طبيعيََبعتُة التي يستخدمها اإلنسان لفائدته تّ الطبيعيّاملواد

رت في القطعة.ُِكة التي ذّأكتب قائمة بجميع املوارد الطبيعي

ً مثاالِدة».  أعطَتنفُْسة مّى «موارد طبيعيّسمُد, ولذلك تّة ال تتجدّبعض من املوارد الطبيعي٥.٥.٥.٥.٥.
د.َنفَتُْسعلى مورد طبيعي م

ة في الغابة?ّرر بالكائنات احليّما العالقة بني قطع األشجار وبني الض٦.٦.٦.٦.٦.

ا حلريقًا ممكنًل سببِّجَا.  سًط اإلنسان لذلك مسبقّا دون أن يخطًق غابات أيضَحرُ تًأحيانا٧.٧.٧.٧.٧.
غير مقصود للغابات.
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ما العالقة بني حرق الغابات وبني تسخني البيئة في املستقبل?٨.٨.٨.٨.٨.

إقترح طريقة بواسطتها يكون باإلمكان التأثير على سياسة قطع الغابات:٩.٩.٩.٩.٩.
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ة ٢ّمهم

اجة عالءّدر

ًاا.  وعندما يكون الطقس ماطرًاجة يسافر بها إلى املدرسة عندما يكون الطقس لطيفّلدى عالء در
يسافر عالء إلى املدرسة بالباص.

األسئلة

اجة مقابل السفر بالباص:ّفر بالدرّتني للسّذكر أفضليُأ١.١.١.١.١.

.١

.٢

اجة مقابل السفر بوسيلة سفر أخرى:ّفر بالدرّن للسْيَقصَذكر نُأ٢.٢.٢.٢.٢.

.١

.٢

اجة:ّب في اجلدول ما هي وظيفته في الدرَّ مركّل إلى جانب كلَِّجس٣.٣.٣.٣.٣.

اجةّب في الدرّوظيفة املركّباسم املرك

الهيكل

املصباح

استانّالدو



� ßÁ ‰˙ÈÎÏ ‰È‚ÂÏÂÎË·Â ÌÈÚ„Ó· ÔÁ·Ó

ا من مسارًاجته, رأى عالء حاويات نفايات تعترض جزءّذات صباح, عندما ركب در٤.٤.٤.٤.٤.
ال يصطدم بحاويات النفايات.ْيَة مردود كّسفره.  قام عالء بعملي

ة املردود التي قام بها عالء?ّل في عمليَدخُما هو امل

ة املردود التي قام بها عالء?ّج في عمليَخرُما هو امل
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ة ٣ّمهم

جتربة أكرم

يلتر أسيتون بواسطةّلة) لـ ١٠٠ ملْتُة (الكّة املادّفحص كميَب من أكرم أن يُِلفي نشاط في اخملتبر ط
ن امليزان باالستعانةَيلتر أسيتون داخل وعاء واسع, ووازّ أكرم ١٠٠ ملََبكَات.  سّميزان كف

بعيارات (أنظر الرسم).

زنتني.ّتي امليزان غير متّ كفّبعد نحو ساعتني, الحظ أكرم أن

األسئلة

ه أحد)?ّه لم ميسّزان امليزان (على افتراض أنّ اتّملاذا, حسب رأيك, اختل١.١.١.١.١.

زان?ّضي� عيارات, لكي يعود امليزان إلى االتُ طرف من امليزان ينبغي على أكرم أن يّفي أي٢.٢.٢.٢.٢.

ّ.  على أيّزان بقدر أقلّ االتّقة الختلّ األسيتون داخل كأس ضيََبكَه لو كان سّر أكرم أنَّكَف٣.٣.٣.٣.٣.
مبدأ يقوم افتراض أكرم?
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ا:ًجربة املذكورة آنفّزان امليزان في التّ متنع على اإلطالق اختالل اتً طريقةِْحإقتر٤.٤.٤.٤.٤.

ا.  هل يوجد لذلك تأثير على الظاهرة التيًّشاط في اخملتبر كان الطقس خماسينيّفي يوم الن٥.٥.٥.٥.٥.
حدثت?  إشرح.
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ة ٤ّمهم

ما حالة الطقس هناك في األعالي?

ار درجة احلرارة في املطار علىّّيار لفحص حالة الطقس في ارتفاعات مختلفة.  قاس الطّخرج طي
ارتفاع مستوى سطح البحر; على ارتفاع ١ كم; على ارتفاع ٢ كم; وعلى ارتفاع ٣ كم.

ن نتائج القياس (بدرجات سلزيوس) في االرتفاعاتّبيُمقاييس احلرارة األربعة التي أمامك ت
األربعة.

األسئلة

 منّل في اجلدول درجة احلرارة املناسبة لكلَِّجن في مقاييس احلرارة, سَّبيُ على ما هو مًبناء١.١.١.١.١.
االرتفاعات.

درجة حرارةإرتفاع

سطح البحر

١ كم

٢ كم

٣ كم
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ا يص� العالقة بني درجة احلرارة وبني االرتفاع فوق سطح البحر:ًّا بيانيًّرسم خطُأ٢.٢.٢.٢.٢.

11ماذا ستكون درجة احلرارة على ارتفاع  ٣.٣.٣.٣.٣.
2

كم?   
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فصل ٢
ً.في الفصل الذي أمامك ١٦ سؤاال

أجب عن جميع األسئلة التي في الفصل.

األسئلة

ةَّـدُا ما عـلـى عًّا غـازيًحد األوالد بطريق اخلـطـأ شـرابَ أََبـكَق باالشتـعـال, سّخالل جتربة تـتـعـل١.١.١.١.١.
اعات الغازُّق فّمعة انطفأت.  من املعقول االفتراض أنّسم.  الشّن في الرّالتجربة, كما هو مبي
-اعات ُّقراب هي فّالتي انطلقت من الش

هواء(١)
أكسجني(٢)
ثاني أكسيد الكربون(٣)
هيدروجني(٤)

ّش على احلديد.  وعندما يتمْدَ يبقى أثر خّ مترير مسمار فوالذ على لوح حديديّعندما يتم٢.٢.٢.٢.٢.
جوا الفوالذ,َِّرعطيات, دُ على هذه املًش على الفوالذ.  بناءْدَة على فوالذ يبقى أثر خَمترير ماس

املاس واحلديد حسب صالبتها:

ة األكثر صالبة هي   ّاملاد١.

طة هي   ّة ذات الصالبة املتوسّاملاد٢.

 صالبة هي   ّة األقلّاملاد٣.
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ر منها ثالثةّها وحضّة كلّ املادَمَلينا).  استخدِعجونة (البالستَب من املّكعُحصل نبيل على م٣.٣.٣.٣.٣.
عة.ُْقا وفًا, ضفدعًمتاثيل: حلزون

ا -ًماثيل الثالثة معّحجم الت

ب الذي حصل عليه نبيلّمطابق حلجم املكع(١)
ب الذي حصل عليه نبيلّأصغر من حجم املكع(٢)
ب الذي حصل عليه نبيلّأكبر من حجم املكع(٣)
ُهال ميكن قياس(٤)

-شير إلى الكتلة هي ُدة التي تِْحألو٤.٤.٤.٤.٤.

كغم(١)
٣سم(٢)

نيوتن(٣)
أمبير(٤)

رجُة بّ منها على غاز مختل�, سقطت من قمّثالثة بالونات ذات أحجام متساوية يحتوي كل٥.٥.٥.٥.٥.
في يوم ال ريح فيه.  بالون ١ احتوى على هواء; بالون ٢ احتوى على هـيـدروجـني; بـالـون ٣

احتوى على ثاني أكسيد الكربون.

 إلى األرض? ًالّ بالون سيصل أوّأيأ.
  ملاذا?

ماذا سيحدث حسب رأيك لبالون ٢? ب.
إشرح: 
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الية هي عنصر?ّ التّ من املوادّأي٦.٦.٦.٦.٦.

ماء(١)
هواء(٢)
ألومنيوم(٣)
ثاني أكسيد الكربون(٤)

?ّ وال-فلزِّزلِمييز بني فّا من التًن دائمِّ صفة متكّأي٧.٧.٧.٧.٧.

ّار كهربائيّإيصال لتي(١)
م في درجة حرارة الغرفةُراكّحالة الت(٢)
لةْتُالك(٣)
ونَّالل(٤)

 -ّ في ماء يوصل للكهرباء ألنّمحلول حديد كلوري٨.٨.٨.٨.٨.

كل محلول موصل للكهرباء(١)
 يحتوي على حديد, واحلديد موصل للكهرباءّحديد كلوري(٢)
ب تسري في املاء بسهولةّإلكترونات املرك(٣)
في احمللول يوجد أيونات في حالة حركة(٤)

ل إلى سائل). ملاذا?ّها تذوب (تتحوّ, فإنّد في يوم حارَِّمُج إخراج بوظة من املّعندما يتم٩.٩.٩.٩.٩.

 برودة تنبعث من البوظة إلى فضاء الغرفةّألن(١)
ب من الغرفة إلى البوظةّ حرارة تتسرّألن(٢)
د أكثر رطوبة من البوظةَِّمُج الهواء خارج املّألن(٣)
ا من البوظةًد أكثر جفافَِّمُج الهواء خارج املّألن(٤)
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 هي -¡عب ضغطها, غير جارية وشكلها ثابتّة من الصّماد١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.

صلب(١)
سائل(٢)
غاز(٣)
خارُب(٤)

ة?ّة طبقة األوزون للحياة على سطح الكرة األرضيّّيما هي أهم١١.١١.١١.١١.١١.

 املنخفضةّفاذ إلى طبقات اجلوّة من النّارّمس الضّة الشّمينع األوزون أشع(١)
فيئةّة الدّاليّساهم األوزون في زيادة فعُي(٢)
ّةب» األكسجني من الكرة األرضيّمينع األوزون «تسر(٣)
لياُ العّة  في طبقات اجلوّبيد األوزون جراثيم ضارُي(٤)

ة?ّأين توجد معظم املياه في الكرة األرضي١٢.١٢.١٢.١٢.١٢.

خار ماء)ُد وبَرَ (مطر, ثلج, بّفي اجلو(١)
ة (على هيئة جليد)ّل اجلليديَتُفي الك(٢)
في احمليطات (مياه ماحلة)(٣)
ك, أنهار, جداول)َرِفي مصادر املياه العذبة (ب(٤)

تي ينبغيّن, الْـيَاليتّن التَْيتّشر إلى إحدى اإلمكانيَة إفراز العرق جاءت لتبريد اجلسم.  أّعملي١٣.١٣.١٣.١٣.١٣.
ّ:ة إفراز العرق جنيعة في يوم حارّث لكي تكون عمليُأن حتد

ع على سطح اجللدَّعلى العرق أن يتجمأ.
ر من سطح اجللدّعلى العرق أن يتبخب.

ل: َِّلع
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ا يستوعب?ّ أكثر ممً ماءّغ جسم حيَِّرفُماذا يحدث عندما ي١٤.١٤.١٤.١٤.١٤.

ر للجفافََطظ منسوب املاء وال خَحفُي(١)
ظ منسوب املاء ويوجد خطر للجفافَحفُي(٢)
 للجفافَ منسوب املاء وال خطرّيختل(٣)
 منسوب املاء ويوجد خطر للجفافّيختل(٤)

 ما هو اجلنني?١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.

بة إلنسان فقطَخصُضة مَْيُوة-بّر من خليّاخمللوق الذي يتطو(١)
بة حليوان فقطَخصُضة مَْيوُة-بّر من خليّاخمللوق الذي يتطو(٢)
بة لنباتات فقطَخصُضة مْيَُوة-بّر من خليّاخمللوق الذي يتطو(٣)
بةَخصُضة مْيَُوة-بّ خليّر من كلّاخمللوق الذي يتطو(٤)

ر:ُكاثّق بالتّزات تتعلّة مميّأمامك ست١٦.١٦.١٦.١٦.١٦.
ة  ّبيض ذو قشرة كلسيأ.

ذي في البيضة كبير  ّ الّحُمخزون املب.

 مباشرة   ّه من جسم األمَينال اجلنني غذاءجـ.
ة  ّ بصورة عامّاإلخصاب خارجيد.
  ّاإلخصاب داخليهـ.
بة كبير  َْصخُضات املَْيُوة عدد البّبصورة عامو.

ز:ِّميُة هو يَّ مجموعة كائنات حيّزات أيّ واحد من املميّل إلى جانب كلَِّجس
اتّرمائيَأسماك وب١.
زواح� وطيور٢.
ات (لبونة)ّثديي٣.

ناسب أكثر من مجموعة واحدة.ُد يَز ما قّ: مميإنتبه
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شادي رامي

فصل ٣
ق بثالثة مواضيع مختلفة.ّفي الفصل الذي أمامك ثالث مجموعات من األسئلة تتعل

الث, واإلجابة على جميع األسئلة التي فيّعليك  اختيار مجموعة واحدة من بني اجملموعات الث
ة التي إخترتها.َاجملموع

ة املوجودة بجانبَ  في اخلان -الث.  أشر بـ ّن في اجملموعات الثّقبل اإلجابة عن األسئلة, متع
تي إخترتها.ّاجملموعة ال

ّةأنظمة تكنولوجيمجموعة ١:
ة والكون - علم الفلكّألكرة األرضيمجموعة ٢:
ّةألكائنات احليمجموعة ٣:

ّةمجموعة ١: أنظمة تكنولوجي

رجوحة مع أخيه الصغير شادي.ُيتأرجح رامي في أ١.١.١.١.١.
ن شادي ٨ كغم.ِزَن رامي ١٦ كغم, ويِزَي

ّها ال متيل نحو طرف أيّزنة (أي أنَّتُرجوحة مُ تكون فيها األًن حالةّبيُالية يّ من األشكال التّأي
منهما)?

(١)(٢)

(٣)(٤)

أكمل الكلمات الناقصة من القائمة أدناه:٢.٢.٢.٢.٢.
ئبـقّ عمود الـز قياس ّه يتـمّفـإن,  قياس درجة حرارة باالستعـانـة بــ  ّعندما يـتـم

رة.َعايُة املّبواسطة عملي إلى   ترجمة وحدات القياس من ّباملليمتر.  يتم

 طول;;;;; مليمتر ;;;;; درجات ;;;;;تر ِمومْرِث
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ر عجلةَِبر املروحة.  كِّوَُد يِِهرَْور احلزام الذي بدِّوَُدك املروحة يّحرُ�.  مَْقح سِراوَأمامك ثالث م٣.٣.٣.٣.٣.
ك وسرعة دورانه متساويان في املراوح الثالث.ّاحملر

ر إلى املروحة األسرع من بني الثالث:َِشأ

أ.

ب.

ج.

ي إلىّة في قاعة املسافرين في املطار تعمل بواسطة أجهزة استشعار, تؤدّأألبواب األوتوماتيكي٤.٤.٤.٤.٤.
.¡ح عندما يقترب منها أحدَفتُجعل األبواب ت

 أجهزة استشعار فقط داخل القاعة, قبل الباب.  هل أجهزة االستشعارَبَّب األبواب ركِّركُم
هذه كافية?

ّنعم / كالأحط بدائرة:

ملاذا? 
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ة والكون - علم الفلكّمجموعة ٢: ألكرة األرضي

?ّماليّة الشّ في نص� الكرة األرضيًالية يص� شتاءّسوم التّ من بني الرّأي١.١.١.١.١.

(١)(٢)

(٣)(٤)

اران:ّسم), يدور حول الشمس كوكبان سيّنة في الرََّيبُة باسم «ألوان» (املّفي املنظومة الشمسي٢.٢.٢.٢.٢.
كُْمهما تركيب وسْيََّي جوَتَبقَـطِقة, ولِن كتلة متطابْيَارّن السيْيَ.  للكوكـبّأخضر وبنفسجي

عد الكوكب البنفسجيُتني بّعد الكوكب األخضر عن الشمس يساوي مرُل بّهان. معدِتشابُم
عنها.

ن صحيحة?َْيق بصفات الكوكبّ من اجلمل اآلتية التي تتعلّأي

ة الكوكب األخضرّة جاذبيّ أكبر من قوّة الكوكب البنفسجيّة جاذبيّقو(١)
 منّل دورته حول الشمس أقلِكمُيِ لّمن الذي يستغرقه الكوكب البنفسجيّالز(٢)

ل دورته حول الشمسِكمُيِمن الذي يستغرقه الكوكب األخضر لّالز
ن متشابهةْيَلة على سطح الكوكبَّعدُدرجة احلرارة امل(٣)
ّ الكوكب األخضر أعلى بكثير من نسبة األكسجني في جوّنسبة األكسجني في جو(٤)

ّالكوكب البنفسجي
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ت على سطحَات في فيلم «أپولو ١٣» من سفينة الفضاء التي هبـطّعندما خرجت الشخصي٣.٣.٣.٣.٣.
ق باب على سطح القمر.  ملاذا?َْفع صَسمُق باب.  في الواقع ال يَْف صَِعُمالقمر, س

 على سطح القمر رياح شديدة ال تسمح بسماع أصواتّه تهبّألن(١)
ة هناكّوتيّه ال يوجد على سطح القمر هواء, ولذلك ال تنتشر األمواج الصّألن(٢)
ةّع في أرض القمر الصخريَبتلُة تّوتيّ األمواج الصّألن(٣)
ة في الفضاءّوتيّت األمواج الصّة القمر ضعيفة, ولذلك تتشتّة جاذبيّ قوّألن(٤)

ه -ّنا نرى القمر ألنّإن٤.٤.٤.٤.٤.

مصدر ضوء(١)
ي ضوء الكواكبّقوُي(٢)
يعكس ضوء الشمس(٣)
ّةل الكرة األرضيَِبضاء من قُم(٤)

ّةمجموعة ٣: ألكائنات احلي

 قدرة يجب أن تكون لهذه اخلاليا?ّة.  أيّيحاول علماء إنتاج خاليا دم حمراء اصطناعي١.١.١.١.١.

رباء دخلوا للجسمُزاة غُقدرة على مهاجمة غ(١)
قدرة على نقل األكسجني(٢)
ذابات أخرىُقدرة على نقل هورمونات وم(٣)
اتّضادُقدرة على إنتاج م(٤)

ة.  وهكذا ميكن -ّ تفقيس البيض بصورة اصطناعيّواجن يتمّفي فرع تربية الد ٢.٢.٢.٢.٢.

عطىُيصان في زمن مّاحلصول على عدد أكبر من الص(١)
َبخصُاحلصول على عدد أكبر من البيض امل(٢)
بَخصُب إلى بيض غير مَحتويل البيض اخملص(٣)
ّتنفيذ إخصاب اصطناعي(٤)



�� ßÁ ‰˙ÈÎÏ ‰È‚ÂÏÂÎË·Â ÌÈÚ„Ó· ÔÁ·Ó

ة) -ّة (ضروريّس هو حاجة حيويُّنفّالت٣.٣.٣.٣.٣.

باتات فقطّللن(١)
للحيوانات فقط(٢)
باتاتّللحيوانات والن(٣)
 ما يوجد في حركةّلكل(٤)

نقلُصال التي بواسطتها تّد الكالب مجال معيشتها بواسطة البول.  ما هي قناة االتِّحتد٤.٤.٤.٤.٤.
سالة?ّالر

ّةقناة صوتي(١)
ّةقناة كيميائي(٢)
ّسقناة اللم(٣)
ّةقناة بصري(٤)


