
מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 1
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מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

46-MAD-012-5B-SOF-p-arab-net-shipur ,10:03,13/05  46-04-05-02-01-02-011-012-04

מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התשע"ב, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصّف اخلامس،

الصيغة "ب"، 2012، حتديث

تعليمات عامة للمصّححني

في جميع أسئلة االمتحان، إذا لم يكتب التلميذ إجابة أو لم ُيشر إلى إجابة، يجب إعطاؤه عالمة صفر )0(.  *

في األسئلة متعّددة اخليارات وفي كل بند من بنود األسئلة املغلقة، إذا أشار التلميذ إلى أكثر من إجابة واحدة،   *

يجب إعطاؤه عالمة صفر )0(.

انتبهوا:  *

في األسئلة املفتوحة، إذا كتب التلميذ اإلجابة الصحيحة وأضاف معلومات غير متعلّقة باملوضوع تتناقض مع   

إجابِتِه وتدّل على عدم الفهم، فسوف ُتعتبر اإلجابة غير صحيحة.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך
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العالمات 

املمكنة

املوضوع 1: املواّد والطاقة وعاَلم من ُصْنع اإلنسان

متعّدد 1

اخليارات
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اإلجابة الصحيحة: )3(    = 1

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0

متعّدد 2

اخليارات

الذائبّية 1 = اإلجابة الصحيحة: )2( 

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0

اإلجابات الصحيحة:مغلق3

لم ُتِضئ الاّلمبةأضاَءت الاّلمبةالماّدة التي ُأدِخَلت إلى الوعاء 

محلول ملح

هواء

ورق ألومنيوم

رمل

اإلشارة إلى أربع إجابات صحيحة  = 2

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة  = 1

اإلشارة إلى إجابَتْي صحيحَتْين أو أقّل  = 0

مالحظة: اإلشارة إلى اإلجابَتْي املمكنَتْي بالنسبة لنفس املاّدة ُتعتبر إجابة غير   
صحيحة.

2—0

اإلجابات الصحيحة:مغلق4

مسحوق الحديد/الحديد  .1

فتافيت الخشب/الخشب  .2

الملح  .3

كتابة ثالث إجابات صحيحة  = 2

كتابة إجابتين صحيحَتْين أو أقّل  = 0

2 ,0

متعّدد 5

اخليارات

نه أبطأ من سرعة استغالله. ألّن سرعة َتَكوُّ 1 = اإلجابة الصحيحة: )1( 

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0

متعّدد 6

اخليارات

ألّنها تزيد من تزويد النار باألوكسجي. 1 = اإلجابة الصحيحة: )4( 

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0
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رقم 

السؤال
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السؤال
العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 
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اإلجابات الصحيحة:مغلق7 أ. 

50°C :الكأس "أ" — درجة احلرارة

15°C :الكأس "ب" — درجة احلرارة

30°C :الكأس "ج" — درجة احلرارة

كتابة ثالث إجابات صحيحة  = 2  

كتابة إجابَتْين صحيحَتْين أو أقّل  = 0  

2 ,0

متعّدد 

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )2(  كّمّية املاء التي بقيت في الكؤوس في درجات حرارة   = 2  ب. 

        مختلفة

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

متعّدد 

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )4(  90 سم3  = 2 ج. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

اإلجابات الصحيحة:مغلق8

الصفة

اسم الماّدة

تطفو على 

سطح 

الماء

تشتعل 

بسهولة

تنجذب إلى 

المغناطيس

حالة الماّدة في 

درجة حرارة 

الغرفة

صلبة–++الماّدة 1: خشب            

صلبة+––الماّدة 2: حديد            

سائلة–++الماّدة 3: زيت            

صلبة–––الماّدة 4: حجر            

سائلة–––الماّدة 5: زئبق            

كتابة خمس أو أربع إجابات صحيحة  = 2

كتابة ثالث إجابات صحيحة  = 1

كتابة إجابَتْي صحيحَتْين أو أقّل  = 0

2—0

متعّدد 9

اخليارات

2 = اإلجابة الصحيحة: )2(  البّطارّية

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

متعّدد 10

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )1(  نتيجة.  = 1 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

1 ,0

2 = العملّية: تبخير مغلق  ب. 
النتيجة: يبقى

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0
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متعّدد 11

اخليارات

كّمّية األوكسجين َقلَّت تدريجّيًا. اإلجابة الصحيحة: )1(   = 1

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0

متعّدد 12

اخليارات

يجب تسخينها لكي تتحّول إلى سائل. اإلجابة الصحيحة: )3(   = 1

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0

اإلجابة التي تشمل تطّرًقا إلى أزمة املياه/إلى النقص في املياه. مفتوح13  = 3

كل إجابة أخرى،  = 0 
 مثال:

بسبب املياه  —

3 ,0 

متعّدد 14

اخليارات

َمِرنة، منخفضة، منخفض اإلجابة الصحيحة: )2(   = 1

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0

الشرح الذي يشمل تطّرًقا ذا صلة بإحدى السّيئات البيئّية الستعمال الديشة مفتوح15  = 3
االصطناعّية )العشب األخضر االصطناعّي(،

 
مثال:

ألّنه من أجل إنتاج الديشة االصطناعّية يتّم استعمال النفط، وهو مورد يفنى.  —

ألّن الديشة االصطناعّية حتتاج إلى النقل من مكان إلى آخر، والنقل يلّوث   —
الهواء/ يتطلّب استعمال النفط )الوقود(.

ألّن الديشة االصطناعّية ُتْنَتج في مصنع ُيلّوث البيئة.  —

ألّنه ال يوجد جذور للديشة االصطناعية ولذلك فهي ال تغّذي التربة، واحلشرات   —
ال ميكنها أن تأكل هذه الديشة مّما يضّر بالسلسلة الغذائية.

مالحظة: يجب أيًضا قبول اإلجابات التي تتطّرق إلى حسنات الديشة الطبيعية،   
 شريطة أن تشتمل اإلجابات على مقارنة بالديشة االصطناعّية، 

مثال: 

ألن الديشة الطبيعية تفنى بسرعة، والديشة االصطناعّية ُتبقي نفايات تفنى بعد   —
فترة زمنّية طويلة.    

كل إجابة أخرى،     = 0 
مثال:

ألن هذا مضّر بالبيئة.  —     

البالستيك ال يفنى.  —    

3 ,0 
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

املوضوع 2: الكرة األرضّية والكون

اإلجابات الصحيحة:مفتوح16

الكوكب السّيار: األرض/الكرة األرضّية 

المجموعة: الشمسّية 

المجّرة: درب التبانة )أو اللّّبانة(

كتابة ثالث إجابات صحيحة  = 3

كتابة إجابَتْين صحيحَتْين  = 2

كتابة أقّل من إجابَتْين صحيحَتْين  = 0

3 ,2 ,0

متعّدد 17

اخليارات

جبل بركانّي. اإلجابة الصحيحة: )3(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

متعّدد 18

اخليارات
שמש

ירח

כדור הארץ

اإلجابة الصحيحة: )3(   = 1

كل إجابة أخرى   = 0

1 ,0

متعّدد 19

اخليارات

الغرانيت اإلجابة الصحيحة: )1(   = 1

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0

ق إلى أّن غالبّية مساحة الكرة األرضّية مغّطاة بالمياه،مفتوح20 اإلشارة إلى )2(، وشرح يتطرَّ  = 3 
مثال:

حوالي %70 من مساحة الكرة األرضّية مغّطاة باملياه.   —

ألّن الغالبية مكسّوة باملياه.   —

مالحظات:   

ق إلى الشرح فقط.	  في الفحص، يجب التطرُّ

الشرح الذي يتطّرق إلى العالم بداًل من الكرة األرضّية ُيْعَتبر إجابة صحيحة.	 

كل إجابة أخرى، بما في ذلك اإلجابة التي الشرح فيها ال يتطّرق إلى الجزء   = 0 
 للمياه، مثال: 

ّ
النسبي

ألّنه يوجد الكثير من املياه في الكرة األرضّية.   —

مالحظة: الشرح الذي يتطّرق إلى الكون بداًل من الكرة األرضّية ُيْعَتبر إجابة غير   
صحيحة.

3 ,0 

متعّدد 21

اخليارات

القمر يعكس ضوء الشمس. اإلجابة الصحيحة: )1(   = 1

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0

القمر

الشمس 

الكرة األرضّية
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السؤال
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السؤال
العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

اإلجابة التي تتطّرق إلى كون الغالف الجوّي يحتوي على أوكسجين أو يحمي من مفتوح22  = 3
 أشعة الشمس أو يحافظ على درجة حرارة مالئمة )لوجود حياة(،

مثال:

ال، ألّن الغالف اجلوّي هو هواء ويوجد فيه أوكسجي.   —

ب إلى الفضاء. ال، ألّن الغالف اجلوّي مينع احلرارة من التسرُّ  —

كل إجابة أخرى،   = 0 
 مثال: 

ال، ألّن الغالف اجلوّي هو أوكسجي.  —

ال، ألّن الغالف اجلوّي يحمينا.   —

ال، ألّن الغالف اجلوّي هو هواء.   —

مالحظة: اإلجابة التي تتطّرق إلى احلرارة/ضوء الشمس بداًل من الشمس/أشعة   
الشمس ُتعتبر إجابة غير صحيحة.

3 ,0 

ر المياه مفتوح23 اإلجابة التي تذكر أّن حنان على حّق، وتشتمل على شرح يتطّرق إلى تبخُّ  = 3
 وأيًضا إلى سقوط الرواسب، أو شرح ُيذَكر فيه المصطلح "دورة المياه" )في الطبيعة(،

مثال:

جميع املياه التي تتبّخر تعود في النهاية على شكل رواسب.  —

حنان على حّق، ألنه توجد دورة مياه في الطبيعة.  —

مالحظات:   

ق إلى الشرح فقط. 	   في الفحص، يجب التطرُّ
الشرح الذي يتطّرق إلى ذوبان الُكَتل اجلليدّية، ُيْعَتبر إجابة صحيحة.	 

 0 =  كّل إجابة أخرى،
مثال:

ألّن األمطار تهطل.  —

ق غير الصحيح/غير الدقيق إلى دورة املياه في الطبيعة، ُيْعَتبر  مالحظة: التطرُّ  
إجابة غير صحيحة، مثال:

عندما تتبّخر املياه، دورة املياه ُتْنِتج املزيد من املياه.  —

3 ,0 

متعّدد 24

اخليارات

طول اليوم )24 ساعة(. اإلجابة الصحيحة: )4(   = 1

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0

متعّدد 25

اخليارات

أّن الجسم السماوّي يدور حول الشمس. اإلجابة الصحيحة: )1(   = 1

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התשע"ב, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصّف اخلامس،

الصيغة "ب"، 2012، حتديث
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

املوضوع 3: عالم الكائنات احلّية

متعّدد 26

اخليارات

لجميعها يوجد هيكل عظمّي داخلّي. اإلجابة الصحيحة: )4(   = 1

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0

متعّدد 27

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )2(  تأثير الضوء على اإلنبات  = 1 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

1 ,0

3 = إجابة تتطّرق إلى أّن بذور الفجل تنبت في الضوء وكذلك في الظالم/إلى أّنه ال مفتوح ب. 
يوجد للضوء تأثير على اإلنبات.

مالحظة: اإلجابة التي تتطّرق إلى البذور بشكل عاّم، ُتْعَتبر إجابة صحيحة،    
مثال: 

أّن جميع البذور ال حتتاج إلى الضوء لكي تنبت.   —

كل إجابة أخرى، مبا في ذلك اإلجابات التي اسُتعمل فيها مصطلح علمّي غير   = 0  
 صحيح، 

مثال:  

بذور الفجل تنمو في الضوء وفي الظالم.    — 
)شرح: البذور تنبت وال تنمو.(

3 ,0

إجابة تتطّرق بتعميم إلى عزل املتغّيرات، مفتوح  = 2  ج. 
مثال: 

جتربته غير صحيحة ألّنه ال يوجد فيها عزل متغّيرات.  —

أو:

د إلى أحد املتغّيرات في التجربة على األقّل،   إجابة تتطّرق بشكل ُمَحدَّ  

مثال:  

ألّنه كان عليه أن يزرع بذوًرا من نفس النوع في الظرَفْي )احلالَتْي(.     —

ألّنه لم يضع الصحَنْي في مكان ُمضاء.  —

كل إجابة أخرى، مبا في ذلك إجابات اسُتعمل فيها مصطلح علمّي غير   = 0  
 صحيح، 

مثال:

ألنه يوجد شيئان مختلفان/أشياء مختلفة في التجربة، بدل واحد.  — 
)شرح: كلمة "شيئان"/"أشياء" ليست كلمة علمّية. يجب أن ُيكتب 

"ظرفان"/"ظروف".(

2 ,0
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الصيغة "ب"، 2012، حتديث

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך
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السؤال
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العالمات 
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متعّدد 28

اخليارات

على عزل جسمها عن الَبْرد. اإلجابة الصحيحة: )4(   = 1

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0

اإلجابات الصحيحة:مفتوح29

اسم عضو التنّفسالبيئة الحياتّيةالمرحلة في دورة الحياة 

البيوض

مياه/ مستنقع/ 

بحيرة/ كل مصدر 

آخر للمياه العذبة 

 

الشراغيف )الدعاميص(

مياه/ مستنقع/ 

بحيرة/ كل مصدر 

آخر للمياه العذبة

خياشيم

ضفدع بالغ

يابسة )أرض(/ 

يابسة ومياه/يابسة 

وكل مصدر آخر 

للمياه العذبة

مالحظة: اإلجابة 

"مياه" فقط تعتبر 

إجابة غير صحيحة. 

رئتان/ جلد

كتابة خمس إجابات صحيحة  = 4

كتابة أربع أو ثالث إجابات صحيحة  = 2

كتابة إجابَتْين صحيحَتْين أو أقّل  = 0

4 ,2 ,0

متعّدد 30

اخليارات

الحيوانات. اإلجابة الصحيحة: )3(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

متعّدد 31

اخليارات

الجذر اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0
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© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

متعّدد 32

اخليارات
اإلجابة الصحيحة: )3(    = 2 أ. 

كل إجابة أخرى   = 0  

2 ,0

اإلجابات الصحيحة: مفتوح ب. 
الرسم التوضيحّي 1: ثديّيات )لبونة(

الرسم التوضيحّي 2: برمائية/برمائيات

الرسم التوضيحّي 3: حشرات 

الرسم التوضيحّي 4: ثديّيات )لبونة(

كتابة أربع إجابات صحيحة  = 3  
كتابة ثالث إجابات صحيحة  = 2  

كتابة إجابَتْين صحيحَتْين أو أقّل  = 0  

3 ,2 ,0
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دليل اإلجابات لالمتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف اخلامس - الصيغة "ب"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصّف اخلامس،

الصيغة "ب"، 2012، حتديث

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

املوضوع 4: اإلنسان، سلوكه، صّحته وجودة حياته

متعّدد 33

اخليارات

كّمّية أقّل من األوكسجين ستنتقل من الرئَتْين للدم. اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

متعّدد 34

اخليارات

األضالع اإلجابة الصحيحة: )2(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

مفصل كروّيمفتوح35  = 2

كل إجابة أخرى،  مبا في ذلك "مفصل دائرّي"/"يدور" )يتحرك بشكل دائرّي(.  = 0

2 ,0

متعّدد 36

اخليارات

د الجسم. ألّنه يتبّخر من الجلد وبذلك ُيبرِّ اإلجابة الصحيحة: )3(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

اإلجابات الصحيحة:مغلق37

دخول الهواء إلى الرئَتْين    3  

انقباض احلجاب احلاجز      1  

اّتساع جتويف القفص الصدرّي     2  

كتابة ثالث إجابات صحيحة   = 2

كتابة إجابَتْين صحيحَتْين أو أقّل  = 0

2 ,0
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מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התשע"ב, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصّف اخلامس،

الصيغة "ب"، 2012، حتديث

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

املوضوع 5: أنظمة بيئّية وجودة البيئة

متعّدد 38

اخليارات

في غابات األمطار اإلجابة الصحيحة: )1(   = 1

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0

متعّدد 39

اخليارات

لكي تكون هناك مناطق يحمون فيها بيوت تنمية الكائنات   اإلجابة الصحيحة: )4(   = 2
الحّية.    

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

متعّدد 40

اخليارات

َتطير إلى الجنوب. اإلجابة الصحيحة: )1(   = 1

كل إجابة أخرى  = 0

1 ,0

ر احملصول، مفتوح41 3 = اإلجابة التي تتطّرق إلى منع تضرُّ  أ. 
مثال:

طاردة جّيدة للحشرات الضاّرة.  —

ألنه هكذا ال ُتصاب ثماُره بضرر.   —

ألنها متنع احليوانات من أكل التوت األرضي.   —

كل إجابة أخرى  = 0  

3 ,0

3 = اإلجابة التي تتطّرق إلى الضرر الذي قد يصيب اإلنسان بإحدى الطرق التالية: مفتوح ب. 
م الغذائّي، أو تلّوث املياه اجلوفّية أو تلّوث الهواء،  التسمُّ

 
مثال:

ت باملبيدات الكيماوّية  الشخص الذي يأكل الفواكه واخلضروات التي ُرشَّ  —
م. ولم ُتغسل كما يجب، قد ُيصاب بتسمُّ

الشخص الذي يشرب مياه جوفّية تسّربت إليها املبيدات الكيماوّية، قد   —
م. ُيصاب بتسمُّ

الرّش قد يلّوث الهواء الذي نتنّفسه عندما نتواجد بجانب احلقل.   —

كل إجابة أخرى  = 0  

3 ,0

3 = اإلجابة التي تشمل طريقة تعامل صحيحة مع النفايات التي تفنى )قشور البطاطا(، مفتوح42
مثال: يمكن دفنها في األرض/يمكن أن نصنع منها كومبوست )سماد عضوي(/

ُنْطعم بها الحيوانات/نلقي بها في حاوية القمامة.

وأيًضا:    

إجابة تشمل طريقة تعامل صحيحة مع النفايات التي تفنى بعد مّدة زمنية طويلة 

 )بقايا بالستيك(، 

مثال: يمكن طحنها وصهرها من جديد )استحداثها/تدويرها(. 

كتابة طريقة تعاُمل صحيحة بالنسبة لنوع واحد فقط من النفايات.  = 2

كل إجابة أخرى، بما في ذلك "حرق قشور البطاطا".  = 0

3 ,2 ,0 
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מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התשע"ב, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصّف اخلامس،

الصيغة "ب"، 2012، حتديث

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

اإلجابة التي تتطّرق إلى أّن النباتات المائّية تنتج أقّل غذاًء/أوكسجيًنا، مفتوح43  = 2 
مثال:

النباتات ال تستطيع إنتاج الغذاء بدون الضوء.  —

ال يوجد للنباتات أوكسجي كاٍف، الّنه ال توجد عملية تركيب ضوئي )فوتوسنتيزا(.   —

ال يوجد تركيب ضوئي.  —

كل إجابة أخرى، بما في ذلك "النباتات تتغذى من الشمس" َو "النباتات تحتاج إلى   = 0
الضوء لكي تعيش".

2 ,0 

ق إلى عوامل ممكنة ذات صلة بالضرر االقتصادّي، مفتوح44 اإلجابة التي تشمل التطرُّ  = 3 
مثال:

السّياح ال يحضرون إلى شواطئ السباحة.   —

لن يجد صّيادو األسماك ما يصطادونه.   —

كل إجابة أخرى  = 0

3 ,0 

ث الهواء أو إلى نواتج االحتراق، مفتوح45 اإلجابة التي تتطّرق إلى تلوُّ  = 3 
مثال:

ث الهواء. تلوُّ  —

في االحتراق َيْنُتج سناج )ُشْحبار( ودّخان.   —

ث البيئة".  كل إجابة أخرى، بما في ذلك "تلوُّ  = 0

3 ,0 


