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 .أكبر أجزاء الدماغ يتكون من نصفين متماثلين بينهما شق طولي وعلى سطحه تالفيف( ------------------------------)  -4
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ً السؤال الثالث: ف  سر ما يلي تفسيرا علمياً دقيقا
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 الرابع: أجب عن األسئلة التالية حسب المطلوب منها السؤال
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 مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيقتم بحمد الله 
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