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 دولـــــــــــــــة فـلسطين

 وزارة التربيـة والتعليـم                                                                                            
  بيت لحــم مديـريــة التربيـة والتعليــم/

                                            الثانوية                                        بيت لحممدرسة ذكور 

State of palestine 
Ministry of Education 

Bethlehem\Directorate of Education 
Bethlehem Secondary Boys School 

  

 34/4/3026انراسٌخ :                                                                                                    ايرساٌ َصف انفصم انثاًَ

 انعهًً انثاًَ عششانصف:                                                      نًثسث : فٍضٌاء                                                            ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالياخ ( 23) :انسؤال االٔل   

 أ . ٔضر انًقصٕد تًا ٌهً :             

 . االٌَٕح يضاعفح انسسش 4. شذج االشعاع           3. انسث انًرثادل             2              

 فسش يا ٌهً :ب .              

 عُذ فرر دائشج ذسرٕي يسث ٔيصثاذ ٔقٕج دافعح كٓشتائٍح ٌرْٕح انًصثاذ نسظٍا ثى ٌُطفًء ذذسٌدٍا.  2               

 انكرشٌٔ فٕند   24.7-طاقح انًذاس االٔل فً رسج انٍٓذسٔخٍٍ .  3               

 كرهح انُٕاج اقم يٍ كرهح يكَٕاذٓا يٍ انثشٔذَٕاخ ٔانٍُرشَٔاخ.  4               

 تاالعرًاد عهى انشكم انًدأس ٔانثٍاَاخ انًثثرح. ج             

 عهٍّ أخة :                 

 دأال : ازسة يقذاس ق              

 أزسة  2ثاٍَا : عُذ ص              

 . انطاقح انًخضَح فً انًسث 2                    

 . قذسج انًسث  3                    

 ثانثا : عُذ انرٍاس انُٓائً ازسة              

 قشاءج انفٕنرًٍرش                     

 

 

 عاليح ( 21) انسؤال انثاًَ :

 ذٕأو تعذ ذخشخًٓا سافش صٌذ تشزهح إنى أزذ انكٕاكة ، عُذ أي سشعح ٌالزظ خانذ صٌادج فً انضيٍصٌذ ٔخانذ  أ .              

 . % 77تُسثح               

20× 7ذشددِ ) فٕذٌٕ سقظ ب .       
 26

 إنكرشٌٔ يٍ سطر انثاعث، إرا عهًد  ( ٍْشذض عهى تاعث انخهٍح انكٓشٔضٕئٍح، فرسشس 

20× 4طٕل يٕخً ٌهضو نرسشٌش اإلنكرشٌٔ يٍ سطر انثاعث ٌسأي )  أكثشأٌ 
-7

 :( و، فازسة  

  هفٕذٌٕ انساقظن كًٍح انرسشك انخطٍح( 2 

 ادج انثاعثذشدد انعرثح نً( 3 

 نإلنكرشٌٔ انًرسشس أقصى طاقح زشكح ( 4 

 20× 7.7)عهًا تاٌ ْــ = 
-45 

 20× 4، ط =    
1 

 ) 

 انشسى انًدأس ًٌثم يخططا نًسرٌٕاخ انطاقح يسرعٍُا تانقٍى انًثثرّ عهٍّ اخة : .  ج

                                                              ازسة اقصش طٕل يٕخً فً يرسهسهح تانًش  -2
evيسرٌٕاخ انطاقح  تـ 

 

 طٕل يٕخح دٌثشٔنً انًصازثح نالكرشٌٔ فً )أ( -3

 0.16 -                                                                        ازسة سشعح االنكرشٌٔ فً انًذاس انزي طاقرّ -4

 2.6-                          أ                                                                   ( انكرشٌٔ فٕند  0.16 -) 

 

                                                                                                                                              -4.5 

                                                                                                                                             

H د .أزسة يقذاس انطاقح انرً ٌدة اٌ ذضٔد تٓا َٕاج عُصش انذٌرشٌٕو )
2
 نفصم يكَٕاذٓا عهًا تأٌ  ( 2  

 ٔ.ك.ر 2.0017=  انٍُشذٌٕ ٔ.ك.ر   ، ك  2.0074=  انثشٔذٌٕ ٔ.ك.ر    ك 3.0252كرهح انُٕاج =    

 

 

 علم املادة : امحد جناجرةم
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