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استخدامها لتوقع بيانات ويمكن الصيغ موجزة الن:.الجواب 
.جديدة

8سؤال  13صفحة  يعرف االرقام المعنوية  1



15صفحة  كما ورد في الكتاب  ات قياس الكميات االساسية وبعض الكميات المشتقة باستخدام ادوات القيا المناسبة وتسجيل تلك القياس
مع مراعاة االرقام المعنوية والترميز العليم 

2



15صفحة  كما ورد في الكتاب  ات قياس الكميات االساسية وبعض الكميات المشتقة باستخدام ادوات القيا المناسبة وتسجيل تلك القياس
مع مراعاة االرقام المعنوية والترميز العليم 

2



15صفحة  كما ورد في الكتاب  ات قياس الكميات االساسية وبعض الكميات المشتقة باستخدام ادوات القيا المناسبة وتسجيل تلك القياس
مع مراعاة االرقام المعنوية والترميز العليم 

2

سؤال امتحان 



22-21-20صفحة  كما ورد في الكتاب  التعرف على المعادالت الرياضية للعالقات الخطية والتربيعية والعكسية  3







If you decrease y as the 

value of x increases, the 

slope will be negative







If y increases when x increases, 

the slope will be positive







The non-linear relationship

When the best line is not a straight line

Quadratic relationship



Inverse relationship



The non-linear relationship

Explain how two variables are related to each other by a quadratic relationship

توجد عالقة تربيعية عندما يعتمد متغير على مربع متغير أخر
A quadratic relationship exists when one variable depends on the square of another variable

How two variables are related to each other in an inverse relationship

توجد العالقة العكسية عندما يعتمد متغير على معكوس متغير أخر
An inverse relationship exists when one variable depends on the inverse of 

another variable







63صفحة  9-8-7السؤال  يعرف ويحسب التسارع المتوسط  4



63صفحة  9-8-7السؤال  يعرف ويحسب التسارع المتوسط  4



63صفحة  9-8-7السؤال  يعرف ويحسب التسارع المتوسط  4
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Galileo Research on Falling Objects



Acceleration due to gravity:
the speed

Acceleration

The time rate of change in velocity of the falling 

object















Movement at constant acceleration
Constant speedVariable speed




