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رقم   السؤال
  المفردة

رمز الدرجة             الصحیحة اإلجابة
  الھدف

 مستوى
  التعلم

  األول

  

  أ
  خطأ -1

  صح -2

درجة في حالة  -
اإلجابة علي كالھما 

  .بصورة صحیحة
حالة صفر في  -

ابة علي أحدھما اإلج
  .أو كالھما خطأ

8Pl6 معرفة  

  تطبیق 8Pl6  درجة واحدة  أخضر وأحمر  ب

ألن الضوء عندما ینتقل من وسط شفاف : انكسار   ــــ  الثاني
  كالھواء إلي وسط أخر شفاف كالماء یحدث لھ نكسار

درجة في حالة  -
اإلجابة علي كالھما 

  .بصورة صحیحة
حالة صفر في  -

ھما اإلجابة علي أحد
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  )ب(مع ) 1(  -
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حالة صفر في  -

اإلجابة علي أحدھما 
  .أو كالھما خطأ

8Bh2 معرفة  

  ـــــ  الرابع

  

  )ص(المنطقة  -
  )ط(المنطقة  -

درجة في حالة  -
اإلجابة علي كالھما 

  .ورة صحیحةبص
حالة صفر في  -

اإلجابة علي أحدھما 
   .أو كالھما خطأ
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 مدرسة مسیرة الخیر للتعلیم األساسي

  الثانيمنوذج إجابة الواجب املنزيل 
  العلوممادة 
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