
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/10math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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صفحةتوحید المسارات والدیني               : المسار   152ریض  (1 )  

  

صفحات  5االمتحان في أسئلةالحظ أن   

البحرینمملكة  

والتعلیم وزارةالتربیة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
  م 2016/2017للتعلیم الثانوي للعام الدراسي ثانینهایة الفصل الدراسي الامتحان

  
  توحید المسارات والدیني: المسار2الریاضیات :المقرراسم 

  ساعتان: الزمن152ریض :ررمز المقر 
========================================================================  

 أجب عن جمیع األسئلة اآلتیة
 مالحظة:جمیع األشكال الواردة في االمتحان تقریبیة

 السؤال األول:
  :یأتيا رمز اإلجابة الصحیحة في كل ممّ ضع دائرة حول 

  :العالقة المبینة في الجدول المجاور هو مجال)1(
  
  
  

 
 

(�)�الدالة مجال) 2( =   :ھو|�|

  

  
  
�المتباینة حققتُ أي من النقاط اآلتیة ) 3(  > |�| + 2:  
  

  

  

(�)�التمثیل البیاني للدالة )4( = (�)�هو التمثیل البیاني للدالة األم ��	− =  :تأثیر تحت��

 

 

y x 
-5 5 
-1 6 
2 1 

11 3 

)a((3	, 0))b((−13	, 4)  

)c((−2	, 5))d((2	, 2) 

)a ({−5	, −1	, 2	, 11}   )b({5	, 6	, 1	, 3}  

)c({1	, 2	, 3	, 5	,6,−5,−1	,11})d(R 

)a (    مجموعة االعداد الحقیقیة   )b(فقط مجموعة األعداد الحقیقیة الموجبة  

)c(مجموعة األعداد الكلیة)d(مجموعة األعداد الصحیحة 

)a ( توسع رأسي)b( تضییق رأسي  

)c( انعكاس حول المحور�)d( انعكاس حول المحور� 
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(�)ℎالتمثیل البیاني للدالة ) 5( = (� − 2)� + (�)�هو التمثیل البیاني للدالة األم 5 = تحت تأثیر  ��

  :إزاحة

 

�3في معادلة المستقیم  yمقطع المحور ) 6( = � −   :هو	2

  

 

�ُرتبة المصفوفة  ) 7(   :هي   �2�−1

  
  
  
 
��	15جذرا المعادلة التربیعیة   ) 8( − 8	� + 1 =   :هما  0
  
  
  

 السؤال الثاني:
 .صحیحللحصول على تعبیر لفظي المناسب أكمل الفراغات من خالل وضع المفردات األساسیة اآلتیة في مكانها 

،  ، جذران حقیقیان نسبیان، جذران مركبان، قریبة جّدا ، البرمجة الخطیة بعیدة جّدا، الشاملة ، متعامدان ، كرامر{

 }واحد لواحد ، متوازیان

a(  أن كل عنصر في المجال یرتبط بعنصر واحد فقط في المجال المقابل،  ......................ُیقصد بالدالة
 .عنصر في المجال الصورة نفسها بحیث ال یكون ألكثر من

b(  1-إذا وفقط إذا كان حاصل ضرب میلیهما یساوي ................. المستقیمان غیر الرأسیین یكونان 

c( موجب قوي، وذلك عندما یكون میل المستقیم موجب، والنقاط  ُیسمى االرتباط بین مجموعة من البیانات ارتباط
 .من الخط المستقیم.................. 

d(  ......................هي طریقة إلیجاد القیمة العظمى أو الصغرى لدالة ما تحت قیود معینة. 

)a (      وحدتان الى الیسار و خمس وحدات الى أعلى)b(وحدتان الى الیمین و خمس وحدات الى أعلى  

)c( الى األسفل      خمس وحدات الى الیسار ووحدتین)d( األسفل              الى ووحدتین  الیمینخمس وحدات الى

)a(2     )b(−2  

)c(��)d(− �� 

)a(1 × 3)b(2 × 3  

)c(3 × 1)d(1 × 1 

)a(3	, 5     )b(−3	,−	5  

)c(�� 	 , ��)d(− �� 	 , − �� 
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e( إذا كانت قیمة الممیز سالبة للمعادلة التربیعیة�	�� + �	� + � = ,	�، حیث  0 �	, أعداد حقیقیة،  � � ≠   .............................، فإنه یكون لهذه المعادلة 0
 السؤال الثالث:

�6				  :استعمل معادلة مصفوفیة لحل نظام المعادالت اآلتي )1 − 5	�			−7	� + 3
  
  

  
  
 
  

  
 

�1أوجد قیمة )2 −1 22 3 04 5  .                                          باستعمال قاعدة األقطار  �5

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�: إذا كانت )3 = � 2 11 0−1 1�	, � = � 5 −3−2 −21 3 �2، فأوجد  � + �       .  
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 السؤال الرابع:
  :أوجد رؤوس منطقة الحل المحتملة الناتجة عن التمثیل البیاني لنظام المتباینات اآلتي) 1(

 � ≥ 3� − 7 � ≤ 8 � + � > 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
,	�أوجد قیمتي ) 2(  .الحقیقیتان اللتان تجعالن المعادلة اآلتیة صحیحة  �

 2� − 3 + (10 − 4	�)� = 11 − (5 + 6�)	� 
  
  
  
  
  
  
��	5−ل المعادلة حُ )3( + 4	� + 1 =   .             باستعمال القانون العام0

  
  
  
  
  
  

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

y

0
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  :الخامسالسؤال 

(�)�إذا كانت الدالة التربیعیة   )1( = 	�� − 8	� +   :، فأوجد كال مّما یأتي  15
 .أكمل الجدول أدناه )1
  
  
  
  
  
استعن بالجدول أعاله لتمثیل الدالة  )2

 .بیانیًّا

  

 :أوجد كّالً مّما یأتي  )3

a(  معادلة محور التماثل. 

 

b( القیمة العظمى أو الصغرى 

 

c( رأس القطع المكافئ. 

 
 

d( اتجاه فتحة المنحنى. 

  

e( المجال. 

  

f( المدى. 

 
  

g( الحقیقیة  أصفار الدالة)إن وجدت(. 

  
  
  

6  5  4  3 2    

        �
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y

0
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 انتھت االسئلة  

 تمنیاتنا لكم بالتوفیق
 


