
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج المصرية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/eg                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول الثانوي اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/eg/10                   

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

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

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

       

                  https://almanahj.com/eg/10math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول الثانوي اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/eg/grade10                   
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أسئمة استرشادية لمادة الرياضيات لمصف األول الثانوى 
 م9109/9191

]2قطع منحنى الدالة د حٌث دإذا  (1) sF sH (s)         المحور س فى النقطتٌن
20( فإن مجموعة حل المعادلة 0،  1( ، )0، 5) [2 sF2 sH2   ...... هى 

        { 9،  01}( أ)
     {1،  5} ( ب)
     { 1،  0}  (ج)
 {0،  5} ( د) 
 

          1ك = 9+ 9ك( س + 9+ك)  – 9س3( إذا كان أحد جذري المعادلة: 9)
 = ...... ك  فإن ،هو معكوس ضربي لمجذر اآلخر  
 
       0،  3-(  أ) 
      0-،  3-( ب)
    0-،    3( ج)
 0،    3 ( د)
 
. أى من الجمل اآلتية  9:  0مضمعان متشابهان النسبة بين طولى ضمعين متناظرين فيهما تساوي (  3)

 غير صحيح؟

      4:  0النسبة بين مساحتيهما تساوى (  أ)
   4:  0النسبة بين محيطيهما تساوى ( ب)
        0:  0المتناظرة تساوى النسبة بين قياسات زواياهما   (ج)

1معامل التشابة يساوى ( د)
2
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4 ) 
 
 
 
 
 

     06( أ) 
       8( ب) 
       4 (ج) 
 9( د) 

  
(5) 

 
 

(6) 
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(7)  

 ؛ فكون المعادلة التربيعية التي جذراها 1=0س+7-9هما جذرا المعادلة س lذا كان ل، إ

g    ،l. 

 
   فً الشكل المقابل:(  8)

 ،بفً  م ةتمس الدائر FH،   [H هً نقطه منتصف ]  
     L200 H R  ،  وجد طولأ. ]H 

  

 

  

 

 ،4: 1= (ص عس محيط ): (FH]) محيط ،س ص ع ~ FH]اذا كان (  9)

 ....... :  .......=   (س ص ع ) م:  (FH])م    :فإن 

     9:  0( أ)  
       8:  9( ب) 
       06:  0 (ج) 
 64:  0( د) 
 

 

 م

 ب
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سم ونصف قطر  4المرسومة علً القوس الذي طوله القٌاس الستٌنً للزاوٌة المركزٌة ( 10)
  سم ٌساوي ......... 5دائرته 

      45º /51 ( أ) 
         55º /51 (ب) 
       044º   (ج) 
                                   79º  ( د) 
 

1(  =  270 - Iجتا )ذا كان إ( 11) 
2
  حٌثI  صغر زاوٌة موجبة ، فإنأقٌاس 

 I  =....... 
       31   ( أ) 
        051 ( ب) 
       901   (ج) 
      331 ( د) 

                              
 

I] //p, //[F    ،2( فى الشكل المقابل: 12)  p,سم 
 = ...... سم  F]فإن طول 

       8  (أ)  
      9 ( ب) 
    01   (ج) 
      09 ( د) 
 
 
 

                              
 

 


