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 هـ1432/1433نهعبو اخزجبر انفصم انذراضي انضبَي 

 انذور األول                                                                     

  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 ( أمام العبارة الخاطئة فيسا يلي : ظط( أمام العبارة الرحيحة وعالمة ) ضضعي عالمة ):أ(  الدؤال األول

 العالمة العبارة                                
  تعتبر وحيدة حد. 9ب+7العبارة  1
  4هو  $ع5-@ع2-ع4 السعامل الرئيس لكثيرة الحدود 2
  3هو س= + 36= @س4 حل السعادلة 3
  ( 3 -( )س3 -( = ) س9 - @س تحليل العبارة ) 4
  1( = 7, 5( )8, 5ثيٍ انُمطزيٍ )  انًطبفخ 5
  رشكم أغىال أظالع يضهش لبئى انساويخ 50, 40, 30 األغىال 6
  ضئم كم خبيص شخض يذخم انًكزجخ عٍ هىايزه انًفعهخ هُب انعيُخ يزحيسح 7
َبرظ  8

  10=   2 ل 7
      3فئٌ االَحراف انًعيبري نهب هى ع=9.2إرا حطجُب انزجبيٍ نًغًىعخ يٍ انميى وكبٌ يطبوي 9
  ° 56ص=  <فإن ق 24.0كانت قيمة جتاص=  إذااآللة الحاسبة  باستعمال 10
  بفيخ.أوني(هي يٍ انحىادس انًزُ عُذ ريي يكعت أرلبو فئٌ حبدصخ ظهىر ) عذد فردي أو 11
 طول الزلع السجهول  َس  في السثلثين الستذابهين                12

 %؛7%؛ =                                               

 

 انًراععخ انًصححخ انذرعخ د

    1ش 

    2ش 

    انًغًىع  

 طعىديخانًًهكخ انعرثيخ ان

 وزارح انزرثيخ وانزعهيى

 نزرثيخ وانزعهيىإدارح ا

  ثبنًذيُخ انًُىرح)ثُبد(

 

 هـ1433/   7/    12انزبريخ : 

 انًبدح :  ر يب ظيب د

 يزىضػ صبنشانصف : 

 وَصف ضبعزبٌ  انسيٍ :

 أوراق  4عذد األوراق: 
 

. 

          ......................... :  

 :.......................................... اضى انطبنجخ

 

 رلى انغهىش : .......................................
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   ب(

    :بسطي العبارة( 2                                6س + 7+ @حللي ثالثية احلدود س( 1

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 انًعبدنخ انزبنيخ ثيبَيب:                            حهيد(
  

 0= 4س+4+ @ش انًعبدنخ انزرثيعيخ:د( 
 (أوعذي يعبدنخ يحىر انزًبصم؟1

............................................................................... 
 ؟أوجدي رأس القطع( 2

......................................................................... 

.......................................................................... 

                              

 ؟ صى عيُي حهىنهبيضهي انًعبدنخ ثيبَيب  (3

.........................................................................................

..........................................................................................................................................................................

...... 

....................................................................................... 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 ( أوإكًبل انًرثع أوعذي حم انًعبدنخ انزرثيعيخ ) ثبنمبَىٌ انعبو ط(

 0= 8-س2-@ش
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................... 
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  اخزبري اإلعبثخ انصحيحخ فيًب يهي : أ(: انطؤال انضبَي
 ............................/ =01/ × ] 5] العبارة  تبسيط ~1

 /01] 5 د~  ] ر//// 5  ط~  /5ر ]   ة~  //51] ا~ 
 هو #أ16, @أ8أ, 2 احلد لوحيدات )ق.م.أ(  ~2

 @أ4 د~  أ2  ط~  @أ8   ة~  أ4 ا~ 

 2س+س+8+@س4حلدود حتليل كثرية ا ~3
 (1()س+2س+2) د~   (2()س+0س+4)  ط~  (2()س+4س+) ة~  (0()س+0س+2)  ا~ 
      كثرية احلدود اليت متثل مربعاً كامالً  ~4
 25-@س16 د~   25+@س16 ط~  25-س40-@س06 ة~  25س+40+@س06  ا~ 
٣س2- ) – (٤ -س٦ +  ٣س٤  (   انتج طرح كثرييت احلدود     ~5

  هي كثرية احلدود    ) ٢ - 

 2+#س2 د~  2- ٣س6  ط~   2- س6 + ٣س6  ة~    6- س6 + ٣س2 ا~ 
ش     ~6

6
ص 

8
    = 

ش           
2 

ش ا~ 
6
ص 

  @س  د~  1 ط~      *ص $س ة~  8
  =   #ٍ    @ك 3 - أ  تبسيط العبارة  ~7
 ^ك 27-   د~  % ك 27  ط~    ^ك 9-  ة~  %ك9 ا~ 
 =      / 2] 4+  / 2] 5 - / 2] 3العبارة   تبسيط ~8
 6ر ]   ~د  ] ر /   0ر ~ط   /   6]  0ر ~ة  ] ر ر  ا~ 
     ............... =  ط  الشكل اجملاور : طول الضلع اجملهول  من ~9
 
 100-  د~  10- ط~  10 ة~  100  ا~ 

 أبهنا العينة هذه تصنف ،زبوان مخسني كل بني من50 رقم للزبون هدية جتاري مركز يقدم ~10
 غري ذلك د~  منتظمة ط~  طبقية ة~  بسيطة ا~ 

 خمتلفة كتب عشرة بني من ثالثة اختيار هبا ميكن اليت الطرق عدد ~11

 30 د~  720  ط~  132 ة~  120 ا~ 

7 
 

 يتبع         
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   هو  خمتلفني عددين ظهور احتمال فإن مرتني أرقام مكعب رمي عند ~12
   3@؛  ~د  6!؛  ط~  6؛% ة~  1 ا~ 

 (2, 6( ,) 2-, 2إحداثي نقطة املنتصف للقطعة املستقيمة الواصلة بني النقطتني )  ~13

 (0, 4) د~  (2, 4)  ط~  (2, 2) ة~  ( 0, 2-)  ا~ 
                 ب( أكملي الفراغات التالية مبا يناسبها :

 ........جـ=  هو  4ر =  -/////////3//////-]ط   ادلةاملع حل حل املعادلة 1
 ع  هي   ...........%س ص7درجة وحيدة احلد  2
 س = ............10-س ص 5ابستعمال خاصية التوزيع حللي كثرية احلدود  3
 س +جـ( مربعا كامال هي ...........22+  @)سقيمة جـ اليت جتعل ثالثية احلدود  4
 .....حتليال اتما =........... $ص @س25حتليل وحيدة احلد  5
 ............ = ( 14-حل املعادلة ص )ص 6
 ( = ...........2( )س+5انتج الضرب)س+ 7
 أ من الشكل اجملاور لزاويةقيم النسب املثلثية الثالث  8

1...............) 
2...............) 
3..............) 

 ,,,اَزهذ األضئهخ/رًُيبري نكٍ ثبنزىفيك                                                                        

 الست فتويعهًخ انًبدح/                                                                                                  
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