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 هـ1431/1432نهعاو  انثاٍَ اخخباس انفصم انذساسٍ 

 انذوس األول                                                                                   

  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

                                                                         

 

 

 

                            : السؤال األول
 : اختاري اإلجابة الصحيحة لما يمي  ا~

 سم ىي4=مداحة الدائرة التي نصف قطرها ~1 

 @سم56.12 د~ @سم24.5 ج~ @سم12.56 ~ب   @سم50.24  ا~
 سم ىي4سم وطول ضلع قاعدتو املربعة 6ارتفاعو املائل املساحة اجلانبية لسطح ىرم طول ~ ۲

 @سم180 د~ @سم556  ج~ @سم48  ~ب  @سم64 ا~
 س  10-15أي العبارات تكافئ  ~3

 س5  د~ س(2-3) 5 ج~ س(2+3)5 ~ب (3-س2)5 ا~

 ن +ن ىو8تبسيط املقدار التايل    ~4

 ن5 د~ 1-ن9 ج~ ن7 ~ب ن9 ا~

     = (،....... 9،  7،  5،  3في المتتابعة )  نح ~5

 1-ن3 د~ 1ن+2 ج~ ن2 ~ب 2ن+ ا~

 في أبسط صورة باستعمال األسس هو 5(2 3كتابة ) ~6

3 ا~
 5

 3  ~ب 
7

 3 ج~                
01

 #3 د~                  
فأي القيم التالية  إذا استثنت معلمتها أدىن درجة 70,85,85,90حصلت ىند على الدرجات التالية يف أربعة اختبارات  ~7

 ستزداد  

 املتوسط د~ املدى ج~ الوسيط ~ب املنوال ا~

 ـأنسب طريقة لتمثيل عدد طالبات فصول املدرسة حسب مستوى الفصل ىي التمثيل ب ~8

 انًشاجعت انًصححت انذسجت ث

    1ط 

    2ط 

    انًجًىع  

 انًًهكت انعشبُت انسعىدَت

 وصاسة انخشبُت وانخعهُى

 إداسة انخشبُت وانخعهُى 

 

 

 

 هـ1432/     7/      9:انخاسَخ 

 انًادة : .سَا ظُا ث

 يخىسط.  : ثاَُتانصف 

 انضيٍ :ساعخاٌ وَصف

 أوساق4عذد األوساق: 

 

 

 

 

 أوراق4عدد األوراق:

 ..................................اسى انطانبت :....

 

 سقى انجهىط :....................................
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 املدرج التكراري د~ األعمدة ج~ اخلطوط ~ب الصندوق وطرفاه ا~

 لصواب واخلطأ يف اختبار التاريخعدد النواتج املمكنة عند حل مخسة أسئلة من نوع ا ~9

 10 د~ 8 ج~ @5 ~ب %2 ا~

 عند إلقاء مكعيب أرقام ىو 12احتمال أن يكون جمموع العددين الظاىرين ىو   ~10

   5@؛  د~ 1؛ 8#؛  ج~ 3؛ 6!؛  ~ب 6!؛  ا~

 مساحة املنطقة املظللة يف الشكل تساوي   ~ا 1

 
 

 @مس54  د~ @سم22 ج~ @سم66 ~ب @سم12  ا~
 لرتا على األكثر60املتباينات)يتسع خزان الوقود لـ  ابستعمالنكتب اجلملة  ~ا

 60  >و د~ 06 ≥  و ج~ 06  > و ~ب 60 ≤و  ا~
      عذد أوجهه و أحشفه و سؤوسه ٌو اركش انًجسى  اسى حذدٌ ~ب 

                                                                                                                    ..................اسى انًجسى:       

                .................عذد أوجهه:       

 .................:أحشفه عذد  

 ..............عذد سؤوسه:.  

 

 انخغُش حذدٌ إرا كاَج انذانت انخطُت حغُش طشدٌ وإرا كاَج كزنك فاركشٌ ثابج ج~

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

 

 

 بُاَُا  :   2ص = ط +  يثم انذانت      د~ 

 

 ) ط , ص ( ص 2ط +  ط
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   السؤال الثاني:  
 : أكممي الفراغات التالية بما يناسبها ا~  

 بني نقطتني من نقاط الدائرة ................تسمى القطعة املستقيمة اليت تصل  ~1

 ح=................... سم  ىو10سم, ع= 3حجم املخروط الذي فيو نق= ~2

 (كمعادلة على الصورة.......18ومثلي عدد ما ىو  12نكتب اجلملة)الفرق بني  ~3

 ...=.................. ( ىو م7, 4(,)3, 1ميل املستقيم املار ابلنقطتني ) ~4

  (= ..........3س فإن د)4إذا كانت د)س(=  ~5

  القيمة األكثر تكرارا أو شيوعا بني القيم تسمى......... ~6

 .................(=3عند إلقاء قطعة نقد و مكعب أرقام فإن ح )كتابة, ~7

   ن ......يسمى اجملسم الذي قاعداته دائراتن متطابقتان ومتوازيتان متصلتان معا جبانب منح ~8

 ن ىو ........2= 9ن+5حل املعادلة  ~9  
 يف أبسط صورة ىي .......... @3×  $3كتابة  ~1  
 املدرج التكراري ىو ............. ~1  
 لصندوق وطرفيو .......اب التمثيل يستعمل ~۲  

 دي ما يمي :فاوج 20, 8, 15, 8, 9إذا كانت درجات خمدة طالبات في مادة الرياضيات هي :  ~ب 
 ............................ (انًُىال4                      .......................... ( انىسُط1  
 ............................( انشبُع األدًَ 5                              .............................( انًذي 2  

     ..........................( انًذي انشبُعٍ 6                                ...................( انشبُع األعهً 3  
 

                                                                              

   

 حمي المعادلة األتيه ومثمي الحل بيانيا: ج~  
 33 ≤د 5-  

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

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

 َخبع         
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 :  ة اخلاطئة فيما يلي( أمام العبار  ظط ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة(  ضضعي عالمة ) ~ د

 )       (دتقيمان متخالفان في المدتهى نفده م نيدمى المدتقيمان المذان اليتقاطعان وال يقعا ~1

 )       (        هي خاصية التهزيع  15س +3( = 5)س+3الخاصية المدتعممة في المعادلة  ~2

 )       (                            , ......( متتابعة حدابية 18, 14، 10, 8, 4المتتابعة ) ~3

،....... ( 02،  9،  6،  3)  في المتتابعة  01ح  ~4
 

=    31                                     )       ( 

      )                  8!؛ هو عند إلقاء قطعة نقهد ثالث مرات فإن االحتمال النظري لمحصهل عمى شعارين ~5
)              

 )       (                              بخط مدتقيم داله خطية  تدمى المعادلة التي تمثل حمهلها بيانيا ~6

 )        (                     العينة مالئمة أو تطهعية منحازة فيكهن االستنتاج دقيق تإذا كان ~7
 )         (   عند مقارنة جزء من البيانات بالندبة إلى المجمهع فإن التمثيل المناسب هه القطاعات الدائرية ~8
 )        (          تنازليا أو يل بالداق والهرقة ترتيبا تصاعديانرتب البيانات العددية في التمث ~9

ات خضر فإن احتمال سحب كرة زرقاء مث خضراء )دون ر ك3يوجد يف صندوق كراتن زرقاوان و نإذا كا ~10
 )       (                                                                               5@؛ إرجاع(= 

 )        ( تسمى املسافة حول الدائرة حميط الدائرة                                                        ~1
 )       ( ط نق ع                                                         2املساحة اجلانبية لالسطوانة=  ~۲

 

 انتهت األسئلة                                                                           

 تمنيبتي لكن ببلتىفيق والنجبح                                                                         
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