
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/9                   

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

                  https://almanahj.com/sa/9math                   

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

            

                  https://www.almanahj.com/sa/9math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade9                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 االختبار الدوري الثاني / ثالث متوسط

 /       م 3الفصل: .....................................................................................     االسم:            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الصحيحة فيما يلياختاري اإلجابة  س:
 

 جـ هـ ( هو:15’ هـ    2جـ12,    2جـ هـ30ق.م.أ لوحيدات الحد )  (1
 

  3د(                                جـ( جـ هـ                     2هـ2جـ3ب(        جـ هـ                         3أ( 
 

 ( وحيدتا الحد األوليتان فيما بينهما:2

 

 , ع ص ن 2 س ص د(              3ب ك 8هـ , 2ن3جـ(        5س ع 8ص, 3س7ب(  ع ن                 4, 2س ص6أ( 
 

 ( ثالثية الحدود التي تشكل مربعا كامال هي:3
 

 20س +  10+  2س د(          16+  ص 8+  2ص4جـ(       16س +  8+  2ب( س                    9م +  6+  2م2أ( 
 

 ( تحليال تاما هو:81ــ 4كثيرة الحدود ) ستحليل  (4

 

     (3ــ 2( )س3+2) س د(    (3)س ــ (3( )س+9+2) س جـ( (    9ــ 2( )س9+2) س(   ب( 3( )س ــ3( )س+9ــ 2أ( ) س
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمام العبارات التالية: ضأو  ضس: ضعي عالمة 
 يسمى تحليال تاما.                         ) ...... (ر × ر × ك × ك × ك ×  7×  6=  2ر3ك 42 تحليل وحيدة حد (1
 

 ) ...... (                                   {.                                3, ــ 0} هما 0( =3ن + ن )2المعادلة  جذرا (2
    

 ( .                      ) ...... (6( فإن عرضه ) س ــ 2س + مساحة مستطيل,إذا كان طوله )  12س ــ  4ــ 2س (3
 

 كثيرة حدود أولية.                                                                             ) ...... ( 15س +  8ــ  2س 3 (4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س: حلي المعادلة التالية:                             ما يلي:                                 حللي س: 
 25=  2(10) أ ــ                                                         8س +  41+  2س 5                
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 الرقم التسلسلي
 

ـــــــــــــــــــ
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 تمنياتنا لكن بالتوفيق


