المدرسة الثانوية
نموذج امتحان رياضيات – تصنيف لصفوف العاشر "مسار االوائل"

اجب عن جميع االسئلة :
مدة االمتحان 75 :دقيقة
سؤال  :1بسط التعبٌر الجبري التالً ,واكتب مجال التعوٌض:

x2 16 
5x  20

سؤال :2
حل المعادلة التالٌة:

3x 1  4x  2  5x 3  2
x
3 3x

سؤال :3
سجلوا على  81ورقة أحد الرقمٌن  4أو .5
مجموع االرقام المسجلة على كل األوراق ٌقسم على  81بدون باق ٍ.
كم ورقة سجلوا علٌها الرقم 4؟

سؤال :4
خرج شخصان مشٌا على االقدام الواحد باتجاه االخر ,من مكانٌن البعد بٌنهما  55كم:
الشخص "ا" والشخص "ب".
خرج الشخص "ا" فً الساعه  7 00صباحا ,وخرج الشخص "ب"فً الساعه  730صباحا.
كانت سرعة الشخص "ا" اكبر بـ 8كم /الساعه من سرعة الشخص "ب"( .سرعتا الشخصان ثابتتان).
التقى الشخصان فً الساعه  930صباحا.
جد سرعة كل واحد من الشخصٌن.

سؤال :5

معطى عدد ممثل بواسطة a
أ.

:

اكتب تعبٌر جبري ٌمثل حاصل ضرب ضعف مربع العدد المعطى بمضاد مقلوب
______________________: a

الحل:
ب .اكتب تعبٌر جبري ٌمثل عددا اصغر ب  3من مربع العدد ____________________: a
سؤال :6
أ.

جد معادلة المستقٌم الذي ٌوازي المستقٌم  3 y  9 x  27وٌمر عبر النقطة ). A(4,0

ب .احسب مساحة المثلث المحصور بٌن معادلة الخط المستقٌم التً وجدتها فً البند "أ" والمحاور.

سؤال :7
معطى القطع المكافىء :

y   x2  x  6

أ.

ّ
الخط البٌانًّ للدالّة مع محور . x
جد نقاط تقاطع

ب.

س ّجل قٌمة لـ  xتكون فٌها الدالّة موجبة ،واحسب قٌمة الدالّة المالئمه.

ج.

أليّ قٌم  xالدالّة المعطاة سالبة؟

د .جد إحداثًٌ نقطة رأس القطع المكافئ.

ه .هل المستقٌم ٌ y  7قطع الخط البٌانًّ للدالّة؟ اشرح.

سؤال :8
أمامكم رسم بٌانً ٌصف طول شعر جنان خالل سنة .5004
معلوم أنّ جنان لم تقص شعرها فً بداٌة هذه السنة ،وال فً نهاٌتها.

طول الشعر
(بالسم)

الزمن الذي مرَّ (باألشهر)

أ.

كم مرة قصت جنان شعرها خالل هذه السنة ؟

ب .ما هً أطول فترة زمنٌة لم تقص فٌها جنان شعرها خالل هذه السنة؟

ج .كم كان الطول األكبر لشعر جنان خالل هذه السنة؟
د .فً سنة  ، 5005لم تقصّ جنان شعرها خالل األشهر الثالثة األولى.
وتٌرة نمو شعرها بقٌت كما كانت فً سنة .5004
بكم سم ازداد طول شعرها خالل األشهر الثالثة األولى؟ فسّروا.

سؤال :9
اي من االشكال الرباعٌه التالٌه هو معٌن؟ واكتب النظرٌه المالئمة التً اعتمدت علٌها.

_________________

_________________

__________________

_________________

_________________

__________________

________________

_________________

_______________

________________

_________________

________________

سؤال :10
فً المستطٌل  ABCDمدوا الضلع  ADحتى النقطة  Fبحٌث أنّ FA = AD :
أ.

برهن أنFAE  DAE :

ب .معطى :سم  , FD = 8سم . FE = 5
احسب طول الضلع . AE

ج .معطى. FEA  28 :
احسب مقدار الزاوٌة  . ADEاشرح

تمنٌاتنا لكم بالنجاح

