


 ١ 

   
 
          

 
 

 

  ةبلاطلا مسا

  سولجلا مقر
 

 لاؤسلا
 ةححصملا مسا ةجردلا

 اھعیقوتو
 ةعجارملا مسا

 اھعیقوتو
 ةققدملا مسا

 ةباتك امقر اھعیقوتو

   ١س

   

   ٢س

   ٣س

   ٤س

   عومجملا
 

 )هللا مسبف ھیلع يلكوتو Bاب ينیعتسا ةبیبحلا يتنبا(
 

 ةجرد ١٤ ةيلاتلا تارايخلا نم ةحيحصلا ةباجإلا يراتخا / لوألا لاؤسلا

 ……,3,6,9,12,15 ةيلاوتملا ف يلاتلا دحلا ١
a 18 b 32 c 23 d 30 

  امه 7∠ و 	11∠ يتيوازلا لباقملا مسرلا لالخ نم ٢
a ايلخاد ناتلدابتم b ايجراخ ناتلدابتم c ناترظانتم d ناتفلاحتم 

  امه 6∠ و 	9∠ يتيوازلا لباقملا مسرلا لالخ نم ٣
a ناتفلاحتم b ايجراخ يتلدابتم c ناترظانتم d ايلخاد ناتلدابتم 

٤ 
  امه 2∠ و 	4∠ يتيوازلا لباقملا مسرلا لالخ نم
a ناترظانتم  b ايجراخ ناتلدابتم c ناتفلاحتم d ايلخاد ناتلدابتم 

٥ 
  امه 10∠ و 	9∠ يتيوازلا لباقملا مسرلا لالخ نم

a 
 ناتلدابتم
 ناترظانتم d ناتفلاحتم c ايلخاد ناتلدابتم b ايجراخ

٦ 
  ددع وه ييجوز نيددع عمج تان
a يدرف  b يجوز c كلذ ريغ d يدرف الو يجوز ال 

٧ 
∠3	m ناك اذإ لباقملا لكشلا نم =  يواست  ∠2	𝑚  نإف   130°
a 130° b 50° c 60° d 80° 

∠3	𝑚 ناك اذإ لباقملا لكشلا نم ٨ =  يواست  ∠7	𝑚  نإف   130°
a 50° b 130° c 80° d 60° 

 وه ضرفلا )يسادس هنإف ,عالضأ ةتس علضمل ناك اذإ( ةيطرشلا ةرابعلا ف ٩

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ميلعتلا ةرازو

 ـــــــلا ةقطنمب ميلعتلا ةرادإ
  ميلعت بتكم

  ماعلا ىلوألا ةيوناثلا

  تايضاير :ةداــــــــملا
 يوناث لوأ :فـــصلا
 ىلوألا :ةـــبعشلا
 دحألا :موـــــــيلا
 ـه١٤٤٣-٤-٩ :خــيراتلا
 ىلوألا :ةرـــــتفلا
 تاعاس ثالث :نـــــمزلا

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ـه١٤٤٣ يساردلا ماعلل )لوألا رودلا( لوألا يساردلا لصفلا رابتخا

 
       ٤٠ 

 عبتي



 ٢ 

a بدحم علضملا b عالضأ تس علضملل c يسادس d ثلثم علضملا 

١٠ 
 يواست 	𝓍 ةميق لباقملا لكشلا نم
a 20° b 114° c 60° d 104° 

١١ 
 ةيطرشلا ةرابعلا ف ةجيتنلا عم ضرفلا ليدبت نم جتني
a ضرفلا b يباجيالا سكاعملا c سوكعملا d سكعلا 

١٢ 
 اناك اذإ طقفو اذإ ,هسفن ليملا ييسأرلا ريغ يميقتسملل نوكي
a يفلاختم  b نيدماعتم c يعطاقتم d ييزاوتم 

١٣ 
  نوكت ليملا ةميق لباقملا لكشلا نم

a ةبجوم b ةفرعم ريغ c رفص d ةبلاس 

١٤ 
 وه يلاتلا نف لكش ف لثمملاو ءايميكلاو تايضايرلا ةدام ف نحجن يتاللا تابلاطلا ددع

a 20 b 2 c 60 d 46 
 

 ةجرد ١٤ ةئطاخلا ةرابعلل )û( ةمالعو ةحيحصلا ةرابعلل )✓( ةمالع يراتخا /يناثلا لاؤسلا

 أطخ حص يتقباطتم ريغ يترظانتم يتيواز لك نإف ييزاوتم يميقتسم عطاق عطق اذإ ١

𝐴𝑀44444 نإف 𝐴𝐵4444 فصنم ةطقن  𝑀 تناك اذإ ٢ 	≠ 	𝑀𝐵44444 أطخ حص 

 ميقتسملا يزاويو ةطقنلا كلتب رمي ميقتسم نم رثكأ دجوي هنإف هيلع عقت ال ةطقنو ميقتسم مُلع اذإ ٣
 أطخ حص مولعملا

 أطخ حص نايزاوتم ريغ امهنإف ثلاث ميقتسم نع دعبلا ييواستم ىوتسملا ف ناميقتسملا ناك اذإ ٤

 أطخ حص  رفصلا يواسي هنإف يسأر طخ ليملا ناك اذإ ٥

 أطخ حص  يتطقن يأ يب   𝑦 يثادحإلا ف ريغتلا ىلإ  𝓍 يثادحإلا ف ريغتلا ةبسن وه ليملا ٦

 أطخ حص طقف دحاو ميقتسم امهب رمي يتطقن يأ ٧

 أطخ حص ىوتسملا ف رثكأ وأ ناميقتسم عطقي يذلا ميقتسملا وه عطاقلا ٨

 أطخ حص يتقباطتم سأرلاب ناتلباقتملا ناتيوازلا ٩

 أطخ حص يتلماكتم امهنإف ميقتسم ىلع يترواجتم يتيوازلا تناك اذإ ١٠

 أطخ حص هسفن ىوتسملا ف ناعقيو ًادبأ ناعطاقتي ال ناميقتسم امه نايزاوتملا ناميقتسملا ١١

 أطخ حص يتلماكتم يتفلاحتم يتيواز لك نإف ييزاوتم يميقتسم عطاق عطق اذإ ١٢

 ميقتسملا ىلعً ايدومع نوكي هنإف ىوتسم ف ييزاوتم يميقتسم دحأ ىلع يدومع ميقتسم ناك اذإ ١٣
 أطخ حص رخآلا

 أطخ حص ناهرب نود ةحيحص اهنأ ىلع لبقتو ةيسدنهلا ميهافملا يب ةيساسأ ةقالعل افصو يطعت ةرابع ةملسملا ١٤

 عبتي



 ٣ 

 

 تاجرد ٦ بولطملا نع يبيجا / ثلاثلا لاؤسلا

 , 𝟑 هليم يذلا ميقتسملا ةلداعم عطقملاو ليملا ةغيصب يبتكا / ب يلاتلا باوصلا لودج يلمكأ /أ
 𝟐− هل 𝒚 روحملا عطقمو

 

(~𝑝⋁𝑞) ~𝑝 𝑞 𝑝 

  T T 

  F T 

  T F 

  F F 
 
 

 

 
 

 تاجرد ٦ يناثلا دومعلا نم هبساني ام لوألا دومعلل يراتخا /عبارلا لاؤسلا

 )و( طبار لامعتساب رثكأ وأ يترابع طبر نع ةجتان ةبكرم ةرابع 

 

 يجاتنتسا ريربت ١

هسفن باوصلا ميق اهل يتلا تارابعلا يه   لصفلا ةرابع ٢ 

 يئارقتسا ريربت ٣ ةيلصألا ةرابعلا ىنعمل داضم ىنعم ديفت ةرابع وه 

 نذإ ;لفحلا نيوعدملا عيمج رضح دقو ,ءاشع لفح ىلإ دلاخ يُعد 
 لصولا ةرابع ٤ ريربت وه لفحلا دلاخ رضح

 مويلاو ,ةعمج موي لك هتقيدح راجشأ يقسي هراج نأ دلاخ ظحال 
 ةئفاكتملا تارابعلا ٥ مويلا هتقيدح راجشأ يقسي فوس هراج نأ جتنتساف ,ةعمجلا وه

 ةرابعلا يفن ٦ )وأ( طبار لامعتساب رثكأ وأ يترابع طبر نع ةجتان ةبكرم ةرابع 

 
 
 

 
  ةلئسألا تهتنا

 حاجنلاو قيفوتلاب نكل ةيبلقلا يتاينمت
                  / نكتملعم         



 ١ 

   
 
          

 
 

 

  ةبلاطلا مسا

  سولجلا مقر
 

 لاؤسلا
 ةححصملا مسا ةجردلا

 اھعیقوتو
 ةعجارملا مسا

 اھعیقوتو
 ةققدملا مسا

 ةباتك امقر اھعیقوتو

 ریغ ال طقف ةجرد رشع ةعبرأ ١٤ ١س

   

 ریغ ال طقف ةجرد رشع ةعبرأ ١٤ ٢س
 ریغ ال طقف تاجرد تس ٦ ٣س
 ریغ ال طقف تاجرد تس ٦ ٤س

 ریغ ال طقف ةجرد نوعبرأ ٤٠ عومجملا
 

 )هللا مسبف ھیلع يلكوتو Bاب ينیعتسا ةبیبحلا يتنبا(
 

 ةجرد ١٤ ةيلاتلا تارايخلا نم ةحيحصلا ةباجإلا يراتخا / لوألا لاؤسلا

 ……,3,6,9,12,15 ةيلاوتملا ف يلاتلا دحلا ١
a 18 b 32 c 23 d 30 

  امه 7∠ و 	11∠ يتيوازلا لباقملا مسرلا لالخ نم ٢
a ايلخاد ناتلدابتم b ايجراخ ناتلدابتم c ناترظانتم d ناتفلاحتم 

  امه 6∠ و 	9∠ يتيوازلا لباقملا مسرلا لالخ نم ٣
a ناتفلاحتم b ايجراخ يتلدابتم c ناترظانتم d ايلخاد ناتلدابتم 

٤ 
  امه 2∠ و 	4∠ يتيوازلا لباقملا مسرلا لالخ نم
a ناترظانتم  b ايجراخ ناتلدابتم c ناتفلاحتم d ايلخاد ناتلدابتم 

٥ 
  امه 10∠ و 	9∠ يتيوازلا لباقملا مسرلا لالخ نم

a 
 ناتلدابتم
 ناترظانتم d ناتفلاحتم c ايلخاد ناتلدابتم b ايجراخ

٦ 
  ددع وه ييجوز نيددع عمج تان
a يدرف  b يجوز c كلذ ريغ d يدرف الو يجوز ال 

٧ 
∠3	𝑚 ناك اذإ لباقملا لكشلا نم =  يواست  𝑚∠2  نإف   130°
a 130° b 50° c 60° d 80° 

∠3	𝑚 ناك اذإ لباقملا لكشلا نم ٨ =  يواست  ∠7	𝑚  نإف   130°
a 50° b 130° c 80° d 60° 

 وه ضرفلا )يسادس هنإف ,عالضأ ةتس علضمل ناك اذإ( ةيطرشلا ةرابعلا ف ٩

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ميلعتلا ةرازو

 ـــــــلا ةقطنمب ميلعتلا ةرادإ
  ميلعت بتكم

  ماعلا ىلوألا ةيوناثلا

  تايضاير :ةداــــــــملا
 يوناث لوأ :فـــصلا
 ىلوألا :ةـــبعشلا
 دحألا :موـــــــيلا
 ـه١٤٤٣-٤-٩ :خــيراتلا
 ىلوألا :ةرـــــتفلا
 تاعاس ثالث :نـــــمزلا

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ـه١٤٤٣ يساردلا ماعلل )لوألا رودلا( لوألا يساردلا لصفلا رابتخا

٤٠ 
       ٤٠ 

 عبتي



 ٢ 

a بدحم علضملا b عالضأ تس علضملل c يسادس d ثلثم علضملا 

١٠ 
 يواست 	𝓍 ةميق لباقملا لكشلا نم
a 20° b 114° c 60° d 104° 

١١ 
 ةيطرشلا ةرابعلا ف ةجيتنلا عم ضرفلا ليدبت نم جتني
a ضرفلا b يباجيالا سكاعملا c سوكعملا d سكعلا 

١٢ 
 اناك اذإ طقفو اذإ ,هسفن ليملا ييسأرلا ريغ يميقتسملل نوكي
a يفلاختم  b نيدماعتم c يعطاقتم d ييزاوتم 

١٣ 
  نوكت ليملا ةميق لباقملا لكشلا نم

a ةبجوم b ةفرعم ريغ c رفص d ةبلاس 

١٤ 
 وه يلاتلا نف لكش ف لثمملاو ءايميكلاو تايضايرلا ةدام ف نحجن يتاللا تابلاطلا ددع

a 20 b 2 c 60 d 46 
 

 ةجرد ١٤ ةئطاخلا ةرابعلل )û( ةمالعو ةحيحصلا ةرابعلل )✓( ةمالع يراتخا /يناثلا لاؤسلا

 أطخ حص يتقباطتم ريغ يترظانتم يتيواز لك نإف ييزاوتم يميقتسم عطاق عطق اذإ ١

𝐴𝑀44444 نإف 𝐴𝐵4444 فصنم ةطقن  𝑀 تناك اذإ ٢ 	≠ 	𝑀𝐵44444 أطخ حص 

 ميقتسملا يزاويو ةطقنلا كلتب رمي ميقتسم نم رثكأ دجوي هنإف هيلع عقت ال ةطقنو ميقتسم مُلع اذإ ٣
 أطخ حص مولعملا

 أطخ حص نايزاوتم ريغ امهنإف ثلاث ميقتسم نع دعبلا ييواستم ىوتسملا ف ناميقتسملا ناك اذإ ٤

 أطخ حص  رفصلا يواسي هنإف يسأر طخ ليملا ناك اذإ ٥

 أطخ حص يتطقن يأ يب   𝑦 يثادحإلا ف ريغتلا ىلإ  𝓍 يثادحإلا ف ريغتلا ةبسن وه ليملا ٦

 أطخ حص طقف دحاو ميقتسم امهب رمي يتطقن يأ ٧

 أطخ حص ىوتسملا ف رثكأ وأ ناميقتسم عطقي يذلا ميقتسملا وه عطاقلا ٨

 أطخ حص يتقباطتم سأرلاب ناتلباقتملا ناتيوازلا ٩

 أطخ حص يتلماكتم امهنإف ميقتسم ىلع يترواجتم يتيوازلا تناك اذإ ١٠

 أطخ حص هسفن ىوتسملا ف ناعقيو ًادبأ ناعطاقتي ال ناميقتسم امه نايزاوتملا ناميقتسملا ١١

 أطخ حص يتلماكتم يتفلاحتم يتيواز لك نإف ييزاوتم يميقتسم عطاق عطق اذإ ١٢

 ميقتسملا ىلعً ايدومع نوكي هنإف ىوتسم ف ييزاوتم يميقتسم دحأ ىلع يدومع ميقتسم ناك اذإ ١٣
 أطخ حص  رخآلا

 أطخ حص ناهرب نود ةحيحص اهنأ ىلع لبقتو ةيسدنهلا ميهافملا يب ةيساسأ ةقالعل افصو يطعت ةرابع ةملسملا ١٤

 عبتي



 ٣ 

 

 تاجرد ٦ بولطملا نع يبيجا / ثلاثلا لاؤسلا

 , 𝟑 هليم يذلا ميقتسملا ةلداعم عطقملاو ليملا ةغيصب يبتكا / ب يلاتلا باوصلا لودج يلمكأ /أ
 𝟐− هل 𝒚 روحملا عطقمو

 

(~𝑝⋁𝑞) ~𝑝 𝑞 𝑝 

T F	T T 

F F F T 

T T T F 

T T F F 
 
 

𝒚	 = 	𝒎𝒙 + 𝒃 
 

𝒚 = 	𝟑𝒙	 − 𝟐 
 

 
 

 تاجرد ٦ يناثلا دومعلا نم هبساني ام لوألا دومعلل يراتخا /عبارلا لاؤسلا

 )و( طبار لامعتساب رثكأ وأ يترابع طبر نع ةجتان ةبكرم ةرابع ٤

 

 يجاتنتسا ريربت ١

هسفن باوصلا ميق اهل يتلا تارابعلا يه ٥  لصفلا ةرابع ٢ 

 يئارقتسا ريربت ٣ ةيلصألا ةرابعلا ىنعمل داضم ىنعم ديفت ةرابع وه ٦

 نذإ ;لفحلا نيوعدملا عيمج رضح دقو ,ءاشع لفح ىلإ دلاخ يُعد ١
 لصولا ةرابع ٤ ريربت وه لفحلا دلاخ رضح

 مويلاو ,ةعمج موي لك هتقيدح راجشأ يقسي هراج نأ دلاخ ظحال ٣
 ةئفاكتملا تارابعلا ٥ مويلا هتقيدح راجشأ يقسي فوس هراج نأ جتنتساف ,ةعمجلا وه

 ةرابعلا يفن ٦ )وأ( طبار لامعتساب رثكأ وأ يترابع طبر نع ةجتان ةبكرم ةرابع ٢

 
 
 

 
  ةلئسألا تهتنا

 حاجنلاو قيفوتلاب نكل ةيبلقلا يتاينمت
                  / نكتملعم         



)١( 

 ة/دوعسلا ة+*(علا ة%لمملا
 م+لعتلا ةرازو

  ةقطنم9 م+لعتلل ةماعلا ةرادإلا
 

 م+لعتلا بتكم
  ا ةسردم

 ١تا+ضاCر:ةداـــملا 
 لوالا : فـصلا
  : ةرـــــــــــتفلا
  : نـــــــــــــــمزلا

 

 ةجردلا

 امقر

 

  ةجردلا

 ةباتك

 

 ـھ١٤٤٢/١٤٤٣ يساردلا ماعلا )لوالا رودلا ( لوألا يساردلا لصفلا ةیاھن رابتخا ةلئسأ
                                                                                                                   /بلاطلا مسا

  /سولجلا مقر
  ٤س  ٣س  ٢س  ١ س تاجردلا
 :عيقوتلا :عجارملا :عيقوتلا :ححصملا

         :لوألا لاؤسلا
A( ةمالع عض ) Ö ( ةمالعو ةحیحصلا ةرابعلا مامأ )×( يلی امیف ةئطاخلا ةرابعلا مامأ: 

  
 )      ( باوص نوكت 𝒒	⋀	𝒑 ةرابعلا نإف أطخ 𝒒 ةرابعلاو باوص 𝒑 ةرابعلا تناك اذإ 1)
 )     ( ةئطاخ نوكت ~𝒑 ةرابعلا نإف باوص 𝒑 ةرابعلا تناك اذإ 2)
   )      ( 𝟏𝟖𝟎° امھسایق عومجم نوكی ناتماتتملا ناتیوازلا 3)
𝟏 يواسی  )𝟕	,𝟑),	(𝟓	,𝟐( نیتطقنلا يوتحی يذلا میقتسملا لیم 4)

𝟐
 )       ( 

 )      ( رفص امئاد يواسی 𝒙 روحمل يزاوملا يقفألا میقتسملا لیم 5)
 )     ( ةجیتن ىلا لوصولل ةددحم ةلثمأ ھیف لمعتست ریربت وھ يجاتنتسالا ریربتلا 6)
 )      ( ةجیتنلا )اذإ( ةملك يلت يتلا ةلمجلا ىمُست ةیطرشلا ةرابعلا يف 7)
𝒚 ھتلداعم يذلا میقتسملا ىلع يدومعلا میقتسملا لیم 8) = 𝟐

𝟕
𝒙 + 𝟕$ يواسی 𝟏

𝟐
 )      ( 

 )      ( ناھرب نودب ةحیحص اھنا ىلع لبُقت ةرابع يھ ةیرظنلا 9)
 )       ( رفص يواسی امھلیم برض لصاح نوكی نادماعتملا نامیقتسملا 10)

 
B(  دومعلا نم بسانملا مقرلا لقنا )A( دومعلا نم ھبسانی امب )B( يلی امیف:  
 

 )B( دومعلا  )A( دومعلا مقرلا
 180  نییدرف نیددع عمج جتان )1

 ناھرب نودب ةحیحص اھنا ىلع لبقت يتلا ةرابعلا )2
 Y=mx+b  ىمست

 ةملسم  ناتماتتم )3

 90  ناتلماكتم )4

 يجوز ددع  عطقملاو لیملا )5
  ß عبتی
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5 



)٢( 

         :يناثلا لاؤسلا
A(  يلی امیف ةحیحصلا ةباجإلا رتخأ:  
    :وھ حیحصلا نیمختلا نإف  ) نییدرف نیددع برض جتان ( :  ةیلاتلا ةرابعلا ىلع ءانب  )1
a( يدرف ددع b( يجوز ددع c( يلك ددع d(  ركذ امم ءيش ال 
 
  :  وھ ةئطاخ ) ابلاس نوكی –n نإف ،  ایقیقح  اددع  n ناك اذإ (  :ةرابعلا نأ ّنیب يذلا داضملا لاثملا)2
a( N= -1 b( N= 2 c( N= 3 d(  N= 4 

 

 ةیتالا تارابعلا يأ يقطنملا سایقلا نوناقل ً اعبت ھنإف نیتحیحص 𝒓	→	𝒒	,	𝒒	→	𝒑	 ناتیطرشلا ناترابعلا تناك اذإ )3
a( p® r b( r ® p c( q ® p d(  ركذ امم يش ال 

 

   ؟   يلی امم يأ يف ناعطاقتی امھنإف نایوتسم عطاقت اذإ )4
a( دحاو ىوتسم b( ةدحاو ةطقن c( دحاو میقتسم d(  ناتطقن 

 

         20 , 61 , 11 , 5 , -2 , -10 , ….. :ةیلاتلا ةعباتتملا يف يلاتلا دحلا )5
a( 20 b( -20 c( 19 d(  -19 

  يوناثلا لوألا فصلا بالط ددع رواجملا نف لكش لثمی )6

    .ءایمیكلا وأ تایضایرلا يرابتخا يف اوحجنی مل نیذلاو اوحجن نیذلا 
              ؟ ءایمیكلا يف وأ تایضایرلا يف اوحجن نیذلا بالطلا ددع ام

 
a( 78 b( 46 c( 20 d(  12 

    :وھ ضرفلا نإف . )يسادس ھنإف ، عالضأ ةتس علضمل ناك اذإ( :ةیلاتلا ةیطرشلا ةرابعلا يف )7
a( عالضا ةتس علضملل b( يسادس علضملا c( ابدحم علضملا ًd(  ناك اذا 

  :يھ 3 يداصلا عطقملاو -5 ھلیم يذلا میقتسملا ةلداعم  )8

 ةیصاخ ىمست a=a ةیصاخلا )9
a( ةاواسملل لثامتلا b( ةاواسملل يدعتلا c( ةاواسملل ساكعنالا d(  ركذ امم ءيش ال 

 يواست x ةمیق نإف  2x-8=10 ناك اذإ )10
a( 9 b( 18 c( 8 d(  10 

 
 
 
 
 

 
  ß عبتی

a( Y=3x-5 b( Y=3x+5 c( Y=5x-3 d(  Y=-5x+3 
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)٣( 

    :ثلاثلا لاؤسلا
      

A( يباجیإلا سكاعملا – ةجیتنلا – ضرفلا دجوا ةیلاتلا ةرابعلا يف : 
 ؟ ) x=1 نإف x+1=2 تناك اذإ(

 

 

 

 

B( تناك اذإ Ð4,Ð3 تناكو سأرلاب ناتلباقتم mÐ3=6x+2 ,mÐ4=8x-14 دجوأف mÐ3 ؟ 
 

 

 

 

C(ةطقنلاب رمی يذلا میقتسملا ةلداعم دجوأ )میقتسملا ىلع يدومعلاو )1,7 𝒚 = −𝒙 + 𝟏 𝟏
𝟐

 ةغیصب 
 ؟ عطقملاو لیملا
 

 

 

 

 

D(  

 
 
 
 
 
 

 

E( كلح رربت يتلا ةیرظنلا ركذ عم ةمقرملا ایاوزلا نم لك سایق دجوا..  
 
 
 

 عبتی                                                
 

 
7.5
5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 



)٤( 

 
         :عبارلا لاؤسلا

A(   

 
 

B(يلاتلا لودجلا لمكا:  
 

 
 

C(                                                                                             

 
 
 

 
        ,, حاجنلاو قیفوتلاب مكل وجرا   ,,, ةلئسألا تھتنا

 
  /ذاتسألا

 
7.5 

1.5 

3 

3 



)١( 

 ة/دوعسلا ة+*(علا ة%لمملا
 م+لعتلا ةرازو

 ةقطنم9 م+لعتلل ةماعلا ةرادإلا
 ةمركملا ةكم
 م+لعتلا بتكم

   ة+لهألا ناسرفلا ةسردم

 ١تا+ضاHر:ةداـــملا 
 لوالا : فـصلا
  : ةرـــــــــــتفلا
 ناتعاس : نـــــــــــــــمزلا

 

 ةجردلا

 امقر

 

  ةجردلا

 ةباتك

 

 ـھ١٤٤٢/١٤٤٣ يساردلا ماعلا )لوالا رودلا ( لوألا يساردلا لصفلا ةیاھن رابتخا ةلئسأ
                                                                                                                   /بلاطلا مسا

  /سولجلا مقر
  ٤س  ٣س  ٢س  ١ س تاجردلا
 :عيقوتلا :عجارملا :عيقوتلا :ححصملا

         :لوألا لاؤسلا
A( ةمالع عض ) Ö ( ةمالعو ةحیحصلا ةرابعلا مامأ )×( يلی امیف ةئطاخلا ةرابعلا مامأ: 

  
 )  X  ( باوص نوكت "	⋀	! ةرابعلا نإف أطخ " ةرابعلاو باوص ! ةرابعلا تناك اذإ 1)
 )  Ö  ( ةئطاخ نوكت ~! ةرابعلا نإف باوص ! ةرابعلا تناك اذإ 2)
   )X  ( '&%° امھسایق عومجم نوكی ناتماتتملا ناتیوازلا 3)
 )   X    ( "! يواسی  ).	,-),	(+	,(( نیتطقنلا يوتحی يذلا میقتسملا لیم 4)
 )   Ö  ( رفص امئاد يواسی / روحمل يزاوملا يقفألا میقتسملا لیم 5)
 )   X   ( ةجیتن ىلا لوصولل ةددحم ةلثمأ ھیف لمعتست ریربت وھ يجاتنتسالا ریربتلا 6)
 )   X   ( ةجیتنلا )اذإ( ةملك يلت يتلا ةلمجلا ىمُست ةیطرشلا ةرابعلا يف 7)
! ھتلداعم يذلا میقتسملا ىلع يدومعلا میقتسملا لیم 8) = "

## + #$ يواسی %
" )    Ö ( 

 )   X   ( ناھرب نودب ةحیحص اھنا ىلع لبُقت ةرابع يھ ةیرظنلا 9)
 )    X    ( رفص يواسی امھلیم برض لصاح نوكی نادماعتملا نامیقتسملا 10)

 
B(  دومعلا نم بسانملا مقرلا لقنا )A( دومعلا نم ھبسانی امب )B( يلی امیف:  
 

 )B( دومعلا  )A( دومعلا مقرلا
 180 4 نییدرف نیددع عمج جتان )1

 ناھرب نودب ةحیحص اھنا ىلع لبقت يتلا ةرابعلا )2
 Y=mx+b 5 ىمست

 ةملسم 2 ناتماتتم )3

 90 3 ناتلماكتم )4

 يجوز ددع 1 عطقملاو لیملا )5
  ß عبتی
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5 

MISHARI ALRWETHI



)٢( 

         :يناثلا لاؤسلا
A(  يلی امیف ةحیحصلا ةباجإلا رتخأ:  
    :وھ حیحصلا نیمختلا نإف  ) نییدرف نیددع برض جتان ( :  ةیلاتلا ةرابعلا ىلع ءانب  )1

a( يدرف ددع b( يجوز ددع c( يلك ددع d(  ركذ امم ءيش ال 

 
  :  وھ ةئطاخ ) ابلاس نوكی –n نإف ،  ایقیقح  اددع  n ناك اذإ (  :ةرابعلا نأ ّنیب يذلا داضملا لاثملا)2

a( N= -1 b( N= 2 c( N= 3 d(  N= 4 

 

 ةیتالا تارابعلا يأ يقطنملا سایقلا نوناقل ً اعبت ھنإف نیتحیحص 1	→	"	,	"	→	!	 ناتیطرشلا ناترابعلا تناك اذإ )3

a( p® r b( r ® p c( q ® p d(  ركذ امم يش ال 

 

   ؟   يلی امم يأ يف ناعطاقتی امھنإف نایوتسم عطاقت اذإ )4

a( دحاو ىوتسم b( ةدحاو ةطقن c( دحاو میقتسم d(  ناتطقن 

 

         20 , 61 , 11 , 5 , -2 , -10 , ….. :ةیلاتلا ةعباتتملا يف يلاتلا دحلا )5

a( 20 b( -20 c( 19 d(  19- 
  يوناثلا لوألا فصلا بالط ددع رواجملا نف لكش لثمی )6

    .ءایمیكلا وأ تایضایرلا يرابتخا يف اوحجنی مل نیذلاو اوحجن نیذلا 
              ؟ ءایمیكلا يف وأ تایضایرلا يف اوحجن نیذلا بالطلا ددع ام

 

a( 78 b( 46 c( 20 d(  12 

    :وھ ضرفلا نإف . )يسادس ھنإف ، عالضأ ةتس علضمل ناك اذإ( :ةیلاتلا ةیطرشلا ةرابعلا يف )7

a( عالضا ةتس علضملل b( يسادس علضملا c( ابدحم علضملا ًd(  ناك اذا 

  :يھ 3 يداصلا عطقملاو -5 ھلیم يذلا میقتسملا ةلداعم  )8

 ةیصاخ ىمست a=a ةیصاخلا )9

a( ةاواسملل لثامتلا b( ةاواسملل يدعتلا c( ةاواسملل ساكعنالا d(  ركذ امم ءيش ال 

 يواست x ةمیق نإف  2x-8=10 ناك اذإ )10
a( 9 b( 18 c( 8 d(  10 

 
 
 
 
 

 
  ß عبتی

a( Y=3x-5 b( Y=3x+5 c( Y=5x-3 d(  5x+3-Y= 
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)٣( 

    :ثلاثلا لاؤسلا
      

A( يباجیإلا سكاعملا – ةجیتنلا – ضرفلا دجوا ةیلاتلا ةرابعلا يف : 
 ؟ ) x=1 نإف x+1=2 تناك اذإ(

 x+1=2 : ضرفلاا

 x=1 :ةجیتنلا

 2¹x+1 نإف 1¹x تناك اذإ :يباجیإلا سكاعملا

 

B( تناك اذإ Ð4,Ð3 تناكو سأرلاب ناتلباقتم mÐ3=6x+2 ,mÐ4=8x-14 دجوأف mÐ3 ؟ 

 

C(ةطقنلاب رمی يذلا میقتسملا ةلداعم دجوأ )میقتسملا ىلع يدومعلاو )1,7 ! = −$ + & !
 ةغیصب "

 ؟ عطقملاو لیملا

 
D(  

 
 

 

E( كلح رربت يتلا ةیرظنلا ركذ عم ةمقرملا ایاوزلا نم لك سایق دجوا..  

                                                 
 ناتلماكتملا ناتیوازلا ةیرظن

 
7.5
5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 



)٤( 

 
         :عبارلا لاؤسلا

A(   

 
 

B(يلاتلا لودجلا لمكا:  
 

 
 

C(                                                                                             

 
 
 

 
        ,, حاجنلاو قیفوتلاب مكل وجرا   ,,, ةلئسألا تھتنا

 
يیور نمحردبع يرم 

 
7.5 
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T 
F 

T 

T 
F 

T 

T 

! + #
$ = $ 

 ةاواسملل برضلا ةیصاخ

 طیسبتلاب


