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  م محمد اسلٌم/ تدقٌق أ. ابتسا أ. أمل األغاأبو كرش األساسية  صبحً مدرسة / مديرة  إعداد المعلمة أ. أمل سكر

 (عالمات 02)                            السؤال األول : ضعً دائرة حول رمز االجابة الصحٌحة 

 إذا كان ق)س(  = ظاس  فإن ق)س( ٌكون سالب فً الربعٌن .....................  (1

 ج( الثانً والثالث      د( الثانً والرابع       ب( الثالث والرابع     األول والثانً        ( أ

 قٌمة قٌاسها بالدرجات ٌساوي  3 ̸   2زاوٌة قٌاسها   (2

 °  3̸ 2د(               °360ج(                   °135ب(                  ° 120 ( أ

 ما عدا .... °55جمٌع الزواٌا التالٌة مكافئة للزاوٌة  (3

 435د(                 285 -ج(                   255ب(                     595 ( أ

 درجة  ( فإن قٌمة س تساوي .......10 –س 3س = جتا )2إذا كان جا (4

 80د(                    16ج(                     50ب(                        2 ( أ

 س = ..........................3س جتا 3جا 2  (5

                          س 2جا  3د(     س          6ج (  جا      س        5ب(  جا                 س3جا  ( أ

 إلى 2̸    سحاب لمنحنى هـ )س( = جاس بمقدار نحنى االقتران ق)س( = جتا س هو انم  (6

 ( أسفلد                  ج( أعلى                ب( الٌسار                 الٌمٌن       ( أ

 عدد محاور التماثل للمثلث  متساوي الساقٌن هو .................. (5

  3د(             ج( صفر                              2ب(                           1 ( أ

 ٌساوي .................  1 -  °20 2جتا2قٌمة المقدار   (8

 °10د( جتا                  °10ج( جا                °40ب( جا             °40جتا  ( أ

 سنة ٌساوي 12, مجموع ما ٌدفعه فً دٌنار  150دفع قسطا شهرٌا قدره ٌأمن رجل على سٌارته حٌث  (9

 15000د(                     18000ج(                    12000ب(               10000 ( أ

 متوازٌا األضالع المشتركان فً القاعدة والمحصوران بٌن مستقٌمٌن متوازٌٌن : (10

 د( مختلفان فً المساحة    ج( متوازٌان               متطابقان           ب( متكافئان     ( أ

 عالمات(02  (السؤال الثانً : أكملً العبارات التالٌة  لكً تكون صحٌحة  ( ب

 

 قٌاسها بالستٌنً=......... د  2,  بٌنما الزاوٌة  = ....................الرادٌانقٌاسها  °300زاوٌة قٌاسها   (1

 

 .................................= ............................. ° 600زاوٌة اإلسناد للزاوٌة  (2
 

 .......= ................................................................   °390 -قٌمة    جا   (3
 

 لبعض القٌم الحقٌقٌة.جملة مفتوحة تحتوي اقترانا مثلثٌا وتكون صائبة هً ..................  (4

 

 االسمٌة للسند  بـ ...................ٌسمى الوقت المحدد لسداد القٌمة  (5

 

    
 

 

 

 دولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي 

 العةةةةةةةةةال  وزارة التربيـــةةةةةةةةةـة والتعـةةةةةةةةةـلي 

 شــــــــرق غـسة –مديرية التربية والتعلي  

 

 

 الفصل الدراسً الثانً هاٌةامتحان ن
  2018-  2015للعام الدراسـً

 

 
 

     الرياضياتالمبحــث    :   
  األساسي العاشر  الصـــف  :  

 الزمن:
 اسم الطالب :    

  التاريخ:                        عالمة (                  06مجموع العالمات )                    
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 مجموع قٌاسات الزواٌا الداخلٌة للشكل السباعً المنتظم هو ........................ (6
 المثلث الذهبً  هو مثلث متساوي الساقٌن فٌه نسبة طول أحد الساقٌن إلى طول القاعدة = ................ (5

 

هم االسمٌة دٌنارٌٌن , إذا كانت األرباح السنوٌة للشركة سهم فً شركة ما قٌمة الس 500ٌمتلك سامً  (8

 % فإن ربح سامً فً السنة = ......................................................... 10بنسبة 

 

 × .....................×......................مقدار الربح السنوي للسندات =  ....................  (9

 

دٌنار  2100% فحققت ربحا قدره  5دٌنار بحساب الربح البسٌط بفائدة سنوٌة قدرها  6000 أودع أحمد (10

 فإن عدد السنوات = ...........................................................

 

 عالمات( 10)                                   السؤال الثالث : أجٌبً عن األسئلة التالٌة :
 

   2≥ س ≥ صفر,      جاس = صفر   +س  2جا 2       معادلة   المثلثٌة :حلً ال (1

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

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

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

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

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

 

 هـ 2اج   ×هـ  2هـ  =  ظا 2جا  -هـ   2اظ            :أثبتً صحة المتطابقة (2

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

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

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

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

 سم , هـ منتصف ب جـ .  احسبً مساحة المثلث أهـ جـ. 24أب جـ د  مربع محٌطه 

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

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

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

 

 مع  كتابة الخطوات: 1+       5 د     مثلً على خط األعدا (3
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 عالمات(10)                                                                            السؤال الرابع :

 عالمات( 5)                           1 –جتا س  2مثلً بٌانٌا منحنى االقتران  ع)س( =    ( أ

 : ثم جدي كال من

 

 .............................. السعة (1

 

 مقدار الدورة......................... (2

 

 القٌمة العظمى ................... (3

 

 القٌمة الصغرى................... (4

 

 

 

 

 

 

 

 عالمات(5داسٌا منتظما , مع كتابة الخطوات)سباستخدام الحافة المستقٌمة والفرجار أرسمً  ( ب

                                                                   

 

 

 

 أ                        ب                                                                                  

                                                                      

 

 

                                                                

 *** تمنٌاتنا لكم بالتفوق  انتهت األسئلة*** 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 


