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امن, ٢٠٠٢ّ� الثّات للصّإمتحان رياضي

ة:ّتعليمات عام
ص: ٩٠ دقيقة.ّالوقت اخملص

ح لك باستعمال اآللة احلاسبة.َسمُي
الرجاء اإلجابة عن جميع األسئلة.

ميكنك ترك أسئلة والعودة إليها ثانية في النهاية.
أكتب جميع احلسابات على استمارة االمتحان.

جاح!ّ        بالن

= 2x _ 2 _ (x _ 3)الية:ّط قدر اإلمكان صورة العدد التّبس١.١.١.١.١.

اإلجابة:

  ?(5a · 3) 2عبير:    ّعابير اآلتية هو صورة أخرى (صورة مطابقة) للتّ من التّأي٢.٢.٢.٢.٢.

(١)10a

(٢)13a

(٣)30a

(٤)60a

الية:ّط قدر اإلمكان صورة العدد التّبس٣.٣.٣.٣.٣.

اإلجابة:

(2x + 3)(x – 1) =
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ط قدر اإلمكان صورة العدد التالية:ّبس٤.٤.٤.٤.٤.

اجلواب:

دق):ّ (جد مجموعة الصّحل٥.٥.٥.٥.٥.

دق):ّ (جد مجموعة الصّحل٦.٦.٦.٦.٦.

دق):ّ (جد مجموعة الصّحل٧.٧.٧.٧.٧.

4(2 + x) _ 3x + 5(x _ 1)

2x + 1 = 7

x = 

5x _ (3x _ 1) = x + 15

x = 

x + 3
8

 + x – 2
4

 = 1

x = 
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x + y = 8

x _ y = 4

xy = 24

2y + 2xy = 88

دق):ّ (جد مجموعة الصّحل٨.٨.٨.٨.٨.

(١)1(٢)2(٣)3(٤)4

 هيئة املعادالت التالية:ّحل٩.٩.٩.٩.٩.

x  =  

y  =  

 هيئة املعادالت التالية:ّحل١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.

x  =  

y  =  

10
x

 = 6x + 8
2x

x ≠ 0

x = ?
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دق):ّ (جد مجموعة الصّحل١١.١١.١١.١١.١١.

دق):ّد مجموعة الصِ (جّحل١٢.١٢.١٢.١٢.١٢.

 منهاّمن احلليب داخل أوعية يحوي كل لتر 320500 واّ للحليب, صبٍفي مصنع١٣.١٣.١٣.١٣.١٣.
 لتر.100

 إستعملوا?ًكم وعاء

وعاء   اإلجابة:

3x + 7 > x + 5

x > 

15 – 3x > 9
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ت ندى سرعة نبضات قلبها.ّعد١٤.١٤.١٤.١٤.١٤.
 ثانية.15 نبضة خالل 20ت ّعد

ما هو عدد نبضات قلب ندى في الدقيقة الواحدة?

اإلجابة:

.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥eرحلة.ِمنهم خرجوا ل 75•  ا.ًتلميذ 44 يوجد في الص
ا من الصe خرج للرحلة?ًكم تلميذ

اًتلميذ   اإلجابة:

اح.ّإشترت عائلة فارس حلفلة ٢٠ كعكة من نوعني: كعك شوكالطة وكعك تف١٦.١٦.١٦.١٦.١٦.
فاح هو ٢٠ شيكل.ّوكالطة هو ١٢ شيكل, وسعر كعكة التّسعر كعكة الش

 نوع إشترت عائلة فارس?ّفت الكعكات ما مجموعه ٣٦٠ شيكل.  كم كعكة من كلّكل

كعكات شوكالطة:.أ

اح:ّكعكات تف.ب

املسافة بني مدينة «أ» ومدينة «ب» هي ١٠٥ كم.١٧.١٧.١٧.١٧.١٧.
ا.ًفر ساعة ونصفّ نبيل من مدينة «أ» إلى مدينة «ب», واستغرق السَرَساف
 سرعة سافر نبيل?ّبأي

اعة٥٥ّ كم/الس(١)
اعة٦٠ّ كم/الس(٢)
اعة٦٥ّ كم/الس(٣)
اعة٧٠ّ كم/الس(٤)
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ك مقابل اشتراكه علىِا.  يحصل املشترًّك في مكتبة ڤيديو ٢٠ شيكل شهريِرَشتُيدفع امل١٨.١٨.١٨.١٨.١٨.
هر يدفع  ٣ شيكل.ّ يحصل عليه في نفس الشّ شريط إضافي٤ّ أشرطة. مقابل كل

يدفعه ملكتبة الڤيديو فيَن, ما مجموع ما سّك على ٧ أشرطة في شهر معيِشترُإذا حصل م
هر?ّهذا الش

اإلجابة:

.12ل أعمار ثالثة اخوة هو ّعدُم١٩.١٩.١٩.١٩.١٩.
 سنوات?3ل أعمارهم بعد ّكم سيكون معد

اإلجابة:

يبلغ عمر األب اليوم ٤ أضعاف عمر ابنه.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.
بعد ٥ سنوات سيصبح عمر األب ٣ أضعاف عمر االبن.

كم هو عمر االبن اليوم?

اإلجابة:
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xيكل).ّل سعر دفتر (بالشّمثُ ي
yيكل).ّل سعر كتاب (بالشّمثُ ي

سعر ٣ كتب أعلى من سعر ٧ دفاتر.

يكل)?ّفتر (بالشّ من الكتاب والدّ سعر كلميكن أن يكونماذا ٢١.٢١.٢١.٢١.٢١.

سعر الكتاب:

فتر:ّسعر الد

فتر, وسعرّتني سعر الدّ سعر الكتاب يساوي مرّ أنَمُِلفتر إذا عّما هو سعر الكتاب وسعر الد٢٢.٢٢.٢٢.٢٢.٢٢.
٥ كتب أكبر بـ ٢٢ شيكل من سعر ٨ دفاتر?

اإلجابة:   
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ّعجمُا) الذين كانوا في مًقون معّال ومتسوّن عدد األشخاص (عمّ الذي أمامك يبيّسم البيانيّالر
جال باخلطّشير إلى عدد النساء باخلط املتواصل, وإلى عدد الرُجتاري خالل ٢٤ ساعة متواصلة.  أ

ع.ّاملتقط
ً.ع ٣٨ امرأة و ١٢ رجالّاعة ١٢:٠٠ كان في اجملمّمثال: في الس

اعة ١٦:٠٠?ّع في السّا) كان في اجملمً معً ورجاالًا (نساءًكم شخص٢٣.٢٣.٢٣.٢٣.٢٣.

(١)٨٠(٤)٦٠(٣)٤٠(٢)٢٠

ع أكبر من عدد النساء.ّ كان فيها عدد الرجال في اجملمًذكر ساعةُأ٢٤.٢٤.٢٤.٢٤.٢٤.

ر.ِماهَسََس, ياسر وِؤنُاس: مّعمل في املصنع ٣ حرَي٢٥.٢٥.٢٥.٢٥.٢٥.
باح)?ّى الصّيل وحتّ في الليلة األولى (من منتصe اللَِلَمنهم عِ مَْنم

ياسر(١)
سماهر(٢)
سِؤنُياسر وم(٣)
ًاالثة معّاس الثّراحل(٤)

نساء
رجال

عدد
األشخاص

eمُنتص
الليل الزّمن
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ِحتُن فّع.  بعد وقت معيّال إلى اجملمّل في البداية عدد من العمَخَه في الصباح دّمعلوم أن٢٦.٢٦.٢٦.٢٦.٢٦.
ال وإلىّ إلى ساعة دخول العمّسم البيانيّر على الرِشَقون بعدد أكبر.  أّع ودخل متسوّاجملم

قني.ّساعة دخول املتسو

AD || BCّ:سم الذي أمامك, معطى أنّفي الر٢٧.٢٧.٢٧.٢٧.٢٧.
«EAD = 60°
«DEA = 80°

?B» ما هي قيمة

درجة  اإلجابة:

.٢٨.٢٨.٢٨.٢٨.٢٨BD.هو خط مستقيم AO ⊥  BD

«DOE = 20°
OCالزّنصُ  ي eّ  اوية«BOE

اقصة, حسب املعطيات:ّوايا النّم الزَيِإحسب ق

  α =

  β =

.O. يتقاطع املستقيمان في النقطة CD ,ABعطى مستقيمان ُسم مّفي الر٢٩.٢٩.٢٩.٢٩.٢٩.
BOD = 60°»:  ّعطى أنُم

سم واحسب:ّ إلى الزاوية في الرِْرأش

  «COB =
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ABCÆ∆ معطى ٣٠.٣٠.٣٠.٣٠.٣٠.

ث?ّأي قطعة من القطع التالية هي إرتفاع في هذا املثل

(١)AE

(٢)AF

(٣)AC

(٤)AD

.٣١.٣١.٣١.٣١.٣١BD في املّهو منص eُث ّثل.ABC

?CBD َ ثّثلُ املABDُ ثّثلُ املَطابقُي يَق لكّالية يجب أن يتحقّ من املعطيات التّأي

(١)BD ⊥ AC

(٢)«A = « D2

(٣)«D1 = 60°

٨AB سم = (٤)

٦BC سم = 

 هما زاويتان متجاورتان. α¨ β أمامك في الرسم ٣٢.٣٢.٣٢.٣٢.٣٢.
α = 40°

 ?β ما هي قيمة أ.

     درجةاجلواب:

.α ¨ β الزاويتني فيّأرسم منصب.
اوية التي بينهما?ّما هي قيمة الز

     درجةاجلواب:
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 هما متساويا األضالع.DEF وABC املثلثني ّعطى أنُسم الذي أمامك مّفي الر٣٣.٣٣.٣٣.٣٣.٣٣.
 يقعان على مستقيم واحد.DE وABلعان ّالض

 هو متساوي األضالع.AEG∆ ّبرهن على أن

ABC ≅  ∆CDA∆  معطى:٣٤.٣٤.٣٤.٣٤.٣٤.

(AB = DC)

ّ:برهن أن
AB || CDأ.

AD || BCب.
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أمامك رسم بياني ملستقيم.٣٥.٣٥.٣٥.٣٥.٣٥.
الية هي معادلة هذا املستقيم?ّ من املعادالت التّأي

(١)y = x + 1

(٢)y = x – 1
2

(٣) y = 2x + 1

(٤)y = –x + 1

ؤال ٣٥?ّسم البياني في السّ) على الر10 , 10.5قطة (ّع النَقَهل ت٣٦.٣٦.٣٦.٣٦.٣٦.

ّكال(٢)نعم(١)

ر:ِّسَف

 الذيَأرسم على هيئة احملاور املستقيم٣٧.٣٧.٣٧.٣٧.٣٧.
y = –2x + 3معادلته هي 
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معطى عددان مجموعهما ٣٨.٣٨.٣٨.٣٨.٣٨.١٠.

ل معادلة تصe العالقةّسجأ.
بني العددين.

ا يصe املعادلة.ًّا بيانيًرسم رسمُأب.

  ?y = x _ 5ا للمستقيم:ًا موازيًالية تصe مستقيمّ من بني املعادالت التّأي٣٩.٣٩.٣٩.٣٩.٣٩.

(١)y = 5x

(٢)2y = x _ 5

(٣)x + y = 5

(٤)2y = 2x + 5

2
4
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يارات.ِات وعدد من العّدى رائد ميزان كفل

1اني ّ غرام, الثxيار األثقل ِوزن الع
2

xغرام, وهكذا 

يار الذيِن العْيار هو نصe وزِ عّن كلْدواليك: وز

قبله.

ََعة اليسرى وضّة اليمنى, وعلى الكفّ غرام على الكفxالذي يزن األثقل يار ِ رائد العَعَوض٤٠.٤٠.٤٠.٤٠.٤٠.

الثة اخملتلفة التي تليها.ّيارات الثِالع

ة هي األثقل?  ّ كفّأي

ًاا مساويًعطي وزنُيارات مختلفة عن بعضها البعض, يِنة لعّعيُهل هنالك تركيبة مأ.٤١.٤١.٤١.٤١.٤١.

 غرام?xيار األثقل الذي يزن ِللع

ّكال(٢)نعم(١)

ل: ّعلب.

.غراما ٣٠ ًيارات األربعة األثقل تزن معِالع ّمعلوم أن٤٢.٤٢.٤٢.٤٢.٤٢.

يار األثقل?ِالعكم يزن 

غرام٢  (١)

غرام٤  (٢)

غرام١٥ (٣)

 غرام١٦(٤)


