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٢٠١٣للصف الثالث الثانوي العلمي للعام لریاضیاتن مادة اامتحانموذج 

وفق المناھج الجدیدة

ثالث ساعات: المدة

٦٠٠: الدرجة

:                                              أجب عن األسئلة اآلتیة

)  درجة٦٠(:ل اآلتي اأجب عن السؤ:أوًال

المصطلح الذي یعبر عن اكتب أو: ................تعریفًا لكل مما یأتي عطا.............

)درجة ١٥٠(:اآلتیةحل التمارین:ثانیًا

:من قبیل 

قیمة كبرى أو صغرى ، مقارب ، معدل تغیر ، قیمة تقریبیة ، تكامل ، نھایة :  وجدأ

،.....

 حلل كثیر الحدود أو ...  المعادلة اآلتیةأو حل في ....اآلتیةالتفاضلیةمعادلةالحل

....في

 أو كًال من معامل االرتباط أو أو احسب التوقع الریاضي احتمال حدث:احسب

....بین مستویینالمقادیر أو تجیب الزاویة 

طول منحن احسب مساحة سطح او حجم مجسم أو أو عن المستوي Aبعد النقطة 

........أو 

اكتب بالشكل أو .......القطع المستقیم أوأو....في الحاالت مستويال: معادلةاكتب

أو اكتب متجھًا ناظمًا أو اكتب النسب المثلثیة للزاویة ، ..... الجبري وبالشكل األسي 

أو ...........الموازیین لـأو اكتب معادلتي المماس للخط البیاني .

أوسحابة االنتشار أو ارسم القطع أو ارسم خط بیاني لدالة  : ارسم.............

 أو تبعًا لقیم وسیط معادلة مماس لمنحن في نقطة منھ أو معادلة قطع : عین مجموعة

مع ..... ، أو احداثیات نقطة تقاطع المستقیم المار بـ .............. نقط المستوي 

إذا علمت fعین األمثال لدالةعین الزاویة بین المستوي والمستقیم أو ....المستوي أو 

ومركزه ومحرقیھ وارسمھ ... عین ذرا القطع أو ........اشتقاقیة على fأن

.............أو ..........

 أوجد الجذرین التربیعیین أو الجذور التكعیبیة أو .........أعط  أو أوجد تمثیًال وسیطیًا

....... یحقق المعادلة للعدد المركب أو أوجد مصفوفة مدرجة   أو أوجد عددًا 
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)  درجة١٨٠( :ةاآلتیاألسئلة عن أجب :ًاثالث

:من قبیل 

1القضیة أو اثبت أن صحةثبتأ 2,C C متماسان أو اثبت صحة متراجحة أو

النقاط أنثبت صحة مبرھنة أو جزء من مبرھنة أو خاصیة ریاضیة أو اثبت ا

.....................على استقامة واحدة  أو اثبت تقاطع مستویین  تقع ............ 

...................زوجیة أوأثبت أن الدالة فردیة أو 

 حًال ..... أو استنتج كًال من الدالتین ..........استنتج باستخدام مبرھنة اإلحاطة أن

أو... ب المائل في جوار أو استنتج معادلة المستقیم المقار..... للمعادلة التفاضلیة 

............استنتج الصفة التناظریة 

أوجد ناتج التكامل أو .....بعدي المستطیل كي تكون مساحتھ أكبر ما یمكن :وجد أ

أو......... بطریقة التكامل بالتجزئة أو أوجد معادلة تفاضلیة أو أوجد كل مقارب للخط 

أو  ...أو أوجد معادلة المنحني التكاملي ......... تحقق   fللدالة أصلیةأوجد دالة 

.....

بحث عن االمعادلة التفاضلیة ، أوحل في أو بطریقة غاوس حل جملة معادالت  خطیة

...............حل جملة المعادالت  أو 

 أو ادرس الوضع النسبي أو ..... ادرس قابلیة االشتقاق أو ادرس تغیرات دالة ودل على..

 التي تحقق .... أوجد المعادلة الدیكارتیة لمجموعة النقط.....

شاملة تتضمن طلبات متنوعة : تحلیلمسألة )درجة٢١٠(حل المسائل اآلتیة : رابعًا

.وتناسب مھارات التفكیر العلیا )تغطي موضوعات منوعة ( ومتدرجة 

)تغطي موضوعات منوعة ( شاملة تتضمن طلبات متنوعة  ومتدرجة : جبرأومسألة ھندسة  

.وتناسب مھارات التفكیر العلیا 

لذا فإن أي سؤال ، أن األسئلة الواردة أعاله ھي على سبیل المثال ولیس الحصر :مالحظة ھامة

.على نمطھ   سؤاًال في االمتحان یأتي أن یمكن الكتب الثالث وارد في 

للھندسة%٢٥و للجبر%٢٥للتحلیل  و% ٥٠ما یعادل من الدرجات یعطى : مالحظة 

انتھت األسئلة


