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 (3ٌ): انتًريٍ األول

   قٛح انرانٛح:ـــــــــــــــــــنركٍ األعذاد انحقٛ
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إخرشل انكسز  -6
    

   
 عهى شكم كسرغيرقابم نالختزال( Aعطى ي)A احسة إنٗ كسز غٛز قاتم نإلخرشال ثى 

 Bاتح انعهًٛح نهعذد ــــــــــــــــأعظ انكر -2

 ْٕ عذد طثٛعٙ     اء انجذ ٍ أٌــــــــــــــــــــــــــــتٛثى عهٗ اتسـظ شكـم يًكٍ   ٔ انعثارذٍٛ   بـاكتـ -3

 اجعم يقاو انُسثح -4
 √   

 √ 
 عذدا َاطق  

 (3ٌ): انتًريٍ انثاَي

I) ارج انجثزٚحـــــــــــــــــــــنركٍ انعث  :                                

  ارج ــــــثى إسرُرج ذحهٛال نهعث           ارج  ــــــــــــــــــــــــــــحهم انعث .1

                 ادنح: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحم انًع .2

 * ثى يثم يجًٕعح حهٕنٓا تٛاَٛا                   رزاجحح:ــــــــــانًحم  .3

 ًرزـراألطٕال تانسُ ( ٌ)3 )انتًريٍ انثانث

;6 غيرحقيقيتانشكم انًقابم يرسوو باطوال  3.6; 3;OM 5AC AM EF    

تٍٛ اٌ (1   AC EF 

 يدورا انى انوحدة  MC ٕلـــــــــــــــانط (احسة 2

 FM ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(أحسب انط3

 ح.ـــيذٔرج انٗ انذرج EFMثى اسرُرج SinEFM بـــــــاحس (4

  

 (ٌ)3:انتًريٍ انرابع

⃗⃗     انًسرٕ٘ يشٔد تًعهى يرعايذ ٔيرجاَس:  ⃗   ⃗⃗  ز، ٔحذج انطٕل ْٙ انسُرًر  ⃗ 

       3; 2 ; 1; 2 ; 1;2 ;D 3;4A E M    ( علم النــــــــــــــــــقط       1   

EAD M   طة  بالمثلث  ــــمركز  الدائرة المحي هي    النقــــــــطة  بين ان( 2   
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 AN NC يًكٍ استخداو انعالقت,  N A بانُسبت انى C َظيرة   ثى احسب احداثيتي  ED N منتصف   احسب احداثــــــــــــــيتي النقطة (3   

.ل ــــــــــــمع التعلي  AECD    اعيــــــــــــــــــــــمانوع الرب(4  

 8ٌأنت:ـــــــــــــــــــــــــــــيس. 

 : زء االولــــــــــــــانج

  DA1455ٖ اخْٕا  كراتٍٛ ٔيصحف تـزٔاشر  DA5555احف تــــيص 3ة ٔــــــــــكر8فٙ يكرثح اشرزخ ذهًٛذج 

 انٕاحذاب انٕاحذ ٔثًٍ انًصحف ــــــــــــ(أجذ ثًٍ انكر1

عهًا اٌ   25تـ انٕاحذ ٔذخفٛط سعز انًصحف   25تـ  انٕاحذ  (تعذ يذج قايد انًكرثح ترخفٛط سعز انكراب 2

  DA655حف ْٕ ـــــــــــــٔسعز انًص DA455اب ْٕــــــــــــسعز انكر

 حف اــــــــــيص4ة ٔــــــــــــكر5ٕعح يٍ انكرة ذركٌٕ يٍ ـــــــــاحسة انسعز انجذٚذ نًجً

 

 : اَيـــــــــــــانجزء انث

  درٍٛ السرعًال االَرزَـــــاخ ٔاقرزح صاحثٓا صٛغـــــــــــــانًكرثح ذرضًٍ يقٓٗ االَرزَ

 اعح انٕاحذج ــــــــدُٚار نهس55: غت االونىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانصي

 دُٚار نكم ساعح 25دُٚار جشائز٘ سائذ 655:دفع يثهغ يسثق قذرِ غت انثاَيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانصي

 م انحساب ـــــــــــُا يزاحـــــــــــــــــــاَقم ٔ اكًم انجذٔل يثٛ(1

 عذد انساعاخ  15  

 1555   
انًثهغ انًذفٕع 

 تانصٛغح االٔنٗ

1255   655 
انًثهغ انًذفٕع 

 تانصٛغح انثاَٛح

عذد انساعاخ انًسرعًهح ٔ x(َسًٙ 2 f xٔ ٗانًثهغ انًذفٕع تانصٛغح االٔن g x انًثهغ انًذفٕع تانصٛغح انثاَٛح 

ثز عٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   - f xٔ g x تذالنحx 

 (أجذ  حساتٛا عذد انساعاخ انًسرعًهح انرٙ ذكٌٕ  يٍ اجهٓا انصٛغح انثاَٛح افضم يٍ  انصٛغح االٔنٗ 3

م انذانرٍٛ ـــــــــــــــ(فٙ َفس انًعهى انًرعايذ ٔانًرجاَس  يث4   ;g x f x ( 1حٛث 5cm hٔ عهٗ يحٕر انفٕاصم

1 100cm DA)عهٗ يحٕر انرزاذٛة 

 :بقراءة بياَيت

 دُٚار  نالَرزَد 2555م نشخص ٚخصص ــــــــــــــــــذد انصٛغح االفضـــــــــــــــــح(5

دُٚار يًٓا كاَد 1555اٌ ٚذفع انشتٌٕ ( تًُاسثح شٓز ريضاٌ ٚقرزح صاحة انًكرثح عهٗ ستائُّ صٛغح ثانثح ْٕ 6

 اعاخ انًسرعًهح ــــــــــــــــــــعذد انس

عٍ ْذا انعزض تانذانح xثزتذالنح ــــــــــــــــــــــع     - h x 

م فٙ َفس انًعهى انساتق انذانح ــــــــــــــــــــــــــيث      - h x 

 .اخ انًسرعًهح ـــــــــــــــــــــــذد انصٛغح االفضم حسة عذد انساعــــــــــــــــــــــــــــــ(ح7
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