الامخدان اإلاىخد الجهىي لىيل شهادة الظلك ؤلاعدادي
دوزة ًىهيى 7107
الخعليم العام والخعليم ألاصيل
اإلاادة

:

السٍاطياث

اإلاترشحىن السطميىن وألاخساز
مدة الاهجاش  :طاعخان

اإلاعامل

:

3

جىحيهاث للمترشح ( ة ) :
ٌ .0ظمذ باطخعمال آلالت الحاطبت الغير القابلت للبرمجت.
ً .7مكً للمترشح (ة) اهجاش جمازًٍ الامخدان خظب الترجيب الري ًىاطبه(ا) ،مع مساعاة الترقيم.
ً .3يبغي جفادي اطخعمال اللىن ألاخمس عىد جدسٍس ألاحىبت.
 .4بالسغم مً جكساز بعع السمىش في أكثر مً جمسًٍ ،فالسمىش اإلاظخعملت في جمسًٍ معين ال عالقت لها بباقي
الخمازًٍ.
 .5جؤخر بعين الاعخباز ،خالل عمليت الخصحيذ ،الدقت والىطىح في ألاحىبت.

مكىهاث مىطىع الامخدان :
ًخكىن مىطىع الامخدان مً طخت جمازًٍ مظخقلت فيما بينها ومىشعت على اإلاجاالث اإلاظمىهيت
للبرهامج كما ًلي:
الخمسًٍ

اإلاجاالث اإلاظمىهيت

الىقطت

الخمسًٍ ألاول

ؤلاخصاء

 7هقط

الخمسًٍ الثاوي

اإلاعادالث واإلاتراجحاث مً الدزحت ألاولى بمجهىل واخد
وهظمت معادلخين مً الدزحت ألاولى بمجهىلين

 5هقط

الخمسًٍ الثالث

ؤلاشاخت

 7هقط

الخمسًٍ السابع

الدالت الخطيت والدالت الخآلفيت

 4هقط

الخمسًٍ الخامع

الهىدطت الخدليليت

 4هقط

الخمسًٍ الظادض

خظاب الحجىم

 3هقط
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اإلا ـ ــىط ـ ـ ــىع

اإلاعامل 3 :

الخمسًٍ ألاول ( 7هقط )
ًمثل الجدول الخالي هقط جالمير أخد أقظام مظخىي الثالثت إعدادي في أخد فسوض السٍاطياث :
00
7

 1,5ن

9
8
الىقطت
5
3
الحصيص
 )0خدد مىىال هره اإلادظلظلت ؤلاخصائيت.

0ن

 )7أخظب اإلاعدل الحظابي لهره اإلادظلظلت ؤلاخصائيت.

 1,5ن

 )3خدد القيمت الىططيت لهره اإلادظلظلت ؤلاخصائيت .

07
4

03
7

04
7

06
7

الخمسًٍ الثاوي (  5هقط )
0ن

 )0خل اإلاعادلخين الخاليخين :

0ن
0ن
0ن

0ن

أ ) 12 x  9  0
ب )  x  1 3  x   0

x
 )7خل اإلاتراجحت الخاليت :
6  2 x
3
 x  y  50
 )3أ ) خل الىظمت الخاليت :

15
x

20
y

885

ب ) أدث مؤطظت حعليميت  8850دزهما لتزوٍد خصاهتها ب  50معجما بعظها خاص باللغت العسبيت والبعع
آلاخس خاص باللغت الفسوظيت.
إذا علمذ أن زمً اإلاعجم الىاخد الخاص باللغت العسبيت هى  150دزهما ،وزمً اإلاعجم الىاخد الخاص باللغت
الفسوظيت هى  200دزهما ،فما هى عدد اإلاعاحم الخاص بكل لغت ؟

الخمسًٍ الثالث (  7هقط )
لخكً  Aو  Bو  Cزالر هقط غير مظخقيميت مً اإلاظخىي .
0ن
0ن

الىقطت  Dهي صىزة  Cباإلشاخت ذاث اإلاخجهت  ، BAو الىقطت  Eهي صىزة  Cباإلشاخت ذاث اإلاخجهت . BC
 )0أوش ئ الىقطخين  Dو . E
 )7ما هي طبيعت السباعـي  ACED؟ علل حىابك .
الخمسًٍ السابع (  4هقط )

0ن
0ن

1
 )0وعخبر الدالت الخطيت  fاإلاعسفت بما ًلي . f ( x)   x :
3
أ ) أخظب ). f (3

ب ) أوش ئ    الخمثيل اإلابياوي للدالت  fفي معلم مخعامد ممىظم .  O ; I ; J 
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 )2يمثل املستقيم   D في الشكل جاهبه التمثيل املبياني
لدالة تآلفية . g
0ن

أ ) حدد مبياهيا صورة كل من العددين  0و  2بالدالة . g

0ن

ب ) عبر عن ) g ( xبداللة . x

الخمسًٍ الخامع (  4هقط )
ليكً   O ; I ; J معلما مخعامدا ممىظما للمظخىي.
وعخبر الىقط الخاليت  A(2;0) :و ) B(4;3و ). C (1;4
0ن
0ن

1
 )0جدقق مً أن اإلاعادلت اإلاخخصسة للمظخقيم   AB هي x  1 :
2
 )7خدد اإلاعادلت اإلاخخصسة للمظخقيم   D اإلااز مً الىقطت  Cوالعمىدي على .  AB 
. y

 )3لخكً  Hاإلاظقط العمىدي للىقطت  Cعلى .  AB 
 1,5ن
0ن
 1,5ن

2 6
أ ) جدقق مً أن . H  ;  :
5 5
ب ) أخظب اإلاظافخين  ABو . CH

ج ) اطخيخج مظاخت اإلاثلث . ABC
الخمسًٍ الظادض (  3هقط )
ليكً  CABDهسما زأطه  Cوازجفاعه  CD وقاعدجه اإلاثلث  ABDاإلادظاوي الظاقين والقائم الصاوٍت في  Dخيث
 AD  4 cm :و  ( . CD  6 cmاهظس الشكل )
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0ن

 )0أخظب حجم الهسم . CABD

 1,5ن

 E )7و  Fو  Gمىخصفاث القطع  CAو  CB و  CD على الخىالي .والهسم  CEFGجصغيرا للهسم
. CABD
أ ) خدد وظبت هرا الخصغير .

0ن

ب ) أخظب اإلاظافت ، EF

 1,5ن

ج ) أخظب حجم الهسم . CEFG

4 |4

االيرحاٌ انجٕٓ٘ انًٕحد نُٛم شٓادج انسهك اإلػداد٘
انًرسشحٌٕ انسسًٔ ٌٕٛاألحساز
انرؼهٛى انؼاو  -دٔزج 2017 َٕٕٛٚ
املركز اجلهوي لالمتحانات

انصفحح

1
1

Page

ػُاصس اإلجاتح ٔسهى انرُقٛط
1

انًادج :انهغح انؼستٛح
انًجال

يدج اإلَجاش

ساػراٌ

انًؼايم

3
سهى انرُقٛط

ػُاصس اإلجاتح

انمزاءج () ٌ 8

َ -1ىع انُص  :سسد٘.
 -2استخزج يٍ انفمزج انثانثح خًهح تُسدى يع عُىاٌ انُص... :سُٓاجس تغٛس ٔثائق.
 -3انشزذ تانًزادف زسة سُاق انُص.................................................................................... :
َخىتكى  :ػصذكى ،كثسٚاؤكى  -هزعْ :سٔل ٔأسسع –
 -4انسذث انزئُس فٍ انُص.................................................................................................. :
اسرؼداد انشاب ػثًاٌ ٔأصدقاؤِ نسفس غٛس شسػٚ ( ٙقبل كم يؼُٗ ٚقازب يضًٌٕ انُص)
 -5استخزاج أرتعح أنفاظ أو عثاراخ دانح عهً انًدال انسكاٍَ...................................................... :
سُٛطهق انًسكة -اندخٕل إنٗ أنًسٚا -ػًهكى سٛكٌٕ ف ٙانحقٕل -جًغ انًال انالشو نثُاء ٔطُكى -يُظى انسحهح-
جٕاش انسفس (.... -ذقثم يُٓا أزتؼح أنفاظ أٔ ػثازاخ دانح ػهٗ انًجال انسكاَ)ٙ
 -6استخزج يىاصفاخ شخصُح انشاب عثًاٌ وأيه فٍ انُص يٍ خالل انسىار انذٌ دار تُُهًا:
يىاصفاخ أو عثًاٌ (تمثم صفتٍُ عهً األلم)
يىاصفاخ انشاب عثًاٌ (تمثم صفتٍُ عهً األلم)
تدٔٚح ،أيٛح ،خائفح ،ذدػٕ يغ اتُٓا -يضحٛح ....
خائف ،يٓاجس تغٛس ٔثائق ،تدٔ٘ ،فقٛس....
 -7انمًُح انكايُح خهف سفز عثًاٌ...............................................................................:
ْ ٙقًٛح سكاَٛح اجرًاػٛح ذسترط تانٓجسج انسسٚح تحثا ػٍ نقًح انؼٛشُٚ(.. .قثم انجٕاب انًقازب يغ االسردالل)
ٚ -8قثم كم زأ٘ يؼهم ٚؼكس يٕقف انًرسشح تأسهٕب سهٛى خال يٍ األخطاء.
عذِ َ -وثَا ِئكَ
 1ـ انشكم  - :أَ ْكثَزُـ عُثًَاٌُ ـ يَى ِ

0.50ن
0.50ن
 0.5لكل
كلمة

1ن
0.25

لكل

كلمة

0.25
لكل صفتني

1ن
2ن
0.25

لكل

كلمة

انذرس انهغىٌ () ٌ 6

 استخزج يٍ انُص........................................................... :أسهىب االستفهاوْ - :م حصهد ػهٗ جٕاش سفس ٚا تُٙ؟ أ٘ جٕاش سفس ٚا أيٙ؟م ْٕ.
 أسهىب انًذذَِ . :ؼى انسج ُ)ٔ ،ذسذثط تًجال انُص(
 -ذقثم كم جًهح سهًٛح ذرضًٍ انًًُٕع يٍ انصسف(

 0.50لكل
أسلوب

) يغ انشكم (

انتعثُز واإلَشاء
(6ن)

 -4تسذد انًُادي ،وتُاٌ َىعه وزانته اإلعزاتُح
انًُادٖ
انجًهح
ٚا شثابُ ،انٕٛو
انثُاء ػهٗ انضى
َكسج يقصٕدج
شثاب
سُٛطهق انًسكة
 -5اإلعزاب :
 أ٘ :يفؼٕل تّ يثُ ٙػهٗ انضى ف ٙيحم َصةٔ ،فؼهّ يحرٔف ٔجٕتا يغ فاػهّ ،ذقدٚسِ أخص أٔ يا فٙ
يؼُاِ؛
ْ ا :حسف ذُث ّٛيثُ ٙػهٗ انسكٌٕ ال يحم نى يٍ اإلػساب.
 انًسهًٌَٕ :ؼد يسفٕع تانٕأ ألَّ جًغ ذكس سانى
ـ َزاعً فٍ تمىَى يُتح انًتزشر يا َأتٍ :
 االنرصاو تانًطهٕب.ـ ذٕظٛف خصائص انًٓازج .
ـ انستط انًُطق ٙت ٍٛانجًم ٔانفقساخ.
ـ ساليح انهغح يٍ األخطاء ٔاسرؼًال ػالياخ انرسقٛى .
َٕػّ

حانرّ اإلػساتٛح

).

1.50ن
0.5
لكل جواب
صحيح

0.5
0.5

ٌ2
ٌ2
ٌ1
ٌ1

