رقم المسبق EBSC 3320 :
اسم المسبق  :ريبضيبت2
تبريخ االمتحبن 2112/3/11:
عدد االسئلة  )4( :أسئلة
زمن االختبار  :ساعة

االمتحبن النصفي1
الفصل الدراسي الثبني
6102-6102

اسم المحبضر :
رقم الطبلب :
اسم الطبلب :
الكلية  :التربية
القسم/التخصص  :التعليم األساسي

أجب عن األسئلة التالية :
السؤال األول  :ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية :
) .1

(

) .2

( الشعاع ال نيائي وال طول لو

⃡

⃡

) .3

( الزاوية المنعكسة قياسيا يساوي081

) .5

( كل زاويتين متناظرتين متكاممتين

) .7

( كل مربع معين وبالعكس.

) .9

( قط ار المعين متعامدان وال ينصفان زواياه

).10

( القطر اطول وتر في الدائرة

).12

( قطر الدائرة يقسميا إلى قسمين متطابقين.

).14

( يتطابق المثمثان بضمعان وأي زاوية

) .4
) .6
) .8

).11

).13

(  7درجات )

( الزاويتان المتتامتان متساويتان في القياس
( المضمع الخماسي لو  8أقطار

( في شبو المنحرف المتساوي الساقين األقطار غير متساوية

( قياس الزاوية المحيطية تساوي ضعف قياس الزاوية المركزية
( مماس الدائرة ال يتقاطع معيا بأي نقطة
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(  5.5درجات )

السؤال الثاني  :اختر االجابة الصحيحة :
 .0زاويتين متتامتين قياس األولى  3xو قياس الثانية  30فان قيمة = x
أ) 10

ج) 0

ب) 20

د) 30

 .5مضمع زاوية عمى األقل من زواياه تكون منعكسة يسمى مضمع :

أ) محدب

ب) مقعر

ج) كالىما

 .3مثمث كل زاوية من زواياه تساوي  60يسمى مثمث :

أ)

حاد

ب) متساوي الساقين

ج) متساوي األضالع

د) ليس مما ذكر

د) قائم

 .4شبو المنحرف الذي طوال قاعدتيو المتوازيتين ىما  12 , 4وارتفاعو  2فان مساحتو =
أ) 20

ب) 48

ج) 16

د) 8

 .5طول قطر المربع الذي طول ضمعو  5ىو
أ) 5

ب) 10

ج) √

د) √

____________________________________________________________________
(  5.5درجات )

السؤال الثالث  :أجب عن ما يأتي :

أ) في المثمث المتساوي األضالع الذي طول ضمعو  6وحدات أوجد كال من :
 .0ارتفاعو
 .5محيطو

 .3مساحتو
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ب) مثمث ثالثيني ستيني فيو طول الوتر يساوي  8وحدات أوجد طول الضمعيين االخريين

____________________________________________________________________
(  3درجات )

السؤال الرابع :

 -1أوجد مساحة ومحيط كال مما يمي :

أ) معين طول قطريو  14 , 7سم
ب) دائرة طول قطرىا

π

سم

 -5أوجد قياس الزاوية في المسدس المنتظم.
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