رقم المسبق EBSC 2316 :
اسم المسبق  :ريبضيبت2
تبريخ االمتحبن 2212/4/22:
عدد االسئلة  )4( :أسئلة
زمن االختبار  :ساعة

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

االمتحبن النصفي2
الفصل الدراسي الثبني
7102-7102

السؤال األول  :ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية :
 .1الزاوية

)  5درجات )

تعادل بالتقدير الستيني 44

 .2يسمى اليرم بعدد أضالع قاعدتو .

 .3كل مكعب ىو متوازي مستطيالت والعكس صحيح .
 .4عدد رؤوس المنشور الثالثي القائم تساوي  5رؤوس .

 .5الوحدة األساسية لقياس الطول ىي الياردة وتساوي  1متر.

 .6شبو المنحرف المتوازي الساقين ىو متوازي أضالع .
 .7اليكتار يساوي  14دونمات .
⃗⃗⃗⃗⃗
⃖⃗⃗⃗⃗ .8

 .9المماسان لدائرة الخارجان من نقطة واحدة متطابقان .

 .10في المخروط الدائري القائم ارتفاعو يساوي طول محوره .

____________________________________________________________________

السؤال الثاني  :اختر االجابة الصحيحة :
 .1القنطار يساوي :

أ) طن

ب) نصف طن

 .2المساحة الكمية لممكعب ىي :

أ)

2

6ل

(  3درجات )

2

ج) ربع طن

د) ثمث طن

2

ب)  4ل

2

د) ل

ج)  2ل

 .3الوحدة االساسية لقياس الطول تسمى ياردة وتساوي :
أ)

ب)

ج)

 .4مجسم لو قاعدة واحدة و رأس واحد :

أ) أسطوانة

ب) مخروط

ج) منشور

>>> تمنياتي لكم بالتوفيق <<<

د)

د) كرة
1

 .5مقدار الزاوية نصف القطرية :
ب) 75

أ) 57

د) 65

ج) 55

 .6القدم المكعب يساوي ___ ياردة مكعبة :
ب)

أ)

ج)

د)

____________________________________________________________________

السؤال الثالث :

)  7درجات(

أوجد ما يمي

أ -أوجد المساحة الكمية والحجم لمتوازي مستطيالت طولو يساوي  3امثال عرضو عمما بأن عرضو 2
سم وارتفاعو  5سم :

ب -أوجد المساحة الكمية والحجم لميرم الرباعي الذي طول ضمع قاعدتو يساوي  12سم وارتفاعو
 8سم :

>>> تمنياتي لكم بالتوفيق <<<

2

ت -أييما أكبر حجما كرة قطرىا يساوي

أم أسطوانة دائرية طول نصف قطرىا

وارتفاعيا  3سم :

ث -مكعب حجمو  512وحدة مكعبة أوجد مساحتو الجانبية و الكمية :

>>> تمنياتي لكم بالتوفيق <<<

3

