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 صيغة أ  –1نموذج   -مستوى أ  – الصف التاسع  – امتحان المفتش العام في الرياضيات 

 ! ! ! بالنجاح 

 : ________الصف                                : ________________االسم

 (%30) دوال  – القسم األول 

 2x + 3 2x –=  f(x)+                    :البياني للدالتينخط ال أمامكم في هيئة المحاورمعطى  .1

                                                                                        g(x) = 2x – 1   

            

 .A ،Bالنقطتين  جدوا احداثيات .أ

 

 المكافئ.س القطع أر نقطة حداثياتإ واسجل .ب

 

 

 

 f(x) > 0المجال الذي يحقق  واأكتب .ج

 

 

 

 .C، D، Eحداثيات النقاط إ واجد .د

 

 

 

 f(x) > g(x) اكتب المجال الذي فيه هـ. 

 

 

 .EBD مساحة المثلث  وابسبقطعة مستقيمة واح  Bو  D النقطتين  والص   .و

 

 

 

حصل على مثلث ن B، Eمع النقطتين   Mالنقطة  نااذا وصلتقع على القطع المكافئ، بحيث   Mمثاالً لنقطة  أعطوا .ز

 . وافسر. DBE المثلث مساحته أكبر من مساحة 
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  f(x) ، g(x)  للدالتين  انالبياني خطانمعطى ال .2

 أن يكون الزوج المالئم  للقطعين المكافئين في الرسم؟أي زوج من بين أزواج الدوال التالية يمكن . أ

 . ماختيارك وافسر    

   i.    + 3 2f(x) = (x + 2) 

        g(x) = x(x – 4)  

 

  ii.   + 3 22) –x f(x) = (  

        g(x) = –x(x – 4) 

 

 iii.   + 3 22) –f(x) = (x  

        g(x) = –x(x + 4) 

 

 iv.   + 3 22) + f(x) = (x 

        g(x) = –x(x + 4) 

 

   . A، B قطعة مستقيمة بين نقطتي راسي القطعين المكافئين  واارسمب.    

  ي القطعين المكافئين. معادلة المستقيم الواصل بين رأس وااكتب    

 طريقة الحل.  وابين    

 

 .على محور  Bمن النقطة  اً عامودو  على محور اً عامود Aمن النقطة أنزلنا .  ج

 الرسم(.   وا)انظر على التناظر Dو  Cفي النقطتين  يقطع العامودان محور      

    .ABCDمنحرف لاشبه وا مساحة احسب     

 

 قطعين المكافئين في نقطتين؟ المن  كل     حيث يقطع المستقيم ب، k قيمة لـهل يوجد . د 

 . وارال، فس   إذا كانت إجابتكم  .kقيمة مالئمة لـ  اعطوانعم  إجابتكم تإذا كان    
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 (%30) مسالة كالمية ومهارات جبرية  – القسم الثاني 

 ساحة مستطيلة الشكل.  عطا هللا يوجد لعائلة .3

 مستطيالت متطابقة.  8موا الساحة الى ترصيف الساحة قس  ل

  . األخرىمتر من الضلع  1، من المستطيالت الصغيرة، أكبر بـ اضالع المستطيل طول أحد

 حصروا مثلثاً قائم الزاوية  األرضداخل كل مستطيل يقع في زاوية قطعة 

 لعي المستطيل )أنظر الرسم(.  ضلعيه القائمين يقعان على ض

 ، بحجر رمادي. األرضفي زاوية قطعة  يقعتم رصف كل مثلث قائم الزاوية، 

فت بحجر   . )انظروا الرسم( بيضأوباقي مساحة الساحة ُرص 

 

 

 بالحجر الرمادي؟  فهرصجزء من الساحة تم  أي  . أ

 

 

 بالحجر الرمادي. مساحة الجزء المرصوف  من 2م 63أكبر بـ  األبيضمساحة الجزء المرصوف بالحجر . ب    

 )طول وعرض( الساحة؟ أبعاد  يما ه       

 

 

 الصغيرة )مشار اليه بخط سميك(. األحجارمسار ضيق من  إنشاءتم  األبيضحول الجزء المرصوف بالحجر . ج   

 ما هو طول المسار؟ دقق حتى منزلتين بعد الفاصلة العشرية.         

 

 

 

 

         حولسارت احدى النملتين .  Aالى النقطة  افس االتجاه وفي نفس السرعة ورجعتفي ن Aملتان من النقطة خرجت ن. د   

    بيض. األ المرصوف بالحجرالمسار الضيق الذي يحيط الجزء  في األخرىمحيط الساحة وسارت النملة 

 . المسار الضيق في نملة التي سارت ول المن وصبعد دقيقتين  Aالساحة الى النقطة  سارت حولالنملة التي وصلت  

 باألمتار للدقيقة )م/دق(.  ماجابتك وافي أي سرعة سارت النملتين؟ اكتب  
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 الحاجة. عند التعويضمجال  واالمعادالت التالية. اكتب واحل   .4

 

                                                                .أ

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                    . ب    
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 (%30) هندسة   –القسم الثالث 

 هو متوازي أضالع. ABCDالشكل الرباعي  .5

 : معطى أن   

    DE ينصف الزاوية D 

    AF  ينصف الزاوية A 

 : برهن أن    

 .متساوي الساقين  ADEلث المث . أ

 

 

 

 .هو معين  AEFD الشكل الرباعي .  ب

 

 

 

 .متوازي أضالع هو  EBCF الشكل الرباعي  . ج

 

 

 (الضلع األكبر  AB)  3 : 2  يه AB -و AD النسبة بين الضلعين  . د     

 م؟س  12 هو  AEFD اذا علم ان محيط الشكل الرباعي  EBCF ما هو محيط الشكل الرباعي     

 

 

ً . هـ   :معلوم أيضا

    AF = AD 

 CE  AB   

 AOE  BEC :أن وابرهن
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 (%10) االحتمال  – الفصل الرابع 

 .كرات زرقاء 10 -كرات صفراء و 4يوجد في جرة 

 كرة مرة أخرى. خرجنعيدها الى الجرة، نخلط الكرات ون والنخرج كرة بشكل عشوائي من الجرة، نالحظ لونها 

 

  ؟ كرتين بلونين مختلفين جبأن نخرحتمال ما هو اال .أ

 

 التي أخرجت هي زرقاء.  األولىمعلوم أن الكرة  .ب

 ما هو االحتمال أن تكون الكرة الثانية زرقاء؟       

 

 

 نقاط  5

 نقاط  5


