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دبي                                                                             
أ
 إعداد : بشار ابو العماش                         امتحان مقترح لمادة الرياضيات الفرع ال

 

 ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فامي ييل . -أ  السؤال الاول : 

1-  
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ذا اكن ميل املامس ملنحىن الإقرتان ق)س( عند النقطة )س ، ص( هو )  -ب س ( جفد قاعدة الاقرتان ق)س( 2 – 6اإ

 . 2(= 1، علام بأ ن ق)

، جد املسافة اليت يقطعها اجلس مي بعد مرور  2م/ث 8يتحرك جس مي خبط مس تقمي بتسارع اثبت مقداره ت)ن( =  -ج

 م. 5( = 0م/ث ، وموضعه الابتدايئ ف ) 2( = 0ثواين من بدء احلركة ، علام بأ ن ع) 3

 السؤال الثاين : 

 

 

 

 -د
ذا علمت ان الوسط احلسايب جملموع  10000اذا اكنت عالمات )  ( طالب وطالبة تتخذ شلك التوزيع الطبيعي، فاإ

 طالبا وطالبة، مفا يه عالمة النجاح.   6554واكن عدد الطلبة الناحجني  10والاحنراف املعياري لها  58العالمات 

 

هـ 
 طالبات يف لك حاةل من احلالت التالية .. 3و  طالب 4بمك طريقة ميكن تكوين جلنة ثالثية من بني  -

 تتكون اللجنة من طالبني. - أ  

 عىل ان يكون يف اللجنة طالبتني عىل الاكرث. - ب

 رئيس اللجنة من الطالب وانئبه من الطالبات. - ت
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 حول رمز الإجابة الصحيحة. دائرةضع  -السؤال الثالث: أ  

 اليت حتقق املعادةل  سقمية  -1

 {1،14}-د                     {15، 14}  -ج                   {15، 0}  -ب               {1،0}  -أ  

 طالب هو  6طالب من بني  3عدد طرق اختيار  -2

 طريقة  40 -طريقة              د 30 -طريقة               ج 20 -طريقة                       ب 120 -أ  

ن قمية ل ) س=  0.4، أ  =  3ذا حدين معاماله ن = اذا اكن س متغري عشوايئ  -3  ( تساوي : 2فاإ

  0.4 -د                 0.784 -ج                0.288 -ب                     0.6 -أ  

ن العالمة اليت تنحرف  12والاحنراف املعياري لها يساوي  60اذا اكن الوسط احلسايب جملموع عالمات يساوي  -4 فاإ

 احنرافات معيارية يه .. 3 حتت الوسط

 57 -د                     96 -ج                     3- -ب                  24 -أ  

ن  1.5والفرق بني العالمتني املناظرتني هو  15اذا اكن الفرق بني عالميت طالبيني يف امتحان الرايضيات هو  -5 فاإ

 الاحتراف املعياري جملموع العالمات يساوي ..

 13 -د                         10 -ج                        6 -ب                    4  -أ  

 احد العبارات التالية حصيحة فامي يتعلق ابلتوزيع الطبيعي  -6

 وسطه احلسايب واحد واحنرافه املعياري صفرا     -وسطه احلسايب صفرا واحنرافه املعياري صفرا                ب -أ  

                                             واحدوسطه احلسايب واحد واحنرافه املعياري  -د       طه احلسايب صفرا واحنرافه املعياري واحد      وس - ج

ن قمية ب تساوي   32، ص =  36س + ب ، واكنت س = 4اذا اكنت معادةل خط الاحندار ص^ =  -7  فاإ

  164 - -د                   164 -ج                92- -ب                           92 -أ  
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ذا اكن مدخل املبىن ميثل ق)س( =  -ب س4 – 16ميثل الشلك الآيت الواهجة ال مامية ل حد املباين فاإ
2 

نشاء  ما تلكفة اإ

 دينار.  30الباب الزجايج لهذا املدخل  اذا علمت أ ن سعر املرت الوحد منه

 

 

 

 -ضع دائة حول رمز الإجابة الصحيحة فامي ييل: -السؤال الرابع : 

ن نوع العالقة بني املتغريين  0.93-اذا اكن معامل الارتباط )ر( بني )س( و )ص( يساوي  -1  فاإ

 عكس ية اتمة -طردية اتمة               د -عكس ية قوية        ج -ب             طردية قوية    -أ  

م/ث6يتحرك جس مي عىل خط مس تقمي بتسارع اثبت مقداره ت)ن(=  -2
2 

اذا علمت ان الرسعة الابتدائية للجس مي 

 م/ث ، فاإن رسرعة هذا اجلس مي بعد ن اثنية تساوي :8( = 0ع)

 8ن+6ع)ن(=  -د           6ن+8ع)ن(=  -ج          8-ن6ع)ن(=  -ب              6-ن 8ع)ن(=  -أ  

 

 { 8،  4}  -{                د 4،  2}  -{           ج 8،  2}  -{                 ب 2}  -أ   

 اذا اكن معامل الارتباط بني )س( و )ص( يساوي صفرا فأ ن نوع العالقة بني املتغرييني.. -4

 ل توجد عالقة -قوية  اتمة         د -عكس ية ضعيفة               ج -ب          طردية ضعيفة      -أ  

 

 

س4 – 2ق)س( = 
2

 

 المدخل
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 ابلعامتد عىل الشلك اجملاور جد    ق)س( . دس.   -السؤال اخلامس:أ  

 

 

 

 اليويم )ص( مخلسة عامل.يبني اجلدول التايل عدد س نوات اخلربة )س( وال جر  -ج

 3 7 9 6 5 عدد س نوات اخلربة )س(

 11 13 22 18 16 ال جر اليويم )ص(

 س نوات 9جد معادةل خط الاحندار للتنبؤ بقمي ص اذا علمت س ، مث جد اخلطأ  ابلتنبؤ لعامل عدد س نوات اخلربة دليه 

 

س3يساوي ) اذا اكن ميل املامس ملنحىن الاقرتان ق)س( عند النقطة )س،ص(  -د
2

( جفد قاعدة الاقرتان علام  1- 

 (.3،2بأ ن املنحىن مير ابلنقطة ) 

 يبني اجلدول التايل عالمات مخس طالب يف مبحث الرايضيات واللغة الاجنلزيية احسب معامل الارتباط بريسون. -و

 8 14 12 16 10 عالمة الرايضيات)س(

 18 10 16 14 12 عالمة اللغة الاجنلزيية )ص(

 

ذا ااكن احامتل جناح ااي من الاجشار هو  3زرع خشص  -ز  جفد 0.7جشرات يف حديثة مزنهل فاإ

 أ كتب جدول التوزيع الاحامتيل . -قمي )س(                   ب -أ  

ي م
 
ت ق والسداد من هللا العلي العظ

 
اح والت وف ج 

 
الن كم ب 

ي ل
 
ات ي 

 
ق مع أطي ب امن

 
 وهللا الموف

 أ

 جـ

 أ

 ب

 جـ

6=  1م  

10=  2م  


