
      درجات( 10)             (                      الجبر :أوال)            

    h(  ارسم منحنى الدالة د)س(= )س+2(2-3 ومن الرسم أوجد مدى الدالة     

وبين إذا كانت الدالة زوجية أم فردية أو غير ذلك.   اطرادهاوابحث          

1  - | = س  1س+ 2وجد مجموعة حل المعادلة | اب(     

   جـ( إذا كان   س3   = 27   فإن  س =  .....  

-------------------------------------------------------------------------- 

    درجات( 10)                  (التفاضل وحساب المثلثات :ثانيا)

h )ــ       ( نـــهـا 2)    ـــــــــــــ           نـــهـا         ( 1وجد   ا  ــــــــــــ

 

ــ              نـــهـا        ( 3      ــــــــــــــ

،  سم  14، ب =  °70=  ب(    )  Rب جـ الذي فيه   hب( حل المثلث  

 سم   14= جـ 

-------------------------------------------------------------------------- 

  )    درجات 10)                   ( ثالثا: تطبيقات الرياضيات)

h  ) سم وارتفاعه الجانبي   18احسب حجم هرم رباعي منتظم طول ضلع قاعدته

سم. 15  

 نيوتن تؤثران في نقطة مادية وتحصران بينهما   10 ،  5ب( قوتان مقدارهما  

 وجد مقدار المحصلة وقياس الزاوية التي تصنعها  ا.   120زاوية قياسها  

 المحصلة مع القوة األولى. 

 سم. 5( وطول نصف قطرها 3،   1-وجد معادلة الدائرة التي مركزها )اجـ( 

-------------------------------------------------------------------------- 

 ( marks 20)                     (اللغة اإلنجليزية )رابعا:             

 

 Choose the correct answer. 

a-People have always enjoyed…….out in Malaysia. 

(eating – ate – eats – eaten ) 

b-It is ……..that people should eat their largest meal of the 

day between 1 o’clock and 3 o’clock in the afternoon. 

thank ) – thought –thinks  –(thinking  

c-Egypt will need to…..more food. 

(production – produce – producing – produces ) 

d-What was Dr Magda’s ………for Talia? 

(advice – advise – advises – advised ) 

e-We use our…….to breathe. 

(legs – lungs - hands- brains ) 

 األزهر الشريف                                                 

 نموذج استرشادي()     قطاع المعاهد األزهرية          
 العلمي  الثاني الثانويللصف     

 

 امتحان المواد الثقافية 
 م2020/2021للفصل الدراسي األول للعام    

 س

   

Type equation here.   

 

∞   

Type equation here.   

 

 6-  2س2

   

Type equation here.   

 

 (  1-) س  

   

Type equation here.   

 

2   

Type equation here.   

 

 س

   

Type equation here.   

 

-2   

Type equation here.   

 

 128+  7س 

   

Type equation here.   

 

 32+  5س

   

Type equation here.   

 س 

   

Type equation here.   

 

0   

Type equation here.   

 

 س 2س  + جا

   

Type equation here.   

 

 س 5ظا   - س  

   

Type equation here.   

 

/ 

   

Type equation here.   

 

/ 

   

Type equation here.   

 


