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 انبكانىريا شهادة نىيمانمىحذ انىطىي المتحان ا

 -0202- مادة انرياضياثاإلطار انمرجعي الختبار 

 و االقتصاديت ومسهك عهىو انتذبير انمحاسباتيشعبت  انعهى

 

 

 انتحهيم: انمجال انرئيسي األول 

 

 انمتتانياث انعذديت: انمجال انفرعي األول 

 

: استؼًال انًتتانُاخ انهُدسُح وانًتتانُاخ انحساتُح فٍ دزاسح أيخهح يٍ يتتانُاخ يٍ انشكم  . 0.  0. 0
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 استؼًال انًتتانُاخ انهُدسُح وانًتتانُاخ انحساتُح فٍ حم يسائم تزازَح والتصادَح؛ . 0.  0.  0

bauu: استؼًال انًتتانُاخ يٍ انشكم . 3.  0.  0 nn 1 فٍ حم يسائم تزازَح والتصادَح؛ 

 استؼًال َهاَاخ انًتتانُاخ انًسرؼُح ويصادَك انتمازب نتحدَد َهاَاخ يتتانُاخ ػددَح؛ . 4.  0.  0

تحدَد َهاَح يتتانُح  . 5.  0.  0 nu  يتمازتح يٍ انشكم nn ufu 1 حُج f  ًدانح يتصهح ػه

وتحمك  Iيزال   IIf 3 

 

 االتصال واالشتقاق ودراست انذوال : انمجال انفرعي انثاوي 

 

تدانح يتصهح و زتُثح لطؼا تدانح يتصهح و ( يحدود أو غُس يحدود)تحدَد صىزج لطؼح أو يزال  . 0.  0.  0

 ؛

تطثُك يثسهُح انمُى انىسُطُح فٍ دزاسح تؼض انًؼادالخ و انًتسارحاخ أو دزاسح إشازج  . 0.  0.  0

 ؛3333تؼض انتؼاتُس 

إلحثاخ وحداَُح  ،تطثُك يثسهُح انمُى انىسُطُح  فٍ  حانح دانح يتصهح و زتُثح لطؼا ػهً يزال . 3.  0.  0

حم انًؼادنح   xf؛ 

 ؛و ػهً يزالدانح ػددَح فٍ َمطح  لاتهُح اشتماق دزاسح  . 4.  0.  0

 ؛اندانح انًشتمح ندانح ػددَح تحدَد . 5.  0.  0

 ؛ تحدَد زتاتح دانح . 6.  0.  0

 ؛تحدَد إشازج دانح اَطاللا يٍ ردول تغُساتها . 7.  0.  0

 تحدَد إشازج دانح اَطاللا يٍ تًخُهها انًثُاٍَ؛  . 8.  0.  0

انحم انًثُاٍَ نًؼادالخ يٍ انشكم   . 9.  0.  0   f x g x  ويتسارحاخ يٍ انشكم   xgxf  ؛ 
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 تحدَد يشتمح وزتاتح اندانح انؼكسُح ندانح يتصهح وزتُثح لطؼا ػهً يزال وتًخُهها يثُاَُا؛ . 02.  0.  0

 ؛حم يسائم تطثُمُح حىل انمُى اندَىَح و انمُى انمصىَح . 00.  0.  0

 ؛تىظُف اندانح انًشتمح األونً و اندانح انًشتمح انخاَُح فٍ دزاسح دانح ػددَح  . 00.  0.  0

تحتىٌ دوال و ،انزرزَح واندوال انالررزَح انىازدج تانًمسز دوالان وتًخُم دزاسحانتًكٍ يٍ   . 13.  2.  0

ودوال  ،األسُح انُثُسَحودوال تحتىٌ صُغتها ػهً اندانح  ،انُثُسَح انهىغازَتًُحاندانح صُغتها ػهً 

 3دانح انهىغازَتى انُثُسٌ واندانح األسُح انُثُسَح ها ػهًتتحتىٌ صُغ

 

 انذوال األصهيت: انفرعي انثانث انمجال 

 

 تحدَد اندوال األصهُح نهدوال االػتُادَح؛ . 0.  3.  0

 3استؼًال صُغ االشتماق نتحدَد اندوال األصهُح ندانح ػهً يزال . 0.  3.  0

 

  انذوال انهىغاريتميت واألسيت: انمجال انفرعي انرابع 

 

 ؛األساث انىبيريتعهى و ،انتًكٍ يٍ انحساب انزثسٌ ػهً انهىغازَتًاخ  . 0.  4.  0

 ؛وبيريت أسيتأو   ،انتًكٍ يٍ حم يؼادالخ ويتسارحاخ وَظًاخ  نىغازَتًُح . 0.  4.  0

10xيؼادالخ يٍ َىع فٍ حم  انهىغازَتى انؼشسٌ يؼسفح وتطثُك . 3.  4.  0 a متراجحاث مه وىع و

10x a 10xأو مه وىع  ؛  a؛ 

 وتطثُمها؛  انُثُسَح انهىغازَتًُح نهدانحانتًكٍ يٍ انُهاَاخ األساسُح   . 4.  4.  0

 3هدانح األسُح انُثُسَح وتطثُمهان األساسُح ُهاَاخانانتًكٍ يٍ  . 5.  4.  0

 

 انتكامهيانحساب :  انخامسانمجال انفرعي 

 

 ؛ انحفٍ حساب تكايم د و تمُُح انًكايهح تاألرصاء  اندانح األصهُح تىظُف  . 0.  5.  0

 .انتًكٍ يٍ حساب يساحح حُص انًستىي انًحصىز تٍُ يُحٍُُُ . 0.  5.  0

 

 حساب االحتماالث: انمجال انرئيسي انثاوي 

 

 استؼًال انًُىذد انتؼدادٌ انًُاسة حسة انىضؼُح انًدزوسح؛ . 0.  0

 تماطغ حدحٍُ ؛ واحتًال  احتًال انحدث انًضاد نحدث وحساب احتًال اتحاد حدحٍُ  . 0.  0

 احتًال تماطغ حدحٍُ؛ و تىظُفه فٍ حساب االحتًال انشسطٍ حساب . 3.  0

 حدحٍُ؛ُح انتؼسف ػهً استمالن . 4.  0

 ػشىائٍ؛تحدَد لاَىٌ احتًال يتغُس  . 5.  0

 3يتُىػحانتؼسف ػهً انماَىٌ انحداٍَ وتطثُمه فٍ وضؼُاخ  . 6.  0

 

 

 بىيت انمىضىع

 

 و أهميتها انمجاالث انرئيسيت. أ 
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 َسثح األهًُح انًزاالخ انفسػُح انًزاالخ

 انتحهُم

 %20 انًتتانُاخ انؼددَح

  االتصال واالشتماق ودزاسح اندوال

 

60% 
 اندوال األصهُح

 اندوال انهىغازَتًُح واألسُح

 انحساب انتكايهٍ

 %20 حساب االحتًاالخ

 %100  انًزًىع

 

 و وسبها انمستىياث انمهاريت .ب 

 

 َسثح األهًُح انًستىي انًهازٌ

تؼسَف؛ خاصُح؛ يثسهُح؛ خىازشيُح؛ صُغح؛ تمُُح؛ لاػدج؛ )تطثُك يثاشس نهًؼازف 

3)3333 

% 60 

تؼسَف؛ خاصُح؛ يثسهُح؛ )استحضاز وتطثُك يؼازف غُس يؼهُح فٍ انسؤال 

 3فٍ وضؼُح يأنىفح3333( خىازشيُح؛ صُغح؛ تمُُح؛ لاػدج؛ 

% 02 

 % 10 3يؼانزح وضؼُاخ غُس يأنىفح تتىنُف يؼازف وَتائذ
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