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3.21-ل محتلن

حساب المثلثات مسائل كالمية

.ةاشكال هندسي, مسائل بيع وشراء:لن يشمل

(ةمن الممكن ان تكون مع نسب مئوي, بقي مسائل حركة)

بينوميتوزيع : :لن يشمل

(قانون برنولي)

دائرة محصورة بمثلث: لن يشمل

مماس للدائرة: لن يشمل











احتمال





حساب التفاضل مماس للدائرة فقط: :لن يشمل

هندسة مستوية

هندسة تحليلية

محصورة بشكل رباعيدائرى:  لن يشمل 

اسئلة مع دائرةلن يشمل

حساب التكامل



جذرية, تكامل لدوال نسبية : لن يشمل
c

ax b+

دوالوتكامل المشتقة لجميع انواع البولينومدوال تكالملبقي ) 

وايضا حساب. تبقى حساب الثابت النابع من عملية التكامل

(المساحات بجميع انواعها



و اشكال تبقى تطبيق قوانين حساب المثلثات بمثلثات ا

رباعية



,  اغاجسام في الفر, لن يشمل مسائل قصوى في االعداد 

اقتصاد, حركة

(  بقي مسائل كالمية في الدوال واالشكال الهندسية)

nbax

c

)( + 1-عدد صحيح ال يساويnאו

( ) dxxf )('

(دائرة تمس المحاور: بقي)

 دوائر تمس بعضها البعض:  لن يشمل

دقيقة22-ساعات و 4زمن االمتحان  دون التقيد بالفصول–اسئلة 4يجب االجابة عن 
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حساي التفاضل

هندسة الفراغ

منشور ثالثي: :لن يشمل

مكعب: :لن يشمل

مثلث/مربع/صندوق وهرم قاعدته مستطيل:  بقي)

,هندسية, بقي فقط متواليات حسابية )

(مع امكانية تعريف هذه المتواليات كدستور تراجعي








دالة من الصورة : لن يشمل 

(

حساب التكامل

استعمال بارامترات في الدوال المثلثية: لن يشمل

بقي كل الموضوع





متواليات

متواليات نهائية ال نهائية: :لن يشمل

متواليات عامة و دستور تراجعي: :لن يشمل

تزايد تضاؤل

( )
m

nf x x=

:جميع الدوال من الصور التالية: تبقى)

( ), log , , log ( )x f x

a aa x a f x
( ), ln , , ln ( )x f xe x e f x

sin( ) , cos( )   + +

(:  بقيت التطابقات)
2 2 sin

sin 2 , cos 2 ,sin cos 1 , tan
cos
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המשך  -חשבון דיפרנציאלי 

تكامل دوال مثلثيه: لن يشمل

1 1
,dx dx

x mx b+ 

الدالة االصلية لدالة اسية من الصور: لن يشمل:

,x mx ba dx a dx+

 

:بقي التكامل للدوال التالية)

dxedxe bmxx


+,

وايضا التكامل من الصورة dxxf )('

(  االسية واللوغاريتمية, للدوال المثلثية

دالة فردية ببحث/فحص ما اذا كانت الدالة زوجية :لن يشمل

.مثلثية


التطابقيات: لن يشمل 

2021صيف 

دقيقة10-ساعات و 2زمن االمتحان 3.21-ل محتلن دون التقيد بالفصول–اسئلة 3يجب االجابة عن 
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حساب المثلثات
مسائل كالمية

مسائل قدرةلن يشمل

(تبقى مسائل حركة مع ارقام)

.لن يشمل متواليات عامة ودستور تراجعي

واليات متواليات هندسية ومت,  متواليات حسابية:  تبقى)

(هندسية ال نهائية





احتمال




حساب التفاضل


بقي كل شيء

هندسة  مستوية 

متواليات

حساب التكامل

حجم الدوران: لن يشمل 



, اغ مسائل قصوى مع ارقام واجسام في الفر: لن يشمل 

.حركة واقتصاد

.بمسائل الحركة لن يشمل متباينات وبارامترات 

بقي كل شيء

بقي كل شيء

بولينومقسمة : لن يشمل

ة في بقي مسائل كالمية في الدوال واالشكال الهندسي)

(المستوى



 تكامل لدوال مع جذر: لن يشمل

تكامل دوال مثلثية: لن يشمل 

استعمال بارامتر في التكامل المحدود: لن يشمل 

(بقي تكامل لدالة المشتقة بجميع انواع الدوال)

 dxxf )('

2021صيف 

دقيقة22-ساعات و 4زمن االمتحان 3.21-ل محتلن دون التقيد بالفصول–اسئلة 4يجب االجابة عن 
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هندسة الفراغ

متجهات

هذا الموعد ال يشمل هذا الموضوع بالكامل

يمالبعد بين نقطة ومستق: لن يشمل 

البينمتص, البعد بين مستقيمين متوازيات: لن يشمل 

(مستوىالبعد بين نقطة و, بقي البعد بين نقطتين )

زاوية بين مستويين:  لن يشمل

بقيت التكامالت من الصورة)








تزايد وتضاؤل

بأكملهالموضةعبقي 



لن يشمل قطع ناقص

لن يشمل مماس للقطع المكافئ

הנדסת  אנליטית  




(مكافئدائرة تمس القطع ال,القطع المكافئ, الدائرة ,مستقيم:بقي)

حساب التفاضل

مشتقة دالة من الصورة:  لن يشمل 
2

3( )f x x
 

= 
 

حساب التكامل

مسائل قصوى مع تكامل : لن يشمل 

اسية او لوغاريتمية مع دوال دوالةدمج : لن يشمل

.مثلثية


تكامل دوال اسية او لوغاريتمية مع اساس: لن يشمل
e-ليس 


(مستوىمعامدمستقيم , بقي زاوية بين مستقيمين )

اعداد مركبة 

(ةحسابية وهندسي) استعماالت للمتواليات : لن يشمل 
حجم الدوران: لن يشمل
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3.2021-ل محتلن–2021صيف 

ريةبالصورة الجب–الحالة المتبادلة بين مستويين : لن يشمل  

ويينالبعد بين مستقيم ومستوى والبعد بين مست: لن يشمل 

وىزاوية بين مستقيم ومست:  لن يشمل 

( 3.21)استعماالت لمحالت هندسية : لن يشمل 

دقيقة48-وساعات2زمن االمتحان 


