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 2018-2017العام الدراسي   وزارة التربية والتعليم

  االختبارات الوطنية والدوليةادارة 

الرياضيات )المسار المتقدم(االختبار القياسي في   
 مواصفات اختبار القبول الجامعي

 

 تينساعالوقت الكلي لالختبار: 

 
ر والهندسة ة وهي:  الجبيهو اختبار الكتروني يتكون من ثالثة أقسام رئيس االختبار القياسي في الرياضيات )المسار المتقدم(:

واإلحصاء. تترتب معظم أقسام االختبار وأسئلته وبدائله عشوائياً. تكون أسئلة االختبار من نوع اختيار من متعدد، وملء 
وقت يظهر على شاشة الحاسوب يتيح الفراغ، وسحب الكلمات إلى الفراغات المناسبة. هذا وترتبط جميع أقسام االختبار ب

 للمتقدم لالختبار معرفة الوقت المتبقي.
 

 القسم األول: الجبر

 ية ّيةتفسير هيكل ات الجير  التعبير
  ي نماذج مماثلة لحل

 
ية ف ات الجير كتابة التعبير

 المسائل الرياضية
 ات الحدود  إجراء العمليات الحسابية عىل كثير
  عالقاتإنشاء معادالت تصف أرقام أو 
  يرات فهم حل المعادالت كطريقة لتفسير التير

حها  وشر
 ي متغير واحد

 
 حل المعادالت والمتباينات ف

 فهم مفهوم الدالة واستخدام رمز الدالة 
  ي التطبيقات من

 
ي تنشأ ف

تفسير الدوال الت 
 خالل السياق

  توسيع مجال الدوال المثلثية باستخدام
 دائرة الوحدة

 دام الدوال نمذجة ظواهر الدورية باستخ
 المثلثية

 إثبات وتطبيق المتطابقات المثلثية 
  استخدام خصائص األعداد الكرسية وغير

 الكرسية
  تنفيذ العمليات الحسابية مع األعداد

 المركبة
  تمثيل األعداد المركبة وعملياتها عىل

ي المركب
 
 المستوى البيان

 تنفيذ العمليات الحسابية عىل المتجهات 

 تمثيالت مختلفة تحليل الدوال باستخدام 

   شكل عالقة بير  كمّيتير
ُ
 بناء دالة ت

  دوال موجودةبناء دوال جديدة من 

  ات عن الدوال من حيث الحاالت تفسير التعبير
ي تمثلها

 الت 

 توسيع خصائص األسس لألسس الكرسية 

 التفسير الكمي واستخدام الوحدات لحل المسائل 

  ات فهم العالقة بير  األصفار وعوامل كثير
 الحدود

 ات الحدود لحل المسائلاس  تخدام حقائق كثير

 إعادة كتابة دالة كرسية 

  حل أنظمة المعادالت 

  
 
 تمثيل وحل المعادالت والمتباينات بيانيا

  بناء ومقارنة النماذج الخطية واألسية وحل
 المسائل

  ات ي متطابقات كثير
 
استخدام األعداد المركبة ف

 الحدود والمعادالت 

 مع الكميات المتجه تمثيل وتشكيل النمذجة 

  تنفيذ العمليات الحسابية عىل المصفوفات
ي التطبيقات

 
 واستخدام المصفوفات ف
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Sample Question 1 
Answer: C 
 

 
 

 
 
Sample Question 2 
Answer: C 
 

 
Sample Question 3 
Answer: C 
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Sample Question 4 
Answer: B 
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Sample Question 5 
Answer: 1078 
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 : الهندسة2القسم 

  تجربة التحويالت في المستوى 
 فهم التطابق من خالل األجسام الحركية المحسوسة 
 اثبات النظريات الهندسية 
 فهم التشابه من خالل تحويالت التشابه 
  التمييز بين الوصف الهندسي ومعادلة القطع

 المخروطي
  استخدام اإلحداثيات إلثبات نظريات هندسية

 جبرياً بسيطة 

 فهم وتطبيق نظريات الدوائر 
 شرح صيغ الحجوم واستخدامها في حل المسائل 
  تصور العالقات بين األشكال ثنائية األبعاد واألجسام ثالثية

 األبعاد
 إثبات النظريات متضمنة التشابه 
  معرفة النسب المثلثية وحل المسائل متضمنة المثلثات

 قائمة الزاوية
 لى المثلثات بشكل عامتطبيق علم حساب المثلثات ع 

 
Sample Question 1 
Answer: B 
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Sample Question 2 
Answer: 44 
 

 
 

Sample Question 3 
Answer: 55.5 
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Sample Question 4 
Answer: 12.5 
 

 
 
 
Sample Question 5 
Answer: C 
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 ر وتفسير البيانات لقياسات متغي تلخيص و تمثيل

 واحد
  تلخيص،و تمثيل، وتفسير البيانات على اثنين من

 المصنفات والمتغيرات الكمية
 تفسير النماذج الخطية 
  فهم وتقييم العمليات العشوائية التي تقوم عليها

 التجارب اإلحصائية

 االستدالالت وتبرير النتائج من عينات االستبانات،  صياغة

 المالحظاتوالتجارب و
  فهم الحوادث المستقلة واالحتماالت الشرطية واستخدامها

 لتفسير البيانات
 حساب القيم المتوقعة واستخدامها في حل المسائل 
 استخدام االحتماالت في اتخاذ  القرارات 
  لحساب احتماالت أحداث االحتمالاستخدام قواعد 

 غير موحد احصائيفي نموذج  مركبة

 
Sample Question 1 
Answer: A 
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Sample Question 2 
Answer: 59 
 

 
 

Sample Question 3 
Answer: A 
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Sample Question 4 
Answer: 1.28 
 

 
 

Sample Question 5 
Answer: C 
 

 
 

 


