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مسائل 
 كالمية

 بيع وشراء
 186-183جزء أ ص

 49-35جزء ج ص

 اضغط هنا

 

 حركة
 189-186جزء أ ص

 34-10جزء ج ص
 

 هندسيّة في المستوى
 192-190جزء أ ص

 67-50جزء ج ص
 

 اضغط هنا 189-163جزء ج ص هندسة تحليلية
 اضغط هناتلخيص دون دائرة  

 اضغط هنا تلخيص الدائرة 
 اضغط هناصفات المتوازيات  

 احتمال

 دون جدول او شجرة
 852-850جزء د ص

 867-862+ ص 

 اضغط هنا

 

 جدول واحتمال مشروط
 929-909صجزء د 

 
 اضغط هناألسئلة بناء جدول  

  956-946جزء د ص احدات مستقلّة ومتعلّقة

 شجرة
 981-974جزء د ص

 1000-993+ ص

 1017-1012+ ص

 

  1059-1046جزء د ص تجربة برنولي

     

 ةهندسة اقليديّ 

 أجزء 

 274-270ص طاليس

 289-285صمنّصف زاوية 

 307-299ص مثلثات تشابه

 381-368ص دائرة

 اضغط هنا

 اضغط هنا  نظريات المثلّث
 اضغط هناصفات المتوازيات  

 اضغط هناشبه المنحرف وأنواعه  
 اضغط هناتخطيط األشكال الرباعية  

 اضغط هنانظريات النسب  
 اضغط هنانظريات الدائرة  

 حسابة مثلثات

 جزء ب
 مثلث قائم الزاوية

 777-774+ ص 758-752ص

 حسابة مساحة

 808-802+ ص 798-794ص

 نظرية سينوس وكوسينوس

 1032-1022+ ص 1017-998ص

 1047-1040ص

 اضغط هنا  قوانين حساب المثلثات اضغط هنا

     

 حساب التفاضل

 دوال نسبية

 جزء د
+  552-551+ ص 533-532ص

+  580-576+ ص 565-561ص

 606-597ص
 اضغط هنا

 اضغط هناتلخيص حساب التفاضل صف عاشر  
 اضغط هناضرب دوال + دالة مرّكبة  
 اضغط هنا  حساب التفاضل بدوال نسبيّة

 اضغط هنا  تمارين بحث ورسم دوال نسبيّة
 اضغط هنا  تمارين ايجاد البرامتر بدوال نسبيّة

 اضغط هنا  قوانين حساب التفاضل
 اضغط هنا  تمارين بحث ورسم دوال جذريّة

 اضغط هنا جذريّةتمارين ايجاد البرامتر بدوال 

 دوال جذرية
 جزء د

+  659-654+ ص 645-643ص

 680-677ص+  668-665ص

 حساب التكامل

 غير محدود
 جزء د

 724-720ص

 

 اضغط هناقوانين حساب التكامل  
 اضغط هنا  تمارين على القوانين

 محدود
 جزء د

 768-746ص

 اضغط هناقانون التكامل المحدود  
 اضغط هناتمارين على القانون  

 اضغط هنا ايجاد مساحات تلخيص 

 مسائل بناء دوال
 جزء د

 632-624صدوال نسبية 

 695-689صدوال جذرية 

  اضغط هنا
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