
 الجامعة األسمرية االسالمية

 زليتن –العلوم  كلية 

 قسم الرياضيات
 

 7112\7112العام الجامعي  - فصل الخريف  1أسس الرياضياتإرشادات حول االختبار األول في مقرر 
 

 بمبنيم الو يي  217بالقاعي  رمي   2/11/7112الموافي   الثالثياا* االختبار سييوو  إ  شياا ال يع لعيالم ييوم 

ً  11:11 إلم الساع صباحاً  12:31من الساع  ،  .صباحا

 

 .  مواضيع المنط * االختبار يشمل ما ل  دراستع في 

 

 القواعي يعتمي  ع يم فكميل ل تعري يات و وأسئ   ،كيل سيلال يوتيول ع يم فقيرلين  2* االختبار موو  من 

االمتوانييات التمييارين وبالتييي درسييتكا بييالمقرر وكيينلل سيييوو  ميين ضييمن األسييئ   بعيي  األسييئ   الييوارد  

   السابق 

 :فيما ي ي مجموع  من األشياا التي يجب ع يل معرفتكا لتوو  من المت ومين في االختبار 

 

المنطيي  الرياضييي ،الق،ييي  ، الجم يي  الم توحيي  ، الوصييل ،ال صييل التعري ييات المكميي    أ  ل كيي   .1

الق،ييي  المتنام،يي  ،الق،ييايا ،الق،ييي  الصييا،ب  ،،الق،ييي  الشيير،ي  ،الق،ييي  الشيير،ي  الم دو يي  

( الوجيي  المنطقييي ، المسييور الج ،ييي ،المسييور الو ييي، غييير المويي د  منطقييياً ،االمت،يياا  المنطقييي

 وكي ي  االست اد  منكا في حل المسا،ل.

  ؟وهل هي صادم  أم كاذب؟ لوو  م،ي  أم المعين    م  أ  لستطيع لو ي  ما إذا كانت  .7

 ال  ظي  بصور  رم ي  ولو ي  ميم  ص مكا.أ  لستطيع التعبير عن الق،ايا  .3

أ  لستطيع لووين   اول الص ق ل ق،ايا المركب  ومعرفي  ميا إذا كانيت صيا،ب  أو لنيام  أو غيير  .2

 مو د  منطقياً وكنلل استخ امكا ل وو  ع م صو  الوج  المنطقي .

وكنلل لسيتطيع  ن م،يتين متوافئتيثبات أ  أ  لعرف موانين  بر الق،ايا وكي ي  استخ امكا في إ  .5

 لبسيط الق،ايا المركب .

اثبات صيو  االمت،ياا المنطقيي باسيتخ ام ميوانين  بير الق،يايا و ي اول الصي ق وبطريقي  فير   .6

 صو  المق م  و،ريق  فر  خطأ النتيج .

 معرف  موانين االست الل ولطبيقكا في الوو  ع م صو  الوج  المنطقي . .2

 42/10/4011   حمودها.محمد أحمد د                  .......التوفيقللجميع  أرجو
 

 

 

============================================================================= 

 .من لم يحتمل ذل التعلم ساعة يبقى في ذل الجهل إلى األبد 

 قدرات الرجال. البحر الهادئ ال يصنع أبداً بحاراً ناجحاً .........ففي األمواج واألعاصير تظهر 

 سقط .. و لكن العار أن ال تستطيع النهوضت ليس العار في أن. 

  نفسه. انه من المخجل التعثر مرتين بالحجر 

    بها سلماً تصعد به نحو النجاح. الحياة مليئة بالحجارة فال تتعثر بها بل اجمعها وابن 

   ة جديدة للمستقبلولتكن وقفة اعتبار.. تعطيك دفع... وقوفا عند أخطاء ماضيك كفاك ... 

 .ال تلق باللوم على قلة إمكانياتك.. فكل ما تحتاج إليه يكمن بداخلك 



Practice Exam 1 in Foundation of Mathematics 

واألسئ   التالي   2/11/7112المواف   الثالثاااالختبار األول في مقرر أسس الرياضيات سيوو  يوم  

 مشابك  لألسئ   الوارد  في االختبار

========================================================= 
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