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 نقطة(  12: )الجزء األول
 نقاط( 03: )التمرين األول
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 نقاط( 03,5: )التمرين الثاني

تعطى العبارة:   1632
2
 xF  . 

7124( تحّقق بالنشر أّن: 1 2  xxF  

 إلى جداء عاملين من الدرجة األولى.  F( حلّل 2

( حل المعادلة: 3   01272  xx  

2baو أكتب النتيجة على الّشكل  21xمن أجل F( أحسب4 حيثaوb  عددان
 نسبيان. 

 ط(انق 03: )ثالثالتمرين ال

 في الّشكل المقابل األطوال و أقياس الزوايا غير حقيقية. 

 C  دائرة مركزهاO  و قطرهاcmST 9  

 R نقطة من هذه الدائرة حيث 46ˆROS  

( بّين أّن: 1 23ˆRTS  

 ، علّل.  Rقائم في  SRT( المثلث2

 .  01,0دوير إلى بالتّ  RS( أحسب 3
 

 ط(انق 02,5: )تمرين الرابعال

 الّشكل المقابل مرسوم بأطوال غير حقيقية. 
ABCD  رباعي قطراه متعامدان و متقاطعان فيO 

 حيث: 
cmOA 12 ،cmOB 18  ،cmOC 5  ،
cmOD 5,7  

( برهن أّن المستقيمين 1 ABو CD  .متوازيان 

 .  AB( أحسب 2
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 نقاط(  08: )الجزء الثاني
 :مسألة

I)  لَِعمِّي أحمد قطعة أرض مستطيلة الّشكل مساحتها
21000m  عرضها خمسي ،









5

2
 طولها .  

 أوجد ُبْعَدي هذه القطعة . 

(II  تنازل َعمِّي أحمد ألخيه عن جزء من هذه القطعة مساحته
2100m  و خّصص الجزء الباقي منها

ائًيا إلى قطعتين كما هو موّضح الستغالله مشتلة للورود و األشجار . لهذا الغرض قّسم هذا الجزء عشو
 في الّشكل : 

 
 

mxDMنضع :   (M  نقطة من DC  500مع  x . ) 

لتكن  xf  مساحة المثلثBCM  و xg  مساحة القطعةABMD  . 

أ ـ عّبر عن       (1 xf  و xg  بداللةx  . 

 حتى تكون لقطعتي األرض نفس المساحة .  DMب ـ َساِعْد َعمِّي أحمد إليجاد 

ى المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس أ ـ في المستو     (2 jiO


,;  

ـ مثِّل بيانًيا الدالتين :   xxf 10500   ،  40010  xxg  

  m2على محور الفواصل يمثِّل  cm1نأخذ : 

cm1 تيب يمثِّل على محور الترا
250m  

ر بيانًيا مساعدتك السابقة لَِعمِّي أحمد، مع تحديد قيمة المساحة في هذه الحالة.   ب ـ فسِّ
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