
 

                            :التمرين األول             

 حٌث :    أكتب العبارة التالٌة على شكل  (1

                 

(    )أحسب  (2
 

(    )ثم أحسب  
 

 

      √       √  نضع :  (3

 2هو  Aأثبت أن : الجذر التربٌعً للعدد -

  لدٌنا : (       4
 

    
 

 عددا ناطقا  Cاجعل مقام النسبة 

 التمرين الثاني :

F  ًعبارة جبرٌة ذات متغٌر حقٌقx  : حٌث 

  (    )    
 على شكل جداء عاملٌن من الدرجة األولى  Fأكتب  (1

 F=0حل المعادلة :  (2

 Fأنشر و بسط  (3

       :  العبارة لتكن (4

     من أجل :  Aبالنقصان للعدد    (  )أحسب القٌمة المقربة الى  ( أ

 ثم مثل مجموعة حلولها بٌانٌا     حل المتراجحة :  ( ب

 التمرين الثالث :

          حٌث :  Aمتساوي الساقٌن رأسه األساسً  ABCأنشئ مثلثا 

⃗⃗⃗⃗  =بحٌث : Dعٌن النقطة  (1  ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 [  ]منتصف  Bبحٌث تكون  Eعٌن النقطة  (2

 ؟ علل  ABEDما نوع الرباعً -

⃗⃗⃗⃗    …………=أنقل ثم أكمل ما ٌلً :( 3  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 )وحدة الطول هً السنتٌمتر( التمرين الرابع : 

ABC  : مثلث حٌثAB=6,9     ,BC=9,2    ,AC=11,5 

 قائم  ABCبٌن أن المثلث  (1

  ̂   ثم استنتج قٌس الزاوٌة  ̂   أحسب قٌس الزاوٌة  (2

 الوضعية االدماجية : 

  ²م12811ٌملك الحاج أحمد مزرعة لتربٌة المواشً , مستطٌلة الشكل طولها ضعف عرضها و مساحتها الجزء األول : 
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 أحسب بعدي هذه المزرعة-

 رأس غنم و لكن على دفعات متماثلة النوع و العدد  285بقرة و  01أراد الحاج أحمد بٌع الجزء الثاني : 

 ساعد عمً أحمد فً تقسٌمها الى أكبر عدد ممكن من األفواج  (1

 أحسب بعدي هذه المزرعة (2

لنقل هذه المواشً استعار عمً أحمد شاحنة لنقل المواشً الى السوق لكن الباب الخلفً للشاحنة كان مرتفعا عن الجزء الثالث : 

 وضع دعامة للوحة الخشبٌة كما ٌوضحه الشكل أدناه سطح األرض فاضطر الى وضع لوحة خشبٌة لتسهٌل صعود الماشٌة و كذلك 

 ساعده فً معرفة ما اذا كانت الدعامة عمودٌة على سطح األرض  (1

 (  ADأحسب طول اللوحة الخشبٌة )الطول  (2

 ٌمثل ارتفاع باب الشاحنة عن سطح األرض( DEٌمثل طول الدعامة و  BC)حٌث 

 السند : 

AB=2m    

AC=1,6m 

BC=1,2m 

DE=1,8m 
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