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 األخــــــتـــــبار األول للفـــــصــــل األول

 التمرين األول:  

لدیناA : حیث
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أحسب ثم أعط الناتج على شكل كسر غیر قابل لالختزال-

 لدیناB :36274300حیث B

3aعلى الشكل Bأكتب -

 لدینا ²35C

3nmمن الشكل Cأكتب - 

 أنشر ثم بسطD:حیث  4732  xxD

1xمن أجل Dأحسب قیمة -

    التمرين الثاني: 

أن :إذا علمت 
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 أحسبCos)دون حساب القیس(

 : تحقق أن ²1² CosSin 

 التمرين الثالث:

ABC : مثلث حیثcmAB 5 ،cmAC 6 وcmBC 9

-E  نقطة من BC : حیثcmCE 3

و الموازي للمستقیم Eالمستقیم المار من - AB یقطع المستقیم AC في النقطةF

أنجز الشكل

 أحسب:EF وFC

-I  نقطة من  BC :حیثcmBI 3وD  نقطة من AC: حیثcmAD 2

: بین أن
AD

AC

BI

BC


 : استنتج أن   IDAB



الوضعية االدماجية:
"یجب إعطاء كل القیم المطلوب حسابھا في ھذه المسألة مدورة إلى الوحدة"            

من بین أفضل و أقوى الدوریات في العالم، حیث یتوفر على فرق قویةیعد الدوري االسباني لكرة القدم -

و خاصة فریق لایر مدرید و برشلونة اللذان یضمان أفضل العبین في العالم حالیا و ھما البرتغالي رونالدو و 

األرجنتیني میسي

 ھدفا ،  162ھدفا ، فیما سجل رونالدو منذ انضمامھ إلى الریال  243سجل میسي منذ انضمامھ إلى البرصا

االعبین على أكبر عدد ممكن من المباریات بحیث یكون عدد األھداف متماثال أھداف  نرید فرضا تقسیم عدد 

في كل مباراة من حیث عدد أھداف كل من میسي و رونالدو 

ماھو عدد ھذه المباریات؟)1

ماھو عدد أھداف میسي في كل مباراة ؟ ماھو عدد أھداف رونالدو في كل مباراة ؟)2

لدو كرة قویة من الموضعفي إحدى مباریات الریال سدد رونا) Aشكل مسار الكرة مع األرض  )الحظ الشكل

زاویة قیسھا  25ˆCAB اصطدمت ھذه التسدیدة بأعلى القائم، باعتبار أن مسار الكرة مستقیم و علو القائم ،

dmBCھو  24

أحسب البعد بعد رونالدو عن القائم)1

بالقائم؟أحسب المسافة التي قطعتھا الكرة خالل ھذه  التسدیدة حتى اصطدامھا )2

 وكذلك في إحدى مباریات البارصا سدد میسي كرة قویة من الموضعd  (الحظ الشكل) اصطدمت ھذه

في القائم بعلو ثالثة أرباع  التسدیدة
4

3
dmBDالقائم ، و یبعد میسي عن القائم بمسافة  40

BDEأحسب قیس الزاویة التي یشكلھا مسار الكرة مع األرض )1 ˆ

أحسب المسافة التي قطعتھا الكرة خالل ھذه التسدیدة حتى اصطدامھا بالقائم؟)2

أثبت أن مسار كرة رونالدو  )3 AC یوازي مسار كرة میسي DE

بالتوفیق للجمیع       


