يرٕسطح  :بوضياف دمحم

انًسرٕٖ 4 :يتوســــــــط

انسُح انذراسٛح0262/0261 :

انًذج :ساعتــــــــــاٌ

انتًريٍ األول)ٌ3( :
نركٍ األعذاد انحقٛـــــــــــــــــــقٛح انرانٛح:
(

)

) √

√

،
( √

،

√

A
√

√

√

إنٗ كسز غٛز قاتم نإلخرشال ثى احسة (Aيعطى  Aعهى شكم كسرغيرقابم نالختزال)

 -6إخرشل انكسز

 -2أعظ انكرــــــــــــــــاتح انعهًٛح نهعذد B

 -3اكتــب انعثارذٍٛ
 -4اجعم يقاو انُسثح

ٔ عهٗ اتسـظ شكـم يًكٍ ثى تٛــــــــــــــــــــــــــــٍ أٌ انجذ اء
√
√

ْٕ عذد طثٛعٙ

عذدا َاطق

انتًريٍ انثاَي)ٌ3( :
)I

نركٍ انعثـــــــــــــــــــــارج انجثزٚح :
ثى إسرُرج ذحهٛال نهعثــــــارج

 .1حهم انعثــــــــــــــــــــــــــــارج
 .2حم انًع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادنح:

* ثى يثم يجًٕعح حهٕنٓا تٛاَٛا

 .3حم انًــــــــــرزاجحح:
انتًريٍ انثانث(  ) ٌ(3األطٕال تانسُرـًرز

A

انشكم انًقابم يرسوو باطوال غيرحقيقيت AC  6; AM  3.6; EF  3;OM  5

F
M
H

)1ت ٍٛاٌ  AC   EF 
E

)2احسة انطـــــــــــــــٕل  MCيدورا انى انوحدة

C

)3أحسب انطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول FM

 )4احســـــــب  SinEFMثى اسرُرج  EFMيذٔرج انٗ انذرجـــح.

انتًريٍ انرابع)ٌ(3:
انًسرٕ٘ يشٔد تًعهى يرعايذ ٔيرجاَس⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ :
 )1علم النــــــــــــــــــقط

ٔ ،حذج انطٕل ْ ٙانسُرًرز

A  3; 2  ; E 1; 2  ; M  1; 2  ; D  3; 4 

 )2بين ان النقــــــــطة  Mهي مركز الدائرة المحيــــطة بالمثلث

EAD
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O

B

 )3احسب احداثــــــــــــــيتي النقطة  Nمنتصف   EDثى احسب احداثيتي َ Cظيرة  Aبانُسبت انى

, Nيًكٍ استخداو انعالقت  AN  NC 

)4مانوع الربــــــــــــــــــــــاعي  AECDمع التعليــــــــــــل .

 .يســـــــــــــــــــــــــــــأنتٌ8:
انجــــــــــــــزء االول :
ف ٙيكرثح اشرزخ ذهًٛذج 8كرــــــــــة ٔ 3يصـــاحف تـٔ 5555DAاشرزٖ اخْٕا كراتٔ ٍٛيصحف تـ1455DA
)1أجذ ثًٍ انكرــــــــــــاب انٕاحذ ٔثًٍ انًصحف انٕاحذ
)2تعذ يذج قايد انًكرثح ترخفٛط سعز انكراب انٕاحذ تـ ٔ 25ذخفٛط سعز انًصحف انٕاحذ تـ  25عهًا اٌ
سعز انكرــــــــــــاب ْٕٔ 455DAسعز انًصـــــــــــــحف ْٕ 655DA
احسة انسعز انجذٚذ نًجًـــــــــٕعح يٍ انكرة ذركٌٕ يٍ 5كرــــــــــــة ٔ4يصــــــــــاحف
انجزء انثـــــــــــــاَي :
انًكرثح ذرضًٍ يقٓٗ االَرزَـــــــــــــاخ ٔاقرزح صاحثٓا صٛغـــــر ٍٛالسرعًال االَرزَد
انصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغت االونى 55:دُٚار نهســــــــاعح انٕاحذج
انصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغت انثاَيت:دفع يثهغ يسثق قذرِ 655دُٚار جشائز٘ سائذ 25دُٚار نكم ساعح
)1اَقم ٔ اكًم انجذٔل يثٛـــــــــــــــــــُا يزاحـــــــــــم انحساب
عذد انساعاخ
15
انًثهغ انًذفٕع
1555
تانصٛغح االٔنٗ
انًثهغ انًذفٕع
655
1255
تانصٛغح انثاَٛح
َ)2سً x ٙعذد انساعاخ انًسرعًهح ٔ  f  x انًثهغ انًذفٕع تانصٛغح االٔنٗ ٔ  g  x انًثهغ انًذفٕع تانصٛغح انثاَٛح
 -عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثز عٍ  g  x  ٔ f  x تذالنح

x

) 3أجذ حساتٛا عذد انساعاخ انًسرعًهح انر ٙذكٌٕ يٍ اجهٓا انصٛغح انثاَٛح افضم يٍ انصٛغح االٔنٗ
)4فَ ٙفس انًعهى انًرعايذ ٔانًرجاَس يثـــــــــــــــم انذانر g  x  ; f  x  ٍٛحٛث (  1cm  5hعهٗ يحٕر انفٕاصم ٔ
 1cm 100DAعهٗ يحٕر انرزاذٛة)
بقراءة بياَيت:
)5حـــــــــــــــــذد انصٛغح االفضــــــــــــــــــم نشخص ٚخصص 2555دُٚار نالَرزَد
 ) 6تًُاسثح شٓز ريضاٌ ٚقرزح صاحة انًكرثح عهٗ ستائُّ صٛغح ثانثح ْٕ اٌ ٚذفع انشتٌٕ 1555دُٚار يًٓا كاَد
عذد انســــــــــــــــــــاعاخ انًسرعًهح
عــــــــــــــــــــــثزتذالنح  xعٍ ْذا انعزض تانذانح h  x 
-

يثــــــــــــــــــــــــــم فَ ٙفس انًعهى انساتق انذانح

h  x

)7حــــــــــــــــــــــــــــــذد انصٛغح االفضم حسة عذد انساعـــــــــــــــــــــــاخ انًسرعًهح .
تانرٕفٛـــــــــــــــــق
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