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8من:  h   :10إلى h) 2المدة: ساعتانh(

نقط ) 4(  :التمرين األول

إلیك المساویتین التالیتین حیث:)1

5 -5 0

32 = 2 2
2

10 +10 =10
 ّد إن كانت صحیحة أو خاطئة.من أجل كل مساواة، حد
.إن كانت صحیحة، أكتب خطوات الحساب للحصول علیھا
.إن كانت خاطئة، صحح الخطأ
العبارتین التالیتین حیث:إلیك)2

2 2A = 21 + 20

B = 63 -2 28 + 700
على شكل عدد طبیعي.Aأكتب )أ

Bبیّن أّن: )ب = 9 7

  نقط ) 2,5(  :التمرين الثاني

364بحیث: Eلتكن العبارة  9 1E = + ×
7637 3

.PGCD(637,364)اُحسب )1

364كسراختزل ال)2
637

.

.Eاحسب العبارة )3

  نقط ) 3: ( التمرين الثالث

.cmوحدة الطول ھي 

3طول ضلع المربع ھو  + 3.

72بعدا المستطیل ھما  + 3 .2و 6
بیّن أّن للشكلین نفس المساحة.

  نقط ) 2,5: ( التمرين الرابع

sinxtanxالعالقتین إلیك  =
cosx

2و  2sin x+cos x =1

2sinxلیكن )1 =
5

21cosxو  =
5

ھو قیس زاویة حادة.xحیث 

.tanxاحسب القیمة المضبوطة لـ 
cosx+tanx×sinxبّسط العبارة)2

 2من   1الصفحة  



  نقط ) 8: ( دماجيةالوضعية اإل

(C) دائرة مركزھاO 6ونصف قطرھاcm.
 

 AB قطر للدائرة(C).

E  نقطة من 
 AO :بحیثAE = 4cm.

D :نقطة بحیثAD = 3,2cm وDE = 2,4cm.

:الفرع األول

أعد رسم الشكل بأطوالھ الحقیقیة.)1
2(

 .Dقائم في  AEDبیّن أّن المثلث )أ

ثّم استنتج قیس الزاویةsinDAEاحسب )ب
DAE.بالتدویر إلى الدرجة

.AEDاحسب مساحة المثلث )ج

:الفرع الثاني

المستقیم )1 AD یقطع الدائرة(C) في النقطةF عیّن النقطة ،F.

 .Fقائم في  AFBبیّن أّن المثلث )أ
استنتج أّن المستقیمین )ب ED و BF.متوازیان

2(
.AF ،BFاحسب كال من الطولین )أ

.AEDمرات مساحة المثلث 9تساوي AFBتحقق بالحساب من أّن مساحة المثلث )ب
المستقیم )3 FO یقطع الدائرة(C) في النقطةG.

المستقیم  FE یقطع المستقیم AG في النقطةH.

.G ،Hعیّن النقطتین )أ

AEأكتب النسبة )ب
AO

على شكل كسر غیر قابل لالختزال.

ھي منتصف القطعة Hبیّن أّن النقطة )ج 
 AG.

 2من   2الصفحة  




