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 نقط(3) التمرين األول :

Aحيث  A(بسط العدد 1 12 60 . 

حيث  B( اكتب العدد 2
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B
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 .على شكل كسر مقامه عدد ناطق 

( بين أن 3
1

A 3 B
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 نقط( 4)التمرين الثاني :

2)2لتكن  العبارة  الجبرية  التالية:  5) 3(2 5)( 4)A x x x      

 A( انشر  و  بسط العبارة  الجبرية  1

 Aحلل  العبارة  الجبرية ( 2

2)( حل المعادلة  3 5) (7 ) 0x x    

12𝑋 𝐴+    ( حل المتراجحة4 ≤ −2𝑋2   ومثل مجموعةحلولها بيانيا 

 التمرين  الثالث  :  
ABC

 (نقط2.5 )

𝐴𝐵𝐶        مثلث قائم فيB حيثAB 4  وCB 4 3 . 

نقطة من  Mلتكن       BC  حيث
BC

BM
4

 المستقيم ،   العمودي على BC  في النقطةM                         

يقطع  AC  في النقطةH. 

 .MHاحسب الطول     

tanاحسب  (1 AMB  واستنتج قيسAMB .̂ 
 )يمكن استعمال الحاسبة(.           
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 الوضعية اإلدماجية

فالح متميز بنشاطه وذكائه تحسبا ألزمة المياه قام بحفر حوض مائي على شكل متوازي مستطيالت  عبد الرؤوف

وضع له تصميما وفقا لمقياس 
𝟏

𝟐𝟎𝟎
 عدته ( رؤوس قا 𝐜�̇�في معلم متعامد متجانس )وحدة الطول هي  

 (𝟏, 𝟑)  𝑨    𝟓−)و; 𝟑)  �̇�    (𝟏−,𝟓−)و �̇�  (𝟏−;𝟏)و  �̇�   

.𝑨.𝑩علم الرؤو س  -1 𝑪. 𝑫 

 𝑩𝑪و    𝑨𝑩ثم استنتج الطولين      𝑩𝑪⃗⃗⃗⃗⃗⃗و    𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗     احسب احداثيتي كال من الشعاعين  -2

  ما هما البعدان الحقيقيان للحوض      

 ليال  و المراقبة  وضع عمود كهربائي لإلنارة [𝑨𝑫]منتصف عرضه   𝑴  ة في نقط -3

  𝑴احسب احداثيتي النقطة  -4

,𝟎وكان مستوى الماء يقل عن ارتفاعه ب  𝟑𝒎عمق  الحوض هو  اذا علمت ان 𝟓𝐦  
 احسب حجم الماء في الحوض باللتر  -5

 من الماء في الساعة  𝟏𝟐𝒎𝟑لتفريغ الحوض استعمل عبد الرؤوف مضخة للرش تضخ 

 ما هي المدة الالزمة لتفريغ الحوض  -6
 

 اإلرتفاع  ×مساحة القاعدة   =مالتحظة : حجم  متوازي المستطيالت 
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