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 التمرين األول

1 العدد احلقيقي بسط K : 405حيث 2 320 500K     

2 ٔاحسبS  : حيث 2

2S K .  

2 ٔاكتبS

K
.عىل شلك كرس مقامه عدد انطق  

  

  نقاط03ثالثالتمرين ال

 1 ٔانرش مث بسط M حيث     :  3 2 5 3M x x   .  

:  نعترب العبارة حيث      23 2 4 15 6H x x x x        

 2 حلل H اىل جداء عاملني من ادلرجة أالوىل.  

 3  0حل املعادةلH    

 4 215حل املرتاحجة 5M x x  .مث مثل احللول عىل مسـتقمي مدرج  
  رابعالتمرين ال

ABCي 5ABحيث  Aمثلث قائم  cm13وBC cm2.4CM cm ،2.6CN cm  
1 أحسب الطولAC  
2ن ن أن املستقيم ب ABو MN ن   .متوازي
3 أحسب الطولMN.  
4ن دون اجراء حسابات طبيعة املثلث          CMNع

  

   رابعالتمرين ال

املسـتوي منسوب اىل معمل متعامد و متجانس , ,O i j
 

    cmوحدة الطول يه 

  1  َالنقاط ِملْ ع  : 1,2A ، 2, 1B ، 2, 5C   

  2 3 : علام ٔان 2AB  5 و 2AC . ٔاحسب الطولBCاملثلث ٔان بني مثABC .قامئ   

 3 ٔاوجد ٕاحداثيي النقطةR  مركز ادلائرة احمليطة ابملثلثABC  

 4   انشئ النقطةD . صورةA ابالنسحاب اذلي حيولB  اىلC.  

 5 اسـتنتج طبيعةالرابعي ABCDمع التربير. 
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  ألةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسال
  يقرتح بيت الشـباب الحدى املدن  تسعريتني للمبيت

  .الواحدة  يةللل  350DAيدفع الزبون مبلغ:    1التسعرية 

  150DAبمثن بعد ٔان يشرتي بطاقة اشرتاك  200DAالواحدة  الليةليدفع الزبون مقابل :  2التسعرية 

1 مع توضيح طريقة ملئه ٔاعد رمس اجلدول عىل ورقة إالجابة مث ٔامكهل.  

  الليايلعدد  2    
  DAـب  1التسعرية املبلغ حسب   1750  

  DAـب   2التسعرية املبلغ حسب      1550
  

 عدد الليايل اليت يقضهيا مواطن ما ، x: نضع*  f x  1ابلتسعرية املبلغ املدفوع.   g x  2ابلتسعرية املبلغ املدفوع     
2  عرب عن الك من f x و g x بدالةلx .  

4 حل املرتاحجة   f x g x  .ٔاعط تفسريا لهذا احلل 

4 حل امجلةل
350 0

200 150

y x

y x

 
   

مث اسـتنتج عدد الليايل اليت من ٔاجلها تكون التسعرياتن متساويتان حمددا قمية  

  التسعرية عندئذ.

5 مثل بيانيا ادلالتنيfوg .1حيث :يف نفس املعمل املتعامد و املتجانسcm  و  ليةل واحدة عىل حمور الفواصل ميثل
1cm100عىل حمور الرتاتيب ميثلDA .  

 50اذا علمت ٔانه يمت ختفيض 
 سـنة  30للشـباب اذلين تقل ٔاعامرمه عن  

6 و ٔاكتب مجموع املبلغني كتابة علمية.للمبيت ليةل واحدة سـنة 25ٔاحسب ابلتسعريتني املبلغ اذلي يدفعه شاب معره  
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