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 ساعة 2 : المدة                                                           متوس) را'عة  :المستو&      

الر�اضات مادة في نيالثا االخت'ار
 )نقطة12(الجزء االول 

 )نقا; 3(:األول التمر�ن
aعلى الش@ل  Aاكتب الع'ارة -1  :عدد طبعي a حيث  

A= 
 :حيث Bالك الع'ارة -2

B= 
 )'عد الت'س) B=    )Aبين ان 

 .ثم مثل حلولها بانا   حل المتراجحة -3
 )نقا;3(: الثانيالتمر�ن 

 الى غاة X1 /Y /Zو ذالك ابتداءا من يوم االحد , اام  3تجر& شهادة التعلم المتوس) هذه السنة ان شاء هللا في             
  X2 /Y /Z  , حيثX1  وX2  اممثال اال ,Y  الشهر و Z السنة. 
ة و تار�خ نهاة امتحانات شهادة التعلم المتوس) اعتمادا على المعطات التالةبداجد تار�خ -: 

 )مراحل الحل مطلو'ة (
-X1  وX2 هما حلي المعادلة :  (X-11)(2XX+1)-(X-11)(X+10)   

)X1   :الحل االصغر ,X2   :الحل االكبر( 

-Y  الع'ارة ( = F:  حيث Fهي ناتج ت'س
-Z  6057و   14133:هو القاسم المشترك االكبر للعددين 

 )نقا;3(: التمر�ن الثالث
 )14(فاتصل الجيران 'الحماة المدنة على الرقم االخضر,  نشب حر�] بإحد& الشق] الس@نة          
             'عد وصول الحماة المدنة ومعاينتهم للم@ان تبين لهم انه ال م@ن انقاد        

 ).انظر الش@ل( Eائلة إال عن طر�] النافدة الموجودة في النقطة الع
اعتمادا على المعطات و الش@ل ساعد رجال الحماة المدنة في ايجاد -

 .( Eالتي من اجلها م@ن للرافعة الوصول الى النافدة  الزاوة 
 )تحسب 'التدو�ر الى الوحدة من الدرجة

 .ى الوحدةطول الرافعة 'التدو�ر ال DEاحسب -
 AD=3m. DC=10m . BE=18m  : المعطات
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نقط122(زء االول (الجزء االول 
)نقا; 3(:األول ر�ن ن 3(:األول 

على الشعلى الش@ل AAع'ارةب الع'ارة 

/eexBثحيث:

B=
())))س)د الت'س

.مثل حلولها باثم مثل حلولها بانا

 و,ااماام 33ء هللا في ن شاء هللا في 
.نةالسنة Z Zشهر و 

المتوس) اعتمادعلم المتوس) اعتمادا على

    ((XXa-X 11

sms
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 :التمر�ن الرا'ع
ADC  في  قائممثلثD . حيث :DA=4cm .DC=3cm. 
 .  ADCارسم المثلث -1
  الذg شعاعه 'االنسحاب    Aالنقطة  صورة  Bعين النق)-2
 .؟ برر اجابتك ABCDما طبعة الر�اعي -3
 . : 'حيث  Eالنقطة عين , [BC]منتصف الضلع   Iلتكن -4
 .؟ برر اجابتك ABECما طبعة الر�اعي -5

 
)نقاط8(الجزء الثاني 

 :المسالة 
  , O)             (.المزودة 'معلم متعامد و متجانس الجزائر الك خر�طة 

 
OI=OJ=1    وحدة 

    .على الخر�طة المسماةعين احداثيي @ل المدن  -1
 : عين مر@بتي االشعة-2
من بين المدن التالة حدد ان ام@ن المدينة التي -3

برر . بين ورقلة و ميلة المسافةمنتصف  فيتقع 
 .اجابتك
  (10; 1)سطيف (7; 3) 'اتنة (5,5; 2,5) 'س@رة

من بين المدن التالة حدد ان ام@ن المدينة التي -4
 .تقع في منتصف المسافة بين ورقلة و س@@دة

 (3; 1-)غرداة (7; 3) 'اتنة (5,5; 2,5)'س@رة
 .برر اجابتك.

 .س@@دة ام تمنراست ؟ برر اجابتك, ايهما ا'عد عن ورقلة -5
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ماما طبع-5-5

نقاط8(الجزء الثاني  ن8(زء الثاني 
: :سالة 

المزودة 'معلمالمزودة 'معلم متعالجزائر 

OI=OJ=1OI=OJ= وحدة
على الالمسماةالمسماةلمدن  @ل المدن 

ة
م@ن المدينة الت ان ام@ن المدينة التي 

 برر .و ميلةرقلة و ميلة

(1(1 ;10
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