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1/2صفحة   اقلب الورقة             
 

 نقطة(  12الجزء األول )

 التمرين األول :)5نقاط(

A  : عبارة جبرية بحيث𝑨 = (𝟗𝒙𝟐 − 𝟔𝒙) − (𝒙 − 𝟏)(𝟑𝒙 − 𝟐) 

 .Aالعبارة َانشر ثم بسط .1

𝒙.من أجل :  Aاحسب قيمة .2 = −
√𝟑

𝟐
 

 . A= -x+94 : حل المعادلة.3

𝑨حل المتراجحة ثم مثل حلولها : . 4 < 𝟔𝒙𝟐 − 𝟏𝟐. 

 𝟐𝟒𝒄𝒎هذا المستطيل حيط كون محتى ي x، أوجد قيمة  6x-4و  2xمستطيل بعداه : .5

 (نقاط 4)الثاني:التمرين 

 :1الجزء

 .178Kgمجموع أوزان ثالثة إخوة : سمر ، أسمر و سمير هو  

 عن وزن أسمر . 13Kgو يزيد وزن سمير ب  تزن سمر ثالثة أرباع وزن أسمر ،

 أوجد وزن كل واحد من اإلخوة.-

 : 2الجزء

 جزئت إلى مربعات متساوية بأكبر ضلع دون ضياع. 220cmو   140cmصفيحة زجاجية مستطيلة الشكل بعداها 

 ماهو طول ضلع كل مربع ؟ (أ

 ماهو عدد المربعات الناتجة؟ (ب

 نقاط(3) التمرين الثالث :

 [AB] 4.قطعة مستقيمة طولهاcm 

 في اتجاه عقارب الساعة. °90و زاويته   Aبالدوران الذي مركزه  Bصورة  Dأنشئ .1

𝑨𝑪⃗⃗⃗⃗بحيث :  Cأنشئ النقطة  .2  ⃗ = 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑨𝑫⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

 برر ذلك.؟ ABCDمانوع الرباعي  .3

+ 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗بسط المجموع اآلتي:  .4 𝑨𝑫⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑪𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗  



                                                                                                                                   2/2صفحة 
 

 

 نقاط( 8) :الجزء الثاني 

  المسألة:

 في معلم متعامد و متجانس  الجزء األول:

 A(-4 ; 2) , B(4 ; 2) , D(-4 ; -4)علم النقط:  .1

 .ADو  ABاحسب الطولين :  .2

 .BD=10cmعلما أن :  ABDبين نوع المثلث  .3

 . 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗باإلنسحاب الذي شعاعه  Dصورة النقطة  Cعين النقطة  .4

 . ABCDما نوع الرباعي  .5

 .Cاحسب مركبتي النقطة  .6

 مركز تناظر متوازي األضالع . Iاحسب إحداثيتي النقطة  .7

 .ABCDاحسب مساحة الرباعي  .8
 

و اآلخر على  جزأين مثلثين الشكل(الشكل الناتج هو تصميم لقطعة أرض ، نريد تقسيمها إلى ثالثة أجزاء الجزء الثاني:

 .)شكل متوازي أضالع 

  عين النقطةM  من]AD[  و النقطةN  من]BC[ : بحيث x=CN=AM. 

 .xبداللة  AMBمساحة قطعة األرض  Sاحسب  .1

 .MBND :  x8-’=48Sمساحة القطعة  S’بين أن  .2

 S’=Sالتي من أجلها تكون :  xاحسب قيمة  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال أعرف ما سوف يكون عليه مصيركم، لكن الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن الوحيدين الذين سوف يكونوا سعداء منكم هم من يبحثون 

 األستاذة قرشوح               يحققون هدفهم و ما يرغبون فيه كيف


