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دروس الدعم في مادتي الرياضيات و 

 الفيزياء للطور المتوسط

 سادسالتمرين ال
 عرضها و  8xة قطعة أرض مستطيلة الشكل طولها هيأت البلدي

7x+5   عمارات و مساحة خضراء  4النشاء 

علما ان بعدي   xبداللة   Sة المساحة الخضراء اعط عبار .1

 xو  x+5العمارة هما  قاعدة

 Sانشر العبارة  .2

 Sحلل العبارة  .3
  x=25 اذا  Sاحسب  .4

 
 بعالتمرين السا

 7يحتوي على  xو عرضه   3xطوله  زن مستطيلخلدى مزارع م
 حجرات مقسمة كما يلي 

للمحاصيل  مخصصة x-3طول ضلعها  ومتساويةحجرات مربعة  5
 وحجرة مخصصةلجرار الفالحي ل وحجرة مخصصة الزراعية

 .ات الفالحيةللمعد
التشفير  ووضع فيهالمحزن  ططقام المهندس المعماري بتصميم مخ

 .هندسي(طط الل )كما هو مبين في المخالكام
  األولالجزء 

 .(xقيمة  إيجاد)نريد مساعدة المزارع اليجاد االطوال الحقيقية 
 و حدد على المخطط جميع االطوال.  xقيمة  احسب  .1
  2A=(3x-(x-27)5-(23عبارة حرفية بحيث A لتكن 

 Aما هي المساحة التي تعبر عنها العبارة  .2
 Aانشر ثم بسط  .3
 x=6من اجل  A  احسب  .4

 الجزء الثاني
ثم حلل الى  2a-2x(3 (من الشكل  23x-27اكتب العبارة  .1

 عوامل هذه العبارة. 3جداء 
 .األولىالى جداء عاملين من الدرجة  Aحلل عندئذ العبارة  .2
  3mتختلف عن  xفي البداية كان يعتقد المزارع ان قيمة  .3

 هل كان محقا .12mو 
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 األولالتمرين 
 حيث  CوBو Aانشرثم بسط 

A=(2x-1)2 + (2x+1)(2x-1) 
B=(3x+4)(4-3x) + (2x+1)(x-2) 
C=(5-2x)(2x+1) + (10-4x)(x-3) 

 
 التمرين الثاني

 حلل العبارات االتية
A=(3x+1)(3x+5) - (x-2)(3x+1) 
B=(5x-4)2 – (5x-4)(3x+7) 
C=(x+5) + (5x-4)(x+5) 

 
 الثالثالتمرين 

 بين صحة المساواة  .1

(3x+1)(5x-3) = 15x2 – 4x -3 
 حيث  Bحلل  .2

x+1)(3x+1)-( - )3- 4x – 215x=(B 
 انشر ثم بسط هذه العبارة .3

 
 التمرين الرابع

 حيث   Fو    E تينلدينا العبار

E= (a+b)2 – (a-b)2 
F = (x+1)2 – (x-1)2 

  Eالعبارةحلل  .1
 ab = 6 اذا علمت ان   Eاحسب  .2
 Fانشر و بسط العبارة  .3
دون استعمال الحاسبة و اعتمادا على السؤال  .4

 علمت ان  اذا  Fاستنتج قيمة السابق 
299 – 2= 101F  

 
 التمرين الخامس

ABC  مثلث قائم فيB و x وحدة الطول هي ال (عدد موجب(cm 

و احسب هذه  8x 22x +تحقق ان مساحة المثلث تساوي  .1

 .x=1المساحة من اجل 

و اكتب العبارة على شكل نشر  xبداللة  2ACعبر عن  .2

 مبسط
 . x = 2من اجل   ACاحسب الطول  .3

 
 


