
 متوسط  ثالثة ال: المستوى: متوسطة 

  ساعــــــــــة1:     المـــــدة                              الرياضيـــــــــــات:   المـــــادة

ثالثالفرض األول للفصل ال

  :ولالتمرين األ

 .9h  في مدة 810kmقطع سائق سيارة  مسافة  

ما هي سرعته المتوسطة ؟.1
  ؟6h15mn: التي يقطعها بنفس السرعة السابقة خالل  )kmب  (ما هي المسافة .2

 :نيالتمرين الثا

  %25عرض بائع احذية الئحة تخفيض ب 

 ، فما هو ثمن التخفيض  لهذا الحذاء ؟900DAاذا كان ثمن حذاء هو )1
ما هو الثمن الجديد لهذا الحذاء ؟)2
  ، ما هو ثمنه قبل التخفيض ؟750DAحذاء آخر ثمنه بعد التخفيض )3

: التمرين الثالث

   ABC مثلث قائم في A حيث  :AB=4cm ،  AC=3cm  

B/ ، C/ صورتا B ، C على الترتيب باالنسحاب الذي يحول A الى B  

انجز الشكل بدقة .1
 باالنسحاب المذكور ؟ABCما هي صورة .2
 ثم استنتج مساحة صورته ؟ علل ؟ABCأحسب مساحة المثلث .3
 /B/C ثم استنتج الطول BCأحسب الطول .4

 

   

 أستاذ المادة :                                                                             بالتوفيق 
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   ABCABCمثلث 

B/ ،  ، CC// صور صورتا B، 

نجز الشكل بدانجز الشكل بدقة .1
 ب باABCABC هي صورما هي صورة 

ABC مساحة المثلثحسب مساحة المثلث 
م اس ثم استنتج الطBCBCل ب الطول 
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mn:: ة السابقة خالل سرعة السابقة خالل 

؟

y-e
3am.ency-education.com

http://3am.ency-education.com/



