
   / : نة الدِّراسيةالسَّ                                                                                                       خوة معمري. القليعةاإل:  ةطمتوسِّ
     المدة: ساعتان                                                        م ماي ل  الموافُق ه رمضاَن  ربعاُءالتاريخ: األ

                                                                  ـاتفي مــادة الـرياضيَّ التجريبّيختبــار ِالا  

 )نقطة( الجزء األّول:

  )نقاط (:التمرين األوَّل
 

   :   يةتاآل األعداُددينا ل

 .     ثمَّ بيِّن أنَّ  و  للعددين األكبر شترك الم جد القاسَم.1

 .كتابة علميَّة  ُاكتب العدَد.2
. أصغر ما يمكن طبيعيٌّ عدد و نسبيٌّ عدد  ، حيث  على الشكِل  كتب ُا.3

 

 )نقاط  (اني:التمرين الثَّ
 

 حيث :  ة لتكن العبارة الجبريَّ
 .  ُانشر و بّسط العبارَة.1
 . من أجل  L ُاحسب العبارَة.2
 األولى. عاملين من الدرجِة إلى جداِء  ل العبارة حلِّ.3
 . :  حل المعادلَة.4

  )طانق   (التمريـن الثـالث:
.لها قطر [AB]و 3cm هانصف قطِردائرة (C) :حيُث مقابلال الشكَلإليك 

.B النقطة في  (C) للدائرة مماٌس (TB) و [OA] للقطعة محوٌر (CD) 

.انمتوازَي )BT( و )CD( ينالمستقيَم أنَّ نبيِّ.1
.OT ٌاحسب الطوَل.2
.   الزاويِة ُاحسب قيَس.3

  )نقاط   (:رابعالتمريـن ال
للمستوي، علِّم عليه النقط : متجانٌس متعامٌد معلٌم 

 
 هتعييُن في رأس يطلُب قائٌم ثمَّ بيِّن أّن المثلَّث   ُاحسب الطوَل.1

 و:  حيُث
 .  ه و زاويُت ه بالدوران الذي مركُز  صورة النقطِة  أنشئ النقطَة.2

 ين .ي الساَقمتساِو  بيِّن أنَّ المثلَث�
 يهاحداثيَّثمَّ أعط ِا   حيث :   عيِّن النقطَة.3

 ؟ علِّل . الرباعي  ما نوُع�
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المجد القاسمجد القاسَم.11

كتكتابةب العدَدُاكتب العدَد
))اطنقاط/على الشكِلعلى الشكِلب
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 نقاط) اني: (الجزء الثََّّ
 ة :اإلدماجيَّ ة الوضعيَّ 

 ر للتالميِذحتى ُيـَوفِّ اهتهيئِت إعادَة المتوسِّطِة قرَّر مديُر .طاتإحدى المتوسِّ لمكتبِة ال مخطًطيمثِّ مرفقال الشكُل
 بالنحو التالي : ي المساحِةمتساويَت ينقاعَت

 .لة بالمستطيل ممثَّ صة للقراءة:قاعة مخصَّ�
  .  القائِم بشبه المنحرِفلة ممثَّ صة لألبحاث:قاعة مخصَّ�

 
 
 
 

 

 حيث:  قائٍم منحرٍف شبُه 
  و :  حيث نضع نقطة من  

  نأخُذ   :  الجزء
 . شبه المنحرف  مساحَة  ثمَّ المستطيل  مساحَة ُاحسب .1
 . لة في شبه المنحرف الممثِّ المكتبِة ُاحسب محيَط.2

   نضُع  :  الجزء
 : عن    ر بداللةعبِّ.1

 .مساحة المستطيل   .أ
 .مساحة شبه المنحرف   .ب

 المساحتان متساويتين . حتى تكوَن  جد قيمَة.2

 :  الجزء
 حيث: و     ينا باِالستعانة بالدالَتة بيانيًّهاته الوضعيَّ نريد تمثيَل

 :  بـ فةمعرَّ  ةالدالَّ و    :  ـب فةمعرَّ  ةالدالَّ
 ، و     ينللدالَت البيانيُّ التمثيُل  و ين أنشئ  المستقيَم ميليمتريٍّ على ورٍق.1

  و على محور التراتيب :      : على محور الفواصل  : حيث نأخُذ

   حل المتراجحَة.2
 بيانًيا . فسِّر الحلَّ�

 :   ى بالعالقِةتعَط  و  ين و القاعدَت رتفاع شبه المنحرف ذو اِال مساحُة تذكير:
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