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ل  : الت مرين األو 

𝐸،  يثح  لتكن العبارة  = 9x2 − 1 + (3x + 1)2 

 Eانشر ثم بسط العبارة  (1

9x2 حلّل العبارة  (2 −   𝐸ثم استنتج تحليل للعبارة   1

6𝑥(3𝑥: المتراجحة حل  (3 + 1) ≥ 18𝑥2 .   ثم مثل مجموعة حلولها بيانيا 

 

  )الميليمتر هي الطول وحدة (الحقيقية بأبعاده مرسوم غير المقابل الشكلالت مرين الث اني :

𝑴𝑨 = 𝟐𝟕 ,𝑴𝑶 = 𝟐𝟏  ,𝑴𝑰 = 𝟑𝟔  ,𝑴𝑼 = 𝟐𝟖 

 متوازيان (𝐴) و   (𝑂𝑈)  المستقيمين أن بين .1

 الدرجة( من الوحدة إلى بالتدوير(  AIM̂  الزاوية قيس حسب .2

 

 

 :الت مرين الثالث 

,o)المستوي مزود بمعلم متعامد و متجانس  oi⃗⃗⃗   , oj⃗⃗⃗  علم النقط التالية   ( 

𝐴(−2  , ,  𝐵(4و     (  3− 1  )   ،𝐶(2  , 4  )     

 𝐴𝐵للطول  المضبوطةاعط القيمة  .أ

𝐴𝐶اذا علمت ان   قائم 𝐴𝐵𝐶 بين ان المثلث  .ب = 𝐵𝐶و    65√ = √13 

𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  بحيث 𝐸     انشيء النقطة .ت  ⃗ = AE⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

   اوجد احداثيتي النقطة𝐸 

ابع :  الت مرين الر 

 𝑓  تالفية تمثيلها البياني يشمل النقطتين  دالة𝐴(2  , ,  𝐵(−1و     (  5 −4  ) 

𝑓   𝑓(𝑥)بين ان العبارة الجبرية للدالة  (1 = 3𝑥 − 1 

,  4)بحيث     𝐶لتكن النقطة  (2 , 𝐴 من المستوي , هل النقط     (  11 𝐵 , 𝐶  على استقامة واحدة  

 29هي  𝑓أحسب العدد الذي صورته بالّدالة  (3

 

(ياضياتفي الرّ   الثّ انياالختبار  )  
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 المسألة:

 80𝑚2خصصت مؤسسة قاعة مستطيلة الشكل لتغيير المالبس الرياضية مساحتها 

يساوي  عرضهاو 
4

5
  طولهامن  

 
 اوجد بعدي هذه القاعة (1

 
وضع حاجز بين الذكور و االناث وخصصت غرفة اخرى قررت هذه المؤسسة 

 حسب المخطط المقابل 10𝑚2الرياضية مساحته  لألدواتمنها كمخزن 
 

 
  الجزء االول

 
F  نقطة متحركة من الضلع[𝐵𝐶]  بحيث𝐵𝐹 = 𝑥   

  
 المساحة المخصصة لالناث 𝑺𝟐المساحة المخصصة للذكور و  𝑺𝟏لتكن 

  
 𝒙بداللة   𝑺𝟐و 𝑺𝟏عبر عن  (1

 
قاعة من عامل البناء وضع الحاجز بحيث تكون مساحة  المؤسسةطلبت  (2

 االناث  مساوية لمساحة قاعةالذكور 

  ساعد هذا العامل في تحديد موضع النقطة𝐹 
 

 الجزء الثاني
,o)في المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس  oi⃗⃗⃗   , oj⃗⃗⃗  )   

 
 بحيث  𝑔 و 𝑓 مثل الدالتين (1

 
𝑓(𝑥) = 5𝑥            𝑔(𝑥) = −5𝑥+70 

 
على محور التراتيب  𝟏𝒄𝒎و 𝟐𝒄𝒎على محور الفواصل يمثل   𝟏𝒄𝒎)ناخد 

 (ميليمتريالرسم على ورق  ، 𝟏𝟎𝒎𝟐يمثل 
 

 بقراءة من البيان فسر مساعدتك السابقة  للعامل عن موضع  (2
 قاعة الذكور و قاعة االناثمع ايجاد مساحة كل من 𝐹 النقطة 

 
 
 

 من جد وجد..... ومن تهاون فقد
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