
 2من1ّصفحةال

．رُ هُ م ُالج ُ
かُُالج ُيُ  よُ ائُ ز 

ُيُ  よُُ ق ُيم かُُالد   ُيُ اط  بُ عُ かُالش 
かُيُ 

بُ رُ التُ ُةُ ارُ らُ وُ 
ُيُ   かُ ُ．يُ نُ طُ الかُ

بُ رُ التُ かُُ يُ يよُ د ُم ُ
ُــــかُُيُ  ُالج  طائُ ز  س  ُــــよُُو 

ُم ُ ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُاء ُج ُالかُꞌꞌ ُよُ س  ُ ら ُُ．بُ ـــかُُاصُ الخ ُ ꞌꞌق  ر 
 ـــかُيعُ 

 
 
 

ُ

مよين ُلُالت  îُ(3ُ(:ُاأو 

 îالحقيقيا îاむめليكن الع A， B:つحي A = √ねぱ + に√にば − ぱ√ぬ      ،    B = はに,の × など怠態 × な,に × など−泰ど,ぬ × など怠待  

1) えاكت  Aعل゜ شكل �√ぬ  ،つطبيعيب � حي むめع   

2) むめللع かالعلمّي かأعط الكتاب B  。اكتب êّالث季管قابل لاخ 祈غي よبعل゜ شكل كس 

3)   îا علمت أもإ B =  怠 替  îّأثبت أ: 代怠態 + 台√戴 = √戴替 

مよين انيُالت   î(3ُ(:ُالث 

F عباおゆ جب祈ّيか حيF :つ لتكن = 岫ぬ� − の岻岫ね + �岻 + 岫ひ�態 − にの岻 
 بF انشよ ，بّسط (1
 بF اおゆــــــحّلل العب (2
3) かلむحّل امعا:  岫ぬ� − の岻岫ね� + ひ岻 =0 

F :حّل ام祈管اجحか الّتاليか، ，مّثل حل．لها بيانّيا (4 ≤ なに�態 + ひ�ب 

مよين اُالت   î(3ُ(:ُلثالث 

 �� :هي ，حおめ الّط．ل 

 ABC  ّمثل:つحي つ AB = は  ， AC =  替  戴 AB 。محيط，  P = にな,にب 

 .اゆسê الّشكل ثAC ， BC  êّ  مناحسえ كّا  (1

2) îعل゜ الّشكل الّنقطتي îعّي S ，T  من [AB] ， [AC]  ّ管عل゜ ال:つحي えتي祈 AS = な,の  ،CT = は. 

3) :  îأ îبّي 岫ST岻//岫BC岻ب 
 بST احسえ الّط．ل  (4

   ُむة:ُاماきياضيا  よال 

ابعかُلاُ:ست．ُ・ام  よط  مت．س 

 ت2ة5/2ة/26اريみ:التُ 

ُ  ساعتاî:ُةامد 
ُجよيبيُلشهاむةُالتُ التُ ُختباُراُل  طعليêُامت．س 

0561 60 62 08 / 0561 60 62 23
                                                                                
www.ecolerradja.com

0550 92 00 22www.fb.com/ecolerradja

https://ecolerradja.com/
https://web.facebook.com/ecolerradja


 2من2ّصفحةال

مよين ابعُالت   よ3ُ(:ُال)îُ

 ��な هي: ，حおめ الط．ل  ،امست́． امنس．ب إل゜ معلê متعامめ ，متجانس

;A岫ぬ حيA،B،C :つقط لتكن النّ   ぬ岻   ،   B岫−に; な岻   ،   C岫の; −に岻 
 عّللب ؟ABC  لつما ن．ع امثّ  (1

2)  かأنش ئ الّنقطD おゆ．ص A  めّه بالりكよم ´やال îاゆ，B 。ا，يتら， ひど° في ااتجاه 祈غي よبامباش 
 بDقطか كل إحめاثيتي النّ استنتね من الّش  (3
 بعّلل؟  ABDC ما ن．ع الよّباعي (4

か îُ(8:ُ)اإむماجيかُال．ضعي 
ُل ُ:الجزءُاأو 

 河めمحم ・祈管الفاحّي اش êا للم．س 歌むاめاستعに �� ， みالبطي ゆ，やمن ب  ぬ �� بثمن ゆالخيا ゆ，やمن ب: なねどど ��  ه علّيゆجا ・祈管بينما اش ،な �� ， みالبطي ゆ，やمن بに ��  بثمن ゆالخيا ゆ，やمن بぱどど ��ب 

 か، ثê حّلهاباكتえ جملか امعاむلتيî التي تعّب祈 عن هやه ال．ضعيّ  -

ُ:الجزءُالثاني
 :îبائن صيغتيりّعل゜ ال の祈管اق て．ض。 بطيخا، ，أثناء بيع امنتゆأ かقطع めمحم るよغ 

يغかُاأولى  للكيل．غよام ال．احめب  �� のど: الص 

かُالثانيかيغ  مهما كانت الكمّيかب �� ぱどどللكيل．غよام ال．احめ مع احتساب ثمن الّنقل قゆめه   �� ねど: الص 

む أفضل صيغか اقتناء   (1 ِめّحねど �� بみمن البطي 
か، ，بااستعانか بتمثيل火 بياني火ّ حむめّ الّصيغか اأك祈簡 فائおめ للりّ  �  ليكن  (2 珂باع禍ام きاماよالكيل．غ むめبعî．ب 

かالف．اصل  :ماحظ ゆ．عل゜ محな ��   لكّلなど ��   えاتي祈管ّال ゆ．عل゜ مح， な ��   لكّلのどど DAب 
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