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 عبيかيمقよاطيか الش  الجمه．ريか الجزائよيか الد  
 ربيか ال．طنيかوらارة الت  

 かيよالجزائالت  مدي かربي よ  وسط 

かمدرس  ꞌꞌ  よق ف．  جاء والت  الꞌꞌ   か  - يعらかر  ب．  -الخاص 

  
  

 

詣 عباتة جب｜ية ب＋ي＼         詣 ن(03) :ال「م～ين اأول = 岫� − に岻岫ぬ� + な岻 − の岫� − に岻 
 ي詣نن×｜ وب±ط نﾟعباتة  (1

 نﾟى ج～نء عاملي［ي 詣حلل نﾟعباتة  (2

詣حل نﾟ≠عادﾟة (3 = ど. 

詣  حل نﾟ≠『｜نح【ة (4 > ぬ�2   هاي  و م】ل بيانيا م【≠وعة حل゚و

 

  ن(03) :ال「م～ين ال』اني
ﾟ畦يك［ نﾟع～د  حي＼ = √なばの − √ばどど + に√ななに   

 أصغ｜ ما ي≠ك［ bحي＼  a√決على شكل  畦 نﾞ『ب (1
 21هو طول م±『طيل نح±ب ع｜س ه‖ن نﾟ≠±『طيل نذن كان／ م±اح『ه  畦نذن عل≠／ أن نﾟع～د  (2
 畦ت＋قق أن م±احة ه‖ن نﾟ≠±『طيل ت±اوえ ثل＼ م±احة م｜بع طول ضلعه  (3

 

 ن(03) :ال「م～ين ال』الث
 ي[鯨経]م＞『÷ف  荊و  稽経鯨نن×ئ م】ل＼ 

.باﾟ＞±بة نﾟى  稽نظي｜ة   ﾟ茎『ك［ (1 荊 

.بي［ أن  (2 茎経 = 鯨稽 

 ي 鯨稽باان±＋اب نえ‖ﾟ شعاعه  経صوتة  迎أن×ئ نﾟ＞قطة  (3

 [茎迎]م＞『÷ف  経 بي［ أن (4

 

;�岫   ن(03) :ال「م～ين ال～ابع �件; �倹岻 معل］ م『عام～ و م『【ان‥ وح～ته な潔� . 
;系岫のعل］ نﾟ＞قاط  (1 −な岻; 稽岫な; ぬ岻; 畦岫−ぬ; −な岻 

 .و م『±اوえ نﾟ±اقي［   قائ］ 畦稽系بي［ أن نﾟ≠】ل＼  (2

.نﾟ≠＋يطة باﾟ≠】ل＼  岫�岻م｜ك… نﾟ～نئ｜ 警 نح±ب نح～نثي『ي (3 畦稽系 

.ن÷ف قط｜ نﾟ～نئ｜ة  迎نح±ب  (4 岫�岻 

  むالة: اما かغ ياضياきالل   よ 

طلا: ست．・ ام ابعか مت．س   よ  
ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       مت．س 

 9تة3/2ة/3ةاريみ: الت  

 تانساع: ةامد            
اني اختبار  الفصل الث   
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  ن(08) : الوضعية اإدماجية

 

 

 

 ال『‖ء اأول:  
.شكلها م±『طيللاجتماعاれ  اقاع『ي［ م『【اوتتي［ إح～نه≠ نﾟ×كل ي≠】ل 警稽系繋  

.   ب＋ي＼ 畦警繋継و نأخ｜ﾟ うلب＋＼ على شكل شبه م＞＋｜ف قائ］  経継 = は� , 稽系 = ぱ� ; 畦稽 = ひ�     警 قي≠ة』±≠ﾟقطعة نﾟنقطة م『＋｜كة على ن[畦稽] ＼حي . 畦警 = �  

.ب～اﾟة    畦警繋継عب｜ ع［ م±احة قاعة نﾟب＋＼ (1 � 

 ي�ب～اﾟة   警稽系繋عب｜ ع［ م±احة قاعة ناج『≠اعات (2

 م［ أجلها تكون م±احة قاعة نﾟب＋＼ م±اوية ﾟ＞÷ف م±احة قاعة ناج『≠اعاتي نﾟ『ي � أوج～ قي≠ة (3

 

 ي�م±احة قاعة نﾟب＋＼ ب～اﾟة  血岫�岻 ن±≠يى
.م±احة قاعة نإج『≠اعات ب～اﾟة  訣岫�岻 ن±≠يى � 

血岫�岻حي＼  = ぱ� + にね  , 訣岫�岻 = −ぱ� + ばに 
 نﾟ『ي م［ أجلها تكون م±احة نﾟقاع～تي［ م『±اوية  ث］ نس『＞『ج نﾟ≠±احة نﾟكلية ﾟلقاع『ي［  �ما هي قي≠ة  (4

 

  :ال『‖ء ال』اني
.في ه‖ن نﾟ【…ء ن＝ع  � = ね� 

 باﾟ±＞『ي≠『｜ي 警稽系繋أوج～ نبعاد قاعة ناج『≠اعات  (1

 .أﾞب｜ ما ي≠ك［  計م［ أجل تبليط قاعة ناج『≠اعات ن－『ات باطات م｜بعة و م『【ان±ة و طول ضلعها نﾟع～د 

 .ما هو ع～د نﾟباطات ناثمة ﾟ『غطية قاعة ناج『≠اعات كليا  (2
 

 

 

 るقاع れااجتماعا  
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 قاعる البحث
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