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かالشعبي かالديمقراطي かالجزائري かالجمهوري 
かالوطني かارة التربيらو 

 かالجزائمديري かوسط  ر التربي 

かمدرس  ꞌꞌ ّق جاء والتفوّ الرꞌꞌ   かر بو  -الخاّصらかيع - 

  
  

 

 ال「  مرين اأو  ل: )3ن(
 :ط  مب±ّ  اتج على شكل  نﾞ  ّ＜ﾟ『بن ］ّ ثا يلي م≠ّ  نح±ب كلّ  -

A =  −なに × (−ねに,の + のは)                                   B =  −なはなになの − にぬ  

 

 

 ال「  مرين ال』  اني: )5ن(
B :حيث Bو Aنﾟع×｜يي［ ﾟيك نﾟع～دي［ إ = なの × 岫など6岻2 × など−2に × など替                 A = ど,どどど9ぬど × など−泰

 

 .عل≠ية   ك『ابة   Bو Aم［ ﾞ『ب كّل ن (1
 ي［ م『『اﾟيي［.سّ بي［ أ   Bو Aنﾟع～دي［ م［  نعط ح÷｜ن ﾟكلّ   (2
  .Bو A نعط تتبة ق～ت (3

 

 ال「  مرين ال』  الث: )5ن(
 SR=8cm   ,    TR=6cm   , ST=10cm  :حيث R م】لث قائ］ في RST 

 M[ ］قطة مカSRحيث ]SM=3cm , ［قي』±≠ﾟي ي×≠ل  ن‖ﾟنM  ～و يعام(SR )   
 .Fفي نﾟ＞قطة  [STيقطع ]

 أカ×ئ نﾟ×كل ب～قة. (1
 . (TR)//(MF) ［ أنّ بيّ  (2
ي［ نح±ب نﾟطّ  (3  .MFو SF゚و
4) P  ］قطة مカ(MF]  حيث MP=TR باعي｜ﾟوع نカ ماTRMPل.علّ  ؟ 
 
 

 ياضياき الرّ ة: امادّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ط              الّثالثか متوّس : ستو・ ام
 9تة2/2ت/ تةاريみ: التّ 

 نساعتا: ةامّد         
الفصل اأول اختبار   
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 ال「  مرين الر  ابع: )3ن(
 ABC  ّ±ﾟاقي［ حيثم】لث م『±اوي ن: AB=AC=6cm    و    BC=5cm 

N [ ］قطة مカAC حيث ]3cm=CN  وM  م＞『÷ف[BC] . 
 .(AB)/ /(MN)ب｜ه［ أنّ  )1
 .F[ فيABيقطع ] [AC]و يونثي  Mم±『قي］ ي×≠ل نﾟ＞قطة ( ∆)ﾟيك［  )2

 [.ABم＞『÷ف ] F ب｜ه［ أنّ   -ن      
 .BMFو MNC】ي［ ب｜ه［ تقاي‥ نﾟ≠】لّ  ث］ّ  FM ولح±ب نﾟطّ ن -ب     

 

 الوضعية اإدماجية: )4ن(
 ±وق.ﾟل『ّ �ケ…＜ 匝 و ﾟل『ّ  �ﾟ 層ى نﾟع≠ل و إهاب ل‖ّ م＞ه 層匝  ﾟ   ي±『ع≠ل ﾟ『｜، 54نن سياتته باﾟب＞…ي［ نﾟ‖ي سع『ه ش－ص خ…ّ  ي≠أ

 نﾟ≠±『ع≠ل.｜ بك±｜ ع［ نﾟب＞…ي［ عبّ  (1
 .نننﾟ－…ّ ｜ بك±｜ ع［ نﾟب＞…ي［ نﾟ≠『بقي في عبّ  (2
 ؟ننن بقي ﾟه في نﾟ ّ…－ﾟ『｜   ك］ (3
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