
 2من1ّصفحة ال

よُ ائُ زُ かُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ かُالد   ُيُ اط  بُ عُ かُالش 

かُُيُ 
بُ رُ التُ ُةُ ارُ ら ُوُ 

かُُيُ نُ طُ ال．ُ かُُ ُيُ 
بُ رُ التُ かُُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُـــُـかُيُ  س  ُــــよُُُُو 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س  ُ ら ُُ．بُ ــُـかُاصُ الخ ꞌꞌُق  ر 

 ـــかُُيعُ 

 
 
 

ُنُ(3)ُ:اأوُلمよينُالتُ ُ C, B, A  :حيث かاد حقيقيめأع  C = ぬ√になは − √のね − ね√は ؛ B = √は + の√は A ؛  = ひに − 岫のね − な岻 ÷ にば 

 ب A  العめدحسえ ا  (1

 ناطقبمقامها عめد  نسبか عل゜ شكل Bكتえ ا  (2

 ب عめد طبيعي    �حيث   は√�عل゜ شكل   Cكتえ ا  (3

î:   B أî  بي   (4 −   c  滞 = な − √はب   

 ن(3:ُ)انيمよينُالثُ التُ 
  かي祈الجب おゆلتكن العباE :حيث E = 岫ぬ� − な岻態 + 岫ぬ� − な岻岫の� + ね岻 

 ب Eط العباおゆ نشよ وبس  ا  (1

� من أجل  E  حسえ العباおゆا  (2 = √のب 

戴√胎�     :امعادلか حل   (3 = √胎� 

ُن(3ُُ:ُ)الثمよينُالثُ التُ  PKL    فيثل  م êث قائ L حيث: LP = は�兼   ؛   sin K̂ = ど,ぱ       
ًّ ا  (1 PK     ،LK  ،    tan  منحسえ ك P̂    الز   قيس واستنتجかاوي  KPL̂     بالت よويめ إ  めمن ال おめب  ل゜ ال．حかجゆ 

ُن(3ُ:ُ)ابعよُ مよينُالالتُ  ABC   فيثل  م êث قائ A :حيث  AC = に,ね�兼   ؛   AB = ぬ,に�兼ب M من かنقط  [CA岻 حيث M ∉ [CA] و  AM = な,の�兼ب 

́  M  امستقيê الや´ يشمل らوي．ا  岫BC岻 يقطع  岫AB岻   في النかقطN  ب 
 ب AN  و BC حسえا  كل ثê  أنش ئ الش   (1

   ُむة:ُاماきُياضيا  よال 

ابعかُلاُ:ست．ُ・اُم  よُُط  مت．س 

 ت2ة2/تت/28ُاريみ:التُ 

ُ ُلاختباُر ُناساعت:ُةامد   الفصلُاأو 
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 2من2ّصفحة ال

K من かنقط  [CB岻 وK ∉ [CB]  حيث: KB = に,の�兼. 

 .î  岫MK岻//岫AB岻 أî  بي   (2

かُかال．ضعيُ  ُن(8ُ)ُ:اإむماجي 
ُُُ:ُلالجزءُاأوُ 

ح    �剣券��ي．ゆ اشت祈・ أحمめ طائおよ  لصنع فيلê وثائقي عن الط   قلق كما ه． م．ض  ،وقام بتص．يよ عش طائよ الل 
．おゆ ام  ب قابلかفي الص 

  ائよ عن اأゆضبالط   حسえ اゆتفاع عش  ا  (1

  êالتحك らإل゜ ميعمل جها  ・め なのど 兼،  الط  إف きらا تجاوも およائ
 ل゜ اأゆض بأماîبإ هやا امめ・ تن季ل تلقائيا 

    بلعل   ؟ Bائおよ داخل مجال التحكê في النقطか  هل الط   (2

( えب ط．الاأ تحس 祈امت  :兼   تائجالن  و   ゆ  ل゜ ال．حおめ(إ  تめو 

ُُُ:انيثُ الجزءُال
 (ب�剣券��طائおよ اسلكيか )  35ت – طابعか  ة36 -حاس．ب  にばど :لか فييتلقى أحめ ام．اقع االكت祈ونيか للتس．ق في الجزائよ طلبيか من محきّ لبيع اأجهزお االكت祈ونيか متمث  

الط    êالعمال تقسي  めيよي  きعل゜لبيا    めالح．اسع(  おاأجهز î．تك   - ابعاき  الط    -え  يお دفعاき متساويか بحيث 

ّ  الط    دفعかب  سلكيか( متماثلか في كل  ائよاき ال

 فعاき التي يحتاجها العمال لتحقيق امطل．بب حسえ أكب祈 عめد ممكن من الめ  ا  (1

ّ  ابعاき والط  الط   -الح．اسえ حسえ عめد ا  (2  سلكيか في كل دفعかب ائよاき ال

علمت   ه．  î  أ إもا   かالعاصم داخل   おめواح  かدفع ت．صيل  لباき  الط    î  أو   �� はどど  خاゆجهاو  �� ねどど  ثمن 

 دفعاきب  ばلت في داخل العاصمか تمث  

 لبيか؟ ي لهやه الط  ．صيل الكل  ما ه． ثمن الت   (3
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