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Uالتمرين األولU:  )4  نقاط( 

 :عن كل عبارة مما يلي خطأأو صواب أجب ب

3المقابل يساوي  ABطول القوس . 1 cmπ            . 

 

 

 

 

5: فإن Tمهما كان العدد الكسري النسبي . 2 2 3T T− =. 

 .المقابالن لهما نفس الحجم  الدائريان القائمان  المخروط واإلسطوانة. 3

 

 

 

 

4 .53 10
4

−  ).-7500 (هي الكتابة العلمية للعدد ×

Uالتمرين الثانيU:   )8  نقاط( 

I.296 لنعتبر العبارتين
3

Z t = − 
 

155Xو   Z= − 

96  :أن ، معتمدا طريقة النشر واإلختزال،بين) أ 64Z t= 219وأن  − 96X t= − . 

..........................................................................................................................................
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50Yلنعتبر العبارة ) ب t=. 
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ة عند الساعة المساف
t  بين الدراج

  Aوالمدينة 

296
3

t − 
 

 

 

 :هكذامجيبا  أعاله  Yو  Xمة العددية لكل من العبارتين احسب القي •

3عندما يكون   
2

t  :فإن =

 .Yهي القيمة العددية للعبارة.......... و Xددية للعبارة عهي القيمة ال...........

 .Y و X قارن القيمتين العدديتين للعبارتين •

...................................................................................................................................... 

3ماذا يمثل العدد) ج
2

)معادلة لل   ) :E X Y=؟ 

...................................................................................................................................... 

 II   تبعد مدينتانA  وB  155عن بعضهما مسافةkm. 

00صفرعلى الساعة  ذات ليلة ،خرج : 00H  )من المدينة  ) منتصف الليلA  نحو المدينةB،  رجل راكبا دراجته

ركب رجل سيارته  قاصدا  Bومن المدينة  Uثلثي الساعةUة الواحدة، وبعد في الساع 50km عةربس النارية وسار

 .في الساعة الواحدة 96kmوبسرعة  Aالمدينة 

 .، عن ساعة انطالق السيارةUعدد كسريبUعبر،) أ .1

................................................................................................................................. 

 .انطالق السيارةعند  لتي قطعها الدراجلمسافة ااعط قيمة تقريبية باآلحاد ل)  ب

............................................................................................................................ 

هو رمز للزمن  t(  ة اليسرىجهمن الفقاعتين في ال اليمنى بما يناسبها فقاعة من الجهة  كلم اربط بسه) أ .2

 .)بالساعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، tعند  الساعة  ،المسافة
  Bوالمدينة  بين السيارة

 
 

50t  
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 . tلساعة عند ا A، عن المسافة التي تفصل السيارة عن المدينة tبداللة هي تعبير، Xأن العبارة  اشرح كيف) ب

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Xبين أن المعادلة ) ج Y=  تؤول إلى المعادلة( )146 219F t =. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

)، المعادلة  كسرية النسبية،مجموعة األعداد الحل في) أ. 3 )F. 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 .استنتج ساعة التقاء الدراج بصاحب السيارة) ب    

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 ؟Aالتي تفصلهما عن المدينة  المشتركة  ما هي إذن ،حينها، المسافة) ج   

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.UتذكيرU :الزمن المستغرق ×السرعة  =عة المسافة المقطو. 

 

Uالتمرين الثالث  ) :U8  نقاط( 

U  هامة مالحظةU    :  3,142نأخذ في هذا التمرينπ  .هي وحدة الطول المعتبرة)  m( ،والمتر=

 .وي سائال معيناويح كما ترىأبعاده موضحة  أطوال SABCDمثل هرما ي)  4/4ص ( الرسم 

 ؟ABCDما طبيعة رباعي األضالع ) أ.1

...................................................................................................................................... 

 .وحجمه SABCD الهرم  احسب مساحة  قاعدة) ب  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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6ارتفاعه )  C(قائم  دوراني ، في مخروط أو نقصان دون زيادة لسائل،غ افِرُأ.  m. 

278,55بين أن مساحة قاعدة المخروط تساوي ) أ  m. 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 .ا المخروطهذل rاحسب قيس الشعاع ) ب 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................. ........... 

 .ل عمد هذا المخروطهو طو 7,81mإذا علمت أن  C  ستنتج قيس المساحة الجانبية للمخروطا.3

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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