
 2017/2018:السنة الدراسٌة                                               (االغواط)ثانوٌة حجاج سً البشٌر بقصر الحٌران 

 ســـــــــــاعتان:  المـــــــــدة   ع ت 1: المستوى 

 إختبـــــــــــــــارالموسم االخٌر فً مادة الرٌاضٌات 

 ( نقاط7)التمرٌن االول  

,انمسزوي مىسوة إنى معهم مزعبمذ و مزجبوس  ,O i j
  

 
 

    

              وعزجز انىقط   1,2A ،  2,1B و  0, 2C   

,عهم انىقط  .1 ,A B C 

  مزواسي أضالعABCD ثحٍث ٌكون انزثبعً Dعٍه إحذاثٍزً انىقطخ  .2

2AM ثحٍث  Mعٍه إحذاثٍزً انىقطخ  .3 AB AC
  

  

وعزجز انىقطخ  .4 2
1,N x x عٍه قٍمخ x  ثحٍث انىقط , ,N C Aعهى اسزقبمخ واحذح 

أكزت معبدنخ انمسزقٍم  .5 AB 

 و ٌواسي Cأكزت معبدنخ انمسزقٍم انذي ٌشمم  .6 AB 

 ( نقاط7)التمرٌن الثانً     

لتكن         C ذات المركزO  5ونصف القطرr  ولٌكن ، AB  وترا فً هذه الدائرة. 

        H هً المسقط العمودي للنقطةOعلى الوتر  AB 3 بحٌثOH   

 أنشئ الشكل/  1       

  مع التعلٌل OABما نوع المثلث  (أ/  2    

احسب طول الوتر (            ب AB 

 O بالنسبة الى المركز A نظٌرة النقطة  Eلتكن النقطة / 3       

  مع التعلٌل ABE مانوع المثلث( أ

 BEأحسب الطول ( ب

 منتصف القطعة Kلتكن النقطة/ 4 BE  

  متشابهٌن مع تعٌٌن نسبة التشابهABE و KOH     أثبت ان المثلثٌن
 

 ( نقاط 6 )التمرٌن الثالث 
 :سجهذ انشزطخ ثأحذ انطزقبد  انسزٌعخ  انسزعخ انمسجهخ مه طزف انسبئقٍه 

105 85 80 85 80 90 95 90 70 90 70 80 85 80 80

85 80 100 108 105 100 95 95 90 115 100 108 105 100 100

108 120 120 120 120 120 110 110 115 110 110 115 110 120 108

  

   

 ررت ٌذي  انىزبئج فً جذول مجٍىب فًٍ انزكزار انمجمع انصبعذ وركزار انمجمع انىبسل  .1

 أوشئ األعمذح انجٍبوٍخ .2

 انفئخ األونى 10ثوة ٌذي انىزبئج فً فئبد طول كم فئخ  .3 70,80محذدا ركزار كم فئخ ومزكشٌب . 

 .، انسزعخ انمىوانٍخ  انسزعخ انوسٍطٍخ  ،أحست معذل انسزعخ انمسجهخ  .4

0أجزٌذ مزاقجخ ثواسطخ انزادار فبوخفض معذل انسزعخ انمسجهخ ثىسجخ  .5
ٌو معذل انسزعخ  مب. 015

 انمسجهخ انجذٌذ

 
 

 بالتوفـــــٌــق                                                                               أســـــــاتذة المـــــــادة
 

 


