
 1   إكمالية احلديد و الصلب احلراش

 انساثؼخ يزٕسط:       انًسزٕٖ                     ٔشازح انزسثٛخ انٕطُٛخ

 

              

 

  ػاليبد2َظبفخ انٕزقخ ٔانزسرٛت انؼًهٙ  - اسزؼًبل اٜنخ انذبسجخ يسًٕح    :   توصيات

 ال ٚسًخ ثزجبدل األدٔاد داخم قبػخ االخزجبز

 ( نقطة 12 )الجزء األول 

 (  نقاط 3  )التمرين االول 

 :                 دم انجًهخ  انزبنٛخ   
𝑥 + 𝑦 − 8 = 0

𝑥 + 2𝑦 − 11 = 0
   يغ رٕضٛخ جًٛغ يسادم انذم  

  ( نقاط 3)التمرين الثاني 

  :Eرؼطٗ انؼجبزح 

E = (5x – 4)2 – ( 2x+3)2                          

 Eأَشس صى ثسط انؼجبزح  .1

  إنٗ جداء ػبيهٍٛ Eدهم  .2

       0 = ( 7x- 1) (3x-7)دم انًؼبدنخ  .3

 ( نقاط  3 )التمرين الثالث 

ABCD   ، يزٕاش٘ األضالع   

         BE       +  𝐵𝐴=         0   دٛش    Eأَشئ انُقطخ   .1

 أَجصا نشكم ثدقخ  .2

  يزٕاش٘ األضالع BECD ثٍٛ أٌ انسثبػٙ  .3

 ( نقاط 3 )التمرين الرابع  

  =  AC = 10 cm       ,         tan 𝐵 :إنٛك انشكم انًقبثم 
5

3
        

 AB = 6 cmثٍٛ أٌ     .1

  BCأدست   .2
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 اخزجبز انفزسح انضبَٛخ فٙ

 مادة الرياضيات

B 

A C 

10 cm 



 2   إكمالية احلديد و الصلب احلراش

 ( نقاط8 )الجزء الثاني 

 

 :المسألة 

جسد دزاسخ إدصبئٛخ ػهٗ شجبة يدُٚخ انذساش يٍ طسف جًؼٛخ خٛسٚخ صقبفٛخ دٕل ايزالكٓى نهٓبرف انُقبل ٔكبَذ 

 : دقٛقخ 27 دقٛقخ  ٔصالس سبػبد ٔ 34 ثٍٛ 2008انُزبئج أٌ يدح االسزؼًبل خالل األسجٕع األخٛس يٍ شٓس جبَفٙ 

 

 

 (رؼطٗ انُزٛجخ ثبنسبػبد ٔ اندقبئق  )أدست يدٖ ْرِ انسهسهخ انًذصهخ  .1

 :األشيُخ جًؼذ فٙ فئبد ٔٔضؼذ فٙ انجدٔل انزبنٙ  .2

 

 أَقم انجدٔل ػهٗ ٔزقخ اإلجبثخ صى أكًهّ  .3

 يب ػدد ركسازاد ْرِ انسهسهخ ؟ .4

أذكس ػدد انشجبة انرٍٚ اسزؼًهٕا انٓبرف انُقبل ػهٗ األقم سبػزبٌ، ٔ يب ْٙ انُسجخ انًئٕٚخ نهرٍٚ اسزؼًهٕا  .5

 انٓبرف انُقبل اقم يٍ سبػخ ٔ َصف

 أدست يؼدل االسزؼًبل نجًٛغ انشجبة يغ ذكس انُزٛجخ ثبنسبػبد  ٔاندقبئق  .6

 

 ُٚصخ ثؼدو اسزؼًبل انٓبرف ثكضسح فٙ انٕٛو ْم رٕافق ؟  ٔ نًبذا  ؟ دنٛم ػهًٙ  
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  يدح االسزؼًبل 

ثبندقبئق 

انزكساز  26 43 61 80 30 10
يسكص انفئخ  45  105 135  195

 %انزٕارس ثـ       


