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   أجب بصواب أو خطأ وصحح اخلطأ نقاط) 06( الـتمريـن األول:
اجراء سلسلة عمليات االولوية لالقواس الخارجية .                                                                                عند  -1
  المستقيمان المتعامدان على نفس المستقيم متوازيان.  -2
  ة .نظيرة قطعة مستقيم بالنسبة الى نقطة الى نقط -3
  عند اجراء سلسلة عمليات تحوي الجمع والطرح االولوية للجمع -4

  نقاط)6: (الثانيالـتمريـن 

  حيث :       c؛    A  ،Bاحسب  كل من العبارات    -1

    12315 A   42316؛ B     ؛   433.51.4365 c  

باستعمال خاصية توزيع الضرب على الطرح بحيث Fأحسب السلسلة  -2 3814 F  
   )d(        اليك الشكل املقابل نقاط) 5.5( :الثالثالتمريـن 

  اعد الرسم ثم اجب على االسئلة االتية . -1
 )dويوازي المستقيم( Aالذي يشمل النقطة  )Lانشئ المستقيم ( -2
 ) dوعمودي على  المستقيم( Aالذي يشمل النقطة  )Hانشئ المستقيم ( -3

 Bفي النقطة 

)محور للقطعةHحتى يكون المستقيم (   Nو  M)التقطتين dعين على المستقيم ( -4 MN  
  

 

 

   أجب بصواب أو خطأ وصحح اخلطأ نقاط) 06( الـتمريـن األول:
                                                                                                                عند اجراء سلسلة عمليات االولوية لالقواس الخارجية .  -1
  المستقيمان المتعامدان على نفس المستقيم متوازيان.  -2
  نظيرة قطعة مستقيم بالنسبة الى نقطة الى نقطة . -3
  ولوية للجمععند اجراء سلسلة عمليات تحوي الجمع والطرح اال -4

  نقاط)6: (الثانيالـتمريـن 

  حيث :       c؛    A  ،B  احسب  كل من العبارات  -1

    12315 A 42316  ؛ B  ؛      433.51.4365 c  

باستعمال خاصية توزيع الضرب على الطرح بحيث Fالسلسلة أحسب  -2 3814 F  

   )d(اليك الشكل املقابل             نقاط) 5.5( :الثالثالتمريـن 

  اعد الرسم ثم اجب على االسئلة االتية .-1
 )dويوازي المستقيم( Aالذي يشمل النقطة  )L(انشئ المستقيم  -2
 ) dوعمودي على  المستقيم( Aالذي يشمل النقطة  )Hانشئ المستقيم ( -3

 Bفي النقطة 

)محور للقطعةHحتى يكون المستقيم (N   و  M)التقطتين dعين على المستقيم ( -4 MN  
  

  املدة: ساعـة                                                              الشيخ بوعمامة *تينركوكمتوسطة: 

  17/ 26/10 التاريـخ:                                          طــمتوس ثالثـةال  املستـوى:
      الفرض األول للثالثي األول يف مادة الرAضيات

  

  املدة: ساعـة                        للفصل االول يف مادة الرAضيات االول  الفرض               الشيخ بوعمامة *تينركوكمتوسطة: 
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