
 

 .)يستقيى انًنتصفين، تناسبيت األطىال( انًثهثاث – ناطقتاناألعذاد  :نهًقطع انثاني نطالقيتوضعيت إ

 انجضء األول:

نحنى انًذيننت  Aأعاني ينطقت جبهيت فسهك طشيقا ينن انًذيننت في  عًتهيشيذ أحًذ صياسة 

B 35بينهًا  حيث انًسافتKm  )اُنظش انشكم انًعطً، األطىال غيش حقيقيت( 

انتبنه أحًنذ إننً عنذاد انبننضين فىجنذف   يكفني سنىي نهسنيش  Cبعذ و صىنه انً انًىقنع 

17Km  فاحتاس فيًا سيفعهه يشجع نهتضود بانبنضين أو يكًم؟ ، 

 

 ساعذ أحًذ في اتخار انقشاس انًناسب . ◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجضء انثاني:

وجننذ أحًننذ ابننن عًتنه صعشيننا، فعننشا عهينه انتننناف  فنني نعبننت  ،عًتنهبعنذ وصننىنه ينننضل 

يننناطم يهىنننت، عننم ينهننا يةيننش نتيجننت  4حيننث يىجننذ قننشي انشينني بننه  انشينني بانسننهاو،

 .صعىدا و نضو انًتناف  

، انجنذول انتناني يبنين نتنا   سيياث  3( و يسذدN=10نقاط ) 10يبذأ بشصيذ عم يتناف  

 انشيي نكم ين انىنذين:

  

 

 
 
 

 

 حذد انفا ض في هزف انًنافست. ◄

 
 انًنطقـت انًصابـت

 أحًذ  صعشيا

 انصفشاء انضسقاء انشييت األونً

 انحًشاء انحًشاء انثانيت انشييت

 انخضشاء انخضشاء انشييت انثانثت

     انًنطقت انضسقاء 

       انًنطقت انحًشاء 

انًنطقت انخضشاء
   

 

       انًنطقت انصفشاء
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