
 

 وضعية إدماج
األب ابنته  الفصل األول أخد نهاية الممتازة في اعلى نتائجه امكافئة له     

ريهام في رحلة إلى البقاع المقدسة ألداء العمرة ،بينما ريهام وابيها في 

درجة الحرارة داخل الطائرة  : ثم قالالطائرة إذ بالطيار يرحب بالركاب 

هو الفرق بين  ما ريهام ابنتهسأل األب  9هي فجها أما خار26هي 

 ؟ درجتي الحرار داخل وخارج الطائرة

  يهام في االجابة على هذا السؤال .رساعد 

بعد مرور خمس ساعات من السفر شاهدت ريهام على جهاز العرض 

. إذا (الشكل المقابل موجود داخل الطائرة مخطط لمطار الوصول )(التلفاز)

  :هو نتيجة الحساب اآلتيBعلمت أن قيس الزاوية 

           5201631012 B 

 الطيار أن يدور بيها عند النقطة ماهي الزاوية التي على D 

 . Aللوصول إلى النقطة 
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