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( 2008دورة جوان  : )الّتمرين األول

 .وحدة الطول املختارة هي السنتيمرت           

 مثلث قائم يف      حيث           و            

 أنشئ الشكل مث حدد الطول -1

نقطة من        حيث          ، املستقيم الذي      -2
 يف النقطة       يقطع        يشمل     ويعامد 

 أوجد -

 احسب             مث استنتج قيس الزاوية -

 ) تدور النتيجة إىل الوحدة من الدرجة  (

 (2011دورة جوان  : )ّّثينالّتمرين ال

            مثلث قائم الزاوٌة فً     ،         االرتفاع المتعلق 

بالوتر       

 ٌمكنك االعتماد على                 (                      :بٌّن أّن  -

 )فً كل من المثلثٌن          و                           

 (2012دورة جوان  : )ّّثلثالّتمرين ال

،      نقطة من           دائرة مركزها      وقطرها                

الدائرة حٌث  

 احسب بالتدوٌر إلى الوحدة من الدرجة قٌس الزاوٌة  -1

       ثم استنتج قٌس الزاوٌة       

 (2013دورة جوان  : )رّابعالّتمرين ال

 و  مثلث قائم يف      حيث                       

  لتكن     نقطة من         حٌث                   ، المستقٌم         

فً النقطة        العمودي على         فً النقطة       ٌقطع       

 

 

 

 

احسب الطول      -1

احسب                واستنتج قٌس الزاوٌة           -2

 بالتدوٌر إلى الدرجة

 (2014دورة جوان  : )امسالّتمرين اخل   

:  الّشكل           شبه منحرف قائم فً    ، فٌه    

 احسب الطول         بالتدوٌر إلى الوحدة  -1

 ):               استعن بـ  (

       

 

 

 ( 2015دورة جوان  : )ّسادسالّتمرين ال    

فً الشكل المقابل األطوال وأقٌاس الزواٌا غٌر حقٌقٌة      

          دائرة مركزها       وقطرها   

         نقطة من هذه الدائرة حٌث   

 : بٌّن أّن  -1

 .المثلث           قائم فً        ، علّل  -2

احسب الطول         بالتدوٌر إلى   -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش. سوسي : األستاذة 
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