
 

 
  

  .تمنح نقطة واحدة على حسن تقديم الورقة :ملحوظة ھامة
  

  
  

    
 
 
 

 )نقط 5(  :التمرين ا�ول

:      حل جبريا النظمة التالية .1
9
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للمراجعة، فتقرر توزيع  تلميذا تنظيم حصص 32يبلغ عددھم  اقترح أستاذ على ت)مذته الذي .2
 .أفراد 3أفراد و البعض ا?خر يحتوي على  4مجموعات، بعضھا يحتوي على  9الت)ميذ إلى 

 .أفراد 4لمجموعات التي تتوفر على حدد عدد ا

 )نقط 5(: التمرين الثاني

  :يعطي الجدول التالي عدد ا�طفال في بعض ا�سر
  5  4  3  2  1  )قيم الميزة(عدد ا�طفال 

  12  18  15  20  25  )الحصيصات(عدد ا�سر 
 .حدد منوال ھذه المتسلسلة اHحصائية .1
 .كون جدوK للحصيصات المتراكمة .2
 .سطية لھذه المتسلسلة اHحصائيةحدد القيمة الو .3
 .أحسب معدل ا�طفال با�سر .4

 )نقط 9(: التمرين الثالث

ABCDEFGH 6:  متوازي مستطي)ت قائم بحيثAB AD cm= 8AEو  = cm=.  
 .ACأحسب المسافة  .1
): بين أن .2 ) ( )GC ABC⊥. 
 .ACGاستنتج طبيعة المثلث  .3
 .AGأحسب المسافة  .4
 .ABCDEFGHحجم متوازي االمستطي)ت القائم  1Vأحسب  .5
]، على التوالي، منتصفي القطعتين Jو  Iلتكن  .6 ]BC  و[ ]CD. 

 .EABIJDحجم الھرم  2Vأحسب 

  :تمرين اختياري

  : اللذان يحققان المعادلة التالية nو  mالصحيحين الطبيعيين حدد العددين 
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 )نقطتان( :التمرين ا�ول

:       حل جبريا النظمة التالية
2 3 7
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 )نقط 5: (التمرين الثاني

  :يعطي الجدول التالي توزيع عدد من المنخرطين بأحد النوادي حسب أعمارھم
  15  14  12  10  )قيم الميزة(ا�عمار 

  6  5  5  4  )الحصيصات(عدد المنخرطين 
 .حدد منوال ھذه المتسلسلة اHحصائية .1
 .كون جدوK للحصيصات المتراكمة .2
 .القيمة الوسطية لھذه المتسلسلة اHحصائية حدد .3
 .سنة 13تحقق أن متوسط العمر ھو  .4

 )نقط 9: (التمرين الثالث

ABCDEFGH 8:  متوازي مستطي)ت قائم بحيثAB cm=  6وAD cm=  3وAE cm=.  
10EG: بين أن .1 cm=. 
): بين أن .2 ) ( )AE FGH⊥. 
 .AEGاستنتج طبيعة المثلث  .3
 .AGأحسب المسافة  .4
 .ABCDEFGHحجم متوازي االمستطي)ت القائم  1Vأحسب  .5
 .ABDEحجم الھرم  2Vأحسب  .6

3بنسبة  ABDEحجم الھرم المحصل عليه بعد تصغير  الھرم  3Vأحسب   .7

4
. 

  )نقط 3: (التمرين الرابع

بينما تشكل  %20قھوة حيث تشكل القھوة في اHبريق ا�ول نسبة يحتوي إبريقان معا على الحليب و ال
  .  %60في اHبريق الثاني نسبة 

  ؟ %50من الحليب و القھوة تمثل فيه القھوة نسبة  300mlكيف يمكن الحصول على  
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 )نقط 4( :التمرين ا�ول

:       ريا النظمتين التاليتينحل جب
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 )نقط 5: (التمرين الثاني

  :نعتبر المتسلسلة اHحصائية التالية
  5  4  3  2  1  قيم الميزة

  10  10  15  35  20  الحصيصات
 .حدد الحصيص اHجمالي .1
2. Hحصائيةحدد منوال ھذه المتسلسلة ا. 
 .كون جدوK للحصيصات المتراكمة .3
 .حدد القيمة الوسطية لھذه المتسلسلة اHحصائية .4
 .أحسب المعدل الحسابي  لھذه المتسلسلة اHحصائية   .5

 )نقط 7: (التمرين الثالث

SABCD  ھرم قاعدته المربعABCD 2:  بحيثAB cm=  و المثلثانSAB  وSAD   قائما الزاوية في
A  3وSA cm=.  

 .ACأحسب المسافة  .1
): برھن أن .2 ) ( )SA ABC⊥. 
 .SAC استنتج طبيعة المثلث .3
 .SCأحسب المسافة  .4
 .SABCDحجم الھرم  Vأحسب  .5

Vأحسب   .6 2بنسبة  SABCDحجم الھرم المحصل عليه بعد تصغير  الھرم  ′

3
. 

  )نقط 3: (التمرين الرابع

  .دراھم 10دراھم و  5قطعة نقدية من فئتي  12درھما موزعة على  95يتوفر شخص على 
  .حدد عدد القطع النقدية من كل فئة
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  .نقطة واحدة على حسن تقديم الورقة تمنح :ملحوظة ھامة
  

 )نقط 3( :التمرين ا�ول

):      مة التاليةنعتبر النظ ) 3 2 7
:

3 4

x y
S
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.  

)ھل الزوج  .1 )3 )حل للنظمة  1; )S؟ علل جوابك. 
)حل جبريا النظمة  .2 )S. 

 )نقط 5: (التمرين الثاني

  :يعطي الجدول التالي عدد ا�طفال في بعض ا�سر
  10  9  8  6  5  يزةقيم الم

  30  50  20  60  40  الحصيصات
 .حدد منوال ھذه المتسلسلة اHحصائية .1
 .كون جدوK للحصيصات المتراكمة .2
 .حدد القيمة الوسطية لھذه المتسلسلة اHحصائية .3
 .أحسب  القيمة المتوسطة لھذه المتسلسلة اHحصائية .4

 )نقط 8: (التمرين الثالث

SABC بحيث المثلث   ھرمABC  قائم الزاوية فيB  و المثلثانSAB  وSAC  قائما الزاوية فيA.  
8AB: نعطي المسافات التالية cm=  10وAC cm=  12وSA cm=.  

6BC:  بين أن .1 cm=. 
): برھن أن .2 ) ( )SA ABC⊥. 
):  استنتج أن .3 ) ( )SA BC⊥. 
 .SABCحجم الھرم  Vأحسب  .4

Vأحسب   .5 3بنسبة  SABCحجم الھرم المحصل عليه بعد تكبير الھرم  ′

2
. 

  )نقط 3: (التمرين الرابع

، و لنقل ھذه 20cmسمكھا  نحتاج إلى طبقة من الحجارة 5mو عرضه  3,3Kmلتعبيد طريق طوله 
  .32,3mو حمولة الثانية  33,5mالحجارة تم استعمال شاحنتين حمولة ا�ولى 

  .شحنة 1152أنجزت الشاحنتان في المجموع 
  .أحسب عدد الشاحنات التي حملتھا كل شاحنة
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