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.يسمح باستعمال ا�لة الحاسبة غير القابلة للبرمجة    

        ))))نقطتاننقطتاننقطتاننقطتان((((: : : : التمرين األولالتمرين األولالتمرين األولالتمرين األول
من بطاقات التعبئة خ*ل مدة معينة،  «Téléboutique»يقدم الجدول التالي عدد مبيعات إحدى الھواتف العمومية  

  :وذلك حسب أثمنتھا

  100  50  20  10  ثمن التعبئة بالدرھم

  2  4  23  21  )الحصيصات( يعاتمبعدد ال

 )   ن0.5.    (حدد منوال ھذه المتسلسلة ا:حصائية .1

)                                                                       ن1.   (أحسب المعدل الحسابي لھذه المتسلسلة ا:حصائية .2

                                  )    ن0.5.   (حدد القيمة الوسطية لھذه المتسلسلة ا:حصائية .3

        ))))أربع نقطأربع نقطأربع نقطأربع نقط((((: : : : التمرين الثانيالتمرين الثانيالتمرين الثانيالتمرين الثاني

):  دالة خطية حيث fلتكن  .1 )3 2f =. 

  )نf)   .1أوجد صيغة الدالة  . أ

  )نf)  .1مثل  في معلم متعامد ممنظم التمثيل المبياني للدالة  . ب

): بحيث gنعتبر الدالة التآلفية  .2 ) 4 3g x x= − +. 

)أحسب  . أ )0g)  .0.5ن(  

 )نg  .)0.5بالدالة   -1 حدد العدد الذي صورته  . ب

  )نg)   .1يل المبياني للدالة التمثالسابق معلم ال نفس أنشئ في.   ج

        ))))تان و نصفتان و نصفتان و نصفتان و نصفنقطنقطنقطنقط: (: (: (: (التمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالث

 :نعتبر النظمة التالية
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)ھل الزوج  .1 )1; )حل للنظمة  2 )Sن1(.  ؟ علل جوابك( 

)حل جبريا النظمة  .2 )S  .)1.5ن( 

  المملكة المغربية
  وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

  وتكوين اTطر و البحث العلمي
  التعليم المدرسيقطاع 

اTكاديمية الجھوية للتربية و التكوين لجھة 
  سوس ماسة درعة

  يت ملولآان نيابة انزكّ 
  ثانوية المستقبل ا:عدادية
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        ))))ست نقطست نقطست نقطست نقط: (: (: (: (التمرين الرابعالتمرين الرابعالتمرين الرابعالتمرين الرابع

)في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم  ), ,O I J  نعتبر النقط ،( )1; 2A   و( )5 ; 4B  و( )2 ; 0C   

)و المستقيم  : المعرف بمعادلته المختصرة ∆(
1

1
2

y x= −.  

 )نC  .   )1.5و  Bو   Aالنقط   مثل  .1

ABحدد إحداثيتي المتجھة  .2
����

 )ن0.5+ن AB.    )0.5استنتج المسافة ثم  

 )نA.  )1قائم الزاوية في  ABCدون توظيف مبرھنة فيتاغورس العكسية، برھن أن المثلث  .3

): تحقق أن .4 )C ∈  )ن0.5(   .∆

)المستقيم برھن أن  .5 )ھو صورة المستقيم  ∆( )AB  با:زاحة التي تحولA  إلىC.  )1.5ن( 

)استنتج إنشاء المستقيم  .6   )ن0.5(   .و مثله في المعلم السابق ∆(

        ))))نقطنقطنقطنقط    ثالثثالثثالثثالث: (: (: (: (امسامسامسامسالتمرين الخالتمرين الخالتمرين الخالتمرين الخ

ABCDEFGH  6مكعب قياس طول حرفهcm.  

 )نAG.   )1أحسب المسافة  .1

 )نABCDE.    )1أحسب حجم المجسم  .2

4kبنسبة  ABCDEنقوم بتكبير المجسم   .3 =. 

 )ن1(   .أحسب حجم المجسم المحصل عليه

        ))))نقطتان و نصفنقطتان و نصفنقطتان و نصفنقطتان و نصف((((: : : : التمرين السادسالتمرين السادسالتمرين السادسالتمرين السادس

  :تقترح شركة ل*تصاdت الھاتفية على زبنائھا صيغتين لتأدية الواجب الشھري للمكالمات

 دفع درھم و نصف عن كل دقيقة مكالمة؛: الصيغة اTولى �

 .درھم كواجب اشتراك شھري 250قيقة مكالمة إضافة إلى أداء مبلغ نصف درھم عن كل ددفع : الصيغة الثانية �

 )ن1(  .قائق المكالمات الشھرية التي تكون فيھا الصيغة اTولى ھي اTنسبحدد عدد د .1

 .درھم شھريا لمكالماته الھاتفية لكنه احتار في اختيار الصيغة اTنسب 700يريد إلياس تخصيص  .2

  )ن1.5(  .ساعد إلياس لتحديد الصيغة اTنسب
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