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يسمح باستعمال اآللة الحاسبة غير المبرمجة-:   ملحوظة 

:  التمرين األول 

fبحیث  دالة تآلفیة :f(x) = -3x+1.
f :احسب –أ -1 ( 0 fو( (- 1 ).

.  (O,I,J). م . م . في معلم fأنشىء التمثیل المبیاني للدالة -ب
.g(x)=f(x)+(x-1):نضع -2

.-2دالة خطیة معاملھا g: أثبت أن -أ
. (O,I,J)نفس المعلم السابق في gأنشىء التمثیل المبیاني للدالة -ب

f(x): حل المتراجحة -3 g(x)≤  ثم أول النتیجة مبیا نیا.
2x: حل المعادلة -4 -3x =f(x)4.

:   التمرين الثاني  

30: حل ، جبریا، النظمة التالیة -1
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. تلمیذا 30یة سنة دراسیة ، أخذ ت صورة جماعیــــة تذكاریـــة لقسم یضم بمناسبة نھا-2
درھم للصــــــورة واشترى البعـــض 15اشترى بعضھم صورا من الحجــم الكبیر بثمن 

.دراھم للصورة 10اآلخر صورا من الحجم المتوسط بثمن 
360ھؤالء التالمیذ ھـــو   إذا علمت أن المبلغ اإلجمــالي الذي توصل بھ المصـــور من

درھما مقابل حصول كل تلمیــذ على صورة من أحد الحجمین ، فماھـو عددالصور من كل
.حجم  والتي باعھا المصور لھذا القسم ؟ 

:   التمرين الثالث  

A(1;-1): ، نعتبر النقط (O;I;J)في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم 
. C(-4;4)و B(2;-3)و

.،  ثم حدد معادلتھ المختصرة -2ھو (AB)میل المستقیم:أثبت أن -أ-1
.رؤوس لمثلث CوBو A: استنتج أن -ب

.[BC]ھي منتصف M نعتبر-2
) .(ABوالموازي ل Mالمار من(L)أوجد المعادلة المختصرة للمستقیم 

y :المعرف بالمعادلة ھو المستقیم)Δ(نعتبر -3 = mx + 6.
.Cیمر من )Δ(علما أن mأوجد-أ
.ABCارتفاع للمثلث )Δ(استنتج أن -ب
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. ABCثم احسب مساحة المثلث(AB)على Cالمسقط العمودي ل Hأوجد زوج إحداثیتي -4
:   التمرين الرابع  

من قسم في إنجاز تمارین الریاضیات ، أسبوعیا ، عدد الساعات التي یقضیھا كل تلمیذ صنفت
: فحصلنا على الجدول التالي 

0عدد الساعات H < 22 H < 44 H < 66 H < 88 H <10
6121552عدد التالمیذ

.نف المنوال لھذه المتسلسلة اإلحصائیة ؟ علل جوابك ماھو الص-1
.كون جدوال للحصیصات المتراكمة -أ-2

.استنتج بأي صنف توجد القیمة الوسطیة -ب
.أنشىء مضلع الحصیصات ومدراج الحصیصات المتراكمة -3
احسب العدد المتوسط للساعات التي یقضیھا كل تلمیذ،أسبوعیا،في إنجاز تمارین    -4

الریاضیات 
ساعات ،أسبوعیا ،في إنجاز 4–على األقل -ماھو تردد التالمیــــذ الذین یقضون -5

.تمـــارین الریاضیات؟
:   التمرين الخامس  

ABCD رباعــي األوجـــھ بحیث المثلثــانABC وCBD
) .انظر الشكل جانبھ ( Bقــائما الزاویــة في 

AB     :      نضـــع = BD = 2cm  3و cm BC=
cm2و   3AD =

(ABD)عمودي على المستوى (BC)بین أن المستقیم -أ-1
.متعامدان  (ABD)و(BCD)استنتج أن المستویین -ب

.[AD]منتصف Mلتكن -2
.؟ علل جوابك  BMCما طبیعة المثلث -أ
BM: أثبت أن -ب =1cm ثم احسبMC.

.ABCDاحســب حجـــم رباعي األوجـــھ -أ-3
ABCDالمساحة الكلیة لرباعي األوجـــھ أثبت أن-ب

2cm5تساوي  3.

5بسلم ABCDبعد تكبیـــر المجســـم -ج 
احسب حجــم  2

.المجســـم المحصــل علیــھ ومساحتھ الكلیة 

Aammi73@yahoo.fr


