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.يسمح باستعمال اآللة الحاسبة غير القابلة للبرمجة   

 : حل ما يلي
1.     5 3 3 7x x− =  )ن1(،   +
2.   2 3 9 7x x+ ≤  )ن1(،   −
3.    216 25 0x −  )ن1.5(،    =

4. 
2 3 5
3 1
x y
x y
− =

 + =
 )ن1.5(   . 

  )نقطتان: (التمرين الثاني

  :يقدم الجدول التالي توزيعا ألربعين تلميذا حسب عدد اإلخوة

  4  3  2  1  0  )قيم الميزة(عدد اإلخوة 
  6  12  7  10  5  )الحصيصات(عدد التالميذ 

            الحصيصات المتراآمة
                )                       ن0.5( .  أعد رسم الجدول على ورقتك ثم أتممه .1

 )                                     ن0.5( .   حدد منوال هذه المتسلسلة اإلحصائية .2

 )                                     ن0.5(.   حدد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة اإلحصائية .3

                                      )ن0.5(.   أحسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة اإلحصائية .4

)يمثل المستقيم  .1 )D  جانبه تمثيال مبيانيا لدالة خطيةf  في معلم متعامد ممنظم( ), ,O I J. 

  )نf   .)0.5بالدالة  3حدد مبيانيا صورة العدد   . أ

  )نf   .)1أوجد تعبير الدالة   . ب

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

)أحسب   . أ )0g  .)0.5ن(  

 )ن1(.  1هي  gحدد العدد الذي صورته بالدالة   . ب

  )نg   .)1أنشئ في معلم متعامد ممنظم التمثيل المبياني للدالة .   ج
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  )نقطتان: (التمرين الرابع

ABC مثلث.  

BD:  بحيث Dأنشئ النقطة  .1 BA BC= +  )ن0.5(  .

 )نC  .)0.5إلى  Aباإلزاحة التي تحول  Bصورة النقطة  Eأنشئ النقطة  .2

]منتصف القطعة  Cبرهن أن النقطة  .3 ]DE  .)1ن( 

)في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم  ), ,O I J   نعتبر النقطتين ،( )1; 3A   و( )5 ;1B.  

):   بين أن  .1 )4; 2AB  )ن0.5(. −

 )نAB .)0.5استنتج المسافة  .2

]منتصف القطعة  Mحدد إحداثيتي النقطة  .3 ]AB  .)0.5ن( 

)أوجد المعادلة المختصرة للمستقيم  .4 )AB .)1ن( 

2:   تحقق أن .5 4y x= )ستقيم هي المعادلة المختصرة للم − ]واسط القطعة  ∆( ]AB .)1.5ن( 

)هرما منتظما ارتفاعه SABCDليكن  )SO  و قاعدته المربعABCD  3بحيثOA cm= 5SAو   cm=.  
4SO:  بين أن .1 cm= .)0.5ن( 
 )ن0.5(. أحسب مساحته ABCDدون توظيف أطوال أضالع المربع  .2
ير للهرم األصلي إضافة إلى جذع الهرمتصغ SEFGHليحصل على هرم  SABCDقام شخص بقطع الهرم  .3

ABCDEFGH   322,464الذي حجمهcm. 
  )ن2(. نسبة التصغير kأوجد 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

. ( )30,064 0,4= : الحظ أن

التمرين الخامس: (أربع نقط)  

التمرين السادس: (ثالث نقط)  


