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 )نقط   5(  1تمرین 

  , (O ,I,J) منظمم دماعتمملعم ىلإ بوسنم ىوتسملا نكیل  

A(2 ;3)  و B(-3 ;1)   ِ   . عالضأ يزاوتم ABOC : ثیح ىوتسملا نم طقن  C و

 لكشلا ئشنأ )1
   . C ةطقنلا يثیتادحإ جوز جتنتسا )2

 )نقط  4(    2تمرین  

  
  :أعطانا أستاذ االجتماعیات خریطة تبین تضاریس المغرب مصحوبة بھذا الجدول

  
  
  
  
  
  

  .ھي المسافة التي تفصل بین سھل وآخر على الخریطة  yو الواقعھي المسافة التي تفصل قمتي جبلین في  xعلما أن 
  . yوقیمة  xوطلب منا معرفة قیمة 

:تفحصنا الخریطة ووجدنا السلم ھو
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 )نقط  9 (   3تمرین       

  : اآلتي طقنلا فشك األستاذ أدرج 1 ىلوألا مسقل الریاضیات مادة يف المحروسة الفروض  إحدى تصحیح بعد
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 ؟ةدوصقملا ةیئاصحإلا ةنكاسلا يھام )1
 ؟  اإلحصائیة السلسلة ھذه في المدروسة المیزة ھي ما )2
 ؟ ةسوردملا المیزة قیم ھي ما )3
 ؟  يلامجإلا حصیصلا ھو ما )4
 . ةیوئملا بسنلاو تاددرتلاو تاصیصحلا لودج طعإ )5
 . ةیئاصحإلا ةلسلستملا هذھل رسكنمطخب نایبم ئشنأ )6

  ثانویة أفــورار اإلعدادیة
  المصطفى ترشیش.ذ

  
  ثانوي إعدادي ىلوألمستوى ا

 3رقم  محروسفرض 
  الثانياألسدوس 
  

  الریاضیات
  ساعة واحدة: المدة الزمنیة 

 125 y (cm)المسافة على الخریطة 

 x 75 (km)المسافة الحقیقیة 

 



 
2 

 

  
  
  
  
  

 )نقط  2(    4تمرین 

  :لتوالي ھي لدمحم مسبح على شكل متوازي المستطیالت أبعاده على ا

3m 6وm 2وm  

  

  

علما أن المسبح امتأل عن آخره بالماء ، وأراد دمحم معرفة كمیة الماء المستھلكة عند ملء المسبح ولیس عنده أداة 
   !قیاس ، واحتار 

  .ةكلھتسملا ءاملا ةیمك تنأ دجوأ
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